
5n 1k ve hİKÂYE
TAMAMLAMA

KİTAPLARIMIZ ÇIKTI!

10

2, 3 ve 4. sınıflar için  farklı seviyelerde 3 farklı kitap
+ Hikâye tamamlama çalışmaları

+ 5N 1K çalışmaları
+ Görsellerden yola çıkarak hikâye yazma etkinlikleri

+ Bayi listemiz, örnek kitap ve online satış ile ilgili tüm bilgiler için:

 + peksenyayinlari.com
+ ilkokul1.com



' 

2019/2020  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. .. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ILl('Ql('ULU 1, OONEM 1, YAZILI SINAVI 

ADI-SOYADI,......................................................... SINIFI, .. ../..... Oeı:?S, MATEMATİ";C PUAN, o 
A. Aşağıdaki sa�ıları okunuşları ile eşleştiriniz

. 
(5p) O. Aşağıdaki sa�ıları en �akın oldukları onluklara

�uvarla�ınız
. 

(6p) 
50 555 • • Elli beş bin beş �üz beş 

505 005 • • Beş �üz elli beş bin beş �üz 

555 500 • • Beş �üz bin beş �üz elli 

55 505 • • Elli bin beş �üz elli beş 

500 550 • • Beş �üz beş bin beş 

8. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
"D", �anlış olanların başına 'Y' �azınız

. 
(15p)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

561 019 sa�ısının binler basarna-
(.. .... ..) d k k 6'd ğın a i ra am ır

.
Dört basamaklı en bü�ük çift doğal 

(
..,,,,..

) 
9998'd sa�ı ir

.
Binler bölüğü 301, birler bölüğü 

(..,,,,..) 19 olan sa�ı 301 190'dır
.

Binler basamağı 2 olan en küçük 4 
(.. .. "..) basamaklı tek sa�ı 2001'dir

.
125 546 sa�ısının sa�ı değerleri 

(..,,,,..) l 125 546'd top amı ır
.

C. Aşağıda verilen sa�ıların �azılışlarını ve oku
nuşlarını �azınız. 

(5p)

Dokuz �üz seksen 
bin on dokuz 

30 098 
� 

189 118 

� Seksen sekiz bin sekiz 
�üz sekiz 

� Yüz �edi bin �üz on 
�edi 

( 4992 ) 

( 1088 ) 

( 8533 ) 

) ( 
) ( 
) ( 

""'""""
' ) 

'"'''"'"'" J -

) 
E, Aşağıdaki sa�ıları en �akın oldukları �üzlüklere 
�uvarla�ınız

. (6p)

( 4123 ) 

( 8555 ) 

( 3949 ) 

) ( 
) ( 
) ( 

""'""""
' ) 

.,,,ı,ıı,ıı,ıı J-

'"'""'""' J -

f. 5, O, 3, 8 rakamlarını birer kez kullarak belirti
len özelliklerde dört basamaklı sa�ılar �azınız

. 
(8p)

En bü�ük -+ "'""'"'""'"'''"'""'"'' 

En küçük -+ "'""'"'""'"'''"'""'"'' 

En bü�ük tek -+ 
"'""'"'""'"'''"'""'"'' 

En küçük tek -+ "'""'"'""'"'''"'""'"'' 

G. Aşağıdaki örüntülerde verilme�en rakamları
bulunuz

. 
(10p)

a
.

4 11 8 15 12 

b
.

98 91 95 92 88

C. 3 2 6 5 15

d
.

10 16 9 15 8

e
.

4 5 10 11 22
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CcVAP ANAHTAQ! 

A. Aşağıdaki sa�ıları okunuşları ile eşleştiriniz. (5p)

50 555 Elli beş bin beş �üz beş 

505 005 Beş �üz elli beş bin beş �üz 

555 500 Beş �üz bin beş �üz elli 

Elli bin beş �üz elli beş 

Beş �üz beş bin beş 

55 505 

500 550 

8. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
"D", �anlış olanların başına 'Y' �azınız. (15p)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

(,'{,,) 
561 019 sa�ısının binler basama
ğındaki rakam 6'dır. 

Dört basamaklı en bü�ük çift doğal 
(,I'),,) sa�ı 9998'dir.

Binler bölüğü 301, birler bölüğü 
(,,'{.) 19 olan sa�ı 301 190'dır.

Binler basamağı 2 olan en küçük 4 
(..D.) basamaklı tek sa�ı 2001'dir.

125 546 sa�ısının sa�ı değerleri 
(,,'{,,) toplamı 125 546'dır.

C. Aşağıda verilen sa�ıların �azılışlarını ve oku
nuşlarını �azınız. (5p)

°1'80 Oı°I 

30 098 

189 118 

B 

B 

B 

B 

Dokuz �üz seksen 
bin on dokuz 

otl,\2. bivı doksru, sekiz. 

Seksen sekiz bin sekiz 
�üz sekiz 

'/v..z. seksevı dokl,\2. bivı 

�v..z. ovı sekiz.

B 
Yüz �edi bin �üz on

�edi 

O. Aşağıdaki sa�ıları en �akın oldukları onluklara
�uvarla�ınız. (6p)

( 4992 ) ) ( +°1°10 ) 

( 1088 ) ) ( ıO°IO ) 

( 8533 ) ) ( '8530 ) 
E, Aşağıdaki sa�ıları en �akın oldukları �üzlüklere 
�uvarla�ınız. (6p) 

( 4123 ) ) ( +ıOO ) 

( 8555 ) ) ( ı1,pOO ) 

( 3949 ) ) ( 3°100 ) 

f. 5, O, 3, 8 rakamlarını birer kez kullarak belirti
len özelliklerde dört basamaklı sa�ılar �azınız. (8p)

En bü�ük -+ '8530 

En küçük -+ 305'8 

En bü�ük tek -+ '8503 

En küçük tek -+ 30'85 

G. Aşağıdaki örüntülerde verilme�en rakamları
bulunuz. (10p)

a. 4 11 8 15 12 ı°I 

b. 98 91 95 92 88 '83 

C. 3 2 6 5 15 ı+ 

d. 10 16 9 15 8 ı+ 

e. 4 5 10 11 22 .;ı.3 
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                              ASKERLE GÜREġ 
 Atatürk kır gezisinde, kolordu binasının 

kapısında aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. 

Çağırdı ve güler yüzle sordu:  

   - Sen güreĢebilir misin?  

   Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle 

Mehmetçiği güreĢtirdi. Genç asker her zaman 

üstün geliyordu. Çok neĢelendi, ayağa fırladı.  

   Ceketini çıkarıp Mehmet‟e ense tuttu:  

   - Haydi, bir de benimle güreĢ!  

   Katıksız ve temiz Anadolu çocuğu, Ata‟sının 

yüzüne hayranlıkla baktı:  

   - "Atam” dedi. "Senin sırtını yedi düvel yere 

getiremedi. Mehmet mi bu iĢi baĢarır?”  

   Atatürk‟ün gözleri doldu ve ağlamamak için 

gülmeye çalıĢtı.   
 

A) Ġlk üç soruyu yukarıdaki metne göre 

cevaplayınız. ( 15 PUAN) 

1) Atatürk, kır gezisinde kimi gördü? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

2) Atatürk, Mehmetçiğe ne sordu? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

3) Atatürk Mehmetçiği kiminle güreĢtirdi? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

4) Atatürk neden neĢelendi? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
 

5) Metinde Mehmetçik, Atatürk ile niçin 

güreĢmiyor? DüĢüncelerinizi açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

B) AĢağıdaki toblada verilen kelimelerin eĢ ve zıt 

anlamlılarını yazınız. ( 10 PUAN) 

 

 

 

 

 

 
 

C) AĢağıdaki verilen eĢ sesli kelimeleri farklı 

anlamlarıyla cümle içinde kullanınız. ( 6 PUAN) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

C) AĢağıdaki verilen kelimeleri büyük ünlü uyumuna 

göre tablolara uygun bir Ģekilde yazınız.(7 PUAN) 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ç) AĢağıdaki kelimelere ünlü ile baĢlayan harfleri 

ekleyerek ünsüz yumuĢamasına göre yeniden 

yazınız. ( 4PUAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D) AĢağıdaki kelimelere ünlü ile baĢlayan harfleri 

ekleyerek ünlü düĢmesine uğramıĢ halini yazınız. 

( 4PUAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E) AĢağıdaki paragrafta eksik bırakılan noktalama 

iĢaretlerini uygun Ģekilde tamamlayınız. (8 PUAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELĠME Eġ ANLAM 

kural  

nesil  

kanıt  

aktif  

tecrübe  

KELĠME ZIT ANLAM 

cimri  

övmek  

kabul  

gerçek  

kıtlık  

 

dal 

ocak 

bin 

Sardunya – yasemin – leylak – papatya- karanfil 

Lale – sümbül – orkide – menekĢe - lavanta 

UYAR UYMAZ 
 

Kitap + ı 

Sinek + i 

Ağaç + ı 

Kağıt + ı 

Burun + u 

ġehir + i 

Ağız + ı 

Hüzün + ü 

Mehmet evden çıkarken annesi geldi(   )  

Yasemin Hanım, oğluna (   ) 

(   ) Nereye gidiyorsun (   ) 

(   ) ĠĢe gidiyorum (   ) 

Ne zaman dönersin (   ) 

Ġki saate dönerim (   ) 

Marketten Ģeker(   ) tuz (   ) makarna alır 

mısın (   ) 
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Ad Soyad…………………………………………………                Sınıfı……………………….     Numarası………… 

…………………………… 
 

Kızınca üzülecek,  
Kırılıp incinecek,  
Sevilince gülecek,  
Çocuk nazlı bir çiçek...  
 
Çocuklar ilgi ister,  
Dosdoğru bilgi ister,  
Çocuğu sevgi besler,  
Çocuk nazlı bir çiçek...  

 

F) AĢağıdaki  altı çizili kelimelerin cümledeki 

anlamına göre (gerçek,mecaz,terim) paratez 

içine yazınız. (12 PUAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

G-) AĢağıda verilen deyimleri anlamları ile 

eĢleĢtiriniz. (10 PUAN) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ğ) AĢağıdaki  verilen çoktan seçme soruları 

cevaplayınız. (8x3 =24  PUAN) 
 

1-)  Yandaki Ģiirin ana 

duygusu aĢağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) Başarı için çalışmak 

gerekir. 

B) Bütün kitaplar 

okunmalıdır. 

C) Çalışınca ödül 

alınmalıdır. 

D) Şiirler güzel 

okunmalıdır.  
 

2-)“ ÇalıĢmak, insanı hayatta üç Ģeyden kurtarır.  

Can sıkıntısı, kötü alıĢkanlıklar ve yoksulluk. 

ÇalıĢkan olmak, baĢarıya ulaĢmadaki en büyük 

anahtardır. “ 

Yukarıdaki paragrafın konusu hangisidir? 

A) Can sıkıntısını nasıl önleriz? 

B) Nasıl para kazanırız? 

C) Yoksulluğu nasıl önleriz 

D) Çalışmanın önemi 

 

3-) Yandaki Ģiirin baĢlığı  

hangi seçenekte doğru  

olarak yazılmıĢtır?  
 

 

A) Çocuk nazlı bir çiçek 

B) ÇOCUK NAZLI bir çiçek 

C) Çocuk Nazlı Bir Çiçek 

D) çocuk nazlı bir çiçek 

                 

 
 

 

4-)“Otobüsümüz, saat beĢte otogardan 

Ankara‟ya hareket edecek.”cümlesinde hangi 

sorunun yanıtı yoktur? 
 

 A) Nereden?                B) Nasıl?   

 C) Ne zaman?               D) Nereye? 

 

5-) AĢağıda verilen tarihlerin hangisinin yazılıĢı 

doğrudur? 
    A) 13 Ocak 2016          B) 13 ocak 2016 

    C) 13,06,2016             D) 13.Ocak.2016 

 

6-)AĢağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim 

anlamlı değildir? 
A) Paralel doğrulabirbirini kesmez.   

B) Annem bize kek yapıyor.  

C) SesteĢ sözcükleri öğrendik.  

D) ArkadaĢım toplama iĢlemini yaptı. 
 

7-) “Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) 

Zeynep ve AyĢegül gitti ( )” cümlesinde ( ) yerine 

hangi noktalama iĢaretleri gelmelidir? 

A)  („) (?) (,) (.)          B)  (:) (,) (,) (.) 

C)  (') (,) (,) (.)             D)  („) (,) (?) (!) 

 

8-)   
 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki cümleleri oluĢ sırasına göre sıralarsak 

sıralama nasıl olur?     

A) 1, 2, 3, 4, 5, 6               B)  4, 1, 6, 5, 3, 2  

C) 5, 4, 1, 6, 3, 2               D)  6, 4, 1, 2, 3, 5 

 

Çantamı açtığımda içinin boĢ olduğunu gördüm. 

( ……………………..) 

( ……………………..) 

 
 
Vedat son zamanlarda bana soğuk davranıyor. 

( ……………………..) 

 ( ……………………..) 

 
 
Okuduğum hikaye çok sürükleyiciydi. 

( ……………………..) 
 

Öğretmenimiz hayatımıza ıĢık oldu. 

( ……………………..) 

( ……………………..) 

 
 
ArkadaĢımın yaptığı Ģakaya koptum. 

( ……………………..) 

( ……………………..) 

 
 

 

1. Kalbini kırmak       (   ) Sevgisini kazanmak  

2. Kalbine girmek      (   ) Kötü düşüncesi olmayan 

3. Kalbine doğmak     (   ) Duygularını açıklamak 

4. Kalbi temiz           (   ) Kaba sözle gücendirmek 

5. Kalbini açmak        (   ) Önceden hissetmek 

 

Fenerbahçeli oyuncu korner köĢesine gidiyor. 

( ……………………..) 

( ……………………..) 

 
 

ÇALIŞMAK 

Çok çalışmalıyım ben, 

Bilmediğim bir konu, 

Duymadığım şiir,  

Okumadığım kitap, 

Hiç kalmamalı. 

Çalışırsam eğer, 

Ödülümü alırım. 

1. Günaydın, dedim.  

2. Okula gittiğimde herkes bahçedeydi.  

3. Kahvaltımı yaptım.  

4. Annem de kalkmıştı.  

5. Sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyandım.  

6. Günaydın, kahvaltı hazır, dedi.  
 

BAŞARILAR 



AO!-SOYAO!:......................................................... S!N!f!: .... /..... OcQS: TÜQl(Çc PUAN: o ÇINAR AGACI 
Atatürk bir gün Yalova'daki çiftliğe gittiğinde, 

Köşk'ün hemen �anındaki çınar ağacının dalları
nı kesme�e çalışan bir bahçıvana rastlar. Hemen 
bahçıvanı �anına çağırır ve sorar: 

- Sö�le bakalım, neden kesi�orsun ağacın dal
larını. 
Bahçıvan: 

- Paşam! Ağacın dalları çok uzadı ve binanın
duvarına da�andığı için kesme�e çalışı�orum, der. 

Atatürk, bunun üzerine ağacın kesilme�ip bi
nanın �erinin değiştirilmesini emreder. 8 A9ustos 
1930 tarihinde önce bina çevresi kazılır. lstan
bul'dan getirilen tramva� ra�ları döşenir. Santim 
santim çalışarak bina �apı altına sokulan ra�lar 
üzerine oturturulur ve bina �aklaşık 5 metre ka�
dırılır ve çınar ağacı da kesilmekten kurtulur. 

A. ilk 4 soru�u �ukarıdaki metne göre �anıtla�ınız.
(24p)

1. Ola�, nerede geçmektedir?

2. Atatürk, bahçıvanı niçin �anına çağırdı?

3. Atatürk, ne �apılmasını emreder?

4. Ola� nasıl sonuçlanır?

8. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşıları
na �azınız. (10p)

Yarar• • Sağlık

Sıhhat• • Kişi

Şahıs • • Fa�da

Vatan • • Rü�a

Düş• • Yurt

C. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleşti-
riniz. (10p)

Dar• • Geç

Alçak• • Barış

Yumuşak• • Geniş

Erken • • Sert

Harp• • Yüksek

O. Aşağıdaki sözcükleri farklı anlamları ile (sesteş)
cümle içerisinde kullanınız. (16p)

Ben: _______________ _ 

Ben: _______________ _ 

Kaz: ----------------

Kaz: _______________ _ 

' 
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ÇINAR AGACI 
Atatürk bir gün Yalova'daki çiftliğe gittiğinde, 

Köşk'ün hemen �anındaki çınar ağacının dalları
nı kesme�e çalışan bir bahçıvana rastlar. Hemen 
bahçıvanı �anına çağırır ve sorar: 

- Sö�le bakalım, neden kesi�orsun ağacın dal
larını. 
Bahçıvan: 

- Paşam! Ağacın dalları çok uzadı ve binanın
duvarına da�andığı için kesme�e çalışı�orum, der. 

Atatürk, bunun üzerine ağacın kesilme�ip bi
nanın �erinin değiştirilmesini emreder. 8 A9ustos 
1930 tarihinde önce bina çevresi kazılır. lstan
bul'dan getirilen tramva� ra�ları döşenir. Santim 
santim çalışarak bina �apı altına sokulan ra�lar 
üzerine oturturulur ve bina �aklaşık 5 metre ka�
dırılır ve çınar ağacı da kesilmekten kurtulur. 

A. ilk 4 soru�u �ukarıdaki metne göre �anıtla�ınız.
(24p)

1. Ola�, nerede geçmektedir?

Ata..iii:ck'i..in '/oJ.ovo,..'da.ki ç.iftl.iğinde geç.M.ek±ediv::

8. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını karşıları
na �azınız. (10p)

Yarar Sağlık 

Sıhhat Kişi 

Şahıs Fa�da 

Vatan Rü�a 

Düş Yurt 

C. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleşti-
riniz. (10p)

Dar Geç 

Alçak Barış 

Yumuşak Geniş 

Erken Sert 

Harp Yüksek 

2. Atatürk, bahçıvanı niçin �anına çağırdı? O. Aşağıdaki sözcükleri farklı anlamları ile (sesteş)

Ağo.r.ın doJ\cı.nnı neden kes:bğini sav::rvıa.k için ç.oğıy:rvıış- cümle içerisinde kullanınız. (16p) 

tıı,·, Ben: _______________ _ 

3. Atatürk, ne �apılmasını emreder?
Ben: _______________ _ 

Kaz: ----------------

4. Ola� nasıl sonuçlanır?

�ino... ta..şım: ve ç.ına.x: a..ğClCı kesil\'Y\.ekten kuy:falur. Kaz: _______________ _ 

' 
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ADI-SOYADI,......................................................... SINIFI, .. ../..... Oeı:?S, FeN BILIMLeı:11 PUAN, o 
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
"D", �anlış olanların başına 'Y' �azınız. (30p)

C. Verilen kavramları aşağıdaki şemada u�gun
alanlara �azınız. (12)

1. 
24 saatlik zaman dilimine 1 �ıl de-

(...... ..) nir. 
( Mineraller J 1,-K-a -rb_ o_n -hi -d -ra-tl_a_r J ( Yağlar J 

Ka�açlar dış faktörlerle parçalana-
2. ( ...... ..) rak ka�a, çakıl, taş ve kuma dö-

nüşür. 
( Proteinler J (_suı_ar J( Vitaminler )

3. (...... ..) 
Dün�a'nın kendi etrafında dönmesi 
sonucu gece ve gündüz oluşur. iÇERiKLERiNE GÖRE BESiNLER 

4. ( ...... ..) 

5. (...... ..) 

6 (...... ..) 

Altın, elmas gibi madenlerin ekono
mik değeri vardır. 
Fosiller canlıların �aşadığı dönemle 
ilgili bilgiler verir. 
Proteinler bü�ümemizi ve dengeli 
gelişmemizi sağlar. 

l 
'ıAP\CI VE ONARICI 

.J, 
l------------------

_ _ ç��Rj _ yçıs(ti 
.J, 

l-------------------

2,:-: __ ---------------

1 
__ l?Y.Zç�l.JjC.i __ 

.J, ,__________________ _ 

2..--:::_ ----------------

3-------------------

r ( ...... ..) 
Ekonomik değeri olan ka�açlara 
mineral adı verilir. O. Aşağıdaki ifadelerle açıklamaları eşleştiriniz.

8 ( ........ ) 

9 ( ........ ) 

10 ( ....... .) 

Canlılar bü�üme, gelişme, üreme (8p)

ve solunum gibi �aşamsal foali�et-
( JFosil lerini �erine getirmek için enerji�e ..._ __ _., 

ihtiyaç duymaz. 
Dün�a batıdan doğu�a doğru dö
ner. 
Ka�açlar rüzgôr, sıcaklık farkı, �ağ-
mur, akarsu gibi dış faktörlerle ( 1 Yıl J
parçalanır. -- ----· 

B. Aşağıdaki noktalı alanları u�gun sözcüklerle
tamamla�ınız. (20p)

• Dün�a'nın kendi etrafındaki dönüşünü ........ 
................... te tamamlar. Dün�a'nın kendi etrafında ( 1 Gün Jdönüşü sonucunda ................................................. olu- ..._ __ _., 
şur. Dün�a'nın güneş alan kısmında ....................... . 
�aşanır. 

• Dün�a'nın Güneş'in etrafında dolanma hareke-
tini ........................................... 'te tamamlar. Dün�a'nın ( Maden Jbu hareketinin sonucunda ........................................... _ . 
oluşur. 

Dün�anın güneş etrafında 
bir kez dolandığında geçen 

süre 

r � 

Dün�a'nın kendi etrafında 
bir tur döndüğünde geçen 

süre 

Ekonomik değeri olan 
ka�açlara verilen isim 

Mil�onlarca �ıl önce �aş-
mış canlıların günümüze 

kadar gelmiş kalıntılar � 
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CcVAP ANAHTAQ! 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına
"D", �anlış olanların başına 'Y' �azınız. (30p)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

r 

8 

9 

(.'{..) 

(.1)..) 

(.1)..) 

(.1)..) 

(.1)..) 

(.'{..) 

(.'{..) 

(.'{..) 

(..D ... ) 

24 saatlik zaman dilimine 1 �ıl de-
nir. 
Ka�açlar dış faktörlerle parçalana-
rak ka�a, çakıl, taş ve kuma dö-
nüşür. 
Dün�a'nın kendi etrafında dönmesi 
sonucu gece ve gündüz oluşur. 
Altın, elmas gibi madenlerin ekono
mik değeri vardır. 
Fosiller canlıların �aşadığı dönemle 
ilgili bilgiler verir. 
Proteinler bü�ümemizi ve dengeli 
gelişmemizi sağlamaz. 
Ekonomik değeri olan ka�açlara 
mineral adı verilir. 
Canlılar bü�üme, gelişme, üreme 
ve solunum gibi �aşamsal foali�et
lerini �erine getirmek için enerji�e 
ihtiyaç duymaz. 
Dün�a batıdan doğu�a doğru dö
ner. 
Ka�açlar rüzgôr, sıcaklık farkı, �ağ-

10 (..D ... ) mur, akarsu gibi dış faktörlerle 
parçalanır. 

B. Aşağıdaki noktalı alanları u�gun sözcüklerle
tamamla�ınız. (20p)

• Dün�a'nın kendi etrafındaki dönüşünü J+. ..
......... so.a..t..te tamamlar. Dün�a'nın kendi etrafında 
dönüşü sonucunda ........... ge.c..e. .. v.e. .. gv.ndÜZ. .......... olu-
şur. Dün�a'nın güneş alan kısmında ....... 9�!':1�.�� ..... 
�aşanır. 

• Dün�a'nın Güneş'in etrafında dolanma hareke
tini ...... �.\D.� ... gv.n .. \.P. .. �M..ıt ...... 'te tamamlar. Dün�a'nın 
bu hareketinin sonucunda ............ \'Yl.e.:ıısimle..r.; ........... . 
oluşur. 

C. Verilen kavramları aşağıdaki şemada u�gun
alanlara �azınız. (12)

( 

( 

Mineraller J Karbonhidratlar ( Yağlar

Proteinler J ( Sular J Vitaminler 

iÇERiKLERiNE GÖRE BESiNLER 

l 1 1 

J 

'ıAP\CI VE ONARICI __ ç��Rj _ yçıs(ti _ 
.J, .J, 

l-: - - -_P.rnteiruer: _ l-: _k'.Jly.bonbid�O...t\.a..y- 1-: _VLtcı..Mi'Clle.y:: _ - - - -
2--:. ______ 'fQfAl<!-r.. _ _ _ 2-:mnexo.ilex ___ _ 

3--___ St..\LO.X-______ _ 

O. Aşağıdaki ifadelerle açıklamaları eşleştiriniz.
(8p)

Fosil 

1 Yıl 

1 Gün 

Maden 

Dün�anın güneş etrafında 
bir kez dolandığında geçen 

süre 

Dün�a'nın kendi etrafında 
bir tur döndüğünde geçen 

süre 

Ekonomik değeri olan 
ka�açlara verilen isim 

Mil�onlarca �ıl önce �aş
mış canlıların günümüze 

kadar gelmiş kalıntılar 
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ADI-SOYADI,......................................................... SINIFI, .. ../..... Oeı:?S, SOSYAL BİLG. PUAN,O 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına C. Verilen kavramları u�gun alanlara �azınız.
"D", �anlış olanların başına 'Y' �azınız. (20p) (20p)

1. 

2. 

3, 

4, 

5. 

6. 

T. 

8. 

Nüfus cüzdanlarının mavi ve pem
( ...... ..) be renkte olması kan grubumuzla 

ilgilidir. 

c. .... ..)

C.., .. ..) 

c.. ... ..) 

(.. .. , .. .) 

( .... , ... ) 

c. .... ..)

( .... ' .. .) 

Yaşa nan ola�lar karşısında her in
san a�nı du�guları hisseder. 

Alman�a'�a gidecek olan birisi �anı
na pasaportunu almalıdır. 

Ola�ların tarihsel sıralanması ile il
gili bilim dalına kronoloji denir. 

Başkalarının du�gu ve düşünceleri
ne sa�gı göstermek zorunda değiliz. 

Gelenek ve görenekler ülkemizde 
şehirlere göre değişiklik gösterebilir. 

Aile tarihini araştırırken, komşumu
zun anne babasının adı gereklidir 

Erkeklerle kızların ilgi alanları ge
nellikle a�nıdır. 
T.C kimlik numarası 11 haneden

9. (.. .. , .. .) oluşup a�nı aileden olan herkesin
numarası aynıdır. 
18 �aşına giren herkesin kimlik kar-

10 C. .... ..) tında fotoğraf bulunmak zorunda
dır. 

8, Aşağıdaki soru�u �anıtla�ınız, (20p) 

• Kimliğimizde �azan bilgilerden 5 tanesini �azınız.

1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 

2 .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

( akıllı kart 

( parmak izi 

( sorumluluk 

J( pasaport J( 

J (fiziksel özellik J ( 

J (nufüs cüzdanı) ( 

sa� ağacı J 

empati J 

pembe J 

1. 

2. 

3, 

( mavi J 
Kızların nüfus cüzdanları 
renktedir. 

Ailemizde �aşa�an ve daha önce �aşamış 
kişileri gösteren çizelge�e ....................... deriz. 

Kimlik belgeleri içerisinde en önemlisi 
. .............................. dır. 

İnsanın kendisini başkasının �erine ko�ması-
4· na ..................... denir. 

5. 
Dün�adaki her insanın ..................... birbi-
rinden farklıdır. 

Yurt dışına çıkmak için nüfus müdürlükle-
6· rinden .................... , belgesi almalı�ız. 

l-, 

8. 

9. 

Erkeklerin nüfus cüzdanları ................ , .... , .... , 
renktedir. 

Üzerimize düşen görevleri �erine getirme�e 
......................... denir. 

Yeni Kimlik kartlarımızdaki elektronik çip 
kimlik belgelerimize ......................................... .. 
özelliği kazandırmaktadır 

Kilomuz, bo�umuz, ten rengimiz, saç ren-
10 gimiz gibi özelliklerimize ................................... .. 

...................... denir. 
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CcVAP ANAHTAQ! 

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına C. Verilen kavramları u�gun alanlara �azınız.
"D", �anlış olanların başına 'Y' �azınız. (20p) (20p) 

1. 

2. 

3, 

4, 

5. 

6. 

T. 

8. 

Nüfus cüzdanlarının mavi ve pem
C.'1 ... ) be renkte olması kan grubumuzla 

ilgilidir. 

C.'L) 

(..I"),..) 

(..D ... ) 

(..'{,..) 

(..D ... ) 

C.'/ ... ) 

(..'/ ... ) 

Yaşa nan ola�lar karşısında her in
san a�nı du�guları hisseder. 

Alman�a'�a gidecek olan birisi �anı
na pasaportunu almalıdır. 

Ola�ların tarihsel sıralanması ile il
gili bilim dalına kronoloji denir. 

Başkalarının du�gu ve düşünceleri
ne sa�gı göstermek zorunda değiliz. 

Gelenek ve görenekler ülkemizde 
şehirlere göre değişiklik gösterebilir. 

Aile tarihini araştırırken, komşumu
zun anne babasının adı gereklidir 

Erkeklerle kızların ilgi alanları ge
nellikle a�nıdır. 
T.C kimlik numarası 11 haneden

9. (..'/ ... ) oluşup a�nı aileden olan herkesin
numarası aynıdır. 
18 �aşına giren herkesin kimlik kar-

10 (..D ... ) tında fotoğraf bulunmak zorunda-
dır. 

8, Aşağıdaki soru�u �anıtla�ınız, (20p) 

• Kimliğimizde �azan bilgilerden 5 tanesini �azınız.

1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , .. ,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 

2 .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

( akıllı kart 

( parmak izi 

( sorumluluk 

J( pasaport J( 

J (fiziksel özellik J ( 

J (nufüs cüzdanı) ( 

sa� ağacı J 

empati J 

pembe J 

1. 

2. 

3, 

( mavi J 
Kızların nüfus cüzdanları ....... P..�.��� ...... 
renktedir. 

Ailemizde �aşa�an ve daha önce �aşamış 
kişileri gösteren çizelge�e .... ��� .. ��1

.. deriz. 

Kimlik belgeleri içerisinde en önemlisi 
.... r.�fü� .. 0��.�.�!. dır. 

İnsanın kendisini başkasının �erine ko�ması-
4. 

d na .... e.tvıpa.ti..... enir. 

5, 
Dün�adaki her insanın .. pa.x:Mn.k .. iz.i birbi
rinden farklıdır. 

Yurt dışına çıkmak ıçın nüfus müdürlükle-
6· 

rinden ,p..�9:-p..Q.Y.J .. , belgesi almalı�ız. 

l-, 

8. 

9. 

E k kl . .. f .. d l \'Y\a.Vi r e erın nu us cuz an arı .......................... , 
renktedir. 

Üzerimize düşen görevleri �erine getirme�e 
...... s.o.rnmlıili.ı.k denir. 

Yeni Kimlik kartlarımızdaki elektronik çip 
kimlik belgelerimize ...... , .. ,<Mçı\lı ... �Q.tl ............. .. 
özelliği kazandırmaktadır 

Kilomuz, bo�umuz, ten rengimiz, saç ren-
10 gimiz gibi özelliklerimize ........ fı?.ikş.�� ... Ö."Zı�ll\� .... 

...................... denir. 
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