
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) atasözü
b) sütliman 2 8 6 3 4 2 0 0
c) köken  + 6 7 9 5  - 2 5 4 8

ç) likit
d) köhne

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " 3 1 5 5 7 4 6
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. x 8 6 x 1 9 x 2
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ )

 +

a) Yaptığı iyiliğin karlışığında büyük bir ödül kazanmış.
b) Ekmeğe gelen son zamlardan hiç memnun değiliz.
c) İlk isteği iyi bir üniversitede öğrenim görmekti.
ç) Hazine sandığını bulmak çok da kolay olmadı. 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.  ( 26 x 8 ) +  ( 46 x 5 ) =?  İşleminin sonucu kaçtır?
a) Karnı çok ağrıyınca onu hemen eve gönderdik.
b) Sabrımı sonuna kadar sınamaktan keyif mi alıyorsun?
c)  Rüzgârın önünde savrulan yaprakları yakalıyorum.
ç) Tüm takımlar şanssız puan kaybı yaşıyor bu sezon.

S4. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni S4.    Üç kardeşin yaşları toplamı 83'tür.   6 yıl sonra
yazarak şifreli olarak verilen şiiri çözelim. üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur?

Ç  u  m  u          ç  u  s  u  m  L  d         c  z  k  h  s,

A  t       f  u  m  ç  d  m       f  o  p       v  z  p  h  m  h. S5. Aşağıdaki toplama  işleminde gerçek ve tahmini
toplamları bulalım.

Z  p  ş  h  p  L  z  v  h        a  ı  k   ,        z  k  h  s.

Ğ  z  p  b  z  L  z        ğ  d  p       ü  z  p  h  m  h.   3 6 4 9
 + 2 9 7 7  +

S5. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım.

S6.  Ben 11 yaşındayım, ablam benden 9 yaş büyük,
babam ise ablamdan 26 yaş büyüktür.  Buna  göre,
üçümüzün yaşları toplamı kaçtır?

S6.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.
a) Kediler dokuz canlıdır diye duymuştum.
b) Abonelik işlemleri için yarın şubenize geleceğim. S7.  5002'den kaç çıkarılırsa  fark 535 olur?
c) Afrika Kıtası'nda halen açlık sorunu devam ediyor.

S7.  " Birlikten kuvvet doğar. "     
atasözüne göre;
a) Cümle kaç sesten oluşur? :
b)Alfabetik sıraya göre en sonda hangi sözcük yer alır?: S8.    " 88 + 90 + 92 + 94 + 96 "        ardışık sayılarının 

toplamını kısa yoldan  bulalım.

c) Ünsüz benzeşmesine uğrayan sözcük  hangisidir?
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Gerçek  toplam

Ben Ablam Babam Toplam

durgun protein

Tahmini toplam

varlıklı
kırık

eski gerçek

en yakın onluk en yakın yüzlük
1234

Heceleri

bitki hayat soy
pahalı sıvı

giderayak

TÜRKÇE

darbımesel tiyatro cümle
tarih

bakımevi

Sözcük
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S1.Aşağıdaki özelliklerden hangisi krokide bulunması S1. Aşağıda uygulanan kuvvetlerden hangisi diğer-

gereken özelliklerden biri olamaz? lerinden farklıdır?

a) Belirli bir ölçeğe göre ayrıntılı olarak çizilmelidir. a) Duran topa ayakla vurmak

b) Önemli cadde,sokak ve binaların adları belirtilmelidir. b) Çekmeceyi açmak

c) Krokinin bir köşesinde yönler mutlaka belirtilmelidir. c) Kumandanın tuşuna basmak

d) Krokide  işaretler  (sembol)  kullanıldığında  bunları d) Açık pencereyi kapatmak

açıklayan bir bölüm yer almalıdır.

S2.Aşağıdakilerden hangisi sigara ve alkolün ortak 

S2. zararlarından biri değildir?

K a) Aile bütçesini olumlu etkiler

b) Bağımlılık yapar

B D c) Kansere sebep olabilir

d) Çeşitli organlarda tahribat yapar

G

S3. Yandaki görselde verilen gıdala-

rın ortak özelliği aşağıdakilerden

Yukarıdaki krokiye göre, Ela'nın kuzeydoğusunda hangisidir?

hangi bina yer almaktadır? a) Bitkisel kaynaklı olması

a) Banka c) Hastane b) Karbonhidrat içermeleri

b) Karakol d) Market c) Yağ içermemeleri

d) Hayvansal kaynaklı olması

S3. Aşağıdaki  olayların hangisi  kronolojik  sıraya göre

daha önce gerçekleşmiştir? S4.Şeker ve şekerli yiyecekler gibi besin maddele-

a) Cumhuriyetin ilanı rinde en çok hangi besin içeriği bulunmaktadır?

b) Sakarya Savaşı a) Protein c) Vitamin

c) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı b) Karbonhidrat d) Yağ

d) TBMM'nin açılması.

S4. Aşağıdakilerden  hangisi  Milli  Mücadele  Savaşları S5.Verilen olayların hangisi kuvvetin etkisiyle ger-

arasında yer almaz? çekleşmez?

a) Trablusgarp Savaşı c) Büyük Taarruz a) koku değişimi c) hızlanma

b) I.İnönü Savaşı d) Kütahya-Eskişehir Savaşı b) yön değişimi d) yavaşlama

S5. Aşağıdaki araçlardan hangisi sözlü tarih çalışması S6.  Dünya'mız kutuplardan basık,ekvatorda şişkin-

yapılırken kullanılamaz? dir. Dünya'mızın kendine özgü bu şekline….…denir.

a) Ansiklopedi c) Not defteri Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-

b) Kamera d) Ses kayıt cihazı gisi yazıldığında cümle doğru tamamlanmış olur?

a) çember c) geoid

S6. " Sınıfımdaki arkadaşlarımın çoğu okul korosuna ve b) yörünge d) elips

halk oyunları etkinliklerine katıldı. Sadece ben satranç

kulübüne katılmayı tercih ettim. "            Buna göre, 

verilen  ifadeden  hangi  sonuç  çıkarılabilir? S7Dünya'nın Güneş'in etrafında bir tam tur dolanı-

a) Herkes halk oyunları ve müziği sevmelidir. mını tamamladığında, kendi etrafında kaç tur dön-

b) Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri birbirinden farklıdır. müş olur?

c) Bütün öğrenciler farklı fiziksel özelliklere sahiptir. a) 1 b) 24 c) 52 d) 365

d) Arkadaşlarımın çok iyi yaptığı işleri yapamamak başa-

rısızlıktır. S8. Hangisi düzenleyici besin içeriği değildir?

a) Yağ     b) Vitamin c) Su d) Mineral
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