
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Verilen şeklin üstten bakıldığında görünümünü 
a) hasım aşağıdaki verilen kutular üzerinde boyayıp gösterelim.
b) yas
c) sır
ç) günbatımı
d) ırak

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

"  Ocağın altını yakın ki  yemek pişirmeye başlasın."

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

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Selim arkadaşımızı müdür, odasına çağırdı.
b) Bayılıyorum renkli kalemlerle başlık yazmaya.
c) Herkes kahvaltı için acilen masaya gelmeli.
ç) Sıcak havalarda ince ve açık renk kıyafet giymelisin.
d) Öğretmenimiz sınavda yirmi adet soru soracakmış.
e) Top oynarken incitmiş ayak parmağını. S3. Verilen geometrik şekle göre boş bırakılan yerlere

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

18 cm
b) Şeklin kenarlarını sembol kul-

lanarak yazalım.

T Z

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) Toprağı işlemek için yeni makineler geliştiriliyor.

b) Alacağı ev çok pahalı olduğu için sanırım vazgeçecek. 
c) Bahçeye diktiği fidanı her gün dikkatlice suluyor.

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Ah (  ) Ben ne yapacağım şimdi (  ) S5. Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
b) Maça gidecektim ( ) ama bilet bulamadım ( )
c) Artvin ( ) de ne kadar kalacaksın (  ) 0 4 3 0 1 0 0 6

 + 0 4 3 8  - 0 2 3 1
S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım.
a) Öncelikle ………... çok özlediğimi belirtmek isterim. S6. Uzun kenarı, kısa kenarından 9 cm fazla olan bir 
b) Geçerken ……… de köşedeki dükkanın önünden alın. dikdörtgen şeklinin, uzun kenarı 22 cm olduğuna göre,
c) ……….. değil, ………….. daha çok beğendim anne.   bu dikdörtgenin çevresi kaç cm olur?

ç) ………………….. rengi fazla güneşte kalmaktan solmuş.  
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S1. Aşağıdaki ürünlerin hangisinin üretimi tarım ile S1. Verilen devrelerden hangisinde ampul ışık verir?

ilgili değildir?

a) otomobil c) buğday

b) zeytin d) şeker

a) c)

S2.Meslek seçimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

doğru değildir?

a) Ailemizin çok istediği mesleği seçmeliyiz.

b) Yapmaktan mutlu olduğumuz mesleği seçmeliyiz.

c) ilgi ve yeteneklerimize göre meslek seçmeliyiz. b) d)

d) Yaşadığımız zamana uygun meslekler seçmeliyiz. 

S3.Verilen ürünlerden hangisi için garanti belgesi alın-

ması gerekir? S2.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) domates c) tost makinesi a) Devrede elektriğin akışını bağlantı kablosu sağlar.

b) kaşar peynir d) tereyağı b) Pil yatağı, pillerin devreye bağlanmasını sağlar.

c) Anahtar, ampulün yerleştirildiği vidalı kısımdır.

d) Bir elektrik devresinde anahtar, devrenin elektriğini

S4.Kültürel faaliyetler çocukların hangi hakları ile ilgili kontrol etmeyi sağlar.

olabilir?

a) Korunma c) Katılım

b) Gelişme d) Yaşama S3.Gece ile gündüz oluşumu aşağıdakilerden hangisi-

nin sonucudur?

a) Ay'ın, Güneş etrafında dönmesi.

S5. b) Dünya'nın, Ay'ın etrafında dolanması.

c) Dünya'nın kendi etrafında dönmesi.

d) Dünya'nın, Güneş etrafında dolanması.

S4.Verilen ifadelerin hangisinde kuvvetin yavaşlatıcı

etkisinden söz edilebilir?

a) Yukarı doğru atılan futbol topu

b) Havaalanından kalkan uçak

c) Yokuştan aşağıya doğru kayan patenci

d) Raketle vurulan tenis topu

Yukarıdaki tabloda verilen ifadeler doğru veya yan-

lış olarak takip edildiğinde hangi isme ulaşılır?

S5. 1 4

a) Beyza         b) Cengiz            c) Ceylin          d) Erenay 2 5

3 6

Yukarıda verilen maddelerden sıkma kuvveti ile

S6. TBMM'de halkı temsil eden kişilere ne ad verilir? şekil değiştirenler boyandığında tablonun görünümü

a) Başkan c) Vali nasıl olur?

b) Milletvekili d) Kaymakam a) b) c) d)

S7.Çeşitli yörelerin halk oyunlarını sergilemeyi çok 

seven bir öğrenci hangi sosyal kulübe katılmalıdır?

a) Yeşilay Kulübü c) Spor Kulübü S6.Verilen besinlerden hangisinin içeriği diğerlerinden

b) Sivil Savunma Kulübü d) Folklor Kulübü farklıdır?

a) şeker            b) muz            c) çilek             d) lahana

SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ 127
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