
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen sayının okunuşunu yazalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 209.100 :

1 S2.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
2 Yirmi bin otuz bir :
3
4 S3.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
5 ğü boyayalım.
6
7
8 1

S2. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 
S4.   6538 'a kaç eklersek 9000 eder?   

S5. Sayı ve basamak değerlerini uygun yere yazalım.

S3.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 5 6 3 8 2
"  özgür  -  öfke  -  önerge  -  öykü  -  ödül  -  öksüz   " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

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

S4.    " El, elin eşeğini türkü çağırarak arar. " 
atasözüne göre; 6 3 9 7 8
a) Cümle kaç  heceden oluşur?  + 4  + 9  + 5 3

9 1 7 2 6 8 6 1 4
b) Cümlede geçen kalın  ünlüleri yazalım.

S7.  "  3.654   -  7.026  -  5.208  -  4.541  -  6.975 " 
c) Cümle kaç harften oluşur? Yukarıda verilen sayılar küçükten büyüğe doğru

sıralandığında   2.   ve  4.  olarak  sıralanan  sayıların 
ç) Cümlede ünsüz yumuşamasına uğrayan   sözcük han- toplamı kaçtır?
 gisidir?

S5. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim.

S8. " Yüz yetmiş dört bin iki yüz üç "  sayısının birler 
bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı ile bin-
ler bölüğündeki rakamların sayı değeri toplamı ara-
sındaki fark kaçtır?

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)

S9.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

a) Gün boyu birkaç simitten başka bir şey yemedik. 7 1 8 2
b) Dolaptan iki domates verebilir misin?  -  - 2 6 6 7

c) Yokuştan aşağıya doğru hızlıca koşardık. 4 5 8 7 3 8 5 8
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S1.Teknolojiyle birlikte kimlik kartlarında ne gibi bir S1." Dünya'mızı saran ve yer kabuğunu oluşturan ka-

değişim olmuştur? yaçların tümü değişik...…….bir araya gelmesiyle olu-

a) Kimlikler kredi kartı olmuştur. şur."  Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden han-

b) Kimliklerin rengi aynı olmuştur. gisi yazılmalıdır?

c) Çipli kimlik kartına geçilmiştir. a) Besinlerin c) Vitaminlerin

d) Kimlik taşımak isteğe bağlı hale getirilmiştir. b) Kömürlerin d) Minerallerin

S2. I.Her vatandaşın…………birbirinden farklıdır. S2. Doktora giden Nejla'ya protein bakımından zen-

II.Nüfus cüzdanında……...…grubu bölümü vardır. gin besinler tüketmesi tavsiye edilmiştir. Buna göre

III.Nüfus cüzdanı on beş yaşına kadar…………….. Nejla'nın beslenmesi gereken gıdalar arasında han-

kullanılabilir. gisi yer almaz?

IV.Kimlik kartının arka yüzündeki……..bölümünde a) yumurta c) ayran

bazı bilgiler depolanır. b) sucuk d) makarna

     Yukarıda verilen boşluklar aşağıdaki sözcüklerle dol-

durulduğunda hangi sözcük boşta kalır? S3.Aşağıdakilerden hangisi egzersizin faydalarından

a) Çip    b) Fotoğrafsız    c) Soyadı d) Kan biri değildir?

a) Çok fazla yoruluruz.

b) İskelet sistemimiz güçlenir.

S3.Oyunlar ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden c) Kan dolaşımımız hızlanır.

hangisi yanlıştır? d) Kalp hastalıklarına yakalanma riskimiz azalır.

a)Eskiden oyunlar kalabalık arkadaş grubuyla oynanırdı.

b)Körebe,beştaş,aşık oyunu günümüzde çokça oynadı- S4.Aşağıdakilerden hangisi vitaminin görevleri ara-

ğımız oyunlardır. sında yer almaz?

c)Teknolojinin gelişmesi oynanan oyunların da değiş- a) Vücudu çeşitli hastalıklardan korur.

mesine neden olmuştur. b) Enerji verici besin maddelerinin yakılmasında

d)Eskiden, teknoloji gelişmediği için çocuklar el yapımı görev yapar.

oyuncaklarla oynarlardı. c) Yapıcı - onarıcı besinlerin hücreleri büyütmesinde

aracılık yapar.

d) Vücutta yeni hücrelerin yapımını sağlar.

S4.Aşağıdaki oyunların hangisi at üzerinde oynanır?

a) Güreş b) Tenis c) Golf d) Cirit S5. " Pirinç, makarna, patates……gurubu besinler

arasına girer. " cümlesinde noktalı yere aşağıdaki-

lerden hangisi yazılmalıdır?

S5.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele kahraman- a) protein c) karbonhidrat

larımızdan biri değildir? b) vitamin d) yağ

a) Seyit Onbaşı c) Gördesli Makbule

b) Hasan Tahsin d) Sütçü İmam

S6. Tüm  canlıların yaşamını sürdürebilmesi için ge-

rekli temel madde aşağıdakilerden hangisidir?

S6.Bebeği ile İnebolu'dan Ankara'ya mermi taşırken a) su c) vitaminler

donarak şehit olan Milli Mücadele kahramanımızın adı b) mineraller d) karbonhidratlar

nedir?

a) Erzurumlu Kara Fatma c) Nene Hatun S7.Gün içinde gökyüzünü inceleyecek olursak Gü-

b) Şerife Bacı d) Halide Edip Adıvar neş'in sabah doğudan doğduğunu,öğlen tam tepede

olduğunu, akşam ise batıdan battığını gözlemleriz.

Bunun nedeni;

S7. Aşağıdakilerden hangisinin Milli Mücadele'nin ka- I.Güneş'in hareketi

zanılmasında etkisinin olduğu söylenemez? II.Dünya'nın hareketi

a) Düşmanların güçsüz olması. III.Ay'ın hareketi

b) Milletin azimli ve kararlı olması. yukarıdakilerden hangisi veya hangileridir?

c) Vatanseverlik ve yardımlaşma ruhunun olması. a) I ve II c) I - II ve III

d) Atatürk gibi bir lidere sahip olunması. b) Yalnız II d) II ve III
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