
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) izah
b) merkep 2 9 0 5 8 0 2 1
c) tayyare  + 3 8 6 7  - 5 6 4 8

ç) serüven
d) sual

S2.Verilen cümlelerde " Sessiz harflerin yumuşaması " 4 6 9 5 7 9 6
kuralına uğrayan sözcükleri kutu içine alıp işaretle. x 3 8 x 2 5 x 4
( p-ç-t-k--------> b-c-d-g-ğ )
a) Durağa geç gidince otobüsü kaçırdım tabii.  +

b) Artık tatil yaklaşıyor, çoğu gitti azı kaldı.
c) Sevdiği oyuncak alınmayınca küsüp gitti yanımızdan.

S3. Verilen cümlelerden "olumsuz cümle " olanları "X" S2.Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
işareti ile işaretleyelim.

Çocuk, bisiklet kazasında yaralanmış. 
İtfaiye, yanan evi alevler büyümeden söndürmüş.
Bu oyunu oynamayı bir türlü öğrenemedim.
Ürünün tanıtımını yapmak için kimse gelmedi. S3.  ( 45 x 20 )  +  ( 80 x 6 ) =?  İşleminin sonucu kaçtır?

S4.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri meydana gelmiş. 
b) Hafta sonu kumsal temizliği için hazırlıklar tamam.
c) İçyağı ile pişen kebapların tadı nefis olur.

S5. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
yazarak şifreli olarak verilen şiiri çözelim. S4.  Bir tam sinema biletinin fiyatı 24 TL, öğrenci bi-
A  d  m      ı  a  p  d  ş  k  d          a  z  j  z  p  h  L, leti ise 9 TL'dir. Filmi izlemek için salona 22 öğren- 

ci   ve 18 yetişkin geldiğine göre, kaç TL'lik bilet sa-
Z  p  h  v  z ,      j  z  p  h  m  b  z  v  z, tışı yapılmış olur?

Ö  z  p  z  L  h  m        a  ı  p     j  h  r  L  h  m  h,

Z  ş  z  p  h  L          j  t  L  a  z  p  z  v  z.

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

S5. Suna Hanım, bir taksidi 187 TL olan koltuk takı-  
b) Sınavı kazandım çünkü……………...…………………………….. mını 12 taksitle satın alıyor. Suna Hanım, 8.taksidi

ödedikten sonra ne kadar borcu daha kalır?
c) Cetvelim yoktu bu nedenle………….…………………………..

S7. "de ve ki" ekleri doğru yazılan cümleleri işaretle. 
Tam uykuya dalmıştım ki kapı sesiyle tekrar uyandım.
İyi insanlarda bazen hata yapıp başkalarını üzebilir.
Şiirde bahsedilen yerler yaşadığımız köye benziyor.
Parkta o kadar oynadıkki ödevleri tamamen unuttum. S6.   48 'in 26 katının 96 eksiği kaçtır?

S8.  " Gezen tilki, yatan aslandan iyidir. "     
atasözüne göre;
a) Cümle kaç sesten oluşur? :
b) Cümle kaç sözcükten oluşur?:

S7. Yarısı 238 olan sayının, 6 katı kaçtır?

c) Hangi sözcük, isim hâl eki almıştır?
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S1.Aşağıdaki krokiye göre market, evimizin  hangi S1. Bir cisme uygulanan kuvvetin neden olduğu etki

yönünde yer aşağıda   verilenlerden   hangisinde   diğerlerinden

almaktadır? farklıdır?

a) kuzey B a) Süngerin sıkıştırılması

b) güney b) Soğanın doğranması

c) doğu c) Oyuncak arabanın düz bir yolda hareket ettirilmesi

d) batı d) Yere düşen bardağın kırılması

S2. Yanda verilen iki mık-

S2. natıs yaklaştırılıyor.

l Kroki çizerken ölçek kullanırız.       Buna göre, aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi 

q Kroki çiziminde sembollerden yararlanırız. doğru olur?

m Adres tarif ederken basit bir kroki çizebiliriz. a) Birbirini çeker. Temas gerektiren kuvvettir.

v Yer ve yön tarif etmede krokilerden yararlanamayız. b) Birbirini iter. Temas gerektiren kuvvettir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? c) Birbirini çeker. Temas gerektirmeyen kuvvettir.

a) v ve q c) v ve m d) Birbirini iter. Temas gerektirmeyen kuvvettir.

b) l ve v d) m ve l

S3.Verilenlerden  hangisinde  bir  hareketten  söz

S3. I. II. edilemez?

a) sandalyede oturma

III. IV. b) koşma

c) misketleri yerde yuvarlama

d) salıncakta sallanma

 Bir şeyin yanındaki, etrafındaki nesnelerin tümüdür.

 Bir yer veya nesnenin başka bir yer ya da nesneye 

göre konumudur. S4."Kuvvetin etkisi ortadan kalkınca…….cisimler es-

ki şekillerine dönerler. "     cümlesinde noktalı yere

Yukarıdaki kelimelerin sadece iki tanesinin tanımı aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?

verilmiştir. Tanımı verilmeyen kelimeler hangi seçe- a) saydam c) sert

nekte yer almaktadır? b) parlak d) esnek

a) III ve IV c) II ve III

b) I ve II d) I ve IV

S5.Kış  mevsiminde  oldukça  sık  hasta olan  birine

doktor hangi tür besinler tüketmesini tavsiye eder?

S4. Verilen malzemelerin hangisi deprem çantasında a) balık c) et

yer almaz? b) portakal d) süt

a) makas c) sargı bezi

b) oyuncak d) radyo

S6.

S5.Aşağıdaki ifadelerden hangisi deprem öncesi yapıl-

ması gerekenlerden biri değildir?

a) Depremle ilgili halkımızı bilinçlendirmek.   Yukarıdaki mıknatısın bazı kutupları verilmemiştir.

b) Binaları alçak yerlere yapmak. Buna göre numaralandırılmış yerlere sırasıyla hangi

c) Devrilebilecek eşyaları duvara sabitlemek. kutuplar yazılmalıdır?

d) Binaları sağlam zeminlere inşa etmek.

a)  -  -

S6. Hangisi resmi kimlik belgesi değildir? b)  -  -

a) T.C. Kimlik Kartı c) Pasaport c)  -  -

b) Sürücü Belgesi d) Öğrenci Kimlik Belgesi d)  -  -
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