
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilmeyen bölünenleri bulalım.
a) vebal
b) acil
c) aklıselim
ç) aparmak  -  -
d) açıklık 0 6 0 14

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Baharın gelmesiyle aslanağzı çiçekleri yeniden açtı . S2. Verilen bölme işlemlerini yapalım.
b) Yerli ve milli denizaltı üretimine bu yıl başladık.
c) Yaptığımız koşu yarışında Nuray, okul birincisi oldu. 2 8 6 5 1 6

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu 
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) İyi arkadaşlar birbirine yardım eder.
b) Bu hafta hava çok sıcak olacakmış.
c) Kara bulutlar yine yağmur topluyor. S3.Verilen sayıyı onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
ç) Şu haplardan her akşam bir tane içmelisin.
d) Üçüncü soruyu çözmekte zorlandık.
e) Kirli çorapları çıkarıp, çamaşır sepetine atmalısın.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.
S4.   7 katı  434 olan sayının, basamak değeri çarpımı  
kaç olur?

S5. Yandaki kalanlı bölme işlemi- 
S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. ne göre "?"  yerine yazılabilecek  -
"  voltaj  -  vebal  -  vizite  -  vurgun  -  vaziyet  -  vıcık" en küçük sayı kaçtır? 0 1 1

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S6.   Yarım kilosu 8 TL olan kestaneden 6 kilogram 

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun alan Leyla Hanım, satıcıya 100 TL veriyor. Buna göre,
bir şekilde tamamlayalım. Leyla Hanım ne kadar para üstü almalıdır?
a) Seni dinlemediğimden ötürü………………………………….

b) Trene binmek için……………...…...……………………………..

c) Derslerimi hemen bitirdim çünkü.…………………………..
S7.  14 katı ile 6 katının farkı 192 olan sayı kaçtır?

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) uçuyor : ç) yazacak :

b) seçildi : d) öfkelenir : S8.       ? : 100 = 102      yandaki bölme işlemine göre
      "?" yerine yazılacak sayının,

c) çalışmış : e) sustu : 6843 eksiği kaçtır?
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S1. "Asıl adı " Adile " olan ve "Adile Onbaşı " diye anı- S1. Görselde kuvvetin 

lan Milli Mücadele'nin kadın kahramanı, silah arkadaş- cisimlere uyguladığı 

ları arasında " Kara Fatma " olarak bilinir. 8 - 10  kişilik hangi etkiden söz edile-

milis kuvvetiyle  Afyon Savaşı'na  katılan  Kara Fatma, bilir?

Tarsus'un kurtarılmasında önemli rol oynamıştır. a) şekil değiştirme

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki yargılardan hangi- b) yön değiştirme

sine ulaşılamaz? c) renk değiştirme

a) Milli Mücadele'de kadınların da rolü vardır. d) yavaşlatma

b) Adile Onbaşı  Milli Mücadele'nin  kadın  kahramanla-

rındandır.

c) Kara Fatma, Tarsus'un kurtarılmasında rol oynamıştır. S2.Besin piramidi

d) Milli   Mücadele ' nin   tek   kadın   kahramanı  " Kara sağlıklı bir insanın

Fatma" dır. günlük beslenme-

sinde hangi besin-

S2. Bahar, sözlü tarih yöntemini kullanarak aile tarihini lerden ne kadar

oluşturacaktır. Buna göre Bahar, çalışmasının sonunda tüketmesi gerekti-

aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz? ğini gösterir.

a) Aile büyüklerinin öğrenim gördüğü okullara Buna  göre, aşağıdaki  açıklamalardan  hangisi

b) Ailesinin gelecekte nerede yaşamak istediğine yanlıştır?

c) Aile büyüklerinin geçmişte oynadığı oyunlara a) En  çok  tüketilen besin grubu  sembolü ile 

d) Ailesinde yaşanan önemli olaylara gösterilmiştir.

b) l sembolü ile gösterilen besin grubu et ve süt

ürünleridir.

S3. c) Vücudumuza enerji veren besin maddeleri

I.Bir olay karşısında tüm insanlar aynı şeyleri düşünür. sembolü ile gösterilmiştir.

II.İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahip olabilirler. d) En az tüketilmesi gereken besin grubu sem-

III.Tüm insanların ihtiyaçları aynıdır. bolü ile gösterilmiştir.

IV.İnsanların ilgi alanları ve yetenekleri farklı olabilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) I ve II c) I ve IV S3. Yerden aynı yüksek-

b) II ve IV d) III ve IV likte ve aynı hızda 

giden şekildeki gibi

dört uçak, Dünya'nın

S4.Aşağıdakilerden hangisi okulumuzdaki sosyal faali- çevresinde dönmek-

yetlerin yararlarından biri değildir? tedir.

a) İş birliği duygusu kazandırmak Buna göre hangi

b) Farklı düşüncelere saygıyı öğretmek uçak dönüşünü daha erken tamamlar?

c) Özgüvenimizi yitirmemizi sağlamak a) 1 b) 2  c) 3    d) 4

d) Paylaşmayı öğretmek

S4.

S5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi krokiler için yanlıştır?

a) Ayrıntılı bilgiler verir.

b) Yön okları vardır.

c) Kuş bakışı ve kabataslak çizilir.

d) Adres bulmak için de kullanılabilir.

Yukarıda verilen şehirlerin hangisinde Güneş 

S6. Yaz mevsimi boyunca İzmir'de hangi hava durumu- daha erken doğar? 

munun yaşanması pek olası değildir? a) İzmir b) Van c) Hatay d) Sinop

a)   b) c) d) S5.Doğada üç halde bulunabilen madde hangisidir?

a) su   b) oksijen   c) tahta   d) kayaç
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