
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
a) kıt a) bin dört yüz elli üç :
b) lâl
c) günah b) otuz beş bin on yedi :
ç) ithalat
d) berk S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boya.

S2. Verilen  cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " Ek kitaplardaki ödevleri yapmayı unutma.  " S3. Aşağıda verilen sayıyı çözümleyerek yazalım.

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

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

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

5 2 4 7 7
 + 3  + 9  + 3 5

8 0 6 3 2 5 0 2 0

 S4.    "  O problemi çözmekte ben de zorlandım. " S5.Çıkarma işlemlerinde verilmeyenleri yazalım.
cümlesinde yer alan sözcükleri alfabetik sıraya göre 
yeniden sıralayıp tekrar yazalım. 7 2 2 0

 -  - 1 8 3 5
3 9 7 4 2 5 5 8

S5. Dükkânın önündeki uzun kavağın dibine,tavuklar iç-
sin diye testiyle su koymuşlardı.

Dükkân kapalıydı.Kapının önünde bir tahta ayak sile- S6.  Okulumuzda 438 kız öğrenci ve kız öğrenciler- 
ceği vardı.Yan tarafta bir kerevet duruyordu.Güzel ha- den 137 fazla erkek öğrenci vardır. Buna göre, okul
valarda Bakkal Ahmet burada oturur,tel saplı gözlüğü- mevcudu kaçtır?
nü takar,Tahsildar Ahmet gibi veresiye defterini karış-
tırırdı.Bu defterde yazılanları Bakkal Ahmet'ten başkası
okuyamazdı.

Metne göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Dükkânın önüne testiyle su neden konuyor?

S7.  Ben  1975  doğumluyum.  40  yaşına  geldiğimde
b) Kerevette oturan Bakkal Ahmet ne yapıyor? takvim hangi yılı gösterir?

c) Dördüncü cümle kaç hecedir?

ç) Son cümle kaç sözcükten oluşur?

S8.  " 83.375 " sayısında tekrar eden rakamların ba-

S6. Aşağıdaki cümlerlerde Büyük Ünlü Uyumu kuralına samak değerleri toplamı kaçtır?

uymayan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Temizlik yaparken ellerim tahriş oldu.
b) Umarım tahlillerin sonucu  iyi çıkar.
c) Kenarda köşede biraz birikmiş paramız vardı. S9.     2618 + 3172     sayıları en yakın oldukları yüzlü-

ğe yuvarlanıp toplanıyor. Buna göre toplam kaçtır?
S7. Aşağıdaki cümlerlerde Ünsüz Benzeşmesi görülen
sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.(f-s-t-k-ç-ş-h-p)
a) Yan tarafta bir kerevet duruyordu.
b) Yoğun yağış kentte ulaşımı aksatmaya devam ediyor.
c) Açıkta satılan yiyecekler bizi hasta edebilir. S10.  - 1368 = 2085   işleminde  kaç olur?

ç) Karnım açlıktan guruldamaya başladı .
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S1. I.  04 Ocak 2006'da İstanbul'da doğdum. S1.Yanda verilen

II. 2013 yılında babamın tayini nedeniyle İzmir'e görsele göre,

taşındık. saat kaç olabilir?

III. 2015 yılında 4.sınıfa geçtim. a) Akşam 20.00

IV. 2011 yılında anaokuluna başladım. b) Sabah 08.00

Yukarıdaki verilen bilgilerin kronolojik olarak doğ- c) Öğlen 12.00

ru sıralanması hangi seçenekte verilmiştir? d) Öğleden sonra 17.00

a) I - II - III - IV c) II - I - III - IV

b) I - IV - II - III d) III - I - IV - II

S2.Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etra-

fındaki bir tam turu ile meydana gelmez?

S2. " İlkokulda okuyan torunumun okuluna gitmiştim. a) 24 saat c) 52 hafta

Oynadıkları oyunu görünce bir anda çocukluğumu  ha- b) 4 mevsim d) 365 gün 6 saat 

tırladım. Biz de bu oyunu oynardık. "diyen bir dedenin

bahsettiği oyun aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) tenis c) yağ satarım S3.Verilen gıdalardan hangisi bitkisel kökenlidir?

b) beştaş d) bezirgan başı a) pekmez c) ayran

b) peynir d) yumurta

S3.Hande ailesinin geçmişiyle ilgili araştırma yapmış ve

bu araştırmayla soyisimlerinin kaynağının ne olduğu, S4.Karbonhidratlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

annesi ile babasının nasıl tanıştıkları, Bursa'ya neden yanlıştır?

göç etmek zorunda kaldıkları gibi bilgilere ulaşmıştır. a) Vücudun öncelikli enerji kaynağıdır.

Hande'nin yaptığı bu çalışmanın adı aşağıdakilerden b) Hayvansal besinlerde , bitkisel besinlere oranla 

hangisidir? daha çok bulunur.

a) soyağacı c) kronoloji c) Tahıllarda bolca bulunur.

b) kimlik bilgileri d) sözlü tarih çalışması d) Ekmek ve makarna karbonhidrat bakımından zen-

gindir.

S4.Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak Antalya,

Konya ve Muğla şehirlerini işgal eden ülke aşağıdaki- S5. v Enerji elde etmek için

lerden hangisidir? o Büyüyüp gelişmek için

a) İtalya c) Fransa z Yaraların onarımı için

b) Yunanistan d) Ermenistan l Yaşamsal faaliyetlerin düzenlenmesi için

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi besinlerin ge-

rekliliği konusunda doğru bilgi olarak verilebilir?

S5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Milli Mücadele a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

dönemindeki genelge ve kongreler arasında yer almaz?

a) Maraş Genelgesi c) Sivas Kongresi

b) Erzurum Kongresi d) Havza Genelgesi S6. Aşağıdaki besinlerin hangisi protein bakımından

oldukça zengindir?

a) portakal c) süt

S6.Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a git- b) ıspanak d) zeytin

mesinin esas nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Samsun'u gezip görmek.

b) Yurdumuzun işgalini hızlandırmak. S7. "Kutup ayıları ve penguenler gibi soğuk iklimde

c) Düşmanla anlaşma yolları aramak. yaşayabilen hayvanların derilerinin altındaki……….

d) Milli Mücadele'yi başlatmak. dokusu sayesinde yaşamlarını kolayca sürdürebilir-

ler. "  cümlesinde noktalı yere aşağıdaki sözcükler-

S7.Nüfus cüzdanları hangi kurumdan alınmaktadır? den hangisi yazılmalıdır?

a) Sağlık Müdürlüğü c) Belediye Başkanlığı a) vitamin c) karbonhidrat

b) Nüfus Müdürlüğü d) Kaymakamlık b) yağ d) protein
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