
                             ÇIKARMA   İŞLEMİNDE FARKI  TAHMİN   ETME 

Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. 

 

 

 

 

 

829  -  762 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

   ………………. 

       _     ………………. 

 

 

 

………………. 

       _     ………………. 

 

 

………………. 

           _     ………………. 

 

632  -  393 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

 ………………. 

       _     ………………. 

 

 

………………. 

        _     ………………. 

 

 

………………. 

           _     ………………. 

   

6299  -  1149 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

     _     ………………. 

       

  

   ………………. 

      _     ………………. 

 

  

                ………………. 

         _     ………………. 

 

4766  -  1324 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

     _       ………………. 

       

   

  ………………. 

      _     ………………. 

 

 

    ………………. 

         _         ………………. 

 

9548  -  5123 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

     _       ………………. 

       

 

    ………………. 

      _      ………………. 

 

 

                   ………………. 

            _     ………………. 

 



              Aşağıda verilen çıkarma işlemlerini en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. 

 

 

 

 

 

772  -  387 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

     _       ………………. 

       

     

………………. 

      _     ………………. 

 

  

   ………………. 

             _     ………………. 

 

807  -  528 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

       _      ………………. 

       

     

………………. 

      _     ………………. 

 

    

 ………………. 

             _     ………………. 

 

9334  -  2757 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

       _     ………………. 

       

    

 ………………. 

      _     ………………. 

 

     

………………. 

           _     ………………. 

 

6418  -  2753 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

       _     ………………. 

       

   

  ………………. 

      _     ………………. 

 

     

………………. 

           _     ………………. 

 

6894  -  3689 

Tahmini  İşlem Gerçek  İşlem Gerçek Sonuç ve Tahmin Farkı 

     ………………. 

     _     ………………. 

       

    ………………. 

      _     ………………. 

 

    ………………. 

         _     ………………. 

 



CÜMLELERİN SONLARINA UYGUN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ KOYALIM  

Sen mi beni aradın (   ) 

Oraya doğru koşan çocuğu soruyorlar (   ) 

Yarın mı o köye gidecektiniz (   ) 

Annem (   ) meğer babama kızmış (   ) 

Yarın havanın nasıl olacağını biliyorum (   ) 

Paramı kaybedince çok korktum (   ) 

Bana kimin soru sorduğunu hatırlamıyorum (   ) 

Hasan (   ) Gaye ve Ülkü’nün de hikâyesi kayıpmış (   ) 

Bana nasıl o iftirayı atarlar(   ) 

Annenin annesine ne denileceğini bilmiyor musun(   ) 

Kapı mı onun elini acıtmış (   ) 

Babam her zaman bizi düşünür (   ) 

Kedi (   )köpek ve tavuk evcil hayvanlar arasında yer alır(   )  

Mert(   )in dedesinin adı neymiş (   ) 

O soruyu kimin sorduğunu biliyorum (    ) 

Onun mu ayağı akşam acımış (    ) 

Ben oraya gidemem demiyorum (    ) 

Kim milyoner olmak istemez (    ) 

O da bana kızmış (   ) 

Oda biraz küçük gelince eşyaları koyamamışlar (    ) 

Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu söylüyorlar (    ) 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış (    ) 

Öğretmenim (    ) tuvalete gidebilir miyim (   ) 

Ağlasam mı (    ) gülsem mi (    ) 

30 Ağustos(   ) ta Zafer Bayramı(   )nı  mı kutlarız (   ) 

Çeşmenin başına kadar koştuk (    ) 

Bir elin nesi var (    )  

Ona (   ) onu sevdiğimi bir türlü söyleyemedim (    ) 

Dün akşam neden eve gelmedin (   ) 

Bugün size kim geldi (   ) 

Annem pazardan domates almayı unutmuş(   ) 

Kapıyı neden kapatmadın (   ) 

Murat(   ) bize ne getirdin  (   ) 

Ahmet(   ) hadi gel oyun oynayalım (   ) 

Babam eve dün geç geldi (   ) 

Annem bugün kuru fasulye pişirmiş (   ) 

Kemal köpekten korkar mı (   ) 

Meyveleri bol bol yemeliyiz (   ) 

Neden bana taş attın (   ) 

Ben TV’ye bakmayı çok seviyorum (   ) 

Çizgi film izlemeyi sever misin (   ) 

Biz Atatürk(   )ü çok severiz (   ) 

Matematik öğretmeni Atatürk(   )e Kemal adını vermiş (   )  

Siz şimdi hangi derstesiniz (   ) 

Maç saat kaçta (   ) 

Vücudumuzun en önemli organı hangisidir (  ) 

Yediğimiz besinler nerede öğütülür (   ) 

Beş duyu organımı hangileridir (   ) 

Sabahleyin kahvaltıda süt içtin mi (   ) 

Akşam saat kaçta yattın (   ) 

Yemekten sonra dişlerini fırçaladın mı (   ) 

Hangi yemeği çok seviyorsun (   ) 

Bütün yemekleri yemezsek ne olur (   ) 

Ağzında yemek varken konuşulmaz (   ) 

Çok şeker yediği için dişleri çürümüş (   ) 

Pazardan soğan almayı unutma (   ) 



 

SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTESİ DEĞERLENDİRME

1)“ Kan ve evlilik yoluyla birbirine bağlanan 

kimselere………….denir.” Noktalı yere gelmesi 

gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

A. akraba B. aile       C. dost    D. Kardeş 
 

2)Ali soyadlarının nereden geldiği ile ilgili bir 

araştırma ödevi yapmak istemektedir. Soyadının 

nereden geldiği ile ilgili bilgiyi alabilmek için 

kiminle görüşmesine gerek yoktur? 

A. Babası   B. Büyükbabası  C. Teyzesi   D. Amcası 
 

3)  

 

 

 

 

 
 

Soy ağacı ailelerin soyunu gösteren ağaç şeklinde 

bir çizelge veya şemadır. 

Yukarıdaki şemaya göre Mine’nin anneannesinin 

 ismi nedir? 

A. Fatma B. Mine       C. Ayşe      D. Hale 
 

4)Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü 

oluşturan ögeler arasında yer almaz? 

A. Televizyon   B. Tabak C. Kıyafet D. Ev 
  

5)Sinan ödevi için dedesi ile sözlü tarih görüşmesi 

yapmaktadır. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu 

görüşme için uygun olmaz? 

A. Küçükken hangi oyunları oynardınız? 

B. Soyadınızın anlamı nereden geliyor? 

C. Babanız gençliğinde ne iş yapıyordu? 

D. Gençliğinde hangi takımı tutardın? 
 

6) I. Güreş      II. Futbol    III. Cirit    IV. Tenis 

 Her ulusun kendi kültürüne ait oynadığı 

oyunları vardır. Buna göre hangisi atalarımızın 

oynadığı oyunlardandır? 

A. I , II, III B. I ve III    C. II ve IV   D.  Yalnız I 
 

7) Aşağıdaki hangi öğrencinin söylediği söz milli 

kültürümüzü yansıtmamaktadır? 

A. Düğünden sonra tatile gitmek 

B. Bayramlarda büyüklerin elini öpmek 

C. Komşularımızın halini hatırını sormak 

D. Misafir kabul etmek ve uğurlamak 
 

8) Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögeleri 

arasında sayılır? 

A. İnançlar              B. Hoşgörü  

C. Çeyiz sandığı D. Misafirperverlik 
 

9) Geçmişten günümüze oyunlar değişmektedir. 

Oyunların değişme nedenleri arasında 

aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A. Gelişen teknoloji     B. Yaşam biçimleri 

C. Binaların değişimi  D. Çocuk sayısının değişmesi 

10) Kader ninesine “ Küçükken hangi oyunları 

oynardınız?” sorusunu sormuştur. Kader hangi 

cevabı almış olamaz? 

A. Beş taş    B. Seksek   C. Tablet D. Çelik çomak 
 

11)  I.  Mektuplar         II. Fotoğraflar 

       III. Kıyafetler        IV. Diplomalar 

 Yukarıdakilerden hangileri  aile geçmişimize ait 

yazılı kaynaklar arasında yer alır? 

A. I, II ve III B.  II ve IV  C. I ve IV    D. Yalnız II 
 

12) Milli Kültürümüzü yansıtan ögelerden biride 

yemeklerimizdir. Aşağıdakilerden hangisi bizim 

kültürümüze ait yemek değildir? 

A. Kebap     B. Hamburger C. Sarma   D. Baklava 
 

13)  Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele 

dönemine ait bir kanıt niteliği taşımaz? 

A. Hikaye kitapları             B. Anıt mezarlar 

C. Atatürk’ün Nutuk’u D. Müzeler 
 

14) Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı ……………….. 

ilimizden başlatmıştır. Cümlede noktalı yere 

gelmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir? 

A. İstanbul B. Ankara C. Samsun  D. Sivas 
 

15) Sivas Kongresi  ( 1 )   Amasya Genelgesi  ( 2 ) 

                  Erzurum Kongresi  ( 3 ) 

Yukarıdaki verilerin kronolojik sıralaması 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A.  2 , 3 ,1  B. 1 ,2 ,3     C.  2 , 1, 3     D.  3, 2, 1 
 

16) Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda 

batı cephesinde kazanılan bir savaş değildir? 

A. Çanakkale Savaşı    B. Büyük Taarruz 

C. Sakarya Savaşı        D. I. İnönü Savaşı 
 

17) Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş 

sonunda imzalanmıştır? 

A. 1. İnönü Savaşı B. 1. Dünya Savaşı 

C. 2. İnönü Savaşı D.  Çanakkale Savaşı 
 

18) Aşağıdaki kahramanlardan hangisi milli 

mücadele döneminde yararlılık göstermemiştir? 

A. Seyit Onbaşı B. Hasan Tahsin  

C. Sütçü İmam D. Erzurumlu Fatma 
 

19) Milli Mücadelenin kazanılmasında aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A. Düşmanın çok güçsüz olması 

B. Türk halkının cephanesinin çok olması 

C. Türklerin diğer devletlerden yardım alması 

D. Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde 

mücadelesi 
 

20) Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir? 

A. 29 Ekim 1923 B. 23 Nisan 1920 

C. 19 Mayıs 1919     D. 30 Ağustos 1922

 

Hale Umut Ayşe Murat 

Filiz Ahmet 
Mine 

Hasan 


