
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Boyalı kısımların çevre ve alanını hesaplayalım. 
a) muhacir
b) nafile
c) sivil
ç) diri
d) müsrif

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

"  Bu güzel sahilde akşamları ılık bir meltem eser."

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

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Yaptığımız başvurulardan henüz bir sonuç çıkmadı.
b) Olanları anlatacağım ama yalnızca sana.
c) Deniz kıyısındaki bodur ağaçların altında dinleniyor.
ç) Denizdeki gemiler kuğu gibi süzülüyordu.
d) Kütüphanedeki eserlerden  herkes yararlanabilir.
e) Uyumak için uzanmıştı odadaki eski kanepeye. 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.

16 cm
b) Şeklin kenarlarını sembol kul-

lanarak yazalım.
A

c) Şeklin kenarlar uzunluklarını yazalım.

ç) Şeklin türünü yazalım.

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük- S4. Aşağıda verilen kare ve ikizkenar üçgenin çevreleri

leri kutu içine alarak gösterelim. birbirine eşittir. Karenin bir kenar uzunluğu 9 cm oldu-

a) Ağacın yaprakları arasına gizlenen bir sincap gördük. ğuna göre, üçgende "?" yerine kaç yazılmalıdır?

b) Ünlü sanatçının resim yeteneği herkesi büyülüyor. 
c) Bardağı yıkarken elimden düşürüp kırıverdim. 9

cm

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Hey (  ) Oraya nasıl çıktın (  ) S5. Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
b)Papatya (  ) en çok Avrupa ( )da yetişen bir bitkidir ( ) 
c) Küçük (  ) oyuncakları ile oynamaya bayılır (  ) 0 7 3 8 1 1 0 6

 + 0 7 2 5  - 0 8 3 2
S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım.
a) Daha biz iki iyi arkadaş olmayı bile beceremiyoruz. S6.  6 8 Yandaki verilen işlem-
b)Hayat onlara güzel, biz ise ancak çalışıp duralım. 9 9 lere göre, yerine han-
c)Bu dükkanda kendime göre bir kıyafet bulamıyorum. 9 gi kesir sayısı yazılmalıdır?

ç) Güzel ve kalkınmış bir vatan bırakın biz çocuklara.  9
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S1.Aşağıda verilenlerden hangisi çocuk haklarından S1. Verilen maddelerden hangisi diğerlerinden farklı 

biri olamaz? bir hâlde bulunmaktadır? 

a) Eğitim hakkı c) Sağlık hakkı a) Tuz         b) Pekmez         c) Sirke         d) Su

b) Seçme ve seçilme hakkı d) Barınma hakkı

S2. S N S N

S2. 

 Yukarıdaki verilen sayılar Mete'nin hayatındaki önem- İçerisinde mıknatıs bulunan oyuncak araba 1 ve 2 

li olayları belirtmektedir.  "1" numarada Mete'nin do- numaralı mıknatıslar kullanılarak hareket ettirilmek

ğum günü gösterildiğine göre, "4" numaralı nokta aşa- isteniyor.  Buna göre, mıknatıslar ortadaki araca yak-

ğıdakilerden hangisini ifade etmektedir? laştırıldığında aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?

a) Emeklemeye başlaması

b) Dördüncü sınıfı bitirmesi a) Araba, önce 1 numaralı mıknatısa gider, sonra da

c) Anasınıfına gitmesi 2 numaralı mıknatısa doğru hareket eder.

d) Birinci sınıfa başlaması b) Araba, sadece 1 numaralı mıknatısa doğru hareket 

eder.

c) Araba hareket etmez.

S3. "Milli Mücadele döneminde; Maraş  ve  çevresinde d) Araba, sadece 2 numaralı mıknatısa doğru hareket

…..1……., Urfa ve çevresinde…….2……, Antep ve çevre- eder.

sinde…….3……, düşmana karşı kahramanca mücadele

ederek Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol

oynamışlardır." S3. Aşağıda tasarrufla ilgili verilen açıklamalardan han-

Yukarıdaki metinde, sayılarla belirtilen boşluklara gisi yanlıştır?

sırasıyla hangi kahramanlarımızın ismi yazılmalıdır? a) Elektrik :Kullanmadığımız elektrikli araçları tamamen 

kapatmadan,bekleme modunda çalıştırmalıyız.

a) b) Su:Meyve,sebze yıkadığımız suyu biriktirip evimizde

b) bulunan çiçekleri sulamak.

c) c) Besin : Bayatlayan ekmekleri köfteye katmak  veya 

d) yumurtalı ekmek kızartması yapmak.

d) Petrol :Yakın mesafedeki yerlere aracımızla değil,

yürüyerek gitmek.

S4. "Merhaba arkadaşlar, benim adım Banu. Aileme,

başarılı bir öğrenci olacağıma dair söz verdim.Verdiğim

bu söz, bana çeşitli sorumluluklar yükledi." S4.

Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi Çay bardağına, sıcak çay

Banu'nun aldığı sorumluluklardan biri değildir? doldurulduğunda bardağın

a) Bilgisayar başında fazla zaman geçirmeme. ısınması.

b) Ödevlerini zamanında yapma.

c) Yemeğin ardından bulaşıkları yıkama. Yukarıda verilen olayın sebebi, aşağıdakilerden

d) Okula geç kalmama. hangisi olamaz?

a) Çay ile bardak arasında ısı alışverişi olması.

b) Çay bardağının ısı alması.

S5.  Alışveriş yaparken; c) Çayın bardağa ısı vermesi.

 Bütçemize uygun olanları almalıyız. d) Çay bardağının ısı vermesi.

 İsteklerimize öncelik vermeliyiz.

 Alışveriş listesine göre ihtiyaçlarımızı almalıyız.

 Pahalı olan ürünleri tercih etmeliyiz. S5.Verilenlerden hangisi ses kirliliğinin sonuçlarından

biri olamaz?

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? a) Geçici görme bozukluğu c) Kulak çınlaması

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 b) Baş Ağrısı d) Geçici işitme kaybı
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