
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilmeyen bölünenleri bulalım.
a) soyluluk
b) kader
c) terbiye
ç) acayip  -  -
d) zarar 0 9 0 5

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması "
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. S2. Verilen bölme işlemlerini yapalım.
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ )
a) Mutfağa girip yemek yapmak bana göre değil. 3 4 8 7 2 3
b) Çocuklardan en küçüğü bence en uslusu sanki.
c) Yağmurluğumu tamir için bugün terziye bıraktık.

S3. Verilen cümlelerden "olumlu cümle " olanları "X"
işareti ile işaretleyelim.

Dünkü sorunun cevabı halen aklıma gelmedi. S3.Verilen sayıyı onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
Kardeşim hastalanınca hemen ateşi çıkar.
O kadar eşya taşıdık ki belim çok ağrıdı.
Duvardaki örümcek ağlarını fırça ile temizledik.

S4.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Bu yıl Kırkpınar'da birbirinden zorlu güreşler olacak. S4.     201 + 203 + 205 + 207 + 209      ardışık   sayılarını 
b) Tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir Çanakkale. kısa yoldan toplayalım. 
c) Günümüz savaşlarında denizaltılar önemli rol oynar.

S5. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

S5. Yandaki kalanlı bölme işlemi- A B C
ne göre "ABC"  sayısı en çok kaç
 olabilir?

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım.
a) Bügun okul kapalıdır çünkü  …………………………………….

b) Faturaları ödemediğimiz için…...……………………………..
S6.   78.296 sayısının binler bölüğünde bulunan ra-

c) Çalışmak istediğimden dolayı…...….………………………….. kamların sayı değeri toplamı kaçtır?

S7. "de ve ki" ekleri doğru yazılan cümleleri işaretle. 
Telefonumdaki tüm numaralar silinmiş.
Haberler  de izlediği olaydan çok etkilenmiş.
Kutuda ki oyuncakları nereye götürdünüz? S7. Hangi sayının 3 katının 161 fazlası 800 ' dür?
Bugün kü dersimiz oldukça eğlenceli geçiyor.

S8."Gözü tanede olan kuşun,ayağı tuzaktan kurtulmaz."
atasözüne göre;
a) Cümle kaç sözcükten oluşur? :
b) Hangi sözcükte ünsüz benzeşmesi görülür?: S8. Bir otomobilin 90 km hızla 4 saatte aldığı yolu,

saatteki hızı 60 km olan bir araç kaç saatte gider?

c) Hangi sözcük, Büyük Ünlü Uyumu'na uymaz?
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  olmaz            ağaçtan               her                 kaşık    

  haber               kötü             duyulur              tez

düşmana               gazel             okumaz          düşman
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S1. l Hukukubeşer Gazetesi yazarıdır. S1. Bir mıknatıs verilenlerden hangisine itme kuv-

l İzmir'i işgale başlayan Yunanlılara karşı ilk veti uygulayabilir?

kurşunu sıkan kişidir. a) bir mıknatısa c) bir toplu iğneye

Yukarıda özellikleri ifade edilen milli kahramanımız b) bir çiviye d) bir plastik kaşığa

aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ali Saip Bey c) Hasan Tahsin

b) Sütçü İmam d) Kâzım Karabekir S2. " Buzdolabının kapısının kapanmasını sağlayan

şey mıknatıstır. Mıknatıs ayrıca kapı zili, cep telefo-

nu, bilgisayar, televizyon, radyo gibi araçların da ya-

S2. v Aile albümleri pımında kullanılır."

q Eski diploma ve karneler Yukarıdaki paragrafa aşağıdaki başlıklardan en

l Garanti belgeleri uygun olanı aşağıdakilerden hangisidir?

 Aile büyükleri a) Mıknatıs Çeşitleri

b) Mıknatısın Yapısı

Aile  tarihini  öğrenmek  isteyen  bir  kişi  yukarıdaki c) Mıknatısın Özellikleri

bilgilerin hangisinden yararlanamaz? d) Mıknatısın Kullanıldığı Yerler

a) q b) l c)  d) v

S3.Aşağıda verilen durumlardan hangisinde kuvve-

tin etkisi ortadan kalkınca cisim eski haline döner?

S3. Toplum içinde belirlenen insanların her biridir. a) Kola kutusunun sıkılması

b) Bulaşık süngerinin sıkılması

Başkalık, ayrımlık. c) Kağıdın buruşturulması

d) Bakır telin bükülmesi

Yukarıda sembollerle tanımlanmış kavramlar hangi

seçenekte doğru olarak verilmiştir?

S4. l Yaralarımızın çabucak iyileşmesini sağlar.

a) Farklılık b) Birey l Yapıcı ve onarıcı görevindedir.

Benzerlik Benzerlik l Protein içerir.

Verilen özelliklere ait besin gruplarında aşağı-

c)  Benzerlik d) Birey dakilerden hangisi yer almaz?

Farklılık Farklılık

a) b)

S4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde beşerî unsurlar

birlikte verilmiştir?

a) ırmak - köprü c) baraj - tünel

b) göl - sıradağ d) akarsu - orman

c) d)

S5. Verilenlerden hangisinin deprem çantasında yer al-

masına gerek yoktur?

a) fotoğraf makinesi c) makas

b) yedek kıyafet d) pilli radyo S5.Yandaki görselde

verilen ortama göre

pasif içici olan birey-

S6.Milli Mücadele'yi başlatan tarihi olay hangisidir? ler kimlerdir?

a) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması

b) Cumhuriyetin ilanı a) Barış ve Baba

c) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı b) Barış ve Esra

d) Atatürk'ün İzmir'e gelişi c) Anne ve Esra

d) Anne ve Baba
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