
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.  
a) kıtlık A 2 6
b) çıkış
c) mağlup
ç) kalabalık Yukarıdaki  bölme  işlemine  göre,  " A "  yerine 
d) satmak yazılacak rakamların toplamı kaç olur?

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

" Kafa dağıtmak için her gün sahilde saatlerce yürürdük." S2.Verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım.
a) 16 x 200 : d) 18 x 60 :

…………………………..………………………………………………………………………………. b) 20 x 450 : e) 1065  x 100 :

S3. Verilen bölme işlemlerini kısa yoldan yapalım.
S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı a) 5200 : 100 = d) 10.000 x 1000 =
cümleler haline getirip tekrar yazalım. b) 610 : 10 = e) 500  x 100 =
a) Ninem yine almış eline örgü şişlerini.

S4.Bir bölme işleminde bölüm 27, kalan 18 ve bölen
6 olduğuna göre, bölünen sayı kaçtır?

b) Bilmiyorum aralarında ne sorun olduğunu.

S4.    Nilgün,kurbağa gibi yüzüyordu.Bir süre sonra sırt
üstü döndü.Birden Emre'nin kıyıda telaşla havlusunu S5. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
sallayarak kendisini çağırdığını gördü.Çabuk çabuk yü- a) 26 x 4 : c) 75 x 5 : d) 40 x 7 :
zerek denizden çıktı. b) 13 x 3 : ç)12 x 9 : e) 36 x 8 :

Emre,onu kampın içindeki kayalarda bekliyordu.
Nilgün koşarak Emre'nin yanına gitti.Nilgün'e: 5 2 4 6 7

 - Müthiş bir haberim var.Kampta şüpheli bir adam x 4 2
var. Kim olduğunu anlayamadım. Hadi gidip kim oldu-
ğunu öğrenelim, dedi.  +

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
a) Anlatılan olay nerede geçmektedir?

2 2 6 1
b) Metin kaç paragraftan oluşmuştur?  + 7 5  - 5 4

8 0 5 1 3 8 3 9
c) Parçada, Nilgün'ün yüzüşü neye benzetiliyor?

S6.   8 kilosu 24 TL olan mandalinadan 43 kilogram
aldık. Satıcıya 200 TL verdik. Geriye kaç TL para üstü

S5. Cümlelerde  sıfat ( ön ad ) olan  sözcükleri kutu içine almamız gerekir?
alıp gösterelim.( Nasıl?-Kaç?-Kaçıncı?-Hangi? )
a) Sağlıklı yaşamak için dengeli beslenmeliyiz.
b) Haberleri senin pilli radyon ile dinleyelim.

c) Babamın ve annemin altın gibi bir kalbi var.

ç) İnci gibi dişlerimi her gün iki kez fırçalarım.
d) Eski hamamı yıkıp yerine iş merkezi yapacaklar.
e) On yıl sonra memlekete dönebildik. S7.   4 yıl önce 16 yaşında olan Ender, 3 yıl sonra kaç

yaşında olur?
S6. Aşağıdaki cümlerlerde isim hâl eki alan sözcükleri
kutu içine alarak gösterelim.
a) Bizim apartmanda tam otuz aile yaşıyor.
b) Sarı saçlı çocuğu buralarda gördünüz mü?
c) Zili duyan öğrenciler hızlıca sınıftan çıktı.

ç) Beni rahatsız etmeni istemiyorum artık. S8.  ( 32 x 9 ) - ( 400 - 164 ) = ?

3 yıl sonraki yaşı

etiket almak tutsak

4 yıl önceki yaşı şimdiki yaşı

cömert
ters

tenha şehir

zayıf iniş
kazanan

insan
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bolluk çirkin 7
iki basamaklı

7

1 kg kaç TL? 43 kg kaç TL? Para üstü
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S1. l Plânlı bir çizimdir. S1. 

n Semboller kullanılabilir.      Taze    olmayan     besinlerde

o Bir yeri tarif etmek için kullanılabilir. mikroorganizmalar üreyebilir.

z Yönler belirtilmelidir.      Taze besin,vitamin ve mineral-

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi krokilere ait lerini kaybetmemiş besindir.

bir özellik olamaz? Besinlerin  doğal  olanı  tercih 

a) n b) o c) l d) z edilmelidir.

Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden

hangisi ya da hangileri doğrudur?

S2.

a) K b) K ve L c) M d) L

S2.   Vitaminlerin özellikleri ile ilgili,

I. Enerji kaynağı olarak kullanılma

Nuray, evden eczaneye gitmek için sırası ile hangi II.Vücutta düzenleyici olarak görev yapma

yöne gitmelidir? III.Vücuda direnç kazandırma
a) güney - batı - kuzey c) batı - doğu - batı verilenlerden hangileri doğrudur?

b) doğu - güney - doğu d) kuzey - güney - batı

a) I ve II c) I ve III

b) II ve III d) I , II ve III

S3. Doğada insan eli değmeden, kendiliğinden var olan

ortamlar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) beşeri unsur c) doğal unsur S3.

b) yapay unsur d) yerleşim yeri

S4. Depremin  süresini  ve  şiddetini  ölçen  aletin  adı 

nedir?

a) sonar       b) sismograf        c) radar        d) Termometre Yukarıda sağlıklı beslenme piramidi verilmiştir.

Buna göre,aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

S5. Çevresine göre yüksekte olan geniş düzlükler hangi a) Sağlıklı beslenmek için değişik besin gruplarına

yeryüzü şekline örnektir? ihtiyacımız vardır.

b) Sağlıklı beslenmek için protein içerikli besinleri

a) plato                  b) göl                 c) dağ                   d) ova yağlardan daha fazla tüketmeliyiz.

c) Günlük sebze - meyve tüketimi vücut sağlığımız 

için gereklidir.

S6. Gölge oyunu ve kukla ile ilgili aşağıdakilerden han- d) Sağlıklı beslenmek için en fazla katı ve sıvı yağlar

gisi söylenemez? tüketilmelidir.

a) Çağdaş Türk tiyatrosunun en temel eserlerindendir.

b) Türklerin eski oyunlarındandır. S4.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

c) Milli kültürümüzün ögelerindendir. a) Kuvvet cisimleri her zaman hareket ettirir.

d) Seyirlik oyunlardandır. b) Kaslarımızın kuvvet uygulayabilmesi için ener-

jiye ihtiyaç duyarız.

c) Sürtünme kuvveti cisimleri yavaşlatır.

S7. Ailesiyle ilgili sözlü tarih çalışması yapmak isteyen d) Kağıdı buruşturduğumuzda kuvvetin şekil değiş-

Pelin, aile bireylerinden hangisiyle görüşmeye başlar tirme etkisi gözlemlenir.

ise daha doğru olur?

S5.Kapalı mekanlarda uygulanan sigara içme yasağı-

a) annesi           b) babası           c) ablası           d) dedesi na uymayanları hangi numaraya şikayet etmeliyiz?

a) 184 b) 110 c) 155 d) 112
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