
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 17 x 6 : c) 80 x 6 : d) 44 x 9 :

b) 18 x 3 : ç) 34 x 5 : e) 210 x 40 :
1
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S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 8 2 0 1 2 0 4 8
" erbaş - evrim - ermiş - ekseri - ebeveyn - ejderha  " 

1……………………………. 4………...……………….. 8 2 5 6 9 4

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..

S3.    " Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır." S2.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
atasözüne göre; ğü boyayalım.
a) Cümle kaç  sesten oluşur? 

b) Hangi isimler yalın hâlde bulunur?

c) Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür?
S3.  Aynı şehirden zıt yönlere hareket eden iki araçtan

S4. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım. birincisi 75 km hızla, diğeri ise 58 km hızla yol almakta-
dır. 7 saat sonra iki araç arasında kaç km'lik bir uzaklık
oluşur?

l

S4. 4 5 2 9 3 4

Yukarıdaki bölme işlemlerine göre B - A =?

S5.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a) Balıktan dönenleri kıyıda bekleriz her zaman.
b) Bu araçta en teknolojik donanımlar mevcutmuş.
c) Nakitte ne kadar indirim yapıyorsunuz? S5. Ben  1986  yılı  doğumluyum. Takvimler  2040  yılını 

gösterdiğinde ben kaç yaşına gelmiş olurum?
S7.Cümlelerden karşılaştırma anlamı taşıyanları "X" ile
işaretleyelim.(gibi,kadar,daha,aynısı,benzer,göre,en)

Kedi, fareden daha büyük bir hayvandır.
Bu yıl geçen yıldan daha çok ders çalışıyorum.
Çocukların arasında en gevezesi Harun'du diyebiliriz. S6.    26 + 28 + 30 + 32 + 34    ardışık sayılarını kısa yoldan

Bol bol kitap okuduğun için bir hediyeyi hak ettin. toplayalım.
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S1. S1.Aşağıda verilen gıdalardan hangisi bitkisel kaynaklı

l v u r Yandaki tabloda Atatürk'ün Milli protein olarak daha zengindir?

Mücadele sırasında yapmış olduğu a) süt b) et c) fasulye d) yumurta

toplantılar ve kongrelerin isimleri

yazılıdır.

Buna göre, bu tablonun kronolo- S2. v Metabolizmayı hızlandırır.

jik olarak doğru sıralaması hangi v Kanı sulandırır.

seçenekte verilmiştir? v Sindirime yardım eder.

v Derinin esnek olmasını sağlar.

a) r l v u c) u l v r Özellikleri verilen bu besin içeriği aşağıdakilerden

hangisidir?

b) v u l r d) l u r v a) su c) karbonhidrat

b) protein d) yağ

S2.  Gördesli Makbule, bir çatışma sırasında başın-

dan vurularak şehit oldu. S3. Verilen olayların hangisinde kalıcı şekil değişikliği

 Şerife Bacı,bebeğiyle birlikte İnebolu'dan görülmez?

Ankara'ya mermi taşırken donarak şehit oldu. a) yayın gerilmesi

Yukarıda verilen yargılardan yola çıkarak aşağıdaki b) telin bükülmesi

bilgilerden hangisine ulaşamayız? c) teneke kutunun üzerine basılması 

a) Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimiz vatanlarını cesurca d) ipin kopması

savunmuşlardır.

b) Kurtuluş  Savaşı' nda  erkekler  üstün kahramanlıklar

sergilemiştir. S4. 1-Hareket halindeki bir varlığı yavaşlatan etkiye

c) Kurtuluş  Savaşı' nda  kadınlar  önemsiz  mevkilerde …………denir.

görev almışlardır. 2-Sünger ………….bir maddedir.

d) Yurdumuzu savunmak için kadın - erkek demeden 3-Bir  telin  şeklini…………..kuvveti  uygulayarak 

her birey üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. değiştirebiliriz.

Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere gelmesi

gereken kavramlar aşağıdaki bulmacaya yazılacaktır.

S3. 1-

2-

3-

Kavramlar bulmacaya yerleştirildiğinde boyalı kutu-

larda yukarıdan aşağıya doğru hangi sözcük oluşur?

Yukarıdaki soy ağacına göre, Esra ve Ali'nin halası

kimdir? a) EKE b) TEZ c) TEK d) VER

a) Buse b) Aylin c) Ayten d) Mine

S5. Verilen ifadelerden doğru olan hangisidir?

S4."Sabah doğmakta olan Güneş'e yüzünü dön. Sol ko- a) Mıknatısların  doğu  ve  batı  olmak  üzere  iki  kutbu 

lunun bulunduğu yöne doğru git." diyen biri hangi yö- vardır.

ne gidilmesini istemektedir? b) Bir mıknatıs parçalara ayrıldığında kutuplar özelliğini 

a) Güneye b) Batıya   c) Kuzeye d) Doğuya yitirir.

c) Mıknatıslar  maddelere  temas  gerektiren  kuvvet

S5.Verilenlerden hangisi beşerî bir unsur değildir? uygularlar.

a) Dolmabahçe Sarayı c) Etnografya Müzesi d) Mıknatısların U mıknatıs, çubuk mıknatıs gibi çeşit-

b) Sapanca Gölü d) Çanakkale Şehitler Anıtı leri vardır.

S6.Verilen şehirlerden hangisi en kuzeyde yer alır?

a) Sinop c) Hakkari S6. Verilenlerden hangisi maden değildir?

b) Ankara d) Mersin a) çakıl b) bor c) linyit d) demir
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