
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Verilen şekillerin çevresi kaç birim karedir?
a) mermi
b) şer
c) hamiyet
ç) iskemle
d) ırgat

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Tüm  hatalarımı hoşgörü ile karşılayan bir annem var. 
b) Yeşil yapraklı bitkiler besinlerini fotosentez ile yapar .

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

a) Ormanda bulduğum şapkalı mantar oldukça zehirliymiş.
b) Katı maddeler sesi çok daha iyi iletebiliyormuş.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

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

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
" gedik - göçebe - girişken - garnitür - gonca - gırtlak  " 

0 1 2 3 4
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.  Bir kenarının uzunluğu 28 metre olan kare şeklinde 
bir bahçenin etrafına 3 sıra tel çekilmek isteniyor. Bu 

3………...……………….. 6………...……………….. iş için acaba kaç metre tel gerekir?

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım.
a) Kavga ettikleri için…………………………... …………………...…….

b) Gözleriyle görmediğinden ötürü…...….………….…...………..

c) Şemsiyemi yanıma alıyorum, çünkü.…………...……………... S5. Verilen şekildeki açının, dik açı olabilmesi için kaç 
derece daha eklemek gerekir?

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) yükleniyor : ç) tamamlandı :
b) demledik : d) İşletir : B
c) üzüleceksin : e) duymuyor :

S8. dedem'in misafileri ne yemek ikramın da bulunduk?
S6. Halit,  1 saat 38 dakika  kitap okuyor, ardından  da

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte- 1 saat 26 dakika  televizyon  seyrediyor.  Halit, bunları
rek, aşağıya yeniden yazalım. yaparken ne kadar süre geçmiş olur?

bir iş yapılırken emeği bulunmak

azarlanmak, birine bağırılması

MATEMATİK

ateş kurşun tüfek
şiir

herhangi bir konuda hesap sormak

vatansever
kötülük

delil

kötek
köprü

işçi

diz çökmek teslim olmak

yakasına yapışmak

zılgıt yemek

çorbada tuzu bulunmak
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eziyet
hakem

ham

sandalye
hata
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S1.Aşağıdakilerden hangisi üretimin devamını sağlamak S1. Bir veya birden fazla pilin yerleştirildiği kutuya ne

için mutlaka gereklidir? ad verilir?

a) tarla b) tüketim c) dağıtım d) dükkan a) duy c) pil yatağı

b) bağlantı kablosu d) anahtar

S2. Verilen mesleklerden hangisi geçmişten günümüze

kadar önemini kaybetmeyen mesleklerden biridir? S2. Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresin-

a) Hallaçlık c) Doktorluk de bulunması zorunlu bir devre elemanı değildir?

b) Nalbantlık d) Kalaycılık a) anahtar c) pil

b) ampul d) bağlantı kablosu

S3.Aşağıdakilerden hangisi ham madde değildir?

a) Zeytinyağı c) Buğday S3. Canlıların büyümesinde ve aynı zamanda vücudun-

b) Pamuk d) Ayçiçeği da bulunan doku ve organların yıpranmaları halinde

onların onarılmasını sağlayan besin kaynağı aşağıdaki-

lerden hangisidir?

S4. Aşağıdaki görsellerden hangisi tüketici haklarını koru- a) Karbonhidratlar c) Vitaminler

makla ilgili değildir? b) Proteinler d) Yağlar

a) c)

S4. Dünya'nın kendi etrafında bir tur dönme 

süresi 24 saat sürer.

Dünya'nın Güneş etrafında bir tam tur dolan-

ma süresi 365 gün 6 saattir.

   Yukarıdaki bilgilerden doğru olanlar "D", yanlış olan-

b) d) lar  " Y "  ile gösterilirse kutucuklar hangi seçenekteki

gibi görünür?

a) D b) D c) Y d) Y

D Y D Y

S5.Herhangi bir şeyi dikkatli, tutumlu ve ölçülü kullanma-

ya ne denilir?

a) Tasarruf         b) İsraf         c) Gider          d) Bütçe S5.Aşağıdaki atıklardan hangisi geri dönüştürülemez?

a) yemek atıkları c) kullanılmış kitaplar

b) plastik şişeler d) cam bardaklar

S6. Aylık geliri 2000 TL

olan Demir Ailesi'nin

yaptığı harcamaların

verildiği grafiğe göre S6.

aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

a) Bütçelerini aşmışlardır.

b) Tasarruf yapan bir ailedir.

c) En fazla harcamayı temek ihtiyaçlarına yapmışlardır.

d) Sosyal ihtiyaçlarına para harcamışlardır. Yukarıdaki görselde unutulan devre elemanlarını

boyadığımızda nasıl bir tablo oluşur?

S7.Çocuk Hakları Sözleşmesi ne zaman ve nerede kabul a) c)

edilmiştir?

a) Fransa'da 1987'de

b) TBMM'de 1985'te b) d)

c) İstanbul'da 1988'de

d) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1989'da
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