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S1.Sözcüklerin eş anlamlarını işaretleyelim. S1.Verilen sayıların okunuşunu yazalım.
a) hadise a) 802.519 :
b) tabip
c) yazıhane b) 38.201 :
ç) sıla
d) sürekli c) 5.004 :

S2.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüğün eş seslisini S2. Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.
a) Su  kaynaklarımız kolayca tükenebilir. a) 3.267

………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….

b)  Resmi kurumlar haftasonu kapalıymış. b) 75.833

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… S3.Okunuşları verilen sayıları rakamla yazalım.
a) Otuz altı bin yetmiş dört :

S3. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim. b) Dokuz yüz on bir bin altmış sekiz :

c) Yedi bin beş yüz otuz iki :

ç) Yetmiş altı bin :

S4. Aşağıda verilen sayıları çözümleyerek yazalım.
a) 573.298

S4. " Bugünün işini yarına bırakma. " atasözüne göre;
a) Cümle kaç sesten oluşur? b) 29.661 

b) Cümlede geçen ince ünlüleri yazalım.

c) Cümle kaç heceden oluşur? S5.Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru 
( >, < ) işretlerini kullanarak sıralayalım.

ç) Cümlede  Büyük  Ünlü  Uyumu'na  uymayan  sözcük a)   316.764   -  500.329  -  105.840  -  294.783
 hangisidir?

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. b)    4095  -  3542  -  8001  -  5120
" etken - evrak -  eczane - eşit - ezme - esans " 

1……………………………. 4………...……………….. S6.  " 5a6.184 " sayısının binler bölüğünde bulunan
rakamların sayı değeri toplamı 15 olduğuna göre

2………...……………….. 5………...……………….. "a" yerine hangi rakam yazılmalıdır?

3………...……………….. 6………...………………..

S6. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 
S7.Aşağıda bölükleri verilen sayıları yazalım.

Binler bölüğü : 76
Birler Bölüğü : 145

Birler bölüğü :  006
Binler Bölüğü : 524

Binler bölüğü : 4

Birler Bölüğü :  359

Sayı

en yakın onluk en yakın yüzlük

Sayı

en yakın onluk en yakın yüzlük

Sayı

büro memur
ırak kıyı vatan

taşıma aralıksız fiil

TÜRKÇE

müzik olay tahmin
doktor başkan zehir
imza

Ünsüzler

kurdele emniyet

fasikül duyuru

gelincik çinakop

Mehmetçik

heyecanlı

Çanakkale

kumandan

MATEMATİK

Sözcükler İnce
Ünlüler

Kalın
Ünlüler
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S1. "Kişiyi tanıtan ve o kişi hakkında bilgi veren belge- S1. Değerli mineral içeren kayaçlar hangi adı alır?

lere …………………………………… denir. " cümlesinde boş a) Fosil c) Maden

bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? b) Manto ç) Katman

a) Fotoğraf c) Ansiklopedi

b) Kimlik belgesi d) Fiziksel özellik

S2. I.Canlının üzerini toprak ve kayaçlar örter,

basınç uygular ve hava temasını önler.

S2. Aşağıda verilen belgelerden hangisi resmi işlemler- II.Zamanla kayaçlar ve toprak aşınır, fosiller

de geçerli olan bir belge türüdür? gün yüzüne çıkar.

a) Kütüphane kimliği c) Sürücü belgesi III. Canlı ölür.

b) Personel kimliği d) Okul kimliği IV. Ölen canlıların organik (yumuşak) kısımları 

bakteriler tarafından çürütülür.

V.Kemikler uzun süren basınç etkisiyle taşla-

S3. "Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi vatandaşlara şır.

ilk olarak ne zaman verilir?

a) Okula başladığında c) Konuşmaya başladığında Yukarıda fosillerin oluşum sırası karşık olarak ve-

b) 15 yaşına geldiğinde d) Doğduğunda rilmiştir. Sıralamanın doğru olarak verildiği seçenek

aşağıdakilerden hangisidir?

S4. Verilen bilgilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti a) IV - III - II - I - V c) II - V - III - IV - I

kimlik kartı içerisindeki yonganın içerisinde yer almaz? b) V - II - III - I - IV d) III - IV - I - V - II

a) Anne adı c) Parmak izi

b) Aile sıra no d) Damar izi

S3." Yeryüzünü oluşturan kayaçların parçalanmasıyla

oluşan  yeni parçaların sırası hangi seçenekte doğru 

S5. " Olayların oluş tarihine göre  sıralanmasına……….. olarak verilmiştir?

denir. " cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılma-

lıdır? a) Kayaç - Kum - Taş - Kaya - Çakıl

a) Kronoloji c) Tarih b) Kayaç - Çakıl - Kum - Taş - Kaya

b) Kimlik belgesi d) Pasaport c) Kayaç - Taş - Kaya - Kum - Çakıl

d) Kayaç - Kaya - Çakıl - Taş - Kum

S6.Ülkemizde kadınlara ait nüfus cüzdanı hangi renktir?

a) Pembe c) Yeşil S4. " Türkiye, dünyadaki ……..minerali rezervlerinin 

b) Mor d) Turkuaz %70'ine sahiptir. "   cümlesinde  boş  bırakılan yere

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Altın c) Demir

S7. Verilenlerden hangisi nüfus cüzdanımızda bulunan b) Krom d) Bor

bilgilerden değildir?

a) Doğum Yeri c) Anne - Baba Adı

b) Doğum Tarihi d) Okulumuzun Adı S5. I. Kayaçlarda III. Reçine içinde

II. Buz Kütlelerinde IV. Mağarada

S8. Aşağıdaki özelliklerin hangisi tamamen kişinin ken- Yukarıda verilenlerin hangisinde fosil bulunması

disine  özel  olan  ve  başkalarından  tamamen farklı bir mümkün değildir?

özelliğidir? a) I b) II c) III d) IV

a) Kan grubu c) Saç rengi

b) Parmak izi d) Doğum Yeri

S6.Madenlerden çıkarılmış, ancak henüz işlenip bir

araç  gerece  dönüştürülmemiş  olan  kayaçlar  nasıl 

S9. Nüfus  cüzdanımıza  kaç  yaşında  resim  eklenmesi adlandırılır?

gerekmektedir? a) Ham madde c) Fabrika

a) 10 b) 15 c) 18 d) 1 b) Mineral d) Alet 

SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ

 


