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çığ kulağımızla ilkbahar hava Anıtkabir
Kemal gökkuşağı Ali Rıza çocuk gece

A.Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerde uygun olan boşluklara yazınız.    

1) Atatürk’ün anıt mezarının adına …………………………….. diyoruz.

2) Atatürk’ün babasının adı  ………………………………… Efendi.

3) 23 Nisan’da Ulusal Egemenlik ve  ………………………. Bayramını kutladık.

4) Kışın uykuya yatan canlılar …………………………… da uyanırlar.

5) Kuşların, çalan zilin ve saatin sesini …………………………… duyarız.

6) Çiftçiler işe başlamadan önce …………………….. tahminlerini öğrenirler.

7) Güneş battıktan sonra gündüz biter …………………… olur.

8) Karların hareketiyle oluşan doğal afete …………………. denir.

9) Atatürk’ün matematik öğretmeninin adı  muallim ……………………… dir.

10) Yağmurdan sonra güneşli havada bazen ………………………………… oluşur.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfi 
yazınız. 
1. (……) Yılanlar ve solucanlar toprağın üstünde yaşarlar.                            10x3=  30 

Puan

2. (……) Koyun ve keçi gibi hayvanların barınaklarına ağıl denir.

3. (……) Dünyamızın güneş görmeyen kısmı gündüzü yaşamaktadır.

4. (……) Herkes evinin adresini bilmelidir.

5. (……) Gökkuşağı yedi renkten oluşur.

6. (……) Çaydanlıktaki su kaynayarak buharlaşır.

7. (……) Hava durum tahminleri birkaç gün önceden yapılamaz.

8. (……) Sofradan kalkarken ellerine sağlık, teşekkür ederim, demeliyiz.

9. (……) Depremler,yıkıcı bir doğal afettir.

10. (……) Balıkçıların hava tahminlerine ihtiyaçları yoktur. 

C.) Aşağdaki test sorularını üzerindeki seçenekleri işaretleyiniz  

1) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yaşadığımız çevremiz için olumlu bir davranıştır?  
A) Okula düzenli gitmek. B) Doğayı korumak. C) Küçükerimizi 

korumak
2) Dünyamız kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü kaç saatte gerçekleştirir?    
 A) 24 saatte                     B) 40 saatte              C) 60 saatte 

            
3) Deprem çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?   
A) diş fırçası B) kuru gıda C) su

4) Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değildir?  
A) Deprem B) Sel C) Savaş



.
5) Hasta olan kişilere ne demeliyiz?  A) Ellerine sağlık B) Geçmiş olsun C) İyi geceler

6. Aşağıdakilerden hangisi büyüdüğümüzü gösterir?
    A) Geçen yıl boyumuzun yetişmediği elektrik düğmesine artık   yetişebilmemiz. 
    B) Saçlarımızın uzaması.  C) Yıkandığı için çeken gömleğimizin daralması.

7. 23 Nisan’ı niçin bayram olarak kutlarız?
    A) Atatürk Samsun’a çıktığı için       B) Büyük Zafer kazandığımız için
                 C) Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı için

8. Aşağıdakilerden hangisin evde kullanılan makinelerden biri vardır?  
A) Çamaşır makinesi  B) Bulaşık makinesi     C) Pulluk

9. Hangisinin çıkardığı ses doğru verilmiştir?

A)                                                        B)                          C) 

D. Aşağıdaki Eşleştirmeleri yapınız (11x2=22 Puan)
Gözümüzle koku alırız

Kulağımızla duyarız

Dilimizle dokunuruz

Derimizle tadarız

Burnumuzla görürüz

 Bulutlu         

Güneşli            

Yağmurlu        
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