
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.
a) anamal
b) perhiz 4 5 9 2 6
c) kontrat  + 4  + 6  + 2 4
ç) civar 7 0 8 0 0 6 0 3 7
d) hücum

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " S2.Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle.
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ ) a) 4 8 6

a) Tarağın dişleri çok kullanılmaktan aşınmış.
b) Aldığı ıspanakları bu akşam pişirmeyecekmiş. b)  3 7 2 3
c) Bu güzel yurdu asla düşmanın eline bırakmayacağız.
ç) Bu oyuncağın gerçeği ile sahtesi neredeyse aynı.

S3. Üç toplananlı bir toplama işleminde birinci top-
S3. Verilen cümlelerde ünlü düşmesi  ( Hece Düşmesi ) lanan iki bin üç yüz dört, ikinci toplanan üç bin sekiz
görülen sözcükleri kutu içine alıp işaretleyelim. yüz kırk altı, toplam ise sekiz bin beş yüz doksan bir 
(Sözcüklerin ikinci hecelerine dikkat et! ) ise, üçüncü toplanan kaç olur?

a) Bu yaşadıklarım aklımın ucundan geçmezdi inan.
b)Vaktiyle adil bir kral yönetirdi Güzellikler Ülkesi'ni.
c) Elektriğin keşfiyle birlikte bir çok yeni alet üretildi.  +
ç) Bilinç kaybı ve yorgunluk birleşince hastanelik oldu.

S4. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni S4. Rakamları toplamı 15 olan, rakamları birbirinden
yazarak şifreli olarak verilen şiiri çözelim. farklı beş  basamaklı en küçük sayı kaçtır?

D  ü  r  ı  y  k  d  p  d      c  z  ç  h  p       ü  d      z  s ,

V  z  k  m  h  y  k  z  p  z        ğ  d  ö        z  p  j  z  ç  z  s, S5. Aşağıdaki toplama işleminde gerçek ve tahmini
toplamları bulalım.

Z  j  h  ş  L  z  ç  z  m         ş  d  j        ç  z  L  k  z       v  z  s,

Ğ  d  ö      r  d  m       f  d  k  ç  ı  m        J  h  y  h  k  z  v '  h  L.    5 8 3 9
 + 1 3 6 4  +

S5. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım.

S6. Okulumuzda dördüncü sınıfa devam eden 372 
öğrenci vardır. Bunlardan 168 tanesi kız öğrenci, ge-
ri kalanlar da erkek öğrencidir. Erkek öğrencilerden
36 tanesi gözlük kullandığına göre, gözlük kullanma-
yan kaç erkek öğrenci vardır?

S6.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.
a) Susuz kalan çiçekler sararıp solmuştu.
b) Akıllı çocuklar nerede nasıl davranacağını iyi bilir .
c) Yeni gözlük camlarım yarın gelecekmiş.

S7. " Her koyun kendi bacağından asılır. "    atasözüne S7. Eksilen, çıkan ve farkın toplamının 94 olduğu bir
göre; çıkarma işleminde çıkan sayı 26 ise fark kaçtır?
a) Cümle kaç sözcükten oluşur? :
b)Alfabetik sıraya göre en sonda hangi sözcük yer alır?:

c) Ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük  hangisidir?
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S1.       Nüfus cüzdanı kişiye ilkokula başla- S1.  Dünya'nın hareketlerinden;

dıktan sonra verilir. l Gece oluşumu

v Yaz mevsiminin oluşumu

q Yıl oluşumu

D Y t Güneş'in gün içinde farklı konumlarda oluşu

Herkesin nüfus cüz-     Nüfus cüzdanı res- Uygun kutucuklara yazıldığında hangi seçenek 

   danındaki vatandaşlık mi kimlik belgelerimiz doğru olur?

numarası aynıdır. arasında yer alır. a) v l b) q v

D Y D Y q t l t

I. II. III. IV.

c) t l d) t v

Yukarıdaki ifadeleri doğru-yanlış olarak takip ettiği- v q q l

mizde kaç numaralı çıkışa ulaşırız?

a) I. b) II. c) III. d) IV.

S2.

S2. Selim'in dedesi, Selim ve kuzenlerine fotoğraf al-

bümündeki çocukluk ve gençlik fotoğraflarını gösteri-

yor, yaşadığı o eski günleri anlatıyordu.

    Buna göre Selim'in dedesinin hangisiyle ilgili fotoğ-

rafları gösterdiği söylenemez?

a) Bilgisayarda oynadığı oyunların fotoğraflarını. Yukarıdaki şemaya uygun başlık hangisi olabilir?

b) Askerlik sırasında çektirdiği fotoğraflarını. a) Besinlerin Temel Görevleri

c) Okulu ve sınıf arkadaşları ile çektirdiği fotoğraflarını. b) Besin Grupları

d) Bayram sabahı tüm ailenin birlikte yaptığı kahvaltıda c) Karbonhidratların Görevleri

çektirdiği fotoğraflarını. d) Kaynaklarına Göre Besinler

S3. Verilenlerden hangisi milli kültürümüze ait ögeler- S3.  1. Taze ve doğal besinler sağlıklı mıdır?

den biridir?   2.Katkı maddeleri gıdaların doğallığını bozar mı?

a) Flamenko Dansı c) Gözleme   3.Uzun süre  hazır  gıdalarla  beslenmek  çeşitli

b) Pinokyo d)  Spagetti hastalıklara neden olabilir mi?

  4. Besinlerde  kullanılan  koruyucu  maddeler, 

tatlandırıcılar doğal mıdır?

S4. I. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı.

II. Lozan Barış Antlaşması.   Yukarıdaki soruların hepsine  "Evet"  yanıtı veren

III.TBMM'nin açılması. bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

IV. Çanakkale Savaşı a) 1. ve 2. soruları yanlış cevaplamıştır.

b) 3. ve 4. soruları yanlış cevaplamıştır.

Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi Mondros c) Yalnız 4. soruyu yanlış cevaplamıştır.

Ateşkes Antlaşması' ndan önce gerçekleşmiştir? d) Yalnız 3. soruyu yanlış cevaplamıştır.

a) I b) II c) III d) IV

S4. Kayaçlar  farklı  sertlik  ve  yapıdadır.  Kayaçların 

S5. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? birbirinden farklı olması aşağıdakilerden hangisinin

a) Nene Hatun,  Ankara'ya mermi taşırken donarak şe- sonucudur?

hit olmuştur. a) Yaşlarının farklı olması.

b) Hasan Tahsin, Yunanlılar tarafından şehit edilmiştir. b) Bazılarının doğa olaylarından etkileniyor olması.

c) Sütçü İmam, Maraş' ta mücadele etmiştir. c) İçerdikleri su miktarının farklı olması.

d) Milli Mücadele'de erkeklerle birlikte kadınlar ve ço- d) Yapısında bulunan minerallerin birbirinden farklı

cuklar da mücadele etmiştir. olması.
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