
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
gun kutucukları içine yazalım. Üç yüz on bin dört yüz sekiz :

2 1. ihtiyaç
S2.Üstteki sayının en yakın olduğu yüzlüğü boya.

4 2. yargıç

1
3. kötü

3 S3.Çıkarma işlemlerinde verilmeyen sayıları yazalım.

4. ek
6 0 0 2

 -  - 3 4 2 7
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 2 5 6 8 4 5 9 4
" simsar  -  sahur  -  süngü  -  sentetik  -  sırdaş  - suret  " 

S4.  ( 70.000 ) + ( 8.000 ) + ( 40 )  +  ( 1 )  
1……………………………. 4………...……………….. şeklinde çözümlenmiş sayıyı rakamla yazalım.

2………...……………….. 5………...………………..
yb ob bn y o b

3………...……………….. 6………...……………….. S5.Toplama işleminde verilmeyen sayıları yazalım.

S3. Aşağıda verilen cümlelerde ünsüz yumuşamasına
uğramış olan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. 6 3 7 6 0

( p-ç-t-k----------> b-c-d-g-ğ )  + 4  + 5  + 3 5
a) Masada hiç temiz su bardağı kalmamış. 9 3 7 2 1 5 4 9 2
b) Yedi eksiği on üç olan sayı kaçtır?
c) Henüz kulübü ile sözleşme yenileyen futbolcu yok. S6.    2963 eksiği 1994 olan sayı kaçtır?
ç) Minik kedim, mutfağa kadar peşimden ayrılmadı.

?  - 2963 = 1994
S4.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.
a) İnsanların çoğu  yalnızlıktan pek hoşlanmaz. S7. Babam bu ay 2500 TL maaş ve 750 TL ikramiye al-
b) Masamın altında eski bir kalemlik buldum. dı. Parasının 965 TL'si ile ev kirasını, 380 TL'si ile tak-
c) Başarılı olmanın yolu dikkatli çalışmaktan geçer. sitleri ödedi. Babamın elinde kaç TL'si kaldı.
ç)Zamanını faydasız işlerle boşa harcamayı bırakmalısın.

S5.Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük mecaz 
anlamlıysa boş kutucuğa "M", gerçek anlamlıysa "G" 
yazarak etkinliği tamamlayalım.

Sorun çözmekte benden ustası yoktur.
Üç  gündür doğru dürüst uyumuşluğum yok.
Derdini söylemeyen, derman bulamaz. S8. 8 6 2 4 6 4 1 8

Meyve ağaçları genellikle  yılda bir kez ürün verir.  - a a a a  - b b b b

Birkaç gündür ağzını bıçak açmıyor bu çocuğun. 5 2 9 1 1 9 7 4

Yukarıdaki çıkarma işlemine göre  a + b  kaçtır?

S6.Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koy.
a)  24 ( ) 06 (  ) 2007 (  ) de  Ankara (  ) da   doğdum (  )

b) Bu elbiseyi gerçekten beğendin mi (  ) S9. Bir çıkarma işleminde fark 672'dir. Eksileni 48
c) (  ) Özür dilerim (  ) Rahatsız ettim (  ) İyi günler (  ) arttırıp, çıkandan 73 çıkarırsak yeni fark kaç olur?
ç) Rüzgar esiyor(  ) köpek havlıyor(  ) kuzular meliyor(  )

S7." Polis, karakolda tanıkların ifadesini alıyordu."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.

a) Kim? : c) Nerede? : S10.   " 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 43 " ardışık sayı-
larının toplamını kısa yoldan hesaplayalım.

b) Ne ? :
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380

4632 387

4630 3904640

Maaş toplamı Harcama toplamı Kalan
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S1. l S1.Verilenlerden hangisi yer kabuğunda bulunmaz?

v a) Geoit b) Kayaç c) Maden d) Fosil

q

u S2. Verilen maden ikililerinden hangisi fosil yakıt 

olarak bilinir?

Mustafa Kemal'in katıldığı yukarıdaki savaşların a) bor - altın c) petrol - kömür

kronolojik sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? b) demir - gümüş d) civa - bakır

a) 1 l b) 1 v c) 1 q d) 1 u S3. Her geçen dört yıl sonunda bir yıl 366 gün olarak 

2 v 2 q 2 l 2 l yaşanır.  Oluşan bu duruma artık yıl denir.  En  son 

3 q 3 u 3 v 3 q artık yıl 2016'da yaşandığına göre, bir dahaki artık

4 u 4 l 4 u 4 v yıl hangi tarihte gerçekleşecektir?

a) 2019 b) 2020 c) 2021 d) 2022

S2. Mustafa Kemal'in eğitim hayatına başladığı ve en

son mezun olduğu okullar hangi seçenekte verilmiştir? S4. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Mahalle Mektebi - Manastır Askeri İdadisi a) Yıldızlardan aldığı ısı ve ışığı yansıtan gök cisimle-

b) Mahalle Mektebi - Harp Okulu rine gezegen denir.

c) Şemsi Efendi Mektebi - Selanik Askeri Rüştiyesi b) Dünya'nın, Güneş  etrafında  aldığı  yola yörünge

d) Mahalle Mektebi - Harp Akademisi denir.

c) 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde bütün dünyada gece

ve gündüz süreleri eşittir.

S3. Verilenlerden  hangisi  milli  kültür  ögelerimizden d) Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş yönü doğu-

biri değildir? dan batıya doğrudur.

a) Noel Baba c) Karagöz ile Hacivat

b) Nasreddin Hoca d) Keloğlan

S5.   " Ölen her canlı fosilleşmez. Çünkü………."

S4. Atatürk'e ait, aşağıda İfadesi  aşağıdaki  cümlelerinden  hangisi  ile 

verilen bilgilerden hangi- tamamlanır?

sine nüfus cüzdanından a) Fosilleşme için bazı şartlar gereklidir.

ulaşılamaz? b) Fosilleşecek canlı çok büyük olmalıdır.

a) Doğum tarihi c) Fosilleşmenin başlaması için erozyon gereklidir.

b) Baba adı d) Fosilleşme yalnızca küçük canlılarda görülür.

c) Ölüm tarihi

d) Doğum yeri

S6.

S5. 1. Kediye acıma, üzülme

2.Kediyi bu durumdan kurtarmak isteme

3.Kediyi eve getirme

Sokakta soğukta kalmış bir kedi gören Aynur'un ya-

şadığı  durum  karşısındaki  tepkilerinin  eşleştirilmesi 

aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? Yukarıda verilen Türkiye haritasındaki şehirlerin

hangisinde Güneş daha erken batar?

a) İzmir b) Van c) Samsun d) Ankara

a)

b)

c) S7.Besin teknolojilerinin gelişmesiyle yeni meslek

d) dalları ortaya çıkmıştır.Yeni gıdaların üretimi,dene-

timi ve paketlenmesi ile ilgili olan bu meslek aşağı-

S6. Aşağıdakilerden  hangisi  İtilaf  Devletleri  arasında dakilerden hangisi olabilir?

yer almaz? a) Gıda mühendisi c) Perhiz 

a) Osmanlı İmparatorluğu c) İngiltere b) Diyetisyen d) Obezite

b) İtalya d) Ermenistan

Duygu Davranış Düşünce
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Duygu Düşünce Davranış

1. 2. 3.

Sakarya Savaşı

Davranış Düşünce Duygu

Düşünce Duygu Davranış

Büyük Taarruz

Trablusgarp Savaşı

Çanakkale Savaşı

Van Ankara 

Samsun 

İzmir 


