
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Okunuşu verilen sayıları rakamla yazalım.
a) çukur a) elli bin on iki :
b) taban
c) somut b) seksen üç bin yüz altmış  :
ç) harcama
d) ırak S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boya.

S2. Verilen  cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " Diz ağrıları nedeniyle iki gündür hastanedeyim.  " S3. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı rakamla yaz.

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

l

S3. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 

S4.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

6 2 2 1 4
 + 5  + 3  + 5 7

8 0 7 1 0 8 2 3 2

 S4.    " Birkaç gün sonra sınav sonuçları açıklandı. " S5.Çıkarma işlemlerinde verilmeyenleri yazalım.
cümlesinde yer alan sözcükleri alfabetik sıraya göre 
yeniden sıralayıp tekrar yazalım. 5 0 0 0

 -  - 1 8 8 6
2 4 3 8 4 0 7 5

S5.   Tatbikatın son gecesiydi.O gece parola "papağan" ,  
işaret " Kafa " idi. Nöbetçiler yerlerini aldılar. Emir erli-
ğinden çıkardığım Ömer Ali'de karargâhın hemen önün- S6.    " 67 + 69 + 71 + 73 + 75 "    ardışık   sayılarının 
deli kulübede nöbetçiydi. toplamını kısa yoldan bulalım.

Emir erim,elinde tüfek,çadırdan içeri girdi:
 -General sizi istiyor, dedi.
Hemen çadırdan çıktım.Saat 23'tü. Yol üstündeki nö-

betçi:
 - Parola, diye bağırdı.
Sesinden tanıdım Ömer Ali'ydi. Ömer Ali, aslan gibi 

delikanlıydı. S7.  548 'ten başlayarak yüzer yüzer ileri doğru rit-
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. mik sayma yaptığımızda 9. seferde söylediğimiz sa-

a) Ömer Ali, nerede nöbet tutuyor? yının, rakamları toplamı kaçtır?

b) Yazar, Ömer Ali'yi neye benzetiyor?

c) O gece kullanılan parola nedir? S8.  376.287 sayısındaki "7" rakamlarının basamak

değeri farkı kaçtır?
S6. Aşağıdaki cümlerlerde Büyük Ünlü Uyumu kuralına
uymayan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Acele işe şeytan karışır, derler.
b) Siyah elbise seni biraz  zayıf gösteriyor. S9.     " 4 - 9 - 1 - 0 " sayıları birer kez kullanılarak ya-
c) Bu hafta sadece iki imtihanımız olacak. zılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük tek

sayıların toplamı kaçtır?
S7. Aşağıdaki cümlerlerde Ünsüz Benzeşmesi görülen
sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.(f-s-t-k-ç-ş-h-p)
a) Rüzgar hafifçe esip, saçlarımızı savuruyordu.
b) Ottan bir taç yapıp, bana hediye etti. S10. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı 90 olan bir çı-

c) Alt geçitten karşıya geçmek daha güvenli olur. karma işleminde eksilen sayı kaçtır?
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S1.     Yüzümüzde oluşan ifadeler bir yerde S1. Yandaki

duygularımızın dışa yansımış şeklidir. Güneş görsel-

lerinden hangi-

si, Güneş'in

D Y batmakta ol-

duğunu gös-

Farklı duygulara Aynı olaylara farklı termektedir?

karşı saygılı olmalıyız. tepkiler verebiliriz.

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

D Y D Y

v q l n S2. Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucu :

I. Gece ve gündüz oluşur.

Yukarıdaki ifadeleri doğru-yanlış olarak takip ettiği- II. Mevsimler oluşur.

mizde hangi şekle ulaşırız? III. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı oluşur.

a) q b) l c) v d) n

Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri 

doğrudur?

S2. a) I ve III c) I ve II

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

S3. v kayaçlar p toprak l su

Yukarıdaki şemada "?" ile gösterilen alana aşağıda-

kilerden hangisi yazılmalıdır? Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 

a) Düşünce c) Davranış yer kabuğunun yapısını oluşturur?

b) Durum d) Duygu a) v ve p c) p ve l

b) l ve v d) Yalnız l

S3. S4.   Ege :        Ben paleontolog olup kayaçları incele-

mek  istiyorum.

   Berk :      Paleontologlar kayaçları değil, fosilleri

inceler.

Ege ve Berk'in konuşmaları ile ilgili olarak aşağı-

da  verilen ifadelerden hangisi doğru olur?

I.    Bireylere doğduğu andan itibaren verilir. a) Yalnız Ege, doğru ifade kullanmıştır.

II.    TC Kimlik numaramız yer alır. b) Yalnız Berk, doğru ifade kullanmıştır.

III.   15 yaşına gelince fotoğrafımız yapıştırılır. c) Her ikisi de doğru ifade kullanmıştır.

d) Her ikisi de yanlış ifade kullanmıştır.

Yukarıdaki  belgelerinin ortak özellikleri arasında

aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yer alır? S5.Proteinlere, nitrik asit damlatıldığında sarı renge

a) Yalnız II c) I ve II dönüşür. Buna göre, aşağıda verilen besinlerin han-

b) I ve III d) II ve III gisine nitrik asit damlatılırsa sarı renk oluşur?

a) tulumba tatlısı c) tereyağı

b) tavuk eti d) elma

S4.Verilenlerden hangisi milli kültür ögelerinden biri

sayılamaz? S6. Aşağıdaki besinlerden hangisini vücut enerji ih-

a) Savaşlar c) Kıyafetler tiyacını karşılamak için öncelikli olarak kullanır?

b) Bayramlar d) Mimari eserler a) süt b) su c) ekmek d) portakal

S5.  " Doğu cephesi'nde………………karşı savaşılmıştır." S7. Kuzey ve Güney Kutupları arasında çizilen hayali

cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? dikey çizgiye ne ad verilir?

a) Yunanlılara c) İngilizlere a) Eksen c) Yörünge

b) Fransızlara d) Ermenilere b) Elips d) Ekvator
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