
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen şekiller kaç eş birim küpten oluşur?
a) dün
b) ateş
c) benzer
ç) arızalı
d) avanak

S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş)
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. S2. Bir üniversite öğrencisi olan Burcu bir yılın 2  'sini

5
"  Tepeden yokuş aşağıya kaymak çok heyecanlı ." ailesinin yanında, kalan kısmını da okumak için gittiği

başka bir şehirde geçirmektedir. Buna göre Burcu, yılın
…………………………..………………………………………………………………………………. kaç gününde ailesinin yanında olamaz?

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Ders çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. S3. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = ) 
b) Bu yıl kar yağışının oldukça fazla olması bekleniyor.
c) Bu  hikaye  de  bitti  en  sonunda. a) 42 42 b) 2 8 c) 14 14
ç) Yeni bir bilgisayar almak için biriktirdim bu paraları. 3 11 29 29 16 5
d) Matematik dersinde " açılar "  konusunu işledik.
e) Bu cümle on bir heceden oluşur. S4.Haftada 2 kez halı saha maçına giden Haktan, 224

günde toplam kaç kez halı sahaya gitmiş olur?
S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

S5.  Bir kamp alanına 23 çadır erkek öğrenciler için, 15
çadır ise kız öğrenciler için hazırlanmıştır. Erkek öğren-
ciler her çadırda 5 kişi, kız öğrenciler ise 4 kişi kalaca-
ğına göre, bu kampa katılan öğrenci sayısı kaç olur?

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim. S6.Verilen zaman hesaplamasını yapalım.

a) Bu hareketlerin bardağı taşıran son damla olacak.
b) Sütun grafiği çizerken zorlanman gayet normal. 2 0 1 3 0 4 1 4

c) Gıcırdayan eski çürük basamağı değiştirmek gerek.  - 1 9 7 6 0 8 2 7

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım. S7.  Soruları grafiğe göre cevaplayalım.
a) Galip (  ) in babası Amasya (  ) dönmüş  mü (  ) a) En az sevilen spor
b)   Ceketini çıkarıp Mehmet'in ensesinden tuttu (  ) dalı hangisidir?

 (  ) Haydi (  ) bir de benimle güreş (  )
b)Ankete toplam kaç

S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri kişi katılmıştır?
yazalım.
a) Sadece …………….bu sorunu çözebiliriz. 
b) En güzel golü…………..attım. c) Futbol ile yüzme
c)…….., artık iyi bir insan olmak istiyordu . arasında kaç oy fark

ç) Dolaptaki çikolatayı…………… mi aldın? vardır?
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S1.Görselde S1.Verilen ifadelerden hangisi geri dönüşüm konusun-

verilen ürünlerden da yanlış bir bilgi vermektedir?

hangileri elektrik a) Kızartma yağlarını dikkatlice lavaboya dökmeliyiz.

ile çalışır? b) Çöplerimizi ayrıştırmalıyız.

a) 1 ve 2 c) Kullanmadığımız sağlam eşyaları ihtiyaç sahiplerine

b) 3 ve 4 vermeliyiz.

c) 2 - 3 ve 4 d) Kağıt atıklarımızı kağıt toplama kutularına atmalıyız.

d) 2 ve 4

S2. " Bilinçsiz yapılan aydınlatmadan dolayı ışık kirliliği

S2.Hangisi bir buluşta olması gereken özelliklerden gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum insan sağlığına za-

biridir? rarlı olduğu gibi milli servetimizde de çok büyük kayıp-

a) diğer buluşlara benzemesi c) ağır olması lara neden olmaktadır. " 

b) zaman kazandırıcı olması d) pahalı olması Bu açıklama, aşağıdaki düşüncelerden hangisini

desteklemek için yapılmış olabilir?

a) Işığı daha çok kullanmayı

S3. Görselleri verilen mesleklerden hangisi farklı bir b) ışıklandırmayı arttırmayı

alanda görev yapmaktadır? c) ışığı farklı ortamlarda kullanmayı

a) b) c) d) d) ışık kirliliğini önlemeyi

S3.

S4.Verilen ifadelerden hangisi sosyal bir ihtiyaçtan söz

etmektedir? Görsellerin hangisi ya da hangileri doğru aydınlat-

a) Babam, hepimizin yaşayabileceği bir ev aldı. maya örnek olarak verilebilir?

b) Annem, pazardan taze yiyecekler aldı. a) Yalnız c) ve

c) Ablamın bana oyuncak bebek almasını istiyorum. b) ve d) ve

d) Dün akşam hep birlikte konsere gittik.

S4.

S5.Verilen besinlerden hangisi doğaldır?

a) süt b) peynir c) yoğurt d) ayran

S6.Görseldeki ürünü alırken aşağıdaki-

lerden hangisi dikkate alınmaz?

a) Son kullanma tarihi

b) Garanti belgesi

c) Kullanma kılavuzu

d) TSE damgası

Yukarıdaki şemada sayılarla belirtilen yerlere yazıl-

S7.Verilen eşleştirmelerden doğru olan hangisidir? ması gereken sözcükler hangi seçenekte verilmiştir?

a) Ev - temel ihtiyaç

b) Yüzmek - temel ihtiyaç a)

c) Kitap okumak-temel ihtiyaç b)

d) Yemek - sosyal ihtiyaç c)

d)
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