
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 1 x 4 : c) 3 x 8 : d) 10 x 6 :

b) 2 x 9 : ç) 5 x 0 : e) 7 x 4 :
1
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8 S2. Verilen toplama işlemini çarpma işlemi olarak yaz. 

13 + 13 + 13 + 13 + 13  = x
S2. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 

S3.Verilen çarpma işlemini toplama işlemi olarak yaz.

6 x 42 :

S4.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
ğü boyayalım.

S3.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  önem  -  özge  -  öğüt  -  öksürük  -  örtbas  -  ödün     " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S5.Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları yazalım.

3………...……………….. 6………...……………….. 5 5 3 0
 + 4 7  - 3 5

S4.    " Bir çöplükte iki horoz ötmez." 9 2 3 0 4 1 6 8
atasözüne göre;
a) Cümle kaç  sesten oluşur? S6.  70.000 + 2.000 + 600 + 2  şeklinde çözümlenen sa-  

yıyı ve okunuşunu yazalım.
b) Hangi sözcükte Büyük Ünlü Uyumu aranmaz?

l

c) Hangi sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır? Okunuşu:

ç) Cümlede ünsüz benzeşmesine uğrayan   sözcük han- S7.  Bir her birinde 12 yumurta bulunan kutulardan 20 
 gisidir? tane bulunan bir koli içerisinde kaç yumurta vardır?

S5. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim. S8. Aralarında 8 sayı fark bulunan iki sayının toplamı

52'dir. Buna göre büyük sayı kaç olur?

8

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan S9. 4002   -  = 1753 işlemine göre "?"
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p) yerine hangi sayı

yazılmalıdır?
a) Loş ışıkta kitap okumaktan gözlerim yoruldu.
b) Yapraktan damlayan sular parkeleri ıslatıyormuş. S10. " 39 - 46 - 44 - 51 - 49 - 56 - .." örüntüsü 7 adım daha   

c)Her ne olursa olsun, şiddetten uzak durmamız gerek. ilerletilirse hangi sayıya ulaşırız?
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S1.  Halk oyunlarımızdan biri olan " Horon "   hangi böl- S1. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

gemize aittir? a) Bir gün yirmi dört saattir.

a) Doğu Anadolu Bölgesi c) Ege Bölgesi b) Dünya kendi ekseni etrafında doğudan batıya doğru

b) Karadeniz Bölgesi d) İç Anadolu Bölgesi döner

c) Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken gün içinde

S2. gölge boylarında değişiklikler olur.

l Gemiye binmeyi hiç istemiyorum. d) Gün içerisinde Güneş'in sürekli hareket ediyor gibi

l Yazılıdan çok iyi bir not aldım. görünmesinin nedeni, Dünya'nın kendi ekseni etra-

l Sinemaya gidemeyeceğim galiba. fında dönmesidir.

l Keşke biraz daha erken uyusaydım.

S2.

Yukarıda verilen ifadelerin karşılığı olan duygular

hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir?

a) korku - mutluluk - kaygı - pişmanlık D Y

b) pişmanlık - endişe - mutluluk - korku Güneş'in Dünya etrafın- Dünya'mız kendi ekseni

c) endişe - kızgınlık - korku - mutluluk da dönmesiyle mevsim- etrafındaki dönüşünü

d) kaygı - korku - mutluluk - karamsarlık ler oluşur. 24 ayda tamamlar.

D Y D Y

S3. Fiziksel özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden han- Dünya'- Dünya'- Dünya Güneş'-

gisi doğru değildir? nen tek mız sa- Güneş in battığı

a) Fiziksel özellikler zamanla değişmez. uydusu dece Ay etrafında yöne

b) Sevinç, fiziksel özellik değildir. Ay'dır. etrafında dolanır. doğu

c) Fiziksel özellikler dışarıdan anlaşılabilir. döner. denir.

d) Fiziksel özellikler bireyler arasında farklılık gösterir. D Y D Y D Y D Y

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Yukarıdaki doğru yanlış etkinliği tamamlandığında,

S4.Anne, baba, çocuklar dışında başka aile bireylerinin kaç numaralı çıkıştan çıkılması gerekir?

de bulunduğu  ve  aynı  evde  birlikte  yaşadığı  aile tipi a) 3 b) 5 c) 8 d) 1

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kalabalık Aile c) Geniş Aile S3. Yandaki beslenme

b) Çekirdek Aile d) Şehirli Aile piramidinde sayı ile

gösterilen yerlere

S5. l Mustafa Kemal Arıburnu, Conkbayırı ve Anafarta- yazılması gereken

lar'da önemli askeri başarılar kazanmıştır. besin grupları hangi

l Mustafa Kemal, albaylığa yükselmiştir. seçenekte doğru

Yukarıda özellikleri anlatılan savaş aşağıdakilerden şekilde eşleştirilmiştir?

hangisidir?

a) Trablusgarp Savaşı c) Sakarya Savaşı a) 1 b) 1

b) Çanakkale Savaşı d) Balkan Savaşı 2 2

3 3

4 4

S6. "Bir milletin tarihsel gelişme süreci içerisinde oluş-

turduğu maddi ve manevi değerlere……….denir. "  c) 1 d) 1

cümlesinde  boş  bırakılan  yere  aşağıdaki  ifadelerden 2 2

hangisi yazılmalıdır? 3 3

a) kervansaray c) halk oyunu 4 4

b) gelenek d) kültür

S7.Aşağıdaki komutanlardan hangisi Ermenilere karşı S4. Aşağıdakilerden hangisi bir fosil olamaz?

mücadeleyi komuta etmiştir? a) Yemek artıkları c) Canlıların izleri

a) Kazım Karabekir c) İsmet İnönü b) Fil boynuzları d) Bitki gövdeleri

b) Mustafa Kemal d)Ali Saip Bey

FEN BİLİMLERİ

Dünya'mızın üç türlü hareketi vardır.
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