
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 1x 13 : c) 8 x 8 : d) 28 x 100 :

b) 7 x 5 : ç) 0 x 3 : e) 9 x 6 :
1
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8 1 S2. Verilen toplama işlemini çarpma işlemi olarak yaz. 

S2. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 74 + 74 + 74 + 74  = x

S3.Verilen çarpma işlemini toplama işlemi olarak yaz.

9 x 21 :

S3.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. S4.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
"  köpük -  kösele - köle - köfte - kötürüm - körfez     " ğü boyayalım.

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S5.Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları yazalım.

S4.    " Olacakla öleceğe çare olmaz." 
atasözüne göre; 3 7 3 5

 + 9 4  - 4 3
a) Cümle kaç  sesten oluşur? 8 2 5 0 0 5 9 8

b) Hangi sözcük Büyük Ünlü Uyumu'na uymaz? S6.  70.000 + 300  + 80 + 6    şeklinde  çözümlenen sayıyı
ve okunuşunu yazalım.

c) Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür?
l

Okunuşu:

S5. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına S7.     Bir çanta 86 TL'dir. Bir montun fiyatı ise 4 çanta
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim. fiyatına eşittir. Buna göre, iki çanta ve bir mont alan

biri kaç TL ödeme yapar?

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a)Arı Maya, bir çiçekten diğerine neşeyle uçuyormuş. S8.  Bir formayı 35 TL'den alıp, 64 TL'ye satan bir satıcı
b) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. üç düzine forma sattığında kaç TL kâr elde eder?
c) Tüm bahçeyi, bir uçtan diğerine, koşup durdu  . 

S7.Cümlelerden karşılaştırma anlamı taşıyanları "X" ile
işaretleyelim.(gibi,kadar,daha,aynısı,benzer,göre,en)

Son gördüğümde daha zayıftın galiba.
Çevreyi korumak hepimizin görevidir. S9.    8749 + 3657 =  ?                Verilen işlemde bulunan 
Bu binanın aynısını bizim mahallede gördüm. toplamın birler bölüğünde bulunan 

Önceki çözdüklerim kadar basit bir soru.  sayıların, sayı değeri toplamı kaçtır?
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S1." Geçmişte keçe ve kumaş parçaları ipe sarılarak yu- S1.Verilenlerden hangisi mıknatıs tarafından çekilemez?

varlak hale getirilir, sonra ayakla vurularak oynanırmış. a) mandal c) toplu iğne

Türkler, bu oyuna tepük dermiş. "  Günümüzde benzer b) çivi d) vida

şekilde oynanan oyun hangisidir?

a) Tenis c) Yakan top S2. Verilen aletlerin hangisinde mıknatıs kullanılmaz?

b) Voleybol d) Futbol a) taşıma vinçleri c) fermuar

b) buzdolabı kapıları d) pusula

S2. "Eski uygarlıklara ait eşyaların sergilendiği……I…….

turistlerin büyük ilgisini çeker. ……II………çalışmaları S3.

buralara kaynaklık eder. " ifadesinde boş bırakılan

yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir?

a)

b) Resimdeki mıknatıslar bir iple tavana sabitlenerek

c) tutulmaktadır. Buna göre mıknatıslar serbest bırakıldı-

d) ğında son konumları nasıl olur?

a)

S3."Yüzümüzü Güneş'in doğduğu yöne çevirirsek arka-

mız…………..yönünü gösterir." ifadesinde boş bırakılan

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) batı b) güney c) doğu d) kuzey

b)

S4.

c)

Yukarıdaki görsele göre, köprü evin hangi yönünde d)

bulunmaktadır?

a) kuzeydoğu c) kuzeybatı

b) güneybatı d) güneydoğu

S4.Gün içinde yaşanan sıcaklık farklarının sebebi aşağı-

S5. l Cami minarelerinin kapısı dakilerden hangisidir?

u Ağaçların yosunlu yüzeyi a) Güneş ışınlarının Dünya'ya farklı açılarla gelmesi.

z Güneş'in doğduğu yön b) Güneş ışınlarının Dünya'ya ulaşmaması.

o Karınca yuvalarının girişi c) Güneş ışınlarının her saat Dünya'ya dik gelmesi.

Yukarıda verilenlerden hangileri "Güney" yönünü d) Güneş ışınlarının bulutlu havalarda Dünya'ya gelme-

göstermektedir? mesi.

a) l ve o c) z ve l

b) o ve u d) l ve u S5. " Ayçiçeği, zeytin, susam, ceviz ve badem öncelikle 

…………. içeren besin grubuna girer. " cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

S6.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi'nde a) yağ c) karbonhidrat

şehit olan kahramanlarımızdan biri değildir? b) protein d) vitamin

a) Halide Edip Adıvar c) Şerife Bacı

b) Hasan Tahsin d) Şahin Bey S6.Verilenlerden hangisi maden değildir?

a) mermer b) kömür c) yosun d) civa
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