
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen şekiller kaç eş birim küpten oluşur?
a) kıt
b) karmaşık
c) bütün
ç) seyrek
d) ivedi

S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş)
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

S2. Sınıf mevcudu 40 olan bir sınıfın 5  ' i erkektir.
" Yeniden boyadığım duvarı sakın tekrar çizme ." 8

Buna göre, bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır?
…………………………..……………………………………………………………………………….

erkek

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Birazdan çalar telefonumun sabah alarmı. S3. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = ) 
b) Yeni aldığım hamak yumuşak bir ipten örülmüş.
c) Bu güzel bir kurabiye tarifine benziyor. a) 9 9 b) 13 7 c) 2 2
ç) Terziler bizim için dikerler türlü türlü kıyafetler 2 6 15 15 10 3
d) Yukarıdaki örnekleri inceleyelim dikkatlice.
e) Hepimiz için çok özel hediyeler almış. S4. Ali 9 yaşındadır. Babasının yaşı ise, Ali'nin yaşının

4 katından 13 fazladır. Buna göre, ikisinin yaşları topla-
S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına mı kaçtır?
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

S5.     12 - 17 - 21 - 26 - …… şeklinde devam eden bir 
örüntünün 9. teriminin basamak değeri çarpımı kaçtır?

S6.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.

2 0 0 7 0 1 1 7
 - 1 9 9 6 1 0 2 0

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Halkımızın talebi doğrultusunda işler yapacağız.
b) Dağın bu yamacı kayak yapmaya daha uygun gibi. 
c)  Bilim adamları gizemli yaratığı dikkatlice inceledi. 1 6 5 0 1 5 0 8

 + 0 6 4 6  - 0 9 3 2
S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
        Atatürk sordu (  ) S7.  Sınıfımızda 7 yeşil, 10 mor, 4 sarı, 9 mavi, 3 kırmızı
(  ) Sen atları kamçı ile mi yönetirsin (   ) renkli kalem kullanılmaktadır.Buna göre verilen bu bil-
(  ) Elbette paşam (  ) Kamçısız yönetilir mi (  ) bilgileri sütun grafiği ile gösterelim.

Renkler

S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri Krmzı

yazalım. Mavi

a) ………hiç yardım etmez olur muyum? Sarı

b) Eve giren hırsız …………..çok korkuttu. Mor

c) Kardeşim…………..dönerek, yaşlı gözlerle baktı. Yeşil Sayısı

ç) …………………yarım saatte bir dolmuş geçmektedir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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S1. S1.Uygun aydınlatma ile ilgili verilen bilgilerden han- 

gisi yanlıştır?

a) Gözlerde kamaşma yapar.

b) Işığın geliş yönünü belirler

c) Işığın parlaklığını ayarlar

d) Gözleri yormaz

S2. Verilen aydınlatma araçlarından hangisi daha önce

icat edilmiştir?

a) kandil b) el feneri c) meşale d) mum

Yukarıda verilen ifadeler doğru veya yanlış olarak

takip edildiğinde hangi öğrenciye ulaşırız?

S3.Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?

a) Eren         b) Burak          c) Ceren         d) Ayça a) Meşale, elde taşınabilen ilk aydınlatma aracıdır.

b) Floresan lambalar, ampulden önce icat edilmiştir.

S2. c) Gaz lambası, petrolden elde edilen bir tür yakıtla

çalıştırılmaktadır.

d) Mum, günümüzde kullanımı az da olsa devam eden

bir aydınlatma aracıdır.

Yukarıdaki görselin üzerinde verilen noktalar doğal S4. Görseldeki gibi

ve beşeri unsurlar olarak gruplandığında oluşacak tab- aşağıya doğru bırakı-

lo hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? lan oyuncak araba

ile ilgili olarak ;

a)  -  - I. 1 yönünde hızlanma hareketi yapar.

b)  -  - II. 2 yönünde çekme kuvveti uygulanırsa oyuncak ya-

c)  -  - vaşlar veya durur.

d)  -  -

ifadeleri ile ilgili olarak hangileri söylenebilir?

a) Yalnız I. Doğrudur c) I ve II. Doğrudur

S3.       "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. " b) Yalnız II. Doğrudur d) I ve II. Yanlıştır

    Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü kanıtlayan olay

aşağıdakilerden hangisidir?

a) I.Dünya Savaşı'nın kaybedilmesi S5.Yandaki A ve B mıknatısları

b) TBMM'nin açılması için verilen ifadelerden hangisi

c) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı doğrudur?

d) Ankara'nın başkent olması a) A mıknatısının etkisi daha 

fazladır.

S4. Dördüncü sınıfa giden ikiz kardeşlerden biri futbol b) Birbirlerine çekme kuvveti

oynamayı severken diğeri satranç oynamayı sevmekte- uygularlar.

dir. Buna göre,sözü edilen ikiz kardeşler için aşağıdaki- c) Mıknatıslar bu durumdayken birbirini etkilemez.

lerden hangisi söylenemez? d) Birbirlerine itme kuvveti uygularlar.

a) Aynı sosyal kulüpleri seçmelidir

b) İkisi de aynı yaştadır S6.   100 mL suyun içine atılan maddelerden hangisinin

c) Bireysel farklılıkları söz konusudur hacmi diğerlerinden daha küçüktür?

d) Yetenek ve ilgi alanları farklıdır.

S5. Fabrikalarda üretilen otomobillerin ulaşım araçları 

ile satış yerlerine gönderilmesi hangisiyle ilgilidir?

a) Ham madde c) Dağıtım

b) Tüketim d) Üretim

d)
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