
S1.Sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. S1.Verilen sayının okunuşunu yazalım.
a) bolluk a) 250.580 :
b) besin
c) mânâ S2.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
ç) muallim Yirmi üç bin dört:
d) sema

S3.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
ğü boyayalım.

S2. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 

S4.       2643 + A = 7000                   işleminde göre  " A "
               yerine  yazılacak sayı

  kaçtır?

S5. Sayı ve basamak değerlerini uygun yere yazalım.

S3.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 3 8 1 6 9 4
" gösterge - girdap - galeyan - güveç - gedik - gırtlak " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S6.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

S4.    " Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. " 
atasözüne göre; 4 3 4 5 3
a) Cümle kaç sesten oluşur?  + 6  + 7  + 1 4

7 2 8 5 3 5 3 0 9
b) Cümlede geçen kalın ünlüleri yazalım.

S7.Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru 
c) Cümle kaç sözcükten oluşur? ( >, < ) işretlerini kullanarak sıralayalım.

   64.075   -   21.950   -   4.975   -   80.039   -   11.430
ç) Cümlede  Büyük  Ünlü  Uyumu'na  uymayan  sözcük-
 ler  hangisidir? …………………………………………………………………………………..

S8. Aşağıda  okunuşu  verilen  sayının  bölüklerini 
S5. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına uygun kutucuklara yazalım.
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim.

S9.     " 320 - 420 - 520 - 620 - ?  "           örüntüsünde 
S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan "? " yerine hangi sayı yazılmalıdır?
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)

a) Soğuktan ellerimizi hissedemez hale gelmiştik. S10. Dört basamaklı, rakamları birbirinden farklı,en
b) Verilen örnekte sorunun çözümü anlatılmış. büyük ve en küçük çift doğal sayıların toplamı kaçtır?

c) Bu karttan sadece ikimizde var sanıyordum. 
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S1.  "Aile tarihimizi araştırırken annemin küçükken çe- S1. Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi so-

kilmiş fotoğraflarına rastladım. " diyen Halit, araştırma- nucunda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

sı için hangi tür kaynak elde etmiş olur? a) İklim farklılıkları oluşur.

a) Görsel kaynak c) Yazılı kaynak b) Gece ve gündüz oluşur.

b) Ses kaynağı d) Dijital kaynak c) Günün farklı saatlerinde ışık miktarı değişir.

d) Gün içerisindeki gölge boyu değişir.

S2. "Aralarında kan bağı veya evlilik yoluyla yakınlık bu-

lunan kişilere….denir. " cümlesinde boş bırakılan yere S2. l Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönü-

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? şü doğudan batıya doğrudur.

a) esnaf c) vatandaş u Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme-

b) komşu d) akraba si sonucu mevsimler oluşur.

o Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam

dönüşünü 24 saatte tamamlar.

S3. Aşağıdaki kaynakların hangisinden aile tarihimiz Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri 

hakkında bilgi edinmemiz mümkün değildir? yanlıştır?

a) Televizyon dizileri c) Eski günlükler a) Yalnız u c) u  ve l

b) Aile fotoğraf albümü d) Video ve ses kasetleri  b) l ve o d) o  - u  ve l

S4. I.Ablam evlenirken önce kız istemeye geldiler. S3. I. Dünya'yı ortadan ikiye ayıran çizgiye…..denir.

II.Ablamın kınası yakıldı. II.Her iki yarım kürede bulunan ve kutupları

III.Düğünde havai fişek atıldı. birleştiren çizgiye……denir.

IV.Düğünde ablama altın ve para takıldı. III. Dünya'nın Güneş etrafındaki bir tam tur do-

Yukarıdakilerden hangisi gelenek ve görenekleri- lanımına……denir.

mizle ilgili değildir? Yukarıda verilen tanımlarda eksik bırakılan nok-

a) I b) II c) III d) IV talı yerlere aşağıdaki sözcükler yazıldığında hangi

sözcük açıkta kalır?

a) Gün c) Yıl

S5. Aşağıdakilerden hangisi milli kültür ögelerimizden b) Ekvator d) Eksen

biri değildir?

a) halk oyunlarımız c) halk türkülerimiz

b) ata sporlarımız d) fabrikalarımız S4.

Elektrik kablolarında,süs ve

S6. Verilenlerden hangisi dedelerimizin eskiden oyna- mutfak eşyalarında kullanılır.

dığı oyunlardan biri olamaz?

a) lego c) yağ satarım Kuyumculuk, dişçilik,fotoğraf-

b) körebe d) saklambaç çılık, ayna yapımında kullanılır.

S7.Bir kişinin nüfus cüzdanında hangi bilgi yer almaz? Pudra, seramik, mürekkep, ka-

a) Kardeşinin adı c) Baba adı ğıt gibi eşyalarda kullanılır.

b) Anne adı d) Doğum tarihi

Yukarıda madenler ve kullanım alanları eşleştiri-

lirse, verilen seçeneklerin hangisi doğru olur?

S8. I.Duygularımız ve düşüncelerimiz davranışlarımızı

etkiler. a) c)

II.Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı resmi işlem-

lerde kullanılır.

III.İnsanların fiziksel özellikleri birbirinden farklı

olabilir. b) d)

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 

doğrudur?

a) I ve II b) II ve III c) I ve III  d) I - II ve III
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