
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
a) dahil a) yüz on bin kırk üç :
b) pasif
c) düz b) bin beş yüz seksen  :
ç) bol
d) koyu S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boya.

S2. Verilen  cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " Kuzucuk, kurdun tatlı sözlerine kandı.  " S3. Aşağıda verilen sayıyı çözümleyerek yazalım.

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

S3. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 

S4.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

2 3 7 0 3
 + 7  + 7  + 4 6

4 0 9 0 5 7 0 3 5

 S4.    " Denize ilk dalışımda çok heyecanlanmıştım. " S5.Çıkarma işlemlerinde verilmeyenleri yazalım.
cümlesinde yer alan sözcükleri alfabetik sıraya göre 
yeniden sıralayıp tekrar yazalım. 6 4 5 6

 -  - 4 5 9 2
1 8 9 6 3 7 4 1

S5.      Zihni Bey,bir akrabasını görmek için Batum'a gitti.
Batum'da halk, çay yetiştiriyordu. Zihni Bey, çay bahçe-
lerini gezdi,gördü. Buralarda yetişen çay,Rize'de daha S6.  Aralarında 5 yaş fark bulunan iki kardeşin yaşları
iyi yetişir, dedi.Gelirken yanında çay fideleri getirdi.Fi- toplamı 35'tir. Buna göre, büyük kardeş kaç yaşında
deleri özenle hazırladığı toprağa dikti.İlkbaharla birlikte olabilir?
fideler boy attı. Dördüncü yıl, çay bitkisinin yaprakları
koparıldı.Kurutulup buhardan geçirildi.İşlendi.İçilecek
duruma getirildi.

Metne göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Zihni Bey, Batum'a neden gidiyor?

S7.  En  yakın  yüzlüğe  yuvarlandığında  3400  eden

b) Zihni Bey, Batum'dan ne getiriyor? dört basamaklı en büyük sayının, sayı değeri topla-

mı kaçtır?
c) Çay fidesi kaç yıl sonra işlenecek hale geldi?

B Yz On Br

ç) Üçüncü cümle kaç heceden oluşur?

S8. Birbirinden farklı üç basamaklı dört sayının top-

S6. Aşağıdaki cümlerlerde Büyük Ünlü Uyumu kuralına lamı 836'dır. Buna göre bu sayıların en büyüğü kaç 
uymayan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. olabilir?
a) İlkbaharla birlikte fideler boy attı.
b) Zihni Bey, çay bahçelerini gezdi, gördü.
c) Tatil boyunca beş hikâye kitabını okuyup bitirdim. S9.     " 7 - 2 - 0 - 3 " sayıları birer kez kullanılarak ya-

zılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sa-
S7. Aşağıdaki cümlerlerde Ünsüz Benzeşmesi görülen yıların toplamı kaçtır?
sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.(f-s-t-k-ç-ş-h-p)
a) Uçsuz bucaksız bir maviliğin tam ortasındaydım.
b) Kireçten yapılmış bir boya ile duvarları boyadık.
c) Lastikten kopan tüm parçalar yola dağıldı. S10. 3200 -    >  54     eşitsizliğine göre    yerine

ç) Bu vakitte yola çıkmak oldukça tehlikeli olabilir. yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?
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S1. Nüfus cüzdanı yanında olmayan bir kişi S1. 1 4

gerektiğinde nüfus cüzdanı yerine sü- 2 5

rücü belgesini  gösterebilir. 3 6

D Y       Verilenlerden hangisi bir gıda saklama yöntemi

olarak kullanılamaz?

Nüfus cüzdanımızda Herkes sürücü a) 2 b) 6 c) 4 d) 1

anne ve baba adları belgesi almak

yazılıdır. zorundadır. S2.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

D Y D Y a) Son kullanma tarihine yakın gıdalar tercih edilme-

I. II. III. IV. lidir.

b) Koruyucu ve tatlandırıcılar içermemelidir. 

Yukarıdaki ifadeleri doğru-yanlış olarak takip ettiği- c) Sebze ve meyveler yenilmeden önce  bol su ile 

mizde kaç numaralı çıkışa ulaşırız? yıkanmalıdır. 

a) I. b) II. c) III. d) IV. d) Ambalajı yırtık veya hasarlı ürünler alınmamalıdır.

S2. I. Kronoloji, bir olayın zamanı hakkında bize bilgi S3.Aşağıdakilerden hangisi pasif içici durumunda

verir mi? bulunmaktadır?

II.Sadece kendi hayatımızla mı  ilgili kroloji çıka- a) Her gün sigara içenler.

rabiliriz? b) Hiç sigara içmeyenler.

III. Kronoloji, gerçekleşen en son olaydan ilk ola- c) Sigara içilen ortamlardan uzak duranlar.

ya doğru mu  sıralanır? d) Sigara içilen ortamlarda bulunanlar.

IV. Kronoloji, olayları daha kolay anlamamızı sağ-

lar  mı? S4.Güneş,öğle vaktin-

Yukarıdaki sorulardan hangilerine " Hayır" diye ya- de yanda verilen ko-

nıt vermeliyiz? numların hangisinde

a) II ve III c) II ve IV bulunabilir?

b) I ve IV d) I ve III a) 1 c) 3

b) 2 d) 4

S3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Aynı yaştaki çocuklar aynı yeteneklere sahiptir.

b) Arkadaşlarımızla yeteneklerimizin farklı olması do- S5. Aşağıdaki zaman kavramlarından hangisi Dün-

ğaldır. ya'nın dönme hareketi ile ilgili değildir?

c) Ben resim yapmayı çok seviyorum ama başkaları sev- a) gece b) gündüz   c) gün d) hafta

meyebilir.

d) Sınıfımızdaki bazı arkadaşlarımızla ilgi alanlarımız ay-

nı olabilir. S6.

S4.Verilen yiyeceklerleden hangisi Milli Kültürümüze Tablodaki varlıklardan maden olmayan tablodan 

ait değildir? çıkarıldığında görünüm hangi seçenekteki gibi olur?

a) lahmacun b) kebap     c) dolma        d) pizza

a) b) c) d)

S5.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuvayı milliye'nin

tanımı olarak gösterilebilir?

a) Türk halkı tarafından kurulan çeteler

b) Düşman kuvvetler tarafından kurulan askeri birlikler S7. 1 q

c) Cephedeki askerlere taşınan cephane ve erzaklar 2 l

d) TBMM'ye seçilen ilk milletvekili  topluluğudur 3 v

Yukarıdaki tabloda madenler ve kullanım alanla-

S6. Verilen  antlaşmalardan  hangisi  diğerlerine  göre rının eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

daha sonra imzalanmıştır? a) 1 q b) 1 v c) 1 l d) 1 v

a) Lozan Barış Antlaşması    c) Gümrü Antlaşması 2 v 2 q 2 v 2 l

b) Ankara Antlaşması    d) Mudanya Barış Antlaşması 3 l 3 l 3 q 3 q

29SOSYAL BİLGİLER

kurutma

FEN BİLİMLERİ

konserve

tuzlama pastörize etme

dondurma

haşlama

buzul alüminyum

taş kömürü linyit

demir

mermer

altın

takı

heykel

inşaat


