
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.
a) seda
b) ehli 4 2 3 5 6
c) icat  + 7  + 9  + 5 8
ç) kibir 7 0 6 2 2 9 0 3 0
d) ayaz

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " S2. En yakın onluğa yuvarlandığında üstte verilen
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. sayıya  yuvarlanan sayıların tamamını örnekteki gibi 
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ ) yazalım.
a) Sorunların kaynağı her zaman başkaları değildir .

b) Korkudan yüreği yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. 3 5 4 1 6 7
3 6 4 2 6 7

c) Gömleğimi kuru temizlemeden yarın alacağım. 3 7 4 3 6 7
3 8 4 4 6 7

S3. Verilen cümlelerde ünlü düşmesi görülen sözcükle- 3 9 6
ri kutu içine alıp işaretleyelim.
(Sözcüklerde yanyana gelen ünsüzlere dikkat et! ) S3. Bir çıkarma işleminde fark 3865, çıkan ise 1798  

olduğuna göre, eksilen sayı kaçtır?
a) Sabah kalktığımda genzimde bir ağrı hissettim.

b) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.

c) Nehrin ağzını büyük kütükler kapatmıştı.
S4. Çözümlenerek verilen sayıyı rakamla yazalım. 

S4. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
yazarak şifreli olarak verilen şiiri çözelim. 200.000  +  3.000  +  500  +  8   =
C  n  b  t  j           ç  d  v  ı  ö           f  d  c  L  d  v  ı  m,  

N  m  t  m      ç  z         ç  u  m  v  z  r  h           ü  z  p. S5.Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen sa-
yıları bulalım.

F  u  y  d  k       c  ı  p  j  ı  m        r  d  c  L  d  v  ı  m, 1 3 0 4
  2 5 6 5

Ğ  d  p      c  n  b  t  j         s  d  e  j  z  ş            z  p  z  p .  +  + 3 9 7 3
7 0 2 4 8 0 2 1

S5. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım.

S6. Aşağıda verilen sayılardan " çift sayı" olanların
toplamı kaçtır?

S7. On binler basamağı 3, binler basamağı 7, yüzler
basamağı 8, birler basamağı 4 olan sayının, sayı de-

S6. " Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan ğeri toplamı kaçtır?
zordur. "          atasözüne göre;
a) Cümle kaç sesten oluşur? :
b) Cümle kaç sözcükten oluşur? :
c)  Büyük  Ünlü  Uyumu'na  uymayan  sözcük  hangisi- S8.Verilen örüntüyü üç adım ilerletelim.
dir? 305 - 405  - 505 - 605 -  -  -
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S1. Aşağıda  verilenlerden  hangisi  geleneksel  çocuk S1. " Karbonhidralardan  alınan  enerji  yetersiz  kal-

oyunlarının unutulmaya başlanmasının en önemli se- dığında vücut ..……… enerji alır. " cümlesinde boş

bebi sayılabilir? bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Ülkemizdeki çocuk sayısının artması. a) Sudan c) yağlardan

b) Çocuk oyunlarının eğlenceli olmaması. b) vitaminlerden d) proteinlerden

c) Teknolojinin yaygınlaşması ve üretilen yeni cihazlar. 

d) Şehirlerdeki lunaparklarının sayısının artması. 

S2.Verilenlerden hangisi bitkisel bir gıdadır?

a) hurma b) peynir    c) köfte    d) süt

S2.  Milli Mücadele, aşağıda  verilen  olayların  hangisi

ile başlamış sayılmaktadır?

a) Atatürk'ün Selanik'te 1881 yılında doğması ile. S3.Aşağıda verilen rahatsızlıklardan hangisi denge-

b) 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesi ile. siz beslenmenin doğrudan neden olduğu bir hasta-

c) 23 Nisan 1920'de T.B.M.M.'nin açılması ile. lık değildir?

d) 19 Mayıs 1919 'da Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile. a) Obezite c) Kuduz

b) Büyüme ve gelişim geriliği d) Diş çürüğü

S3.Verilen oyunlardan hangisi geleneksel çocuk oyun-

larımız arasında yer alır? S4. I.Canlıların üzerinde yaşadığı tabakaya yer ka-

a) körebe c) satranç buğu denir.

b) Jenga d) tavla II.Yer kabuğunda farklı özellikte kayaçlar vardır.

III.Yer kabuğunun kara tabakası kayaçlardan

oluşur.

S4.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da han-

a) Kültür, ülkemizin her yerinde aynıdır. gileri doğrudur?

b) Kültürler zamanla değişime uğrayabilir. a) I ve II c) I ve III

c) Her milletin farklı kültürel değerleri vardır. b) II ve III d) I - II ve III

d)Kültürel değerlerimiz bizim zenginliğimizdir.

S5.Ülkemiz Kuzey Yarım Küre'de bulunur. Ülkemizde

S5.Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimizi öğrenmek havalar soğumaya başladığında göçmen kuşlar güne-

için yararlanacağımız yazılı bir kaynak  değildir? ye doğru göç ederler.

a) Düğün kaseti c) Soyağacı Ülkemizde havalar soğuduğunda göçmen kuşla-

b) Tapu d) Diploma rın güneye göç etmelerinin sebebi hangisidir?

a) Kuzey Yarım Küre'de hava her zaman soğuktur.

b) Ülkemizde gece yaşanırken, Güney Yarım Küre'de

S6. I.Olayları tarih sırasına göre düzenli bir şekilde gündüz yaşanır.

görebilme. c) Ülkemizde kış mevsimi yaşanırken, Güney Yarım

II.Olayları anlatmada kolaylık sağlama. Küre'de yaz mevsimi yaşanır.

III.Olayları  karmaşık hale getirme. d) Güney Yarım Küre'de hava her zaman sıcaktır.

Kronolojik sıralamanın bizlere faydaları arasında aşağı-

dakilerden hangisi ya da hangileri yer alır?

a) Yalnız I c) Yalnız II S6. " Kuyumculukta, diş hekimliğinde ve bilgisayar 

b) I ve II d) II ve III parçalarının bazılarında  kullanılan maden aşağıda-

kilerden hangisidir?

a) Altın b) Bor c) Çinko d) Bakır

S7.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İnsanların duyguları hiçbir şekilde belli olmaz. S7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

b) Olaylar karşısında farklı duygular hissedebiliriz. a) Dünya'nın dönme ekseni eğiktir.

c) El, kol hareketlerimizle duygu ve düşüncelerimizi b) Bir ay 365 gün 6 saat sürer.

ifade edebiliriz. c) Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

d) Duygu ve düşünceler farklı yollarla ifade edilebilir. d) Dünya, Güneş etrafında dolanırken elips şeklinde 

bir yörünge izler.
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