
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.  Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım.
a) berk
b) bayat 4 5 7 8 5 9
c) somut  + 4 6 9 4  + 3 2
ç) telaşlı 8 0 1 6
d) çözüm

5 8 2
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş)
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.  + 2 6 6 5  + 1 4 6

6 0 0 3 8 0 5
" Yeşil ışık yanıyorsa hiç durma hemen karşıya  geç."

S2. Bir bölme işleminde bölünen 346, bölüm 13 ol-
…………………………..………………………………………………………………………………. duğuna göre, kalan ile bölenin toplamı kaç olur?

S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı
cümleler haline getirip tekrar yazalım.
a) Her hafta sonu ağırlıyorduk onlarca misafir.

b) Daha çok oyuncak almak için biriktiyordu paralarını. S3. Bir markette 26 koli makarna vardır. Her kolide
45 paket  makarna olduğuna göre, markette kaç pa-
ket makarna bulunmaktadır?

S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.

S4.Beş kişilik bir ailenin üç yıl önceki yaşları toplamı
120 ise, bu ailenin bugünkü yaşları toplamı kaç olur?

S5. 7 6 A    Yandaki çıkarma işlemine göre,
 - 3 2 7 AxB kaçtır?

4 B 9

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a)En büyüğü 8 yaşında olan üç kardeştiler.
b) Havucu ince ince rendeleyip tavada kızarttık.
c) THY'nin uçağı ile yolculuk ettik. S6.Fırıncı günlük 6840 ekmek pişirmektedir.Ekmek-

ç)  Boğulmak üzere olan çocuğu son anda kurtardılar . lerin 2218 tanesini sabah, daha sonrada sabah sattı-
d) Kavak ağacı bünyesinde bol miktarda su barındırır. ğının 2142 fazlasını  akşam  sattı.  Fırıncının,  geriye 
e) Annemin yaptığı sütlacı herkes beğenerek yer. satmadığı kaç ekmeği kalır?

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Hangi cümlede ( ) sıcak ( ) sözcüğü farklı bir anlamda 

kullanılmıştır (  )
b) Adlar somut ( ) soyut ( ) tekil  veya çoğul olabilir ( ) S7.
c) Adem ( ) derse geç kaldığı için ( ) Özür dilerim ( )  ( ) 

dedi ( )

ç) Saatlerce konuştuk ( ) Tıpkı geçen yıl olduğu gibi (   ) Yukarıdaki bölme işlemlerine göre,   KLM - AB=?

var sorun net

716

   gölge       çuval          yazın         kışın          hoş            boş

 olmadan        yemek             emek            olmaz

  seven           dikenine           gülü             katlanır

   yakar          düştüğü              ateş                 yeri
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S1. İçiririm toprağa suyu doyasıya, S1.

Kaydırırım dağdan aşağıya

Ağaç, ev ne varsa önüme katar,

Alırım aşağıya.

Yukarıdaki dörtlükte bahsedilen doğal afet aşağıda-

kilerden hangisidir? Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle

a) Deprem b) Heyelan   c) Fırtına d) Çığ yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri olur?

a) Yalnız L c) K ve M

b) L ve M d) Yalnız M

S2.

S2. Sertlik,ufalanabilirlik,boşluklu yapı,

renk ve parlaklık kayaçların sınıflandırıl-

masını sağlar.

D Y

   Verilen görsele göre Defne Hanım, evine gitmek için

sırasıyla hangi yönleri takip etmek zorundadır?
a) Önce doğu, sonra kuzeydoğu, daha sonra güneybatı Madenlerin çok Fosilleşmenin gerçek-

b) Önce doğu, sonra güneydoğu, daha sonra kuzeydoğu farklı kullanım leşmesi için bakteri-

c) Önce doğu, sonra güneydoğu, daha sonra kuzeybatı alanları olur. lerin yaşamasına uy-

d) Önce doğu,sonra güneydoğu, daha sonra güneybatı gun ortam gerekir.

D Y D Y

S3.

l z q u

Yukarıdaki tabloda verilenlerden beşeri unsur olan Yukarıdaki ifadeler doğru ve yanlış olarak takip

boyandığında, tablonun son hali nasıl görünür? edilerek ilerlendiğinde hangi sembole ulaşırız?

a) b) c) d) a) l b) z c) q d) u

S4." Depremleri kaydeden, şiddetini ve uzaklığını gös- S3. l l

teren alete….…………denir."  Cümlesinde boş bırakılan

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? l l

a) termometre c) sismograf

b) steteskop d) plato Kayaçlar çeşitli etkenler nedeniyle aşınır. Bu 

aşınma sonucunda oluşanlar aşağıda karışık olarak

verilmiştir. Bu maddelerin önündeki noktaları olu-

S5.Verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir? şum sırasına göre birleştirdiğimizde nasıl bir görü-

a) Erozyonu önlemek için ağaçlar kesilmelidir. nüm olur?

b) Deprem öldürmez, bina öldürür!

c) Müze, cami, kaldırım, çeşme beşeri unsurlardır. a) l l c) l l

d) Krokilerde yön mutlaka belirtilmelidir.

l l l l

S6.Teknolojik aletlerle ilgili verilen ifadelerden hangi-

si yanlıştır?

a) Telefon ve faks eğitim alanında kullanılan teknolojik b) l l d) l l

ürünlerdir.

b) Teknolojik aletler bilimsel çalışmalar sonucu geliştirilir. l l l l

c) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.

d) Teknoloji zaman ilerledikçe gelişmektedir.
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