
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
a) çabuk a) seksen üç bin yirmi :
b) kurnaz
c) negatif b) iki yüz kırk bin beş yüz üç :
ç) uysal
d) benzer S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boya.

S2. Verilen  cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " Mısırları değirmene götürüp  güzelce  öğüt.  " S3. Aşağıda verilen sayıyı çözümleyerek yazalım.

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

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

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

3 5 4 5 6
 + 3  + 6  + 1 8

5 2 8 9 1 6 7 3 5

 S4.    "  Babam, bugün işe erken gitti. " S5.Çıkarma işlemlerinde verilmeyenleri yazalım.
cümlesinde yer alan sözcükleri alfabetik sıraya göre 
yeniden sıralayıp tekrar yazalım. 4 3 1 5

 -  - 3 5 4 7
1 8 6 7 4 4 6 5

S5. Bu yıl yaz çok uzun sürdü.Daha bir süre ikindi çayla-
rını balkonda içeriz galiba. Günler bitmek bilmeyecek.
Hele  konuşacak  bir  şey  kalmamışsa  can  sıkıntısından S6.    7243 +  ABCD = 10.000   işleminde verilmeyen
patlarsınız.İyi ki kitap okumaya küçük yaşta alıştım. İş- ABCD sayısı kaçtır?
lerimi bitirdim mi balkona çıkıp bol bol kitap okuyorum.

Metne göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Çok uzun süren nedir?............................

S7.Bir sporcu Cuma günü 2648 m koşmuştur. Sonraki
b) Balkonda ne içilecek?............................... günlerde bir önceki günden 350 m daha fazla koşan

sporcu, pazar günü sonunda toplam kaç  m  koşmuş
c) Yazar, küçük yaşta neye alışıyor?.......................... olur?

ç) Üçüncü  cümle  kaç sesten oluşur?..............................

d) Yazar, işleri bitince ne yapıyormuş?

S6. Aşağıdaki cümlerlerde Büyük Ünlü Uyumu kuralına
uymayan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıptır. S8.    63.457 sayısı ile hangi sayıyı toplarsak, beş ba-
b) Okula vaktinde gitmeye özen gösteriyorum. samaklı en büyük çift doğal sayıyı elde ederiz?
c) Cumhuriyetten önce yurdumuzu padişah yönetirdi.

S7. Aşağıdaki cümlerlerde Ünsüz Benzeşmesi görülen
sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.(f-s-t-k-ç-ş-h-p)
a) Dengesi bozulunca bir anda kayıktan düştü.
b) Hangi sebepten dolayı oyuna katılmıyorsun? S9.Her rakamı bir defa kullanmak şartıyla dört basa-
c) Kitaptan bazı şiirler seçip defterime yazdım. maklı iki doğal sayının toplamı en fazla kaç olur?

ç) Araç şeritten çıkıp yandaki dereye uçmuş .

sinemada

TÜRKÇE

yavaş sıvı nazik
kavuşma

Ünlüler Ünlüler

masum saf

Sözcükler İnce

yedek pozitif

insanoğlu

maksimum
seyrek faydalı aksi

1420

Kalın Ünsüzler

yetenek farklı dönüş

846 1424

840 850 1430

MATEMATİK 19

105.027

Cuma C.tesi Pazar Toplam

www.ogretmenincantasi.com 



S1.Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan S1. " Eğer Dünya, Güneş' in etrafında dolanmazsa…. 

değerlerden biri değildir? …… "        cümlesinin doğru tamamlanması  için nok-

a) Çeyiz sermek c) Kahve ikram etmek talı yere verilen ifadelerden hangisi gelmelidir?

b) Yılbaşı ağacı süslemek d) Kına gecesi yapmak. a) …..Mevsimler oluşmaz.

b)….. Gece ve gündüz oluşmaz.

c) …..Gün içerisinde gölge boyları değişmez.

S2. l Dini ve milli değerlerimizdendir. d)….. Günler 24 saatten uzun sürer.

l Birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir.

       Yukarıda verilen ifadelerle anlatılmak istenen aşa-

ğıdakilerden hangisidir? S2.Obezite hastalığının başlıca sebebi aşağıda veri-

a) Halk oyunları c) Bayramlar len gıda türlerinden hangisidir?

b) Geleneksel çocuk oyunları d) El sanatları a) Karbonhidratlar c) Vitaminler

b) Mineraller d) Proteinler

S3.Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Yunanis-

tan aşağıdaki illerimizden hangisini işgal etmiştir? S3.

a) Sivas b) İzmir c) Adana d) Samsun

F

S4. R

1. Samsun'a çıkış    Mustafa Kemal ve K

arkadaşlarının Milli

2. …………… Mücadele'yi başlat- Yukarıdaki verilen tabloda F, R  ve K besinleri 

mak için Samsun'a görevlerine göre ayrılmıştır?

3. Amasya Genelgesi çıktıktan sonra izle- Verilenlere göre F, R ve K besinleri için aşağıda-

diği yollarda eksik kilerden hangisi yanlıştır?

4. ……………………. bırakılan adımlara a) F  karbonhidrattır c)  R   sudur

aşağıdakilerden han- b) R  yağdır d)  K   proteindir

5.  Sivas Kongresi gileri yazılmalıdır?

S4. q z

v l

a) TBMM'nin açılması İstanbul'un işgali Yukarıdaki besinlerin ortak özelliği aşağıdakiler-

b) Çanakkale Savaşı Cumhuriyetin ilanı den hangisidir?

c)  Balkan Savaşı Ankara Kongresi a) Enerji verici olması c) Düzenleyici olması

d) Havza Genelgesi Erzurum Kongresi b) Bitkisel kaynaklı olması d) Yapıcı-onarıcı olması

S5.Vatanımızı korumak için halkımız tarafından oluştu- S5.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

rulan  düzensiz yerel savunma gruplarına hangi ad ve- a) Altın - mutfak eşyası yapımı

rilmiştir? b) Kömür - yakacak

a) Kuva-i Milliye c) İtilaf Devletleri c) Demir - inşaat sektörü

b) Saltanat d) I.Dünya Savaşı d) Mermer -  İnşaat ve heykel yapımı

S6. I Milli Mücadeleyi başlatmak. S6. Madenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

II. Milli birliği sağlamak. yanlıştır?

III. Milleti bilinçlendirmek. a) Madenler ekonomik değer taşır.

   Mustafa Kemal,Anadolu'ya geçerek yukarıdakilerden b) Madenler farklı alanlarda kullanılır.

hangisi ya da hangilerini gerçekleştirmeyi hedeflemiş- c) Madenler yaşamımızı kolaylaştırır.

tir? d) Madenlerin hepsi aynı renk ve değerdedir.

a) Yalnız I c) I ve III

b) Yalnız II d) I - II ve III S7.Yer kabuğunu oluşturan yapılara ne ad verilir?

a) Mineral    b) Magma c) Kayaç d) Maden
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