
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Verilen şekiller kaç birim küpten oluşmaktadır?
a) sihir
b) tuhaf
c) zelzele
ç) misal
d) azim

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Okulda bulunan demirbaş eşyaların bazıları kaybolmuş. 
b) Pusulanın bulunmasıyla denizaşırı seyahatler başladı .

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu S2.Verilen şeklin simetriğini çizelim.
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) Ayağım kayınca üçüncü basamaktan aşağıya düştüm.
b) Yaramaz çocuk odayı fena dağıtmış.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

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

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
" fors  -  füme  -  fanus  -  firkete  -  fulya  -  feragat  " 

0 1 2 3
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.   Bir adımı 15 cm olan Batuhan bebek, 80 adım attı-
ğında kaç metre yürümüş olacaktır?

3………...……………….. 6………...………………..

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım. S5. Verilen şekle göre  "?"  ile gösterilen açının ölçüsü
a) Sebzelere zarar veren böcekler için …………………...……. kaç derecedir?

b) Telefonumun şarjı bittiğinden dolayı….………….…...………..

c) Okula en erken ben geliyorum, çünkü.…………………...

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z ) K
a) anlıyorum : c) toplar :

S6.    10 m - 548 cm =…….?.........cm  eşitliğinde "?" yeri-
b) kaybolduk : ç) gezecekler : ne kaç cm'lik bir

uzunluk yazılır?
S8. Kurnaz Tilki,  kümes  deki  Tavuk'ları  tuzaa  düşür  dü?

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım. S7. Ankara ile Konya arası 260 km'dir. Konya'dan yola

çıkan babam yolun 5  'ini tamamladığına göre, An-
13

kara'ya varmak için daha ne kadar yol alması gerekir?

MATEMATİK

büyü cadı ödlek
film

zor işlere alışık olmayan, nazlı çocuk

dinlenmeye fırsat vermemek

rüzgar

güz

toprak
yansıma

gayret

içine kurt düşmek bir konuda şüphe duymak

diğerlerinden üstün özelliklere sahip olmak
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S1.Aşağıdaki öğrencilerden hangisi "Çevre Koruma Kulü- S1. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemek

bü'ne " üye olmuş olabilir? için alınabilecek tedbirlerden değildir?

a) Alt yapı hizmetlerinin durdurulması.

b) Doğal temizlik maddelerinin kullanılması.

c) Düzenli bir kentleşmenin olması.

d) Çöp öğütme makinelerinin kullanılması.

S2. Yandaki görselde 

verilen nesnelerin

S2.Aşağıda eğitsel kulüplerle ilgili verilen ifadelerden ortak özelliği nedir?

hangisi doğru değildir?

a) Doğal ışık kaynağı

a) Yeteneklerimizi geliştirir. olmaları.

b) Grup içinde çalışma becerisi kazandırır. b) Yapay ışık kaynağı

c) Farkındalığımızı geliştirir. olmaları.

d) Tüm öğrenci kulüpleri yoksullara yardım etmemizi sağlar. c) Işık kaynağı olmadığı

halde ışık yayar gibi görünmeleri.

d) Çok güçlü ışık yaymaları.

S3.

S3. Yanda verilen 

kavram haritasında

sembollerle 

gösterilen yerlere

hangi sözcükler

yazılmalıdır?

Yukarıda verilen ifadeleri doğru veya yanlış olara takip

ettiğimizde hangi çıkıştan çıkabiliriz? a) l ışık c) l ses

n ses n ışık

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

b) l gürültü d) l enerji

n ışık n kirlilik

S4.

S4. Sesin oluşması ile aşağıdakilerden hangisinin

doğrudan bir ilişkisi vardır?

a) titreşim c) renk

Yukarıdaki sorunun doğru cevabı hangisidir? b) koku d) hacim

a) Göçmen çocukların sağlıklı büyümelerine yardım etmek.

b) Afrika'daki yoksul çocukların eğitim masraflarını karşı-

lamak. S5. z Kaloriferler yanarken pencereleri açmıyorum.

c) Hiçbir ayrım yapmadan tüm dünya çocuklarına yardım z Enerji tasarruflu ampuller kullanıyorum.

etmek.

d) Ülkemizde yardıma muhtaç çocuklara yiyecek vermek Yukarıda verilen açıklamalar aşağıdaki sorulardan

hangisini yanıtı olabilir?

S5.Aşağıdaki  görsellerden  hangisi  alışveriş  listesinde a) Araç gereçlerini nasıl daha özenli kullanabilirsin?

diğerlerinden sonra yer almalıdır? b) Suyu tasarruflu kullanmak için neler yapabilirsin?

c) Zamanını daha tasarruflu nasıl kullanırsın?

a) b) c) d) d) Doğal  kaynakları  tasarruflu  kullanmak  için  neler

yapabilirsin?
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d)b)a) c)


