
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen şekiller kaç eş birim küpten oluşur?
a) ücretli
b) işçi
c) tasarruf
ç) helal
d) sabit

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

"  Bu pazar  ülkemizde yerel seçimler yapılacak ."

…………………………..……………………………………………………………………………….

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Bir paket ıhlamur çayı almalısın.
b) Sıcak çay içtim yudum yudum.
c) Dün gece rüyamda dayımı gördüm.
ç) Marketten aldığım şekerleri kavanoza boşalttım.
d) Kimse gelmeyince salonda oturdum tek başına.
e) Sekiz kilo domates gerekliymiş bir kilo salça için. S3.    " K 5 L . 3 L 8 "  altı basamaklı bir sayıdır. Buna göre

bu sayının, sayı değeri toplamı en az kaç olur?
S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

S4.  a <  1836 + 2954 Yandaki eşitsizliklere göre,
"a" yerine yazılabilecek  en

b >  1547 + 844 büyük sayı ile, "b" yerine ya-
zılabilecek en küçük sayının 
toplamı kaçtır?

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük- S5. Sabah trafiğinde ortalama 1 saat 27 dakikada iş ye-

leri kutu içine alarak gösterelim. rine varabilen Mehmet Bey, her sabah 06.50 'de evden
a) Varlığın da yokluğunda bu aralar pek belli olmuyor. çıktığına göre, iş yerine saat kaçta varmış olur?

b) Bükemediğin bileği öpmeyi bileceksin. 
c) Havucu ince ince rendeleyip tabağın içine döktüm.

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Türkçe sözcüklerin başında ( ) ğ ( ) harfi bulunmaz ( )
b) Bir( )den  ço( )cuk( )lu( )ğu( )mu( )  a()nım()sa()dım( ) S6. Bir terzi, yeni aldığı kumaşın  4  ' ünü kullanıyor.
c) Atatürk Havalimanı ( )ndan  son  uçuş  Singapur ( ) a 9

yapıldı. Geriye kullanmadığı 180 m kumaşı kaldığına göre, ter-
S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri zinin yeni aldığı kumaşın kullanılmadan önceki toplam
yazalım. uzunluğu kaç metreydi?
a) ……….. yaptıkları hatalardan ders almazlar. 
b) Amacım………….…bu konuda destek olmak. Kullanılan

c) …………….çeki düzen vermelisin.

ç) …………..defterim, sanırım …………..çantanda kalmış. Kalan

makbuldür      herşeyin     yenisi        eskisi       dostun

çöplükte     ölür         horoz          kalır         gözü

hareketli cesur güzel

israf

 koltuğa      karpuz       iki            sığmaz        bir

       at        geçerken        dereden       değiştirilmez

maaş fatura bedava
patron

haram

tatil cimri
ampul
melek et
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S1. Çocuk  Hakları  Sözleşmesi'ne  göre  kişi  kaç  yaşına S1.Verilen maddelerin hangisinde yanmakta olan bir 

kadar çocuk sayılmaktadır? mumda görülen hâl değişimi gözlemlenebilir?

a) 7 b) 11 c) 18 d) 25 a) Kağıt c) Toprak 

b) Margarin d) Tahta

S2.

S2.Verilen maddelerden hangisi bir karışımdır?

a) helva             b) şeker              c) tuz               d) su

S3.Aşağıdaki karışımlar ve ayırma yöntemleri eşleştir-

melerinden hangisi yanlıştır?

a) Nikel tozu - Talaş -----> Mıknatısla ayırma

b) Tuz - Su --------> Süzme

c) Un - Talaş --------> Eleme

d) Kum - Su ------> Süzme

Yukarıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak takip

ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 S4.

S3. Verilenlerden hangisi bir çocuk hakkı olamaz? Yukarıdaki tabloda katı hâlde bulunan maddeler

a) Sağlıklı yaşama c) Okula gitme boyandığında tablonun yeni görünümü nasıl olur?

b) Bir işte çalışma d) Oyun oynama

a) b) c) d)

S4.   Demir Ailesi'nin aylık bütçesi;

S5.

Gelir

Yukarıdaki bardakların tamamı su doludur. Buna göre;

I. Toplam 900 mL su vardır.

II. 1 litreden az su vardır.

Yukarıdaki tabloya göre hangisi söylenemez? III.1 litreden fazla su vardır.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

a) Mutfak ve fatura masrafları 1100 TL'dir.

b) Bütçenin büyük bir bölümü temel ihtiyaçlar için har- a) I ve II c) I ve III

canmıştır. b) II ve III d) I , II ve III

c) Gelirden fazla harcama yapılmıştır.

d) Demir Ailesi 500 TL tasarruf yapmıştır.

S6. Bazı maddeler üzerine ışık düştüğünde ışığı yansıtır.

Bu nedenle maddeler parlak görünür. Buna göre, aşağı-

S5. I.Bir olay karşısında tüm insanlar aynı düşünür. daki maddelerden hangisi bu özelliği taşır?

II.İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahip olabilir. a) tahta kaşık c) çelik tencere

III.Tüm insanların sosyal ihtiyaçları aynıdır. b) plastik çatal d) toprak testi

IV.İnsanların  ilgi  alanları  ve  yetenekleri  farklı 

olabilir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? S7.Hangi aletin yapımında mıknatıs kullanılmaz?

a) I ve II c) I ve IV a) rüzgâr gülü c) pusula

b) II ve IV d) III ve IV b) buzdolabı kapağı d) cep telefonu

eğitim

sağlık

eğlence

kitap-dergi

mutfak

ulaşım

fatura

giyim
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