
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.  Yandaki şekilde sayılar yatay,dikey
a) helal ve çapraz toplandığında toplamlar eşit 8 A
b) cimri olduğuna göre, A x B  kaçtır? 9 B
c) hücum 4 10
ç) dolu
d) bekar

S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) S2.Verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım.
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. a) 40 x 200 : d) 68 x 700 :

b) 30 x 30 : e) 4102  x 10 :
  " Sıcak pide almak  için kuyrukta bekliyoruz.  "

S3. Bir bölme işleminde bölüm 24, kalan 6 ve bölen
…………………………..………………………………………………………………………………. 9 olduğuna göre, bölünen sayı kaçtır?

S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı
cümleler haline getirip tekrar yazalım.
a) Otobüs yavaşça durdu lunaparkın önünde.

S4. Hangi sayının 3' e bölümünün, 8 katı 136'dir?
b) Evlerin lambaları sönüyordu birer birer.

S4.    Deniz kıyısına doğru yürüdüm. Geceydi. Ay ışığı,
yaprakları aydınlatıyordu.Deniz, iyice kavun kokuyordu. S5. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
Konserve kutuları ayaklarıma takıldılar. Tenekeler ba- a) 8 x 6 : c) 5 x 7 : d) 4 x 5 :
caklarımı kesti. b) 9 x 3 : ç) 0 x 24 : e) 7 x 7 :

Rüstem Usta, garajın kapısında oturmuş, denize ba-
kıyordu. Beni görünce : 9 6 2 3 0 7 4

 -Gel, biraz söyleşelim, dedi. x 4 x 5 x 3 8

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.  +

a) Yaprakları aydınlatan nedir?

b) Parçada geçen olay ne zaman yaşanmıştır? 4 0 9 2
 + 3 6  - 7 5

6 2 5 3 1 3 8 6
c) Yazar, denizin kokusunu neye benzetiyor?

S6.   3 - 9 - 7 - 21 - 19 - ?         Örüntüsünde "?" yerine
yazılacak sayının,  basamak değeri farkı  kaçtır?

S5. Cümlelerde  sıfat ( ön ad ) olan  sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.( Nasıl?-Kaç?-Kaçıncı?-Hangi? )
a) Çalışkan öğrenci sınıfını kolayca geçer.
b) Yaşlı adamın mavi gözleri iyice solmuştu.

c) Siyah köpeğin uzun ve sivri dişleri vardı. S7.   36 + 37 + 38 + 39 + 40 =?    Ardışık sayılarının top-

ç) Açık pencereden içeriye soğuk hava giriyordu. lamını kısa yoldan bulalım.
d) Tuzlu yemekler sağlığa zaralıdır.

S6. Aşağıdaki cümlerlerde isim hâl eki alan sözcükleri
kutu içine alarak gösterelim. S8. Verilen bölme işlemlerinde bölümün kaç basa-
a) El elden üstündür. maklı olduğunu önündeki boş kutulara yazalım.
b)Kitabı, Ayşe'ye ben verdim.
c) Çanakta balın olsun, Yemen'den arı gelir.

ç) Teneffüste Melisa'yı gören oldu mu?
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S1. Aşağıdakilerden hangisi ana yöndür? S1. I. Terzilerin çok sayıda iğneyi bir arada tuta-

a) kuzeybatı c) güneydoğu bilmesi

b) doğu d) güneybatı II. Hurdalıkta büyük metallerin kaldırılması

III.Buzdolabı süsünde

S2. Gece veya gündüz, yönleri en doğru şekilde göste- IV.Pusulada

ren alet aşağıdakilerden hangisidir? V.Plastik sanayi ürünlerinde

a) termometre c) pusula VI. Bilgisayar kılavyesinde

b) barometre d) kronometre Yukarıda verilenlerin kaç tanesinde mıknatıslar

kullanılmış olabilir?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

S3. Kar,yağmur, dolu, sis gibi hava olaylarının genel adı

nedir?

a) Tsunami c) Fırtına S2.

b) Doğal Afet d) Hava Durumu

S4. Yandaki
 Krokiye göre, Eymen,  sevdiği  bazı  besinleri  yukarıdaki  gibi 

marketin gruplamıştır. Eymen, besinleri hangi görevlere göre

kuzeydoğusunda gruplamış olabilir?

hangi yapı 

bulunmaktadır? a)

b)

c)

a) park c) eczane d)

b) okul d) ev

S5. Atatürk'ün " Ya istiklal, ya ölüm ! " sözü onun hangi S3. Paketlenmiş ürünlerin üzerinde TSE

yönünü vurgulamaktadır? logosu yoksa, o ürünü satın almamalıyız.

a) Liderlik yönünü

b) Dürüst olmasını

c) Çalışkan olmasını D Y

d) Bağımsızlığa önem vermesini

Katkı maddeleri Doğal besinlerde

    besinlerin raf ömrünü katkı maddesi

S6. Aşağıdakilerden hangisi milli gelenek ve görenek- uzatır. bulunur.

lerimizden biri değildir?

a) Açık hava konserlerine gitmek D Y D Y

b) Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmek 

c) Eve gelen konuklarımıza ikramda bulunmak

d) Evlenecek kızlara kına yakmak Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta-

kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

S7. l Bölgede yaşayan Ermeniler, Fransızlarla iş bir- a) J b) c) d) Z

liği içine girmiştir.

v Türk halkı işgal girişimlerine karşı sessiz kal-

mıştır. S4. Yandaki görselde kuvvetin

n Birinci İnönü Savaşı ile Fransızlar bölgeden hangi özelliklerinden

atılmıştır. bahsedilebilir?

   Yukarıda Güney Cephesi hakkında verilen bilgilerden a) Hızlandırma-Şekil değiştirme

hangileri yanlıştır? b) Yavaşlatma - Durdurma

a) l ve v c) l ve n c) Yön değiştirme - Çekme

b) v ve n d) l  - v ve n d) İtme - Hızlandırma
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Bisküvi

I. Grup

Yumurta

II. Grup

I.Grup II.Grup

Pirinç

Ekmek

Peynir

Süt

Enerji verici

Enerji verici

Yapıcı - onarıcı

Düzenleyici

Enerji verici

Yapıcı - onarıcı

Enerji verici

Düzenleyici

J 8 7 Z

8 7


