
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım.
a) pişmiş a) 20 x 10 : d) 52 x 100 :
b) dert b) 706 x 100 : e) 334  x 100 :
c) ham c) 11 x 10 : f) 9 x 100 :
ç) maddi ç) 38 x 1000 : g) 10 x 10 :
d) toplama

S2.Üstteki sayının en yakın olduğu onluğu boyayalım.
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş)

kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " Takvimler 1 Ocak'ı gösterdiğinde yeni bir yıl başlar.  " S3. Çözümlenmiş olarak verilen sayıyı rakamla yaz.

…………………………..……………………………………………………………………………….

l

S3. Boş bırakılan yerlere cümleler kurallıysa "K" , dev-
rik ise "D" harfi yazalım. S4. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.

Günlerce uğraştım bu icadı yapmak için. a) 2 x 9 : c) 4 x 8 : d) 10 x 6 :
Defterine yazdıklarını kendi bile okuyamıyor bazen. b) 7 x 7 : ç) 14 x 0 : e) 3 x 1 :
Resim defterimi hiçbir yerde bulamıyorum.
Bu konuyla ilgili size önemli bilgiler vermek isterim. 6 4 3 6 9 5 0
Getirdiği meyvelerin bir kısmını pazarda satıyormuş. x 8 x 2 x 2 7

 S4.  " Ailem her zaman benim iyiliğimi ister. "  +

cümlesinde yer alan sözcükleri alfabetik sıraya göre 
yeniden sıralayıp tekrar yazalım.

2 9 5 2
 + 6 2  - 8 5

S5.   İzmir'in Kemalpaşa ve Karacadağ ormanlarını gör- 7 0 3 8 1 5 9 8
düm.Yaşlı insanlarla konuştum.Ormanların eski durum-
ları hakkında bilgi aldım.Buralar eskiden silme ormanmış. S5. Aralarında 6 sayı fark bulunan iki sayının toplamı  
Zamanla ormanlar kesilmiş ya da yakılıp yok edilmiş.Hal- 64'tür. Buna göre, büyük sayı kaç olur?
kın bilinçsiz oluşu,ormancıların yetersizliği güzelim do-
ğayı yok etmiş.Yerde toprak bile kalmamış.Her yan irili
ufaklı çakıl taşlarıyla kaplı.Çakıl taşlarının çok olması,se-
çok olduğunun işaretidir.

Ormansız dağların seline ne baraj dayanır ne de set.
S6.  5 M Yandaki çarpma işlemi-

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. x 3 8 ne göre M x K =?
4 K 2

a) Yazar yaşlılardan ne hakkında bilgi alıyor?  + 1 6 2
2 0 5 2

b) Çakıl ve taşların çok olması neyin işaretidir?

c) Doğayı yok eden nedir? S7.    ( 30 x  A ) x 4  =  ( B x 4 ) x  17 eşitliğine göre
B - A =?

S6. Aşağıdaki cümlerlerde Büyük Ünlü Uyumu kuralına
uymayan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Anneannem  de  yaşlı  teyzelerle  söyleşi  yapar.
b) İki dilim ekmeğin arasına  beyaz  peynir  koyar. S8. Bir şair,  her birinde 24 harf bulunan 36 mısralık
c) Dere kenarındaki çeşmeden kana kana su içtik . bir şiir yazıyor. Buna göre, bu şiir toplam kaç sesten

oluşmuştur?
S7. Aşağıdaki cümlerlerde Ünsüz Benzeşmesi görülen
sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.(f-s-t-k-ç-ş-h-p)
a) Güveçte pişen yemeklerin tadı bir başka oluyor.
b) Saat kaçta kütüphanede olayım? S9.   86 + M + 118 = 300   ise,  "M "  kaçtır?

c) Salih Ağa, torbasından aldığı tohumları tarlaya saçtı.
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S1. Verilenlerden hangisi kuzeyi gösterir? S1.  I. N S N S III. N S S N

a) Camilerin minare kapıları

b) Karınca yuvalarının alçak tarafı II. S N S N IV. S N N S

c) Güneş' in battığı taraf

d) Ağaçların yosunlu yüzeyi Yukarıda verilen durumların hangisinde mıkna-

tısların birbirini itmesi beklenir?

a) Yalnız III c) II e III

S2. "Kutup Yıldızı"nın diğer adı aşağıdakilerden hangi- b) III ve IV d) I ve II

sidir?

a) Uzay Yıldızı c) Navigasyon

b) Demirkazık d) Mars S2. Yandaki araç hakkında

verilen ifadelerden hangisi

doğrudur?

S3. a) Hızlanır c) Durur

b) Yavaşlar d) Yön değiştirir

S3. "Esnek cisimlere uygulanan kuvvet,cisimlerde

…………şekil değişikliğine sebep olur. "  cümlesinde

noktalı yere hangisi yazılmalıdır?

    Yukarıdaki krokiye göre,  Huzur Sitesi'nin doğusunda a) geçici c) ara sıra

aşağıdakilerden hangisi bulunur? b) kalıcı d) bazen

a) Atatürk İlkokulu c) Kafe

b) Market d) Park

S4. I.Limana yaklaşan gemi

S4.Banu, arkadaşlarını doğum günü partisi için evine da- II.Duraktan kalkan otobüs

vet etmiştir. Ancak arkadaşları Banu'nun evinin yerini III.Kırmızı ışığa yaklaşan otomobil

bilmemektedir.Buna göre Banu, evini arkadaşlarına ta- IV.Havaalanından kalkan uçak

rif ederken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmaz? Yukarıdaki araçların yapacağı hareket türleri han-

a) Kaldırımın kenarına park etmiş araçların plakasından gi seçenekte sırası ile verilmiştir?

b) Sokak isimleri veya sokak numaralarından

c) Çevredeki okul, hastane gibi kurum ve kuruluşlardan a) I. c) I.

d) Cadde ve mahalle isimlerinden II. II.

III. III.

S5. Doğduğumuz günden, öldüğümüz güne kadar de- IV. IV.

ğişmeyecek bazı özelliklerimiz vardır. Aşağıdakilerden 

hangisi bu özelliklerden biridir? b) I. d) I.

a) Boy uzunluğumuz c) Kilomuz II. II.

b) Parmak izimiz d) Tırnak uzunluğumuz III. III.

IV. IV.

S6.

Yukarıdaki tablodan milli kültümüze ait olmayan S5.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

yiyecek çıkarıldığında tablo nasıl görünür? a) Su ve mineraller tüm gıdalarda bulunur.

a) b) c) d) b) Canlılar yaşamak için enerjiye ihtiyaç duyar.

c) Peynir, vitamince zengin bir gıdadır.

d) Yağlar,vücudumuzun ikinci enerji kaynağıdır.

S7.Hangi atasözü, bireysel farklılıkları ifade eder?

a) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

b) Körle yatan, şaşı kalkar. S6.Verilen madenlerden hangisi mıknatıslar tarafın-

c) Beş parmağın beşi de bir olmaz. dan çekilmez?

d) Sakla samanı, gelir zamanı. a) Gümüş    b) Nikel c) Kobalt   d) Demir
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