
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1. Bir aşçı 18 dakikada bir tepsi börek hazırlıyor. Bu 
a) şehit aşçı, 2 saat 24 dakikada kaç tepsi börek hazırlar?
b) hoşgörülü
c) korku
ç) dürüst
d) masum

S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) S2. Nevzat, 60 soruluk bir deneme sınavının 8  ' ini
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. 12

çözüyor. Buna göre, Nevzat'ın sınavı tamamlaması için
" Geri döndüğümde yerim çoktan kapılmıştı." kaç soru daha çözmesi gerekiyor?

…………………………..………………………………………………………………………………. çözülen

kalan
S3. Aşağıda verilen olumlu cümleleri, olumsuz cümle 
 haline getirip tekrar yazalım.
a) Okula gelirken yolda Sezen ile karşılaştım. S3. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = ) 

a) 12 12 b) 8 14 c) 16 11
b) Eve gelirken ekmek ve süt almamı istedi . 5 3 20 20 7 7

S4. Yandaki bölme işlemine göre,
 -      "?" yerine yazılabilecek en büyük

S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına sayı kaçtır?
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

S5.      62 + 64 + 66 + 68 + 70    sayılarının  toplamını  kısa
yoldan hesaplayalım.

S6.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.

2 0 0 1 0 7 0 5
 - 1 9 7 8 1 2 1 1

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Bayrağı yere düşürmemek için verdi mücadelesini.
b) Güvendiği dağlara şimdiden kar yağdığını gördük. 
c) Köpeği ile her sabah sahilde koşmaya çıkardı. 0 7 3 3 2 0 2 0

 + 0 2 2 9  - 0 3 4 8
S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Feride yerinde duramadı (  ) birden atıldı ( ) S7.  Sınıf arkadaşlarımızdan  Elif 8,  Eren 12,  Salih 20
(  ) Hey ( ) Fatma Ana kızlardan haber var mı (  ) ve Birgül de 4 kitap okumuştu.  Buna göre,  verilen  bu 
b) Çiçekleri ne zaman bahçeye dikiyoruz (  ) bilgileri sütun grafiği ile gösterelim.

S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım.
a) Topladıklarını……………….. verir misin?
b) Bunu ………….  al, ……………  da ben alırım.
c) Marketten ……………. aldın?

ç) …………………ilk görüşte tanıyamadık. 
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S1. S1. 

Yukarıda verilen görsellerin ilkel olandan gelişmiş Fuat, resimdeki şırıngaların ( enjektör) içerisine,

olana doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?  -  -  maddelerini doldurarak şırıngaların

a) III - II - V - IV - I c) II - III - I - V - IV ağzını parmağı ile kapatıyor ve şırınga pistonlarını iti-

b) V - II - III - I - IV d) V - III - II - IV - I yor. Sadece içerisinde bulunan pistonun hareket

ettiğini gözlemliyor.

S2. 1. Proje sunumuna hazırlık  -  -    maddeleri ile ilgili olarak aşağıda

2.Planlama verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

3.Araştırma ve bilgileri düzenleme a)  maddesi çakıl taşı olabilir.

4.Sorunu belirleme b)  maddesi zeytinyağı olabilir.

5.Projenin sunulması c)  maddesi hava olabilir.

6.Değerlendirme d) Bu üç maddenin de belirli bir şekli olabilir.

Bir proje için verilen gerçekleştirilme aşamaları sı-

ralanırken  yapılan  hatayı  düzeltmek  için hangi basa-

makların yer değiştirmesi gerekir? S2. l Sıkıştırılamazlar

a) 2 ve 6 b) 1 ve 4 c) 3 ve 4 d) 5 ve 1 l Akışkandır

l Belirli bir şekli yoktur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen madde aşağıdakiler-

S3.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi teknolojik ürün- den hangisi olabilir?

lerin yararlarına örnek verilebilir? a) Zeytinyağı c) Duman

a) Torunlarımı özlediğimde onlarla telefonda konuşur, b) Odun d) Masa

hasret gideririm.

b) Müziği her zaman yüksek sesle dinlerim.

c) Arkadaşlarımla oynamak yerine bilgisayar oyunları S3. Mutfakta pişen çorbanın kokusunu almamız, mad-

oynamayı tercih ederim. denin hallerinin hangi özelliği ile gerçekleşir?

d) Akşamları yatıncaya kadartelevizyon seyrederim. a) Katıların belirli bir şeklinin olması.

b) Gazların uçucu olması .

c) Sıvıların sıkıştırılamaması.

S4. Bazı besinler hem istek hem de ihtiyaç olabiliyor. d) Çorbanın saf madde olması.

Buna göre, verilen gıdalardan hangisi istek olabilir?

a) dondurma c) meyve

b) et d) yumurta S4.Resimdeki ilk kapta 50

mL su bulunmaktadır. Kaba

S5. Ürünleri  satan insanların  vergilerini  eksiksiz  öde- 5 adet bilye atıldığında su

mesi ve aldığımız ürünlerle ilgili bir sorun yaşadığımız- seviyesi 75 mL'yi gösterdi-

da  değiştirebilmek   için  mutlaka  yapılması  gereken, ğine göre, bir bilyenin hacmi kaç mL olur?

aşağıdakilerden hangidir?

a) Seçici olmak a) 5 b) 10 c) 15 d) 20

b) Ambalajlı sağlam ürünler almak

c) Fiş veya fatura almak

d) İndirim yaptırmak S5.Demircilerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden han-

gisi yanlıştır?

a) Demiri ısıtan ateş, maddedir.

S6.Kumbaraların öncelikle bize hangi kavramı çağrıştır- b) Ustanın kullandığı çekiç, cisimdir.

ması beklenir? c) Isıtılan demirin sıcaklığı artar.

a) Bütçe      b) Birikim       c) Fatura       d) Harcama d) Şekil verilmiş demir, cisimdir.
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