
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1. Okunuşu verilen kesirleri yazalım.
a) çekingen
b) sayısal a) yedide altı = c) yirmide sekiz =
c) cılız
ç) bölme S2. Verilen kesirlerin okunuşunu yazalım.
d) alım

a) 12
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) 8
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

b) 6

" Soluk renkte bir elbise giyerek sokağa çıkmıştı." 10

…………………………..……………………………………………………………………………….

S3. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = ) 

S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı a) 5 5 b) 7 11 c) 1 9
cümleler haline getirip tekrar yazalım. 5 3 12 12 4 4
a) Her sabah yeni bölümlerini izlerim çizgi filmlerin.

S3. 3 2 x  = 868 işleminde verilme-
b) Babam hepimize verdi on lira. yen çarpan kaçtır?

S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım. S4.  =  480 : 10 olduğuna göre;

 = 36000 : 100  +  + kaçtır?
 = 7000 : 1000

S5. ( x 13 )  x  24  =    16  x  (        x  24 ) 

Yukarıdaki çarpma işlemine göre , verilmeyen 
sayıların farkı kaçır?

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Kaza sonrasında omuriliği birkaç yerinden kırılmış.
b) Minikler ortalığı fena halde dağıtmıştı. S6.     2 4 1 5  :  6  >  ? eşitsizliğine göre, "?" sayı-

c)  Her doğan yeni gün yeni bir ümide ilk adımdır. sı  en çok  kaç olabilir?

ç) Anadolu, birçok uygarlığı topraklarında misafir etti.  
d) Karnıyarığı kısık ateşte yarım saat kadar pişirmelisin. 
e) Yanlışlıkla tetiğe basınca az kalsın beni vuracaktı. 

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım. S7.  326.218  sayısının birler bölüğündeki rakamların
a) Ağaçları (  ) çiçekleri (  ) kuşları korumalıyız (  ) sayı değeri çarpımı kaçtır?
b) Eyvah (  ) Şimdi bir kaza yapacak (  )
c) Biraz daha yemek alır mısın (  )
ç)  Nasreddin Hoca (  )

(  )  Ya tutarsa, demiş (  ) S8. 70 ' e yuvarlanan en büyük iki basamaklı tek sa-

d) hakim (  ) Adalet dağıtan kişi, yargıç (  ) yının basamak değeri farkı kaçtır?

sarılır      denize     yılana     düşen

çarpma
para satım fiş

bir        yiğidin        yoğurt        her       vardır          yiyişi

yanan     üfleyerek     yoğurdu      sütten       ağzı       yer 

işe          karışır            acele         şeytan

bozuk karışık
doğal

çıkarma

ortak sözel
tamir
kesir
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S1. " Teknolojinin gelişmesiyle birlikte teknolojik ürün- S1. 

ler  de  gelişmektedir.  Yeni  teknolojik ürünlerden ba-

zıları hayatımızı kolaylaştırırken sağlığımıza oldukça za-

rar vermektedir. "

Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi bu açıkla-

maya uygun bir üründür?

a) cep telefonu c) ütü

b) bulaşık makinesi d) saat Yukarıdaki görselde mıknatısın olumsuz etkile-

diği eşyaların bulunduğu kısımlar boyanırsa şeklin

yeni görünümü nasıl olur?

S2.

a) c)

b) d)

Yukarıdaki şemada verilen ifadeleri doğru veya yan-

lış olarak takip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 S2.

S3. Aşağıda verilen görsellerin hangisinde teknolojik

bir ürünün ilk halinden en gelişmiş haline olan süreci

doğru olarak verilmiştir? Yukarıda "            "   yönünde hareket eden otobü-

se "               "  yönünde bir kuvvet uygulanıyor.

Bu durumda otobüste, aşağıdaki durumlardan

a) hangisi gözlemlenemez?

a) Otobüs, "            " yönünde daha hızlı hareket eder.

b) Otobüs yavaşlar.

b) c) Otobüs durabilir.

d) Otobüs önce yavaşlar, sonra "          " yönünde ha-

reket eder.

c) S3. Yandaki görsele

göre, cam beher 

içindeki suyun net

d) kütlesi kaç g'gır?

a) 350 g

b) 750 g

S4. Verilenlerden hangisi geleneksel oyunlarımız ara- c) 1 kg

sında yer almaz? d) 550 g

a) bezirgânbaşı c) jenga

b) mendil kapmaca d) karaguni S4. Aşağıdakilerden hangisi doğal besin değildir?

a) Karnabahar c) Elma

S5. "Yarın ilk uçakla Almanya'ya gideceğim. " diyen bir b) Meyveli yoğurt d) Patates

kişinin yanında hangi belge kesinlikle bulunmalıdır?

a) okul kimliği c) sağlık raporu S5.Verilenlerden hangisi bir madendir?

b) pasaport d) evlilik cüzdanı a) kayaç         b) bor         c) çakıl        d) fosil
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