
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 8 x 6 : c) 7 x 4 : d) 340 x 0 :

b) 3 x 9 : ç) 50 x 80 : e) 5 x 9 :
1
2 1 6 2 4 9 3 7 1
3 x 6 x 8 x 5 3
4
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6
7
8 S2. Verilen toplama işlemini çarpma işlemi olarak yaz. 

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 26 + 26 + 26  = x
"  eklem  -  eyer  -  efsun  -   esans  -  ecdat  -  emanet  " 

S3.Verilen çarpma işlemini toplama işlemi olarak yaz.

1……………………………. 4………...………………..
7 x 12 :

2………...……………….. 5………...………………..
S4.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-

3………...……………….. 6………...……………….. ğü boyayalım.

S3.    " Kaymağı seven, mandayı yanında taşır." 
atasözüne göre;
a) Cümle kaç  heceden oluşur? 

b) Hangi sözcükler hâl eki almıştır?
S5.Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları yazalım.

c) Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür?
4 3 1 4

S4. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.  + 7 4  - 3 6
6 1 5 1 2 3 8 9

S6.  300.000 + 8.000  + 900 + 7    şeklinde  çözümlenen 
sayıyı ve okunuşunu yazalım.

l

Okunuşu:

S7.  43 TL'ye aldığı okul çantasını 60 TL'den satan bir sa-   
tıcı 25 adet çanta saatığında bu satıştan kaç TL kâr elde
etmiş olur?

S5.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a) Sabahtan beri bu durakta otobüsü bekliyoruz. S8.  Bir çıkarma işleminde fark 186'dır. Eksilen sayıya 84
b)Futbolcular,orta yuvarlakta maçın başlamasını bekliyor. ekleyip, çıkan sayıyı 23 azaltırsak,yeni fark kaç olur?
c) Birkaç ay sonra bu ağır borçtan da kurtuluyoruz. 

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

Arkadaşımla zaman makinesine binip geçmişe gittik.
Kırmızı renkli arabalar beyaz olanlardan daha güzel. S9.    4025  +  ABCD +  1960  =  7203    ise; ABCD  sayısı-
Bıçağa benzer bir aletle kapıyı açmışlar. nın 6 katı kaçtır?

Bu ayki harcamalar geçen aya oranla oldukça artmış.
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S1. I.dağ ----------------> doğal unsur S1.

II. Ev ----------------> beşeri unsur

III.çiçek ------------> beşeri unsur

IV. Hastane--------> doğal unsur

Yukarıdaki eşleştirmelerin hangileri yanlıştır?

a) I ve III c) II ve IV

b) III ve IV d) I - II ve III

S2. Hava tahmini, aşağıdaki meslek gruplarından hangi-

sini daha az etkiler? Yukarıdaki olaylar, kuvvetin etkileri ile eşleştirildi-

a) balıkçı c) pilot ğinde hangi seçenek doğru olur?

b) doktor d) çiftçi a) b) c) d)

I.  - I.  - I.  - I.  -

II.  - II.  - II.  - II.  -

S3. Yer kabuğundaki kırılma ve çökmelerin sonucunda III.  - III.  - III.  - III.  -

oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

a) heyelan c) sel S2. Mıknatıslar değişik şekillerde bulunabilirler. Aşa-

b) çığ d) deprem ğıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz?

a) Üçgen mıknatıs c) Çubuk mıknatıs

b) U mıknatıs d) Halka mıknatıs

S4. Yandaki tablo-

ya göre, en az gö-

rülen hava olayı S3. Yandaki görselde verilen yelkenli 

aşağıdakilerden gemiyi hareket ettiren etki aşağıdaki- 

hangisidir? lerden hangisidir?

a) Suyun kaldırma kuvveti

a) yağmur b) Havanın nem miktarı

b) rüzgârlı c) Deniz suyundaki tuz oranı

c) güneşli d) Rüzgârın itme kuvveti

d) kar yağışlı

S4.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

S5.Yanda veri- a) Hareket eden her varlığın hızı aynıdır.

len haritanın b) Aynı mesafedeki yolu kısa sürede alan varlıklar,uzun

türü, aşağıda- sürede alanlara göre daha hızlıdır.

kilerden han- c) Yukarıya atılan top yavaşlama hareketi yapar.

gisidir? d) Cansız varlıklar dışarıdan bir etki olmadıkça hareket

edemezler.

a) Türkiye Fiziki Haritası

b) Türkiye Siyasi Haritası

c) Türkiye Madenler ve Yer altı Zenginlikleri Haritası S5. 1 yılda tamamlama

d) Türkiye İklim ve Bitki Örtüsü Haritası gece oluşu

mevsim oluşumu

365 günde tamamlama

S6. Atatürk'ün 1 2      Yukarıdakilerden hangisi Dünya'nın Güneş etrafında 

Samsun'a çıkışı dolanma hareketi ile ilgili değildir?

a) b) c) d)

4 3

S6 ." Sporcular ve dağcılar çok…...……..tükettikleri için

Yukarıdaki şemada olaylar sıralanırken hangi adımda karbonhidrat yönünden zengin gıdalar tüketir." cümle-

yanlışlık yapılmıştır? sinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 a) su    b) mineral     c) enerji d) vitamin
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