
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Verilen sayının okunuşunu yazalım.
a) hakikat a) 65.308 :
b) inanç
c) kıyı S2.Okunuşu verilen sayıyı rakamla yazalım.
ç) nafile üç yüz bir bin altmış dört :
d) berk

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " S3. En yakın onluğa yuvarlandığında 80 olan sayıları
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. aşağıdaki tablo içinde bulup boyayalım.
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ )
a) Çiftçilerin emeği ile toprağı işliyoruz.

b) Dağın eteği yeni açan çiçeklerle doluydu.
S4.En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 400 olan sayıları

c) Üç beş iri köpek kızağı hızlıca çekiyordu. aşağıdaki tablo içinde bulup boyayalım.

S3. Verilen cümlelerde ünlü düşmesi görülen sözcükle-
ri kutu içine alıp işaretleyelim.
(Sözcüklerde yanyana gelen ünsüzlere dikkat et! )

a) Bana karşı  tavrında bir değişiklik olamadı.
S5.Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru 

b) Zihnim sorularla epey meşgul bu aralar. ( >, < ) işretlerini kullanarak sıralayalım.

c) Aklıma gelmeyenler başıma gelebiliyor.    36.012    -    1.500     -     460.185    -    93.107    -   5.239

S4. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni …………………….…………………………………………………………………………………….

yazarak şifreli metni çözelim. 
M  ı  ğ  z  v  d  ş            ş  d  L  ı  y  k  d  m  ç  ı , S6. Çözümlenerek verilen sayıyı rakamla yazalım. 

V  z  a  z  m  b  h  k  z  p  ç  z  m         ü  z  ş  z  m . 3 Yüz binlik + 5 Yüzlük + 2 Onluk :………………………….

B  t  L  ğ  t  p  ı  v  d  ş           f  u  m  d  s  ı ,
  

Ö  z  p  k  z  ç  h         ı  s  ş  d       n         z m . S7.

S5. Aşağıda sözcükleri hecelerine ayırarak yazalım.

Aşağıda verilen sayıyı abaküste gösterelim;

S6. " Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. " atasözü- S8.     2345  >   ?            Eşitsizliğine  göre,  " ? " yerine 
ne göre; yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?
a) Cümle kaç sesten oluşur? :
b) Cümle kaç sözcükten oluşur? :
c)  Büyük  Ünlü  Uyumu'na  uymayan  sözcük  hangisi- S9.  " 28 - 34 - 41 - 49 - 58 - 68 - ?  "       örüntüsünde
dir? " ? " yerine kaç yazılmalıdır?

425 368

375 419 438 331 403
466 382 330

Sayının okunuşunu yaz

88 75
79 85 83

494 309

74
78

77 71 82 86
72

447

Seksen altı bin yüz yedi
………………………….

76 73 84

394 316
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S1. " Duygularımız  en  kolay……...…….den anlaşılır. " S1. Yapılan araştırmalar sonucu

 cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? bulunan bir fosil, aşağıdaki bilgi-

a) elimiz c) yüzümüz lerden  hangisine  ulaşmamızı

b) dilimiz d) gözümüz sağlamaz?

a) Fosilin bulunduğu dönemdeki canlı sayısı.

b) Yaşadığı döneme ait iklim bilgisi.

S2. c) Fosilin bulunduğu kayacın  yaşı.

I.Bireylerin……….özellikleri birbirinden farklıdır. d) Bulunan fosilin beslenme türü.

II.Yaşadığımız……….düşüncelerimizi etkiler.

III.Sevinç,üzüntü,korku……özelliklerimizden bazılarıdır.

S2.Aşağıda verilenlerden hangisi ham madde ola-

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıda verilen ifa- rak belirtilebilir?

deleri tamamlamak için kullanılamaz? a) yüzük c) mermer 

a) duygusal c) duygular b) kolye d) tencere

b) saygı d) fiziksel

S3.

S3. 

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi, Yukarıdaki tabloda Dünya'mızın hareketleri sonu-

yeni kimlik kartımız ve nüfus cüzdanımızın her ikisinde cu oluşan olaylar  verilmiştir.Bu olayların oluş sebe-

de ön yüzde bulunan bilgilerdendir? bi  işaretlendiğinde hangi seçenek doğru olur?

a) Doğum tarihi c) Doğum yeri    

b) Anne adı d) Geçerlilik tarihi a)  b)  c)  d) 

   

   

S4. Kendimizden farklı özelliklere sahip bireylere

saygılı davranmamız gerekmez.

Herkesin dış görünüşü,ilgi alanı,yaşadığı olay-

lara verdiği tepki farklıdır. S4. " Şubat ayı 4 yılda bir  28  gün yerine 29 gün olur.

Çevremizde  yetenek, beğeni, görünüş  bakı- Şubat ayının 29 gün olduğu bu yıllara…….….denir."

mından farklı insanlar vardır.    Cümlesinde boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Yukarıda verilen doğru yanlış etkinliğine göre aşağı- a) artık yıl c) mevsim

da verilen seçeneklerden hangisi doğru olur? b) yörünge d) küre 

D Y Y D

a)  Y b) D c) D d) Y

Y D Y D S5. Kayaçlardan daha küçük olan sert taş kütlelerine

ne ad verilir?

a) Toprak c) Maden

S5. " Yaşıtlarıma göre boyum uzun olduğu için ileride b) Kaya d) Mineral

çok ünlü bir…...……olacağıma inanıyorum. " cümlesinde

noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) basketbolcu c) polis S6.Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın günlük dönme

b) yüzücü d) müzisyen hareketinin sonuçları arasında yer almaz?

a) Cisimlerin gün içerisinde gölge boylarının değiş-

S6."Sınıfımıza bugün katılan yeni arkadaşımız kesin iyi mesi.

futbol oynayamıyordur. " açıklamasını yapan bir öğren- b) Gece ve gündüzün oluşması.

ci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? c) Mevsimlerin meydana gelmesi.

a) empati kuruyor c) hoşgörülüdür d) Güneş ışınlarının gün içerisinde geliş açılarının 

b) ön yargılıdır d) saygılıdır değişmesi.

Günlük sıcaklık farkları oluşur.

SOSYAL BİLGİLER

Dönme Dolanma
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Yerel saat farkları oluşur.

Gece ve gündüz birbirini takip eder.

Mevsimlerin değişmesine sebep olur.


