
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Verilen şekiller kaç birim küpten oluşmaktadır?
a) mazeret
b) ezgi
c) dilber
ç) enstrüman
d) buruşuk

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Balıkçılar dalgakıranlar yapılınca rahat bir nefes aldı. 
b) Bazı evrensel ahlaki değerler herkesçe öğrenilmelidir.

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu S2.Verilen şekilleri ifade eden kesir sayılarını yazalım.
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) Son etapta öne geçen usta yarışçı liderliğini sürdürüyor.
b) Küçük saksıdaki beyaz laleleri iki gündür sulamıyoruz.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

S3.Sayı doğrusunda harflerle ifade edilen noktaları
 kesir sayıları ile yazalım.

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  anız  -   azman  -  adliye  -   amblem  -  abone   -   arbede " 

0 2 4
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.Verilen boşluklara uygun sayıları yazalım.
a) 2 sa  18 dk :………….dk ç) 23 dk  20 sn :…………sn

3………...……………….. 6………...……………….. b) 126 dk :…….sa………dk d) 340 sn:…..dk………..sn
c) 8 ay  9 hafta :………..gün e) 4 yıl 27 gün :………gün

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım. S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) Elektrikler kesik olduğundan ötürü………………………...…….

0 6 sa dk 2 0 sa dk
b) Çalışmalarından çok memnun olduğu için….……...………..  + 0 3 sa dk  - 0 6 sa dk

c) Evdeki kağıtları geri dönüşüme atıyorum, çünkü…………..
2 0 1 0 yıl 0 3 ay 1 8 gün

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini  - 1 4 5 3 yıl 0 5 ay 2 9 gün
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) tanıdım : c) izleyecek :
S6.Bir ayakkabıcı gün içerisinde 8 ayakkabı, 3 terlik , 9 

b) bayılır : ç) uzuyor : çizme,  5 babet satılıyor. Bu  verileri  sütun  grafiği  ile
gösterelim.

S8."rize'li arkadaşları istambul, da üçgün ağırlayacağız? "

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım.
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S1.Hangisi kroki çiziminde dikkat edilmesi gerekenlerden S1.

biri değildir?

a) Küçültme oranı kullanılmalıdır.

b) Kuş bakışı görüntü olmalıdır.

c) Ölçüsüz olarak kağıda çizilmelidir.

d) Görüntüler küçültülerek çizilmelidir.

S2.Verilen meslek gruplarından hangisi hava durumundan

daha çok etkilenmektedir?

a) öğretmen       b) balıkçı        c) doktor       d) berber

S3. Yukarıda verilen bilgiler doğru veya yanlış olarak 

takip edildiğinde hangi çıkışa ulaşabiliriz?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

S2.Mıknatıslarla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

Yukarıdaki krokiye göre, manav okula göre hangi yön- a) Parçalandığında mıknatıslık özelliği kaybolur.

de yer almaktadır? b) Uyguladıkları kuvvet temas gerektiren kuvvettir.

a) kuzey c) Güney c) Kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu bulunur.

b) Kuzeydoğu d) Güneydoğu d) Orta kısımlarında çekme ya da itme özelliği daha

fazladır.

S4.Soy ağacımızda aşağıdaki kişilerden hangisi yer alır? S3.

a) komşumuz c) halamız

b) dostumuz d) arkadaşımız

S5.Nüfus  cüzdanımızda  yer  alan  aşağıdaki  bölümlerden

hangisinin   içeriğinde   bireyin   evlenmesi   ile   değişiklik 

meydana gelir? 4 - E sınıfındaki öğrencilerden  bazıları  mendil kap-

a) kan grubu c) doğum tarihi maca yarışından önce yukarıdaki besinleri tüketmiştir.

b) medeni hâli d) anne adı Buna göre, hangi öğrenci yarış sırasında daha çok ener-

ji elde etmiş olur?

S6.Verilen  ifadelerin  hangisinde  Türk  kültürüne  ait  bir a) Erdem b) Faruk c) Gaye d) Adem

oyundan söz edilmiştir?

a) Arkadaşlarımla okul bahçesinde basketbol oynadık.

b) Arkadaşlarımla parkta saklambaç oynadık. S4. " Pirinç, sudan ayrılırken……….yöntemi kullanılır."

c) Okul çıkışı arkadaşlarla hentbol oynayacağız. cümlesinde noktalı olan yere aşağıdaki yöntemlerden

d) Hafta sonu arkadaşlarla evde satranç oynadık. hangisi yazılmalıdır?

a) yüzdürme c) süzme

S7. "Her türlü ürünün hangi kalitede olacağını belirlemek b) buharlaştırma d) eleme

amacıyla  kurulmuştur. Üzerine  vurduğu  damga  ürünün 

güvenilir olduğunu gösterir."  açıklaması ile ifade edilen

kurum aşağıdakilerden hangisidir? S5. Maddelerin ısı vererek hâl değiştirdiğini gözlemle-

a) Belediye Başkanlığı c) Tüketici Koruma Derneği yen Murat, aşağıdaki deneylerden hangisini yapar?

b) Tema Vakfı d) Türk Standartları Enstitüsü a) Katı yağı oda sıcaklığında bekletir.

b) Bir bardak suyu derin dondurucuya koyar.

S8.Verilen ihtiyaçlardan hangisi zorunlu ihtiyaçlarımız ara- c) Çikolatayı elide uzun süre tutar.

sında sayılamaz? d) Bir külah dondurmayı oda sıcaklığında bekletir.

a) eğitim c) giyinme

b) yeme - içme d) barınma S6. Değişmeyen madde miktarına ne denir?

a) Kütle        b) Hacim          c) Isı           d) Dara

Köfte - Salata Adem

Pilav - Köfte - Salata Faruk

portakal suyu-Elma-Muz Erdem

Bal - Süt Gaye

Besinler Öğrenciler
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