
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) eşmek
b) yansıma 5 6 0 3 7 2 0 4
c) acar  + 1 9 4 8  - 4 8 6 6

ç) kâhin
d) azami

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " 2 8 5 3 2 8
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. x 4 7
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ )
a) Akıllı telefonlar bir çok yeni özelliğe sahiptir.  +

b) Her mıknatısın iki kutbu bulunmaktadır.
c) Ödenmeyen faturalar nedeniyle elektriği kesmişler.

S3. Verilen cümlelerden "olumsuz cümle " olanları "X" S2.Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
işareti ile işaretleyelim.

Hasta olmayan, sağlığın değerini bilmez. 
Geminin bacasından koyu renkte dumanlar çıkıyordu.
Herkes, her zaman mutlu olamaz.
İki bardak ılık suyu yudumlayarak içtim. S3.     20.317  -  56.438  -  2.048  -  400.241  -  66.017

sayılarını sembol kullanarak küçükten büyüğe doğru
S4.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim. sıralayalım.
a) Yeni aldığımız bilgisayar sık sık hata veriyor. 
b) Birkaç yüz metre sonra anayola girmiş oluruz.
c) Bu yıl yerelması rekoltesi oldukça düşük olacakmış.

S5. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım. S4.  18 - 23 - 25 - 30 -  ………örüntüsüne göre yazıla-

 -  altının  -     bilir  -    sarraf cak 8. ve 11. terimlerin toplamı kaçtır?

   keskin  - küpüne  -     zarar  -     sirke

   aslan  -     belli  -  yerden  -    olur  -    yattığı S5. Yandaki kalanlı bölme işlemine A B
göre "AB"  sayısı en çok kaç olabilir?

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım.
a) Evi boyadık çünkü ……………………………………………….

b) Hasta olduğumdan dolayı……...……………………………..
S6. Bir simitçi birinci gün 267, ikinci gün 173 , üçüncü 

c) İlk defa maça gideceğim için…...….………………………….. gün ise 328 simit satmıştır. Bu simitçi üç günde top-
lam kaç simit satmıştır?

S7. "de ve ki" ekleri doğru yazılan cümleleri işaretle. 
Ahmet de bize gelmişti, o akşam.
Parası yokki senden istiyor.
Bizimki bugün yaramazlık yapmamış.
Öğrendiklerimizi evde tekrarlamalıyız.

S7.   ( M x 16 ) x 12  = ( 18 x N ) x 16        işlemine göre, 
S8.  " Ucuz etin yahnisi yavan olur. "     M + N =?
atasözüne göre;
a) Cümle kaç heceden oluşur? :
b) Hangi sözcük, alfabetik sıraya göre, ilk önce yazılır?:

S8.   265.453 sayısının birler bölüğünde bulunan ra-

c) Hangi sözcük, Büyük Ünlü Uyumu'na uymaz? kamların sayı değeri çarpımı kaçtır?
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S1. Fiziki haritalardaki yeşil renk aşağıdakilerden han- S1.

gisini göstermek için kullanılır?

a) denizler

b) ovalar ( alçak düzlükler )

c) platolar ( yüksek düzlükler )   Yukarıdaki mıknatısın bazı kutupları verilmemiştir.

d) ormanlar Buna göre numaralandırılmış yerlere sırasıyla hangi

kutuplar yazılmalıdır?

S2. z t

a)  -  -  -

p l b)  -  -  -

c)  -  -  -

Yukarıda verilenlerden hangisi doğal unsurlardan d)  -  -  -

biri sayılabilir?

a) p b) t c) z d) l

S2. Paketlenmiş ürünler satın alırken 

  reklamlarının kalitesini dikkate almalıyız.

S3.

D Y

Ketçap ve mayonez Doğal besinlerin

doğal besinledir. besin değeri daha

yüksektir.

Yukarıdaki krokiye göre Cihan, önce markete sonra D Y D Y

da eczaneye gidecektir. Buna göre, Cihan'ın gideceği

yönler hangi seçenekte sırası ile verilmiştir?

a) batı - kuzey c) kuzey - güney Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta-

b) doğu - batı d) doğu - kuzey kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) o b) l c) v d) n

S4. Yandaki tab-

loya göre, hangi S3.Aşağıdakilerden hangisinin öncelikli görevi ener-

şehirde üç gün ji vermektir?

üst üste aynı a) vitamin ve mineral c) mineral ve su

hava durumu b) su ve karbonhidrat d) karbonhidrat ve yağ

yaşanmıştır?

S4. I. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden

a) Diyabakır denir.

b) İzmir II. Fosiller fabrikalarda hammadde olarak 

c) Trabzon kullanılır. 

d) İstanbul III. Altın ve gümüş gibi madenlerden takı

yapımında kullanılır.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi veya han-

S5. Aşağıda verilen cephelerin hangisinde Ermenilere gileri doğrudur?

karşı mücadele edilmiştir? a) I ve II c) II ve III

a) Doğu Cephesi c) Güney Cephesi b) I ve III d) I - II ve III 

b) Batı Cephesi d) Çanakkale Cephesi

S5. Seçeneklerin hangisinde verilen yapılar büyük-

S6.Verilenlerden hangisi milli kültümüze ait değildir? ten küçüğe doğru sıralanmışlardır?

a) kına gecesi eğlencesi     c) asker uğurlama a) kayaç - kum - taş -kaya   c) taş - kaya - kum - kayaç

b) doğum günü kutlamaları     d) büyüklerin elini öpme b) kum- taş - kaya - kayaç   d) kayaç - kaya - taş - kum
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