
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) hürmet
b) vurguncu 5 2 5 4 3 1
c) vefa
ç) zemheri
d) apse

2 6 7 8 0 4
S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.  x 5 8  x 7 3
a) Zengin olduktan sonra çok daha açgözlü biri oldu çıktı . 
b) Ak sakallarıyla pek babacan bir hali vardı yaşlı dedenin.

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu S2.Verilen şekilleri ifade eden kesir sayılarını yazalım.
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) Çok uzaklardan gelen bir davul sesi işittim.
b) Fırından çıkan sıcak poğaçaları ısırmak mümkün değil.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

S3.Sayı doğrusunda harflerle ifade edilen noktaları
 kesir sayıları ile yazalım.

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  topaç  - tanım -  turnike  - tıknefes -  törpü -  tetkik   " 

0 2 4
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.Verilen boşluklara uygun sayıları yazalım.
a) 7 sa  40 dk :………….dk ç) 18 dk  22 sn :…………sn

3………...……………….. 6………...……………….. b) 206 dk :…….sa………dk d) 517 sn:…..dk………..sn
c) 3 ay  7 hafta :………..gün e) 8 yıl 10 gün :………gün

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım. S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) Biraz zayıf olduğundan ötürü..………………………………...…….

1 1 sa dk 1 9 sa dk
b) Kendini iyi hissetmediği için….……..…….……………...………..  + 0 7 sa dk  - 1 3 sa dk

c) Okul çıkışı arkadaşıma gideceğim, çünkü…..…………………..
1 9 7 8 yıl 0 7 ay 1 5 gün

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini  - 1 9 2 6 yıl 0 9 ay 2 7 gün
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) okunacak : c) kazılmış :
S6.Bir galeriden gün içerisinde 8 kırmızı, 3 mavi , 10 be-

b) bağlarsın : ç) sergilendi : yaz, 5 de turuncu renkli araç satılıyor. Bu verileri sütun
grafiği ile gösterelim.

S8. "  15. mart . 2019-da  sivas'lılar biraraya gelecekmiş, "

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım.

eksik

bileğinin hakkı 

nam almak

durup dururken

serin kanlı kendi çalışmasıyla elde edilmiş

herkesçe adının bilinmesi,tanınma

birden bire, ansızın

kolay kolay telaşlanmayan, sakin
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ucuz
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S1.Milli kültürümüzü öğrenmek için öncelikle hangi kay- S1.Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeye uygun

naklara başvurmalıyız? bir öğle yemeği listesi olabilir?

a) belgeseller c) televizyon b)

b) internet d) ailemiz ve çevremiz

S2.

S2.

Yukarıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak değerlen-

dirilerek ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşırız?

a) I b) II c) III d) IV

S3.Verilen olaylardan hangisi Milli Mücadele'nin başlan-

gıcı olarak kabul edilir?

a) Amasya Genelgesi c) Mudanya Ateşkes Antlaşması Yukarıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak işaret-

b) Sivas Kongresi d) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı lediğimizde, tablonun görünümü nasıl olur?

X X X X

a) X b) X c) X d) X

S4. l Eğlenme l Beslenme X X X X

l Barınma l Spor X X X X

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi zorunlu ihtiyaçları-

mız arasındadır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 S3.Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimine örnek

gösterilemez?

S5. TSE damgası bize neyi ifade eder? a) Bulutların soğuyarak yağmura dönüşmesi.

a) Ürünün ithal olduğunu. b) Isıtılan şekerin kararıp kömürleşmesi.

b) Ürünün Türkiye'de üretildiğini. c) Güneşte bırakılan dondurmanın erimesi.

c) Ürünün Avrupa'da üretildiğini. d) Buzluğa konulan limonatanın buza dönüşmesi.

d) Ürünün Türkiye standartlarına uygun üretildiğini.

S4. Verilen maddelerden hangisi saf maddedir?

S6. Verilen haberleşme araçlarından en hızlısı hangisidir? a) çay            b) limonata            c) su             d) sirke

a) Dergi b) Telefon c) Gazete d) Mektup

S5. I. Un + çakıl III.Mercimek + kum

S7.Devletin, kuruluşun, bir ailenin veya bir kişinin gele- II. Pirinç + kum IV. Toplu iğne + kum

cekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin

tümüne ne ad verilir? Yukarıda verilen karışımlardan hangisi farklı bir yön-

a) Tüketim         b) Meslek           c) Bütçe           d) Üretim temle birbirinden ayrılır?

a) I b) II c) III d) IV

S8. " Ev, Kalemlik, peynir " aşağıdaki temel ihtiyaçlardan S6. Eren, sırt çantasının kütlesini bulmak istiyor. Buna 

hangisiyle ilgili değildir? göre,  hangi aracı kullanması yanlış olur?

a) Eğitim c) Sağlık a) dereceli silindir c) eşit kollu terazi

b) Beslenme d) Barınma b) elektronik terazi d) baskül

SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ 101
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