
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen sayının okunuşunu yazalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a)101.011 :

1 S2.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
2 Kırk üç bin dokuz yüz iki :
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.   Hangi sayıya 2648 eklenirse toplam 7100 eder?   

S5.    5761 - 3870  <   M     eşitsizliğinde "M " yerine yazı-
labilecek en küçük sayı kaçtır?

S3.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  cepken - cürüm - cıvık - curcuna - canlı - cihangir   " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S6.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

3………...……………….. 6………...……………….. 5 2 5 6 3
 + 3  + 8  + 1 8

S4.    " Doğmadık çocuğa don biçilmez." 8 0 6 0 4 5 3 2 7
atasözüne göre;
a) Cümle kaç  sesten oluşur? 

S7.  8 5 3 5    Yandaki çıkarma işlemine 
b) Cümlede geçen ince  ünlüleri yazalım.  - N 8 L 8 göre;  K + L + M + N =?

3 K 7 M
c) Cümle kaç sözcükten oluşur?

K:
ç) Cümlede ünsüz yumuşamasına uğrayan   sözcük han- L:

 gisidir? M:

N:

S5. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına S8. Bir çıkarma işleminde fark 2018'dir. Çıkan 276 azal-
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim. tılırsa yeni fark kaç olur?

S9.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan 6 0 0 0
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)  -  - 4 5 8 8

3 7 2 1 1 9 3 9
a) Kauçuktan yapılmış lastikler daha çok dayanıyor.
b) Kurttan korkan kuzu hızlıca oradan uzaklaştı. S10.   326  ile 484 sayıları arasında kalan en büyük ve en

c) Sabah kahvaltısında iki ekmekten fazla yemişiz. küçük sayıların toplamı kaçtır?
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S1.Aşağıda Kuvai Milliye'nin kuruluş nedenleri ile ilgili S1.Yandaki görsele göre 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? aşağıdaki bilgiler-

a) Vatanımızın  düşmanlar  tarafından  işgal  edilmeye den hangisi 1 2

başlanması. yanlıştır?

b) Osmanlı  ordusunun  dağıtılması  ile  yurdumuzun sa-

vunmasız kalması. a) Güneş 2 yönündedir.

c) Halkımızın işgallere  karşı  vatanı  korumak için müca- b) B ve D bölgelerinde gece yaşanmaktadır.

dele etmek istemesi. c) A ve C bölgelerinde gündüz yaşanmaktadır.

d) İşgalci devletlerin dostluğunun kazaılmak istenmesi. d) Güneş 1 yönündedir.

S2.   23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclis'i S2. D Y

açıldı. Ülkenin dört bir yanından seçilen vekillerin tek 21 Mart  ve  23 Eylül  tarihlerinde bütün 

amacı yurdun düşman işgalinden kurtarılmasıydı. Dünya'da gece-gündüz süreleri eşittir.

Verilen metinden,Büyük Millet Meclisi hakkında Dünya'mızın dönüş yönü batıdan doğu-

aşağıdaki verilenlerden hangisine ulaşılamaz? ya doğru olduğu için doğuda Güneş da-

a) Nerede kurulduğuna ha erken doğar.

b) Başkanının kim olduğuna Dünya,Güneş etrafındaki dolanmasını

c) Milletvekillerinin amacına 24 saatte tamamlar.

d) Kuruluş tarihine

Yukarıda verilen doğru yanlış etkinliği tamamlandı-

ğında tablonun görünümü nasıl olur?

S3.Geleneksel oyunları oynamamız aşağıdaki sonuç- a)  b)  c)  d) 

lardan hangisinin ortaya çıkmasına sebep olmaz?    

a) Teknolojik oyunlara olan ilginin artması.    

b) Kültürel mirasın korunması.

c) Oyunların nesilden nesile aktarılıp yaşamaya devam

etmesi S3. Verilenlerden hangisi maden değildir?

d) Arkadaşlık ilişkilerinin güçlenmesi. a) Çakıl b) Linyit c) Bor d) Demir

S4. Yandaki görsele bakarak; S4. Canlıların her yapısı fosilleşmeye uğramaz. Buna

I.Fiziksel özellikleri göre fosillerle ilgili araştırma yapan bir paleontolog

II.Duygusal Özellikleri aşağıdakilerden hangisine rastlamaz?

III.İlgi alanları a) kemik b) diş c) kalp d) kabuk 

Konularından hangileri hakkında

kesin bilgi ediniriz?

a) Yalnız II c) II ve III S5. Tereyağı Fındık

b) I ve II d) I - II ve III

     Yukarıda verilen besinlerle ilgili verilen ifadelerden

 hangisi yanlıştır?

S5. Nüfus cüzdanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden a) Fazla miktarda alındığında vücutta depolanarak obe-

hangisi yanlıştır? ziteye sebep olurlar.

a) Kaybolduğunda, veriliş nedeni yenine "yenileme" b) Her ikisi de hayvansal besin grubunda yer alır.

yazılır. c) Deri altında depolanarak vücut ısısının korunmasını

b) 15 yaşında zorunlu olarak fotoğraf eklenir. sağlarlar.

c) Ön yüzünde kırmızı mühür bulunur. d) Enerji verici besinler arasında yer alırlar.

d) Evlenince medeni hâl bölümü değişir.

S6. Gece - gündüz ve  mevsimlerin oluşması aşağıdaki-

S6.Verilen oyunların hangisinde ebe vardır? lerden hangisinin hareketine bağlıdır?

a) saklambaç c) futbol a) Yıldızlar c) Güneş

b) misket d) topaç b) Dünya d) Ay
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