
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1. Okunuşu verilen kesirleri yazalım.
a) başkası
b) bitirme a) onda iki = c) on bir bölü on altı =
c) geç
ç) yer S2. Verilen kesirlerin okunuşunu yazalım.
d) cahil

a) 7
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) 16
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

b) 2

" Ağrı Dağı sırtlarında yaban kedilerine rastlandı." 5

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

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

S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı a) 3 3 b) 9 14 c) 6 6
cümleler haline getirip tekrar yazalım. 7 3 11 11 2 10
a) Hayvanlara çok merhametli davranırdı Erdem.

S4.   5 tane 1  'in toplamı kaçtır?
b) Hayal kurarım her gece yatmadan önce. 8

S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım. S5. Cebimdeki paranın 2  'si ile kitap aldım. Ge-

6
riye 120 TL param kaldığına göre, Harcamadan önce
cebimde kaç TL vardır?

S6.    Yandaki bölme işlemine 
göre  bölen  ile  kalanın
çarpımı kaçtır?

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Sadeliği ve güzelliği bana elbisenin fiyatını unutturdu. S7. Her seferinde 186 kg yük taşıyan bir kamyonet 

b) Bu soğuk havada sıcak bir salebe hayır diyemem . 16 sefer sonunda toplam kaç kg yük taşımış olur?

c) Salıncağa binmek için saatlerdir sıra bekliyorum.

ç) Masanın bir ayağı kısa yapıldığı için sallanıyordu.  
d) Evin önündeki çardağa iki minik kuş konmuştu. 
e) Barajda meydana gelen çatlağı tamir etmek gerekiyor. 

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere S8. Bir çıkarma işleminde fark 374'tür. Eksileni 86
uygun noktalama işaretlerini yazalım. arttırıp, çıkanı 21 azaltırsak, yeni fark kaç olur?
a)  (   ) Nerelisin evlat (  )

(   ) Çankırılıyım efendim (  )
(   ) Buralarda ne iş yaparsın (  )

b) Ah (  )  elimi kestim (  )
c) Annem de bizimle gelir mi bilmem (  ) S9.  " 80 - 86 - 85 - 91 - 90 - 96 - 95 - K "  örüntüsüne

ç)  17 ( ) 6 (  ) 2009 (  ) da  dünyaya gelmişti Ece (  ) göre "K" sayısının 7 birlik 4 onluk eksiği kaçtır?

gök
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    Yukarıdakilerden hangileri teknolojik ürün değildir? E

a) I - II            b) III - IV              c) I - III              d) II - IV L

Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki ifadelere karşı-

lık gelen kavramlardan hangisi yer almamaktadır?

S2. a) Mıknatısın kullanıldığı aletlerden biridir.

b) Mıknatıs tarafından çekilen eşyaların yapısında

bulunur.

Yukarıda  resmi  verilen  aletleri  icat eden bilim in- c) Mıknatıs tarafından olumsuz etkilenen eşyalar-

sanları, hangi seçenekte verilmiştir? dan biridir.

d) Mıknatısı oluşturan kutuplardan biridir.

a)

b)

c) S2.  Esnek maddelerle ilgili olarak ;

d) Sünger ve bakır tel, örnek olarak verilebilir.

Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şek-

line dönerler.

S3. "Öğretmenimiz akıllı tahtada ders anlatıyor ama Hiçbir kuvvet kalıcı şekil değişikliğine neden 

ben kendimi derse veremiyordum. Nasıl verebilirdim olamaz.

ki dişim çok ağrıyordu. Durumu fark eden öğretmenim ifadelerinden hangileri söylenemez?

cep telefonuyla annemi aradı. Okul idaresinden izin

alan annem beni otobüse bindirerek hastaneye götür- a) ve c) ve

dü. Hastanede diş hekiminin kullandığı dolgu ışın ciha- b) ve d)  - ve

zı çok ilginçti. " 

Yukarıdaki parçaya göre, aşağıdaki yargılardan han-

gisine ulaşılabilir? S3. Hareket yönü

a) Yapılan bilimsel çalışmalar teknolojinin gelişmesine

engel olur. Uygulanan Kuvvetin yönü

b) Teknolojik ürünleri yakın çevremizde göremeyiz.

c) Teknolojik ürünler hayatımızın birçok alanına girmiştir. Yukarıdaki  görsele  göre  topa  kuvvetin  hangi

d) Bilim insanlara doğru kararlar vermelerinde yol gös- etkisi  uygulanmıştır?

tericidir. a) yavaşlatma c) yön değiştirme

b) hızlandırma d) durdurma

S4.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Unutulmaya yüz tutmuş oyunları çocuklara tanıtmak 

gerekir.

b) Oyunlar, yeteneklerimizi ve zekamızı geliştirmeye S4.

katkı sağlar.

c) Geçmişten günümüze bazı oyunlarda değişiklikler

olmuştur.

d) Geleneksel oyunlar çocukları sosyal hayattan uzak-

laştırır.

Yukarıdaki görsele göre, dereceli silindire atılan

S5. Seda, aile tarihini araştırırken aşağıdaki kişilerden taşın hacmi kaç mL'dir?

hangisi ile görüşürse daha kapsamlı bilgi edinir? a) 50 mL c) 150 mL

a) eniştesi c) babaannesi b) 100 mL d) 200 mL

b) annesi d) halası
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