
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
gun kutucukları içine yazalım. kırk dört bin dört :

1. ray
2 4 S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boya.

2. hudut

3
3. eser

S3.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

1 4. mesut
6 4 2 0

 -  - 3 6 2 7
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 1 5 7 6 5 6 9 4
"  pire  -  portre  -  patiska  -  püskül  -   pınar  -  perhiz " 

S4.  ( 50.000 ) + ( 2.000 ) + ( 100 )  +  ( 4 )  
1……………………………. 4………...……………….. şeklinde çözümlenmiş sayıyı rakamla yazalım.

2………...……………….. 5………...………………..
yb ob bn y o b

3………...……………….. 6………...……………….. S5.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

S3. Aşağıda verilen cümlelerde ünsüz yumuşamasına
uğramış olan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. 2 4 3 4 6

( p-ç-t-k----------> b-c-d-g-ğ )  + 2  + 6  + 1 9
a) Balığı pişirmek için temizlemeye başlamıştık. 9 8 6 5 0 5 0 1 7

b) Soğuk havalarda sokağa çıkmama izin verilmiyor.
S6. 

?
S4.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine 1. 2. 3. 4. 5.
alıp gösterelim. Yukarıdaki dört basamaklı sayılar belirli bir kura-

la göre dizilmiştir. Bu kurala göre 5. adımda yazılma-
a) Savaşa katılmak üzere gönüllü askerler aranıyordu. sı gereken sayı,   8  binlikten  ne  kadar  eksiktir?

b) Günlük ödevlerimi aksatmadan dikkatlice yaparım.

S5.Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük mecaz 
anlamlıysa boş kutucuğa "M", gerçek anlamlıysa "G" 
yazarak etkinliği tamamlayalım. S7.Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru 

Kazadan sonra çok acı çekti. ( >, < ) işretlerini kullanarak sıralayalım.
   5.254    -    26.021   -    3.986    -    11.580   -    9.103

Karanlıktan korkan çocuk annesine sarıldı.
…………………………………………………………………………………..

Fabrika kapanınca işçiler açıkta kaldı.

S8.  +  +  = 12

S6.Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koy. olduğuna göre, yandaki iş-
 + lemin sonucu kaçtır?

a) Orada öyle yapayalnız yaşıyordu (   )
b) Tarık(  )  sık  sık kütüphaneye gider mi (   )
c) Akdeniz(  ) in    suyu biraz tuzlu olur (  ) S9.      3204  < ………. <  3897     eşitsizliğine göre nok-  

talı yere yazılabilecek
S7. " Babam beni akşam sekizde havuzdan alacak." en büyük ve en küçük 
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. sayıların toplamı kaçtır?

a) Kim? : c) Ne zaman? :
S10. Bir çıkarma işleminde fark 186'dır. Çıkan sayı

b) Nereden ? : d) Kimi? : 39 azaltıldığında oluşan  yeni fark kaç olur?
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S1. I. İnsanların ihtiyaçları birebir aynıdır. S1.Bir günlük beslenmesinde balık,süt,peynir ve et

II.Her birimiz ilgi ve yeteneklerimizle farklı tüketen biri vücuduna ağırlıklı olarak hangi besin

özelliklere sahibiz. türünü almış olur?

III.Her insan değerlidir. a) protein c) yağ

Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? b) vitamin d) karbonhidrat

a) Yalnız I c) Yalnız II

b) I ve II d) II ve III S2. Güneş'in gün boyunca farklı yerlerde görünme-

sinin sebebi nedir?

S2. l ……....….birlik ve beraberlik duygularımızı güç a) Güneş'in Dünya'dan daha hızlı hareket etmesi.

lendiren günlerdir. b) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi.

l ……….toplumun sahip olduğu duygu, düşünce c) Güneş'in Dünya'dan çok uzakta olması.

ve yaşam biçimidir. d) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması.

l …………….ata sporlarımızdan biridir.

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi, yukarıda ve-

rilen cümleleri tamamlamada kullanılamaz? S3.Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) çinicilik c) milli bayramlar a) Fosiller yerkabuğunda meydana gelen değişimler

b) kültür d) cirit hakkında bilgi verir.

b) Türkiye'nin en  önemli  madenlerinden  biri  de

S3. 1 l odundur.

2 v c) Madenlerin hepsinin ekonomik değeri aynıdır.

3 q d) Deniz ve okyanus diplerinde yerkabuğu çok daha

4 u kalındır.

Yukarıda adı yazılı Milli Mücadele kahramanlarımız- S4.

la  memleketlerinin doğru eşleştirmesi hangi seçenek-

te doğru olarak verilmiştir?

a) 1 l b) 1 q c) 1 v d) 1 u

2 v 2 l 2 l 2 l D Y

3 q 3 u 3 q 3 q

4 u 4 v 4 u 4 v yerlerde Güneş

daha erken doğar.

D Y D Y

S4. İtilaf Devletleri aşağıdaki antlaşmaların hangisine 1. 2. 3. 4.

dayanarak ülkemizi işgale başladılar?

a) Lozan Barış Antlaşması Yukarıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış ol-

b) Mondros Ateşkes Antlaşması masından hareket ederek ilerlediğimizde hangi çı-

c) Mudanya Ateşkes Antlaşması kışa ulaşırız?

d) Gümrü Antlaşması a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

S5. Dünya'nın dönme ekseni eğiktir.

S5.Verilen geleneksel oyunlardan hangisi günümüzde Dünya,doğudan batıya doğru döner.

diğerlerine göre çok daha az oynanmaktadır? Bir gün yirmi dört aydır.

a) çelik çomak c) körebe Yukarıda verilen doğru-yanlış etkinliği aşağıdaki

b) sek sek d) saklambaç seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) D b) Y a) Y " D

S6.Aşağıdaki kimliklerden hangisi ilk kimliğimizdir? Y D Y Y

a) öğrenci kimliği c) nüfus cüzdanı Y Y D D

b) paso d) pasaport

S7.Verilen savaşlardan hangisi Milli Mücadele içerisin- S6.Verilen besinlerden hangisi hayvansal kökenli

de yer almaz? gıdalar arasında yer alır?

a) Çanakkale Savaşı c) I.İnönü Savaşı a) ekmekpeynir c) ekmek

b) Sakarya Savaşı d) Büyük Taarruz b) fındık d) havuç
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Batıda bulunan Dünya'nın elips

şeklinde bir yö-

rüngesi vardır.

Şahin Bey

Kara Fatma

Hasan Tahsin

Tayyar Rahime

Erzurum

Adana

İzmir

Antep

Dünya'nın Güneş etrafında dolandığı yola

ekinoks denir.


