
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.  Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım.
a) lâl
b) kaba 3 9 5 6 7 8
c) sığ  + 2 2 9 7  + 5 2
ç) keder 8 4 0 5
d) hariç

3 3 7
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş)
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.  + 4 3 2 5  + 4 7 5

7 1 0 6 9 2 4
" Gözleri yaşlı bir şekilde uzaklara doğru bakıyordu."

S2. Bir bölme işleminde, bölüm 74, bölen 13 ve ka-
…………………………..………………………………………………………………………………. lan en büyük bir basamaklı çift sayı olduğuna göre

bölünen sayı kaçtır?

S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı
cümleler haline getirip tekrar yazalım.
a) Bayramlarda ziyaret edilir büyüklerimiz.

b) Sabah kalkar kalkmaz önce aradı kuzenini. S3. 4008'in 3 katı ile 12'nin 5 katının sayı değerleri
toplamının farkı kaçtır?

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

S4. Bir site 5 blok, her blok 4 katlıdır. Her katta 8 
daire vardır.Buna göre, bu  site toplam kaç daireden
oluşmaktadır?

S5. 2184 + 1236 =
ise;  'nin 7 'ye

 - 2080 = bölümü kaçtır?

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Çocuğun feryadı ortalığı ayağa kaldırdı.
b) Ailenin beşinci ferdi de bugün aramıza katıldı.
c) Masanın üzerindeki evrağı imzalatıp getirir misin?

ç) Konutların ikinci etabı sahiplerine teslim edildi.
d) Kapıdan geçerken eşiğe dikkat edersen iyi olur.
e) Cephedeki askerlerimizin hiç erzağı kalmamıştı. S6.    A  >  1234 : 6 eşitsizliğine göre, "A" sayısı

en az kaç olabilir?
S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Nereye gittiğini söylemedi mi (  ) 
b) Hey (  ) Oraya nasıl çıktın (  )
c) Ece   25 ( ) 06 ( ) 2011 yılında Bursa ( ) da doğdu ( ) S7. Basamaklarındaki rakamları birbirinden farklı en
ç) Kitaplıktaki  dergi ( ) hikâye ( ) roman ve şiirleri  ayrı küçük dört basamaklı sayının 3 onluk 7 yüzlük 4 bir-

ayrı  raflara dizdim (  ) lik  eksiği kaçtır?

d) Annemler geldi mi hemen çıkarız (  ) 
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S1. I. Telgraf S1. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?

II.Elektrik süpürgesi a) gölge    b) bulut  c) ışık d) ısı 

III.Gemi

Yukarıdaki ürünler aşağıdaki kullanım alanlarıyla eş-

leştirilirse hangi alan dışta kalır? S2. Temizlik amaçlı kullanılan paspasların yapımın-

a) Ulaşım c) Temizlik da kullanılan malzemeleri seçerken hangi özelliği-

b) İletişim d) Eğitim ne dikkat edilir?

a) Esnek olmasına

b) Suda batmasına

S2. I. Metro - tren c) Suyu çekmesine

II. Telefon - mektup d) Mıknatıstan etkilenmemesine

III. Fırın - tost makinesi

IV.Tansiyon aleti - elektrik süpürgesi

Yukarıdaki kullanım alanları aynı olan ürünler grup- S3.Aşağıdaki maddelerden hangisi hem suyu çek-

landırılmıştır.Buna göre,hatalı gruplandırılan hangisidir? mez hem de suda batar?

a) I b) II c) III d) IV a) Yün kumaş b) Tahta kaşık

b) Pet şişe kapağı d) Metal kaşık

S3.

S4.

Yukarıdaki madenler aşağıdaki kullanım alanları

ile eşleştirilecektir.

1-Asfalt yapımında ve elektrik  enerjisi üretiminde

2-Otomotiv sanayinde ve ray yapımında 

3- İlaç sektöründe, takı ve mücevher yapımında

Gamze,teknolojik bir ürün tasarlamaya karar ver- Eşleştirme tamamlandığında verilen seçenekler-

miştir. Tasarımla ilgili önündeki yollardan hangisine den hangisi doğru olur?

gitmesi uygun değildir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 a) 1  - q c) 1  - l

2  - z 2  - q

3  - l 3  - z

S4.

b) 1  - z d) 1  - q

2  - l 2  - l

3  - q 3  - z

S5. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin şekil değişti-

rici etkisine örnek verilemez?

Verilen görsele göre, hangi ifade yanlış olur?

a) Yalova, Bursa'ya göre kuzeyde, Kocaeli'ye göre ise

güneydedir. a) b)

b) İstanbul'un hem Karadeniz'e hem de Marmara De-

nizi'ne kıyısı vardır.

c) Marmara Denizi, Karadeniz'e göre güneydedir.

d) Çanakkale, Karadeniz'e göre kuzeydedir.

S5.Verilenlerden hangisinin krokisi çizilemez? c) d)

a) Türkiye'nin c) Mahallenin

b) Okulun d) Sınıfın
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