
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
gun kutucukları içine yazalım. a) 4 x 9 : c) 100 x 6 : d) 1 x 2 :

1. işbirliği b) 7 x 8 : ç) 5 x 8 : e) 0 x 25 :
2

3 2. yaşam 5 7 8 0 4 2 5 3
x 3 x 6 x 7 4

1 3. cenk
 +

4 4. öğrenci

7 0 2 4
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.  + 4 3 6 6  -

" fuar  -  feragat  -   füsun  -   faraş  -   fıkra  -   forma  " 1 8 8 7 5 1 8 3

1……………………………. 4………...……………….. S2.  ( 200.000 ) + ( 50.000 ) + ( 400 )  +  ( 40 )  
şeklinde çözümlenmiş sayıyı rakamla yazalım.

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

3………...……………….. 6………...………………..
S3.    40.404   -    4040      işleminin sonucu kaçtır?

S3. Aşağıda verilen cümlelerde ünsüz yumuşamasına
uğramış olan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.

( p-ç-t-k----------> b-c-d-g-ğ )
a) Uzay boşluğunda tüm gezegenler dönüp duruyor.
b)Türk bayrağı üzerinde beyaz ay ve yıldız vardır.
c) Konuğumuza çay ikram ettiniz mi? 
ç) Pazardan aldığımız elmaların çoğu çürümeye başladı. S4. Fırıncı, mahalledeki 23 bakkala  52' şer tane ek-

mek dağıttı. Fırında ise 176 tane ekmeği kaldı. Buna
S4.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine göre, ekmekler  dağıtılmadan  önce  fırında  kaç ek-
alıp gösterelim. mek vardı?
a) Milli güreşçimiz turnuvada iki altın madalya kazandı.
b) Masamın altında eski bir kalemlik buldum.
c) Kuklacı, nefis bir gösteri ile izleyenleri büyüledi. 
ç) Hamsili pilav bizim oralarda severek yenir.

S5.Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük mecaz 
anlamlıysa boş kutucuğa "M", gerçek anlamlıysa "G" S5.   "  3274 " sayısındaki çift olan rakamların basa-
yazarak etkinliği tamamlayalım. mak değeri çarpımı kaçtır?

İyice pusulayı şaşırmadan onu uyarmamız gerek.
Bu yaşıma kadar rahat yüzü görmedim.
Elli bin liraya yeni bir otomobil almak istiyoruz.

Üstünde mavi bir tişört ve kot etek vardı.
Dikkatli olalım bu hayvanın sağı solu belli olmaz.

S6.Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koy.
a)  II ( ) Mehmet ( ) İstanbul'u 1453 ( ) te fethetti (  ) S6.   38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 38  işle-

b) Gezegenler arasında seyahat edebilir miyiz  (   ) mini çarpma işlemi şeklinde yazalım.
c) Van Gölü (  ) Türkiye ( ) nin en büyük gölüdür (  )
ç) Yarışmada 2 (  ) olanlara  da hediye verildi mi (   )

S7." Balkondaki kuruyan çamaşırları az önce topladım." S7. <  2198  -  846 eşitsizliğinde  ye-
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. rine yazılabilecek en bü-

yük sayı kaç olur?
a) Kim? : c) Ne zaman? :

b) Ne ? :
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S1. l S1.

v

q

u

   Yukarıda verilen olayların  kronolojik sıralaması han-

gi seçenekte verilmiştir? Isıya dayanıklı cam Mutfak eşyası yapı-

yapımında kullanılır. mında kullanılır.

a) 1 u b) 1 v c) 1 q d) 1 l

2 v 2 q 2 l 2 u

3 q 3 u 3 v 3 q

4 l 4 l 4 u 4 v

Yukarıdaki ifadeleri doğru-yanlış olarak takip

 ettiğimizde hangi madene ulaşırız?

S2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Demir b) Bakır c) Bor d) Altın

a) Bütün oyunlar grup halinde oynanır.

b) Oyunları sadece küçükler oynar.

c) Oyunların amacı eğlenmektir. S2. Fosiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

d) Ülkemizin her yerinde aynı oyunlar oynanır. yanlıştır?

a) Hayvanlara ait izler fosil olabilir.

b) Bitkilere ait fosil bulunmaz.

S3. I. Her milletin, milli kültürü aynıdır. c) Fosil yakıtların oluşumunda etkilidir.

II. Kilise, milli kültür ögelerimizden biridir. d) Buzulların içerisinde de bulunabilir.

III. Milli kültür ögeleri birlik ve beraberliği sağlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

a) Yalnız I c) I ve II S3. Aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesinde 

b) Yalnız III d) I - II ve III kuvvetin bir etkisi olamaz?

a) Yavaşlayan otomobil

b) Eriyen buzullar

S4.Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? c) Kırılan cam

a)Farklı olaylar karşısında aynı duygusal tepkileri veririz. d) Mıknatısların birbirini çekmesi

b) Farklılıklar bizi özel kılar.

c) Göz rengimiz, fiziksel özelliklerimizden biridir.

d) Farklılıkları hoşgörü ile karşılamalıyız. S4. Verilen hareketli cisimlerden hangisini durdur-

maya çalışmak tehlikeli olabilir?

a) Dönen rüzgârgülünü durdurmak.

S5. 1. Kutup Yıldızı hep aynı yerde midir? b) Emekleyen bebeği tutmak. 

2. Kutup Yıldızı daima kuzeyi mi gösterir? c) Yokuştan inen bisikletliyi durdurmak.

3. Gündüzleri yönümüzü bulmak için Kutup d) Ağaçtan düşen yaprağı yakalamak.

Yıldızı'ndan yararlanabilir miyiz?

Yukarıdaki soruların hepsini "Evet " diyerek yanıtla-

yan Fulya için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S5. Yerkabuğunun en kalın olduğu yerler aşağıdaki-

a) 1. ve 2. soruları yanlış yanıtlamıştır. lerden hangisidir?

b) 2. ve 3. soruları yanlış yanıtlamıştır. a) Dağlar      b) Göller      c) Denizler      d) Okyanuslar

c) Yalnız 1. soruyu yanlış yanıtlamıştır. 

d) Yalnız 3. soruyu yanlış yanıtlamıştır. S6. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken Güneş

ışığı Dünya'ya farklı açılarla gelir.

S6. " Pusulanın renkli ucu daima ………….gösterir. " b) Dünya'mız Ay'ın çevresini  12 saatte döner.

     İfadesinde boş bırakılan yere aşağıda verilen yönler c)Dünya'nın Güneş etrafında dönmesiyle sıcaklık

den hangisi yazılmalıdır? farkı oluşur.

a) Kuzeyi c) Güneyi d) Dünya'nın kendi ekseni etrafından dönmesiyle

b) Batıyı d) Doğuyu gece ve gündüz oluşur.

Sanayinin ham maddesidir.
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