
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen şeklin üstten bakıldığında görünümünü 
a) iletken aşağıdaki verilen kutular üzerinde boyayıp gösterelim.
b) pozitif
c) masum
ç) gayretli
d) nemli

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

"  İşlerin ona kalacağını anlayınca hemen tüydü."

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

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Bıktım artık anlatmaktan aynı şeyleri tekrar tekrar.
b) İçeyim bari ben de bir bardak şerbet.
c) Umutlu gözlerle arama çalışmalarını izliyordu.
ç) Trafik kurallarına her daim uymak gerekiyor.
d) Tokalarımı bıraktığım yerde bulamıyorum.
e) Köyümüze, tozlu ve dar olan toprak yoldan gittik. S3. Verilen geometrik şekle göre boş bırakılan yerlere

uygun cevapları yazalım.
S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına a) Şekli adlandıralım
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

5 cm 12 cm
b) Şeklin kenarlarını sembol kul-

lanarak yazalım.

R 7 cm F

c) Şeklin kenarlar uzunluklarını yazalım.

ç) Şeklin türünü yazalım.

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük- S4. Sayı doğrusunda gösterilen kesri yazalım.

leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Olanları işitince soluğu yanımda almış.

b) Sağlığı bozulunca hastaneden ayrılamaz oldu. 
c) İki kişi  balık tutmak için kayığa binip kıyıdan ayrıldı.

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Geçen yıl yarışmada 2 ( )  sen mi olmuştun (  ) S5. Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
b) Yaşasın (  ) ağabeyim gurbetten dönüyor (  ) 
c) Keşke çalışmak bu kadar zor olmasaydı (  )   0 6 4 8 1 2 2 4

 + 0 3 1 9  - 0 5 5 1
S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım.
a) Bazı dolandırıcılar …….. arayıp kandırmaya çalışıyorlar. S6. Bir metre ipin  2  ' si kullanıyor. Buna göre, kulla-
b) ……………..nereden alabilirim?  5
c) Olur, …………de oyunumuza katılabilirsiniz.   nılmayan kaç cm ip kalır?

ç) Bildiklerini anlatmadığın için yazıklar olsun …....…….!  Kullanılan Kalan
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S1.  Çağla : Dün annemle alışverişe çıktık. Alışveriş sı- S1.Verilen görsellerden hangisi ışık kaynağıdır?

rasında ben bir kitap, annem ise bir parfüm aldı. Satın,

aldığımız ürünlerin fişini aldıktan sonra eve döndük.

Ancak evde ihtiyaçlarımızın bir kısmını almayı unuttu-

ğumuzu fark ettik.

Çağla ile annesinin yaptıkları yanlış davranış aşağı- a) d)

dakilerden hangisidir?

a) Çağla, isteğini almıştır.

b) Annesi isteğini almıştır. S2.Dondurması eridikten sonra

c) Alışveriş listesi hazırlamamışlardır. buzluğa koyarak donma olayını

d) Satış fişi alıp garanti belgesi almamışlardır. gözlemleyen Damla, aşağıdaki-

lerden hangisini söylemez?

S2."Kaliteli ve uygun fiyatlı mal almaya özen gösteren, a) Katı maddeler, ısı aldıklarında erimeye başlar.

savurganlık yapmayan,gerektiğinde haklarını arayabi- b) Erimiş dondurma kütle ve hacmini kaybeder.

len kişi………………….." cümlesinde noktalı olan kısma c) Dondurma ısı aldığı için erir.

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? d) Eriyen dondurma buzlukta bekletilirse donar.

a) üreticidir c) satıcıdır

b) çalışan kişidir d) bilinçli tüketicidir

S3.

S3.Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında sayı-

lamaz?

a) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.

b) Beslenme,sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.

c) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollan- Yukarıdaki resimde su önce dondurulmuş daha

malıdır. sonra da ısıtılarak buharlaştırılmıştır.

d) Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuk- Bu deney aşağıdakilerden hangisini ispatlamak için

lar, işçi olarak çalıştırılmamalıdır. yapılmış olamaz?

a) Suyun doğada üç halde de görülebileceğini.

b) Isı alan maddelerin kütlesinin de değiştiğini.

S4. c) Maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirebileceğini.

d) Buharlaşma sonucunda madde gaz hale geçer.

S4.  Kütlesi ve hacmi olan her şey r  'dir. u bir mad-

de değildir.

Yukarıdaki semboller yerine sırasıyla hangi kavram-

lar yazılmalıdır?

a)

Yukarıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak takip b)

edildiğinde hangi çıkışa ulaşırız? c)

d)

a) I b) II c) III d) IV

S5. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olan hangisidir?

S5. a) Tuzlu su bir karışımdır.

b) Kola saf bir maddedir.

c) Karışım birden fazla maddenin bir araya getirilmesi

Atatürk'ün sözünde boş bırakılan yere hangi sözcük ile oluşur.

yazılmalıdır? d) Tavuk çorbası bir karışımdır.

a) hak       b) egemenlik      c) eğitim       d) kurtuluş
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