
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 5 x 8 : c) 9 x 9 : d) 100 x 18 :

b) 7 x 3 : ç) 6 x 2 : e) 4 x 9 :
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S2. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım. 7 0 5 0 3 6 9 4

S2.Sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlüğü yazalım.

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

a) Nesi varsa satıp savacak, sonra da geri dönecek.
b)Şimdi şapa oturduk, yardım edecek kimse de yok. 2 7 0 5 1
c) İşlerin artık tadı tuzu kalmadı. 
ç) Adamın tekerine çomak soktular, işleri bozuldu. 
d) Dün söylediğim bütün sözlerin arkasındayım.  
e) Tükürdüğümü yalamam, çünkü hata bende değil. 
f) Üstüne basa basa anlat, hangi konulara çalışacağını.

S5. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni S4.  37 'nin 29 katının 3 yüzlük eksiği kaçtır?
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
V  z  a  z  m  b  h  m  h  m         L  z  k  h  m  h,

F  ı  ş  r  ı  m       a  z  s  j  z  r  h          z  k  r  h  m.
S5.     " Altı yüz kırk üç bin dokuz yüz doksan "  şeklinde

S  z  s  h  p  L  z       ğ  ı  c          v  n  k  t  m  t, yazılan sayısının binler bölüğünde bulunanrakamların, 
sayı değeri toplamı kaçtır?

Ö  z  p  z  L  h  y        v  t  p  ş  ş  z       j  z  k  r  h  m.

S6.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi görülen sözcükle-
ri kutu içine alıp işaretleyelim.
(Sözcüklerin ikinci hecelerine dikkat et! )

S6.   683 'ün  4 katı  ile  281' in  7  katı  arasında kaç sayı
a) Beyni besleyen  tek gıda aslında şekermiş. fark vardır?
b)İki merdiven çıksam nabzım çok hızlı atmaya başlıyor. 
c) Oyun oynarken omzumun üzerine düşüverdim. 
ç) Hangi şeklin altı köşesi vardır? 

S5. " Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. "   
 atasözüne göre, aşağıda verilen soruları cevaplayalım. S7. Saatte ortalama 120 kilometre hızla 6 saat yol alan
a) Cümle kaç sözcükten oluşur? Ahmet Bey'in gideceği 264 km daha yolu kalmıştır. Bu-

na göre, Ahmet Bey'in yolculuğu bittiğinde,toplam kaç 
b) Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür ? km yol alacaktır?

c) Hangi sözcük alfabetik olarak son sırada yer alır? 

En Yakın Onluk En Yakın YüzlükSayı
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S1. Adana'nın Fransız işgaline karşı direnişinde önemli S1. " Demir, nikel, kobalt gibi metalleri çekme özelliği

rol oynayan kadın kahramanımız aşağıdakilerden han- bulunan maddelere…..denir. "          cümlesinde boş bı-

sidir? rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) Tayyar Rahime c) Kara Fatma a) Mıknatıs c) Sürtünme

b) Nene Hatun d) Şerife Bacı b) Elektrik d) Maden

S2. " ( 1 )  Okulun  basketbol  takımına  seçilemedim. I. III.

( 2 ) Çok üzgündüm. ( 3 ) Seçmeler sırasında üst üste

çok hata yaptım. ( 4 ) Boyum biraz daha uzun olsaydı II. IV.

belki daha iyi oynardım.

     Yukarıdaki numaralarla ifade edilen cümlelerin han- S2. Yukarıda verilen durumların hangilerinde kuvvetin

gisinin bireyin duygularını yansıttığı söylenebilir? çekme özelliği görülmektedir?

a) I ve II c) I ve IV

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 b) II ve III d) II ve IV

S3. Nüfus cüzdanımızın ön yüzünde yer S3. Aşağıdaki durumların hangisinde kuvvet uygulan-

alan yandaki boşluklara aşağıdakilerden masına gerek yoktur?

hangisi yazılamaz? a) Yere düşen elmayı tutmak.

b) Yarın yapılacak sınavı düşünmek

a) Adı c) Soyadı c) Okul çantasını taşımak.

b) Kan Grubu d) Anne Adı d) Odun kırmak

S4.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? S4. Verilen durumların  hangisinde  cisme  uygulanan  

a) Navigasyon cihazlarından yön bulmada yararlanırız. kuvvet sonucunda cismin şeklinde değişme gözlenir?

b) İnsanlar yönlerini bulmak için sadece tabiattan ya- a) Defter sayfasını buruşturmak.

rarlanır. b) Yerden taşı kaldırmak.

c) Aradığımız yerin nerede olduğunu bumak için yön- c) Rüzgarın dalları sallaması.

lerden yararlanırız. d) Kalecinin topu dışarıya doğru çelmesi. 

d) Bulutlu havalarda Kutup Yıldızı ile yön tayin etmek

oldukça zordur.

S5. I. Güneş,………doğar.

II.Dünya'nın yörüngesi…………şeklindedir.

S5. Yönümüzü bulmak için çeşitli yöntemlerden yarar- III. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu

lanırız. Aşağıda verilenlerden hangisi bu yöntemlerden ………….oluşur.

biri olamaz? IV.Doğuda bulunan yerlerde Güneş daha ……….

a) Karınca yuvaları c) Minarelerin şerefe kapısı doğar.

b) Ağaç yosunları d) Akarsuların akış hızı   Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden

uygun olanlar yazıldığında hangi sözcük boşta kalır?

a) erken b) elips c) mevsimler d) batıdan

S6.  Verillenlerden   hangisi   milli   kültürümüze   ait 

değildir?

a) Çevgen c) Mangala S6. Dengeli ve düzenli beslenme ile ilgili verilen ifade-

b) Karaguni d) Boğa Güreşi lerden hangisi doğru değildir?

a) Öğünler, besin piramidine uygun olacak şekilde dü-

S7. Sözlü tarih çalışması yapmak isteyen birinin,verilen zenlenmelidir.

 sorulardan hangisini sorması gereksizdir? b) Günlük ihtiyacımız kadar besin tüketilirse daha sağ-

a) Ne zaman emekli olacaksınız? lıklı kalınabilir.

b) Nasıl kıyafetler giyerdiniz? c) Mineral ve vitamin içeriği yüksek besinler tüketil-

c) Ne zaman ve nerede doğdunuz? mesi sağlıklı yaşam için yeterlidir.

d) Ne tür oyunları oynamaktan keyif alırdınız? d) Diyet, dengeli ve düzenli beslenmektir.

S (-) S (-)

S (-) N (+)

N (+) N (+)

N (+) S (-)
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