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S1.Sözcüklerin eş anlamlarını işaretleyelim. S1.Verilen sayının okunuşunu yazalım.
a) özenti  120.069 :
b) tutsak
c) amatör S2.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
ç) feza "Altı yüz sekiz bin üç yüz dokuz"
d) dam

S2.Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcüğün eş seslisini S3. Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.
a) Sıra birazdan bize gelecek. a) 846

………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….

b)  Bu saç modeli sana hiç yakışmadı. b) 2972

………………………………………………………...……………………………………………………………………………………… S4. " 306 " dan başlayarak yüzer ileriye ritmik sayarken
8. seferde söylediğimiz sayı kaçtır?

S3. Verilen sözcüklerden Büyük Ünlü Uyumu kuralına
 uyanların önündeki kutucuğu (X) ile işaretleyelim.

S5.  Aşağıda verilen sayıları çözümleyerek yazalım.

a) 17.320=

b) 300.186=
S4. " Su akarken testiyi doldurmalı. " atasözüne göre;
a) Cümle kaç sesten oluşur? 

S6.Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru 
b) Cümlede geçen ince ünlüleri yazalım. ( >, < ) işretlerini kullanarak sıralayalım.

c) Cümle kaç heceden oluşur?   76.907     -      3.658     -    102.700     -    53.074    -     9.101

ç) Cümlede  Büyük  Ünlü  Uyumu'na  uymayan  sözcük
 hangisidir?

S7. Verilen sayılar birer kez kullanılarak yazılabilecek
S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. en büyük ve en küçük sayıları yazalım.
" hisar - hülya - hortum - hasret - hediye - hırka " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S7.Aşağıda bölükleri verilen sayıyı yazalım.

S6. Verilen tabloda istenen bilgileri yazalım. 
Binler bölüğü : 400
Birler Bölüğü :  6

S8. Verilen örüntülerde eksik olan sayıları yazalım.

 -  - 545 - 550 -  -

9560 9580
9590

9600

3 - 7 - 1 - 2 - 8  - 9

En B. En K.

terim

daima müfredat

6 - 4 - 5 - 0 - 8

En B. En K.

en yakın yüzlük

en yakın onluk en yakın yüzlük

hazırlık zihnimdeki

Sayı

futbolcu spor
kayaç uzay arkeolog
bina çatı

en yakın onluk

TÜRKÇE

emniyet işaret taklit
esir savaş pahalı

acemi

Ünsüzler

Afrikalı sindirim

bölgesel haritalar

alıştırmalar anket

merdiven

sanayi

Karnabahar

Gülüyorlardı

Karbonat

Sabahleyin

MATEMATİK

Sözcükler İnce
Ünlüler

Kalın
Ünlüler
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S1.    Yaşadığımız olayları gerçekleştiği tarihe göre S1. l l

 sıralarsak kronolojik sıralama yapmış oluruz.

l l

D Y

   Kronolojik   sıralama,   Yaşadığımız tüm olaylar l l

olayları anlatmada bize belirli  bir  sıraya göre

kolaylık sağlar. gerçekleşir. Yukarıda verilen madenler ve kullanım alanları 

hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

D Y D Y

a) c)

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, doğru cevapları 

veren bir öğrenci kaç numaralı çıkışa ulaşmış olur?

a) 1.çıkış b) 2.çıkış c) 3.çıkış d) 4.çıkış

b) d)

S2. Aşağıda eğitim hayatımızı sürdüreceğimiz okullar

verilmiştir.  Buna  göre, eğitim  hayatımızı  kronolojik

olarak sıraladığımızda üçüncü sırada hangi okul yer alır? S2. I. Geçmiş hakkında bize bilgi verir.

a) İlkokul c) Lise II.Paleontoloji bilim dalı tarafından incelenir.

b) Ortaokul d) Üniversite III. Araştırmacısına arkeolog denir.

   Yukarıda fosiller için verilen bilgilerden hangisi veya

S3. Bireysel farklılıkların bazıları kişiye özeldir. Yani baş- hangileri  doğrudur?

ka hiç kimsede bulunmaz. Bu yüzden polis, suçlu belir- a) Yalnız II c) II ve III

şemek ya da bir suçu ispat etmek için bu özelliği kulla- b) I ve II d) Yalnız III

nır. Buna göre, bahsedilen bireysel fark aşağıdakiler-

den hangisi olabilir? S3. Güneş,Dünya etrafında döner.

a) Yetenekler c) Göz rengi Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşüyle mev-

b) Boy uzunluğu d) Parmak izi simler oluşur.

Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanması 365

gün 6 saattir.

S4. Hasan ve Hüseyin iki kardeştir. İkisi  de  uzun boylu, Yukarıda verilen doğru - yanlış etkinliği hangi seçe- 

siyah saçlı ve mavi gözlüdür. Buna göre, Hasan ve Hü- nekte doğru olarak cevaplandırılmıştır?

seyin'in benzer özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Y D Y Y

a) Fiziksel c) Duygusal a) Y b) D c) D d) D

b) Zihinsel d) Yeteneksel D Y Y D

S5.Verilenlerden hangisi duygusal bir özelliktir? S4. q Elektrik kablolarında, mutfak ve süs eşyası

a) Sinirli olmak c) Sarışın olmak yapımında kullanılır.

b) Zayıf olmak d) Esmer tenli olmak z Kuyumculukta, diş hekimliğinde ve ayna ya-

pımında kullanılan madendir.

Yukarıda ifade edilen madenler aşağıdaki seçenek-

S6. Günlük hayatımızdaki birçok durumda kim olduğu- lerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

muzun bilinmesi gerekir. Bu durumda da kimliğimizi 

kanıtlayan belgelere ihtiyaç duyarız. Aşağıdaki durum- a)

ların hangisinde kim olduğumuzu kanıtlayan bir belge- b)

ye ihtiyaç duyulmaz? c)

a) Okul servisi ile eve giderken. d)

b) Okula kayıt işlemi yaptırırken.

c) Hastane muayenesi için  sıra alırken. S5. Verilenlerden hangisi fosil yakıt değildir?

d) Başka bir ülkeye seyahat ederken. a) Petrol c) Kömür

b) Odun d) Doğalgaz

gümüş

çinko

alüminyum

krom

pil

civa

çinko

kurşun

q z

Çıkış Çıkış

termometre

akü

bakır

altın

kurşun

bor

1.

Çıkış

2.

Çıkış

3. 4
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