
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Aşağıda verilmeyen toplananları bulalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim.
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4 S2.Sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlüğü yazalım.
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S2. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım.
S3. Hangi sayının 2974 fazlası 7032 'dir?

S4. Sayı ve basamak değerlerini uygun yere yazalım.
S3.Cümlelerde geçen deyimlerin altını çizelim.

5 8 3 3 4
a) Umarım o da bir gün adam olur.
b) Biraz diş göstersen hemen yola gelecekler.
c) Ekmek parası kolay kolay kazanılmıyor. 
ç) Sakladığım oyuncağı eliyle koymuş gibi buldu. 
d) Onu razı edeceğim diye göbeğim çatladı.  
e)Sanırım senin jeton geç düşüyor biraz. 
f) O karışıklıkta postu deldirmeden kurtardık çok şükür.

S5.  
S5. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
Ç  n  g  p  t  v  t,     f u  y  d  k  ı,

Yukarıdaki tabloya göre A + B + C kaçtır?
A  ı  y  d        r   d  m        o  g  p  d  ş  ı  p  r  ı  m.

Ü  z  ş  z  m  h  L  z          r  d  ü  f  ı  v  ı,

J  z  k  a  ı  L  ı  y  d         r  d  m        j  n  p  r  t  m.

S6.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi görülen sözcükle-
ri kutu içine alıp işaretleyelim.
(Sözcüklerin ikinci hecelerine dikkat et! ) S6.  En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 500 olan en bü-

yük üç basamaklı sayının, 14 onluk eksiği kaçtır?
a) Etraftaki tozlar nedeniyle genzim yanmaya başladı.
b)Neşe,huzur ve mutluluk gönlünüzden eksik olmasın. 
c) Geziye katılacaklar arasında ismini bulamadım. 
ç) Göğsünü gere gere anlatıyordu kazandığı başarıları. 

S5. " İyi olacak hastanın,doktor ayağına gelir. "   
 atasözüne göre, aşağıda verilen soruları cevaplayalım. S7. Bir fırın ilk gün 1875 ekmek, ikinci gün birinci gün-
a) Cümle kaç heceden oluşur? den 296 fazla ekmek satıyor. Buna göre, iki günde top-

laç kaç ekmek satılmış olur?
b) Hangi sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülür ? 

c) Hangi sözcük alfabetik olarak son sırada yer alır? 
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En Yakın Onluk En Yakın YüzlükSayı

teminat
kazanç
anlaşma
haber
kıskançlık
korna

klâkson
haset
erdem
garanti
hasılat

dertleşme
fazilet
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Sayı
Değeri

hasbıhâl
havadis
uzlaşma

Basamak
Değeri

Sözcük Heceleri

adamotu

bayramüstü

273
126

384
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S1. Ailemizin tarihini bilmek bize öncelikle aşağıdaki S1.

katkılardan hangisini sağlar? l Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucunda…….

a) Aile bütçemizin artmasını oluşur.

b) Vatansever bir birey olarak yetişmemizi l Dünya ve Güneş'in şekli………….ye benzer.

c) Aile bağlarımızın güçlenmesini l Şubat ayının 29 gün olduğu yıla…………….denir.

d) Saygınlığımızın artmasını

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yere aşağıdaki

uygun sözcükler getirildiğinde hangi sözcük dışta kalır?

S2. l Rapunzel r Kırmızı Başlıklı Kız a) eksen c) küre

v Pinokyo n Dede Korkut b) artık yıl d) gece ve gündüz

Yukarıda verilen hikaye kahramanlardan hangisi

milli kültürümüze aittir? S2.

a) l b) v c) r d) n D Y

S3. Geniş ve düz bir kap içindeki suya koyulaştırıcı mad-

de katılır. Suyun üzerine özel boyalar damlatılır ve dik- Yukarıda  verilen  doğru-yanlış  etkinliğinin  cevabı

katle dağıtılır. Su üzerine  kabın genişliğine uygun kağıt hangi seçenekte doğru şekilde doldurulmuştur?

yerleştirilerek  su  yüzeyinde  meydana  gelen  şekiller D D Y Y 

kağıda geçirilmiş olur. a) Y b) D c) Y d) D

Yukarıda açıklaması yapılan geleneksel el sanatımız

 aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ebru b) Halıcılık c) Çinicilik d) Rölyef

S3. Nuray'ın markette gördüğü yandaki

ürün ile ilgili ;

S4.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele döneminde I. Son kullanma tarihine bakarak

kahramanlık gösteren çocuklardan biridir? satın almalıdır.

a) Kara Fatma c) Bombacı Ahmet II. Doğal besinlerden biridir.

b) Yörük Ali Efe d) Sütçü İmam III.Reklamlarının kalitesine bakıp

satın almalıdır.

verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

S5. Aşağıdaki yapılardan hangisi milli kültürümüze ait a) I ve II c) I ve III

bir yapı olamaz? b) II ve III d) I - II ve III

a) Havra c) Kervansaray

b) Medrese d) Türbe

S4.Fosiller ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

S6. Şahin Bey Hasan Tahsin a) Canlıların geçirdiği evrimsel değişiklikleri açıklar.

Sütçü İmam Tayyar Rahime b) Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan canlılar

hakkında bilgi verir.

Yukarıdaki kahramanlarımızdan hangisi Fransızlara c) Bulunduğu yerin iklim değişikliği ile ilgili bilgi verir.

karşı savaşmamıştır? d) Nesli tükenmiş canlılar hakkında bilgi verir.

a) b) c) d)

S7.  Musa : "Babamın nüfus cüzdanı ile kendi nüfus cüz- S5.

danımı karıştırdım. " 

Musa,bu karılaştırma sonucunda nüfus cüzdanların-

daki  hangi  bilginin  iki nüfus cüzdanında da kesinlikle     Yukarıda verilen besinlerden hangileri yapıcı-onarıcı

aynı olduğunu söyleyebilir? besin grubu içinde yer alır?

a) Anne adları c) TC Kimlik numaraları a) I ve III c) II ve V

b) Soyadları d) Doğum yerleri b) I - II ve III d) III ve IV

I. Tavuk

II. Süt

III.Yumurta

IV.Lahana

V. Üzüm

FEN BİLİMLERİ

İfadeler

Kayaçların yapısında mineraller bulunur.

Değerli mineral içeren kayaçlara magma denir.
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