
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 1 Kırk üç bin dokuz yüz iki :
3
4 S3.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
5 ğü boyayalım.
6
7
8

S2. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. S4.   Hangi sayıdan 786 çıkarsa, fark 5.958 olur?

S5.    Bir kolide bulunan 2000 kalemin 836 tanesi kırmı-
zı, 627 tanesi siyah, geri kalanları ise mavi renklidir.Bu-

S3.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. na göre, kolide bulunan mavi kalemlerin sayısı kaçtır?
"  taht -  tuğra  -  tohum  -  tiyatro  -  türbe  -  ticaret   " 

1……………………………. 4………...………………..

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

3………...……………….. 6………...……………….. 2 3 9 2 4
 + 6  + 0  + 4 7

S4.    " Parayı veren düdüğü çalar." 5 0 8 0 3 6 1 5 0
atasözüne göre;
a) Cümle kaç  heceden oluşur? S7.  500.000 + 30.000 + 60 + 8  şeklinde çözümlenen sa-  

yıyı ve okunuşunu yazalım.
b) Cümlede geçen kalın  ünlüleri yazalım.

l

c) Cümle kaç sesten oluşur? Okunuşu:

ç) Cümlede ünsüz yumuşamasına uğrayan   sözcük han- S8.     " 9 - 12 - 16 - 21 - 27 - 34 - ? "   örüntüsü hangi sayı 
 gisidir? ile devam ettirilmelidir?

S5. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına S9. Ablamın ve benim yaşımızın toplamı 31'dir. Ablam
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim. benden 5 yaş büyük olduğuna göre, ablamın yaşı kaç

olur?

 + 5

3 1
S10.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan 5 2 0 2
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)  -  - 2 8 7 4

1 6 8 5 3 3 9 8
a) Okuldaki konferansta ünlü bir yazar olacakmış.
b) İbrikten dökülen su ile ellerimizi temizledik. S11.   126  ile 132 sayıları arasında kalan tek sayıların 

c) Emirhan, bize yaptığı icattan bahsedecekmiş. toplamı kaçtır?
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S1.Verilenlerden hangisi Milli Mücadele'ye katılan ga- S1.Görsele göre,

zetecilerden biridir? hangi numaları

a) Şahin Bey c) Ali Saip Bey bölgelerde gece

b) Hasan Tahsin d) Kazım Karabekir yaşanır?

a) 1 ve 2 c) 2 ve 4

S2. b) 3 ve 4 d) 1 ve 3

S2. Dünya,aşağıdaki hareketlerin hangisini yapar?

a) Sallanma c) Dönme

b) Yavaşlama d) Hızlanma 

Yukarıdaki görsellerde verilen kadınlardan hangisi S3.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

ya da hangileri Milli Mücadele'ye destek vermiştir? a) Güneş, her sabah doğudan doğar ve sanki hareket

a) Yalnız II c) II ve III ediyormuş gibi görünerek batıdan batar.

b) I ve III d) I - II ve III b) Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını 52 haftada ta-

mamlar.

c) Dünya, kendi ekseni etrafında döndüğü için ilkbahar-

S3.Milli Mücadele yıllarında ülkemizin durumunu an- da çiçekler açar.

latan ifadelerden hangisi yanlıştır? d) Şafağın sökmesi veya tan yerinin ağarması gece ya-

a) Türk milleti, başlayan düşman işgallerine karşı ses- şanan bölgelerin aydınlanmaya başlaması demektir.

siz kalmıştır.

b) Türk halkı, uzun süren savaşlardan dolayı yorgun

düşmüştür. S4. " Öğretmen: Dünya'mız kendi ekseni etrafında ba-

c) Kadınlar da Milli Mücadele' ye katılmıştır. tıdan  doğuya  doğru  dönmektedir.  Eğer  tersi  yönde 

d) Yurdumuz dört bir taraftan işgal edilmiştir. dönseydi Güneş hangi yönde batardı? "

Yukarıda öğretmenin sorduğu sorunun doğru ceva-

bı aşağıdakilerden hangisidir?

S4.Çocuklar, gruplar halinde oyunlar oynarken pek çok a) Doğudan batar c) Kuzeyden batar

olumlu davranış kazanırlar. Aşağıda verilenlerden han- b) Batıdan batar d) Güneyden batar

gisi bu davranışlar arasında yer almaz?

a) Yanlı davranma c) Kurallara uyma S5.  " Kalsiyum, fosfor, demir "   hangi  besin  grubuna 

b) Heyecanlanma d) Paylaşma girer?

a) mineraller c) karnonhidratlar

S5.Atatürk, milli kültürümüzün korunmasını sağlamak b) proteinler d) yağlar

amacıyla aşağıdaki kurumlardan hangisini kurmuştur?

a) Türk Hava Kurumu c) Türk Tarih Kurumu S6. Nezle ve grip hastalığından çabucak kurtulmak için

b) Türk İş Kurumu d) Türk İstatistik Kurumu hangi besin grubunu bol bol tüketmemiz gerekir?

a) Karbonhidratlar c) Yağlar

b) Vitaminler d) Proteinler

S6.Aşağıda verilenler tanımlardan hangisi yanlıştır?

a) Cami : İslam Dini'nin ibadet yeridir. S7. Yandaki bulmacada gizlenen A L T I N T

b) Medrese : Devlet adamlarının veya din alimlerinin kaç tane maden vardır? B G Ü M Ü Ş

mezarlarının bulunduğu müzelerdir. a) 3 c) 5 K A Y A Ç O

c) Kervansaray : Kervanların ticaret yolları üzerinde ku- b) 4 d) 6 C İ V A R Y

rulan konak yerleridir. Z K Ö M Ü R

d) Hamam :Türk toplumunda eskiden banyo olarak kul-

lanılan yapılardır. S8. Aşağıdaki madenlerden hangisi dişçilik, ilaç, boya 

ve termometre yapımında kullanılır?

S7. Verilenlerden hangisi her insanda farklılık gösterir? a) Civa c) Altın

a) Ayakkabı numarası c) Göz rengi b) Kurşun d) Bor

b) Parmak izi d) Saç şekli

SOSYAL BİLGİLER 32FEN BİLİMLERİ


