
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen sayının okunuşunu yazalım.
a) parça a) 460.109 :
b) küt
c) mat b) 20.310 :
ç) çürük
d) duru S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boya.

S2. Verilen  cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " Lütfen, bu akşam bizde kalın.  " S3. Aşağıda verilen sayıyı çözümleyerek yazalım.

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

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

S3. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 
S4.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

4 3 8 6 4
 + 2  + 1  + 3 2

8 0 7 5 5 6 7 1 4

 S4.    "  İkide bir  arkasına dönüp bakıyordu. " S5.Çıkarma işlemlerinde verilmeyenleri yazalım.
cümlesinde yer alan sözcükleri alfabetik sıraya göre 
yeniden sıralayıp tekrar yazalım. 5 2 0 1

 -  - 2 7 9 4
1 7 3 8 1 8 3 7

S5. Her şeyimle yararlıyım,
İnsanoğluna dünyada,
Çiçeğim, yaprağım, gölgem S6.Verilen sayılar birer kez kullanılarak yazılabilecek
İri dallı zerdalimle. en büyük ve en küçük sayıları yazalım.

Yukarıdaki şiire göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Şiir kaç dizeden oluşuyor?............................

b) İkinci mısra kaç hecedir?...............................

S7.  Aşağıda verilen sayıları karşılaştıralım. ( >,<,= )
c) İlk  mısrası kaç sözcükten oluşur?..........................

a) 6328………5329 b) 175.210…………86.576
ç) Üçüncü  mısrası kaç sesten oluşur?..............................

c) 2543……..4002 d) 95.120……….55.968
d) Şiire göre, ağacın insanoğluna yararları nelerdir?

S8.  " 184 - 190 - 188 - 194 - 192  - ?  "       örüntüsünde

S6. Aşağıdaki cümlerlerde Büyük Ünlü Uyumu kuralına " ? " yerine kaç yazılmalıdır?

uymayan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Çiftçiler günlerdir yağmuru bekliyor.
b) Siz çok iyi bir insansınız, bunu biliyorum. S9.   3 binlik +  9 onluktan oluşan sayı ile  5 on binlik+
c) Kedinin kuyruğundaki dikenleri çıkardık sonunda. 8 yüzlük + 5 onluk + 8 birlikten oluşan sayının topla-

mı kaçtır?
S7. Aşağıdaki cümlerlerde Ünsüz Benzeşmesi görülen
sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.(f-s-t-k-ç-ş-h-p)

a) Sepette kaç kırık yumurta bulunuyor? S10. A > 1145    eşitsizliklerine göre B - A  en az
B >  4873 kaçtır?

b) Oku, en uzakta bulunan hedefe fırlatmalısın. 
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S1. Verilenlerden hangisi milli kültürümüze ait bir öge S1. Vücudumuza enerji sağlayan gıdalar denilince

değildir? ilk akla gelen gıdalar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gölge oyunu c) Opera a) karbonhidratlar c) vitaminler

b) Çinicilik d) Yağlı güreş b) su d) proteinler 

S2. S2.

1 Bir toplumda geç- l değişiklikler olmuş-

mişten günümüze tur.

Yukarıdaki besinlerden içerisinde en az protein

2 Geçmişten günümü- q başka bir toplumda olan çıkarıldığında şeklin yeni görünümü aşağıdaki-

ze geleneklerimizde görülmeyebilir. lerden hangisi olur?

3 Bir toplumda görü- v aktarılan ortak değe- a) b) c) d)

len kültürel öge re kültür denir.

Yukarıda iki parçaya ayrılmış olarak aktarılan bilgiler

hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir? S3. Ekmek         Yanda verilen gıdalar için;

a) 1 q b) 1 l c) 1 v d) 1 l Yoğurt protein ise "P", karbonhidrat

2 v 2 q 2 l 2 v Yumurta  ise "K", vitamin ise "V" yazdı-

3 l 3 v 3 q 3 q              ğımızda hangi seçenek doğru 

olur?

a) K b) V c) P d) V

S3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? P K K V

a) Golf ve masa tenisi Türklerin ata sporlarındandır. P P P K

b) Aile tarihimizi öğrenirken daha çok sözlü tarih yön-

teminden yararlanırız.

c) Kültür,toplumun sahip olduğu duygu, düşünce ve ya- S4.Verilenlerden hangisi kayaçların ufalanarak top-

şam biçimidir. rağa dönüşümünde etkilidir?

d) Halk oyunlarımız bazen neşeyi, bazen de kederi ha- a) Dünya'nın büyüklüğü.

reketlerle gösterir. b) Magmanın yeryüzüne çıkıp soğuması.

c) Gece - gündüz arasındaki sıcaklık farkları.

d) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması.

S4. Verilenlerden hangisi Türk el sanatları arasında yer

almaz?

a) Balıkçılık c) Hat sanatı S5. I.Kayaçlar doğa olaylarından etkilenmez.

b) Semercilik d) Yemenicilik II. Her kayaç aynı zamanda bir madendir.

III.Tüm madenler aynı amaçla kullanılırlar.

IV.Madenlerin yapısında mineraller bulunur.

S5. I. Kıyafetlerimiz III.Yemeklerimiz Yukarıda verilen bilgilerden kaçı doğrudur?

II. El sanatlarımız IV.Fabrika ve barajlarımız a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkemizde

milli kültürü yansıtan ögelerdendir?

a) I - II  - III c) I - II S6.Görselde verilen,

b) I - II - III - IV d) III - IV Dünya'nın K ve L  hareket-

lerinin sonuçları hangi

seçenekte verilmiştir?

S6.Aşağıda verilen davranışlardan hangisi bireysel fark-

lılıklara örnek olarak verilemez?

a) Cemil'in derslerini düzenli çalışması. a)

b) Faruk'un basketbol antrenmanında çok çalışması. b)

c) Hülya'nın yardımsever biri olması. c)

d) Uzun süre koşan Semra'nın nefes nefese kalması. d)
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