
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) evren
b) yapıt 4 5 2 7 5 0 1 3
c) fâni  + 3 9 5 8  - 1 6 9 4

ç) meçhul
d) hisse

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " 3 7 2 9 0 6 1
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. x 2 5 x 4 x 7
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ )

 +

a) Aldığı harçlığı hemen kantinde harcamış.
b) Mavi rengi diğerlerinden daha çok beğeniyorum.
c) Vücudunun bazı yerlerinde kırıklar vardı.
ç) Cümlede boş bırakılan yere uygun sözcüğü yazalım. S2.Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.

S3. Verilen cümlelerde ünlü düşmesi  ( Hece Düşmesi )
görülen sözcükleri kutu içine alıp işaretleyelim.
(Sözcüklerin ikinci hecelerine dikkat et! )

S3. Tanesi 4 TL'den aldığım iki düzine kalem için sa-
a) Bu devirde ucuz ev bulmak büyük şans. tıcıya kaç TL ödemem gerekir?
b)Maçta omzu çıkan oyuncu sedye ile sahadan ayrıldı.
c) Aklımda tutuğum sayının yarısı otuz beştir.
ç) Vesikalık resmi on beş dakikada teslim ediyoruz.

S4. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni S4.     36'nın  48  katının  587  fazlası  kaçtır?
yazarak şifreli olarak verilen şiiri çözelim. 

F  d  k  ı  m         v  u  y  k  u         ö  z  ö  z  ş  v  z  k  z  p,

J  h  p  h  m       d  m       f  u  y  d  k       r  u  r  u  ç  u p, S5. Aşağıdaki çıkarma  işleminde gerçek ve tahmini
farkları bulalım.

N  m  ç  z  m        ç  z  ğ  z      f  u  y  d  k  k  d  p  ı      ü  z  p ,

A  t,      f  u  k  d  m       ı  m  r  z  m         v  u  y  u  ç  u  p.   7 2 4 5
 - 1 6 8 2  -

S5. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım.

S6.  Erdem, Berke'den 13 yaş küçüktür. Berke 20 ya-
şında olduğuna göre, ikisinin yaşları toplamı kaçtır?

S6.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim. S7. Bir futbol maçı için ilk gün 1846 bilet satılıyor. 
a) Doğruluk, dünyadaki en büyük ve değerli hazinedir. İkinci gün, ilk günden 756 bilet fazla satılmıştır. Üç 
b) Hasan Dede, çok neşeli ve şakacı bir insandı. günün sonunda toplam 3700 bilet satıldığına göre,
c) Kuraklık nedeniyle tarlalardaki ürünler mahvoldu. üçüncü gün kaç bilet satılmıştır?

S7.  " Derdini söylemeyen, derman bulamaz. "     
atasözüne göre;
a) Cümle kaç heceden oluşur? :
b)Alfabetik sıraya göre en sonda hangi sözcük yer alır?:

S8.İki sayının farkı 3527'dir. Bu sayılardan büyük ola-

c) Ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük  hangisidir? nı 5062 olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?
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S1. Batı Cephesi'nde Kuvayımilliye birlikleri büyük fe- S1. Paketlenmiş gıdalar alınırken aşağıdakilerden

dakârlıklarla düşmana karşı mücadele veriyorlardı. An- hangisine dikkat edilmesi gerekmez?

cak bu birlikler düşmanı yurttan atmada yetersiz kalı- a) İçindeki katkı maddelerinin fazlalığına

yordu. Bu durum,aşağıdaki sonuçlardan hangisini orta- b) Son kullanma tarihine

ya çıkarmıştır? c) Doğal olup olmadığına

a) Silahlı mücadelenin sona ermesini. d) Kalite kontrolünden geçip geçmediğine

b) Milli Mücadele'den vazgeçilmesini.

c) Düzenli ordunun kurulmasını.

d) Düşmanın isteklerine boyun eğilmesinin. S2.

S2. Doğu Cephesi'nde …………………..başarılı taarruzları

sonucu Ermeniler, bölgeden çekilmek ve barış istemek

zorunda kalmışlardır. 

         Verilen  bilgide  boş  bırakılan yer aşağıdakilerden 

hangisi ile tamamlanırsa bilgi bütünlüğü doğru sağlan- Yukarıdaki grafikte,  annemin akşam yemeği için 

mış olur? hazırladığı yemeğin besin içeri verilmiştir. Buna gö-

a) Yahya Çavuş'un c) Kazım Karabekir Paşa'nın re akşam yemeğimiz hangisi olabilir?

b) İsmet İnönü Paşa'nın d) Fevzi Çakmak Paşa'nın

a) Patates kızartması c) Etli pirinç pilavı

b) Sucuklu yumurta d) Zeytinyağlı fasulye

S3. Aşağıdakilerden  hangis   milli  kültürümüze  ait  bir 

geleneksel oyun olamaz?

a) Bilardo c) Çevgen S3. Alkolün  zararları  ile  ilgili  aşağıda  hazırlanan 

b) Aşık d) Mendil kapmaca sloganlardan hangisi düzeltilmelidir?

a) Akciğer kanserine karşı alkolle savaş!

b) Alkollü araç kullanma!

S4. Verilenlerden hangisi ana yönlerden biri değildir? c) Alkolü bırak hayatın dengelensin!

a) Kuzeydoğu c) Güney d) Alkol karaciğerini bitirmeden, sen alkolü bitir!

b) Batı d) Doğu

S5.Verilenlerden hangisi ile gündüz yönümüzü bulma- S4.Aşağıda gerçekleşen olayların hangisinde temas

mız  mümkün  olamaz? gerektirmeyen bir kuvvetten söz edilebilir?

a) Kutup Yıldızı' na bakarak a) Süngeri sıkıp suyunu çıkarmak

b) Camilerin minare kapılarına bakarak b) Mıknatısla toplu iğneleri toplamak

c) Ağaç ve taşların yosunlu taraflarına bakarak c) Rüzgarın yeldeğirmenini döndürmesi

d) Pusula kullanarak d) Kırmızı ışığı gören aracın fren yapması

S6.Güneşin doğduğu tarafa yüzümüzü döndüğümüzde S5.Verilen cisimlerden hangisine kuvvet uygulan-

sağ kolumuz aşağıdaki yönlerden hangisini gösterir? dığında eski haline geri dönmesi mümkün olmaz?

a) kuzey c) güney a) Cam b) Yay c) Sünger    d) Plastik top

b) batı d) doğu

S7.Verilenlerden hangisi resmi kimlik belgelerinde yer S6. Verilen görsele göre,

almaz? kuvvetin cisimler üzerindeki

a) Vergi Numarası c) Doğum tarihi etkilerinden hangisi anlatıl-

b) Anne adı d) Kan Grubu maya çalışılmıştır?

a) Hızlandırma 

S8.Bireylerin farklı özelliklerine……...……yaklaşmalıyız. b) Yavaşlatma

     Cümlesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? c) Yön değiştirme

a) Saygılı c) alaycı d) Şekil değiştirme

b) anlayışlı d) hoşgörülü
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