
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen şeklin simetriğini çizelim.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim.
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S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım. S2. Verilen uzunlukları birbirine dönüştürelim.
a) 543 cm :……m…………cm ç) 8 cm 7 mm :….…….mm
b) 7 m 16 cm :…………….cm d) 3 m 69 cm :…………..cm
c) 546 mm :……..cm……..mm e) 94 mm :……cm.……mm

S3.  1 km uzunluğunda bir yolun 618 metresi asfaltlanı-
yor. Buna göre, yolun tamamının asfaltlanması için kaç
metre daha asfalt dökülmelidir?

S4.  

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri-
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım.

Yukarıda verilen şeklin 3  ' ü sarıya, geri kalanı ise
9

laciverte boyanacaktır. Buna göre, kaç birim kare laci-
verte boyanacaktır?

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Olayla ilgili soruşturma polis tarafından yürütülüyor.
b) Bazı sürücüler trafik kurallarını hiçe sayıyor. S5.

S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım. Yukarıda uzunlukları verilen ipler uç uca bağlandığın-
a) destekledim : ç) istiyorsun : da oluşacak ip, 10 metreden ne kadar kısa olacaktır?
b) işitir : d) harcayacak:
c) oturuyorlar : e) sızmışsın :

S6.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim.
Olay yerinde herhangi bir delile rastlamadık. S7. Verilen ölçülerdeki açıları çizelim ve açı türlerini alt
Bir heyecan, bir telaş sardı tüm evi. taraflarına yazalım.

S7.Cümlelerdeki ön adların (sıfatların) altını çizelim.
a) Metinlerde geçen küçük sayılar yazıyla yazılır.

b) Dün akşam yıkanan çamaşırlar bugün kupkuru olmuş.

c) Başından geçenleri birkaç  cümle ile anlatabilir misin?

yıkar  - nem  -  insanı  -  duvarı  -  gam

100 °65°

3 m 5 cm 1 m 48 cm

155 °

( Eksiz )
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para

İsimler

çulsuz göç
hicret

sıradan

 -i Hâli
(Belirtme)

 -e Hâli

 -de Hâli
(Yönelme)

(Bulunma)
 -den Hâli
( Ayrılma)

hakkından  -  gelir  -  dinsizin  -  imansız

2 m 57 cm
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S1. Birleşmiş Milletler tarafından 54 madde olarak ilan S1. 

edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Türkiye Cumhuriyeti l Taner, futbol oynuyor.

hangi yılda kabul etmiştir? l Bekir, bisiklet sürerken düşerek kolunu kırıyor.

l Sercan, kendini yorgun hissediyor.

a) 1985          b) 1990           c) 1995            d) 2000 Yukarıdaki bilgilere göre, Taner, Bekir ve Sercan' ın

öncelikli olarak tüketmeleri gereken besin aşağıdaki-

S2. Aşağıdaki kişilerden hangisi, Çocuk Haklarına dair lerden hangisi olabilir?

Sözleşme'den yararlanma hakkına sahip değildir?

a) 3 yaşındaki Hülya c) 16 yaşındaki Soner a)

b) 7 yaşındaki Mete d) 19 yaşındaki Gülay b)

c)

d)

S3. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, her çocuğun devre-

dilemez, vazgeçilemez hakları vardır. Buna göre, sözleş-

mede yer alan aşağıdaki haklardan hangisi en önemli haktır? S2. 1.Limonata sıvıdır. 3.Buz katıdır.

2.Petrol gazdır. 4.Kolonya sıvıdır.

a) Yaşama c) İsim konulma

b) Eğitim alma d) Temiz çevrede yaşama Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a) 1 ve 3     c) 1 - 2 ve 3

S4. b) 1 - 2 ve 4 d) 1 - 3 ve 4

l Güvenlik ihtiyacımızı karşılar.

l Tükettiğimiz tarım ürünlerinin yetiştirilmesini sağlar.

l Eğitim ihtiyaçlarımızı karşılar. S3. Karışımlar  ve  ayırma  yöntemleriyle  ilgili  verilen

Yukarıdaki hizmetlerle aşağıdaki meslekler eşleştirildi- ifadelerden hangisi doğrudur?

ğinde hangi seçenekteki meslek dışarıda kalır? a) Karışımın içindeki maddeler özelliklerini kaybettiği

için ayrıştırılamaz.

a) doktor         b) çiftçi          c) polis         d) öğretmen b) Ayırma yönteminin, karışımın içeriğine uygun olması

gerekmez.

c) Karışımlar sadece bir yöntemle ayrıştırılabilir.

S5. Yanda verilen d) Süzme, karışımları ayırma yöntemlerinden biridir.

bütçe tablosuna

göre, aşağıdakiler-

den hangisi 

söylenemez?

S4. Yandaki görseli açıkla-

a) En fazla gider ev yan en iyi ifade hangi

kirasıdır. seçenekte verilmiştir?

b) Giderleri, gelirle-

rinden fazladır. a) Su hâl değiştirmez.

c) Giderler 2000 TL'nin üzerindedir. b) Madde donar ama erimez.

d) Ay içerisinde eğlenceye bütçe ayrılmamıştır. c) Donma olayı güneşe bağlıdır.

d) Isı maddenin hâl değiştirmesine sebep olabilir.

S6. İhtiyaçlarımızı karşılarken dikkat etmemiz gereken

hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? S5.Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi ampulün icadından

a) İsteklerimizi karşıladıktan sonra ihtiyaçlarımızı almalıyız. önce de geceleri yapılabiliyordu?

b) İhtiyaçlarımız arasında temel ihtiyaçlarımıza öncelik a) Hastanelerde geceleri ameliyat yapılabilmesi.

vermeliyiz. b) İnsanların geceleri misafirliğe gidebilmesi.

c) Gereksiz durumlarda isteklerimizi erteleyebilmeliyiz. c) Fabrikaların geceleri üretime devam edebilmesi.

d) Zorunlu olmayan ihtiyaçlarımıza öncelik vermemeliyiz. d) Stadyumda gece maçlarının yapılabilmesi.
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