
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1. Okunuşu verilen kesirleri yazalım.
a) suç
b) adem a) yedide iki= c) on sekiz bölü altı =
c) keder
ç) hayal S2. Verilen kesirlerin okunuşunu yazalım.
d) ati

a) 11
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) 5
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

b) 3

" Kaynak sularını şişelemek için bir tesis kuruyoruz ." 10

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

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

S3. Aşağıda verilen olumlu cümleleri, olumsuz cümle a) 10 10 b) 10 4 c) 7 15
 haline getirip tekrar yazalım. 2 6 16 16 12 12
a) Gelmem için çok ısrar etti.

S4.Bölenin 24 olduğu bir bölme işleminde bölüm 47
b) Annem evin perdelerini bugün yıkayacak. olduğuna göre, bölünen sayı en çok kaç olabilir?

S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım. S5. Bir çiftçi sürüsündeki koyunların 7  'sini satı-

9
yor. Geriye 38 koyunu kaldığına göre, çiftçinin sat-
madan önce kaç koyunu vardır?

Kalan

S6.    100 x ( 28 x 37 ) = ?    İşleminin sonucu kaçtır?

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Ocağın üstünde duran çakmağı bulamıyorum. S7. 5 A 6 B Yandaki işleme göre;

b) Elindeki çanağı kırmadan masaya götürmelisin.  + C 3 D 7 A + B + C + D =?

c) Pikniğe giderken çaydanlığı ben getireceğim. 8 1 9 6

ç) Dili damağı kuruyan çeşmeye koşuyordu.  
d) Damadımız oldukça genç ve iyi bir mesleğe sahiptir. 
e) Çoban değneğini dereye düşürünce çok üzüldü. 

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere S8. Aralarında 5 yaş fark bulunan üç kardeşten en
uygun noktalama işaretlerini yazalım. büyüğü 18 yaşında olduğuna göre, yedi yıl sonra bu
a) Yarın 13 ( ) 05 ( ) te toplantımız var ( ) üç kardeşin yaşları toplamı kaç olur?
b) Aaa ( ) bu konuda asla sana katılmıyorum ( ) 
c) 1987 ( ) 1995 yılları arasında  Samsun ( ) da yaşadık ( )
ç) Koştum ( ) yetiştim ( ) otobüse bindim ( ) 
d) Pek kaliteli bir ceket değilmiş ( ) 

e) Yarın okulda kurs yapılacak mı (  ) S9.   A < 2345 + 5478   ise,  "A" sayısı en çok kaç olur?

Satılan

huy
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S1. S1. 

z Aile tarihi oluşturmak için ansiklopedilerden yarar-

lanılabilir.

o Aile tarihini oluşturmak için aile büyüklerimizle gö-

rüşebiliriz.

n Sözlü tarih çalışması bizden önceki kuşaklarımızı da-

ha iyi tanımamızı ve anlamamızı sağlar.

l Aile tarihi oluştururken görsel kaynak ve nesneler-

den yararlanılabilir.

   Aile tarihi ile ilgili sembollerle belirtilen ifadelerden Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri ile  ilgili 

hangisi yanlıştır? aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

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

l l l l

l l l l

S2.Milli Mücadele sonunda yapılan hangi antlaşma ile

yurdumuzun sınırları belirlenmiştir? b) l l d) l l

a) Mondros Ateşkes Antlaşması l l l l

b) Lozan Barış Antlaşması l l l l

c) Mudanya Ateşkes Antlaşması

d) Ankara Barış Antlaşması S2. Deniz topu üretiminde plastik 

maddelerin tercih edilmesi bu madde-

nin aşağıdaki özelliklerden hangisi

S3.Yanda verilen görselin ile ilgilidir?

anlamı, aşağıdakilerden a) sağlam olması c) sert olması

hangisidir? b) suyu emmemesi d) yumuşak olması

a) Sığınak

b) Acil Toplanma Alanı S3.

c) Acil Çıkış

d) Okul Geçidi

S4. l Peri Bacaları l Bolu Dağı

l Fabrika Bacaları l Mısır Piramitleri Yukarıdaki verilen görsele göre, aşağıdakilerden 

l Keban Barajı l Yüzme Havuzu hangisi doğrudur?

a) Brüt Kütle : 2200 g c) Brüt Kütle : 5800 g

    Yukarıdaki verilen unsurlardan kaçı doğal unsurdur? Dara : 800 g Dara : 2200 g

Net Kütle : 8000 g Net Kütle : 3600 g

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

b) Brüt Kütle : 8000 g d) Brüt Kütle : 3600 g

S5. Dara : 2200 g Dara : 5800 g

1. Akıllı tahta D. Fotokopi makinesi Net Kütle : 5800 g Net Kütle : 8000 g

2.Projeksiyon Makinesi E. Ultrason cihazı

3.Tomografi makinesi F. Mikroskop

S4. Verilen  maddelerden  hangisinin  sıkıştırılma

Numaralar  ve  harflerle  belirtilen  teknolojik  ürün- özelliği vardır?

lerden  hangileri  yer  değiştirirse  ürünlerin  kullanım a) taş b) kalem c) oksijen d) süt

alanına göre sınıflandırılması doğru olur?

a) 3 ve D c) 2 ve D S5.Verilenlerden hangisinin belirli bir hacmi vardır?

b) 3 ve F d) 1 ve F a) su     b) parfüm      c) kitap      d) egzoz gazı

Eğitim Alanı Sağlık Alanı
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