
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) obje
b) grup 2 2 4 7 0 8
c) resim
ç) tılsım
d) macera

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim. 2 5 7 1 3 6
a) Sahil boyu fayton ile gezmek bir başka güzel.  x 8 4  x 5 3
b) Kırtasiyede sarı renk karton kalmamış.

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu 
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?) S2.Verilen şekilleri ifade eden kesir sayılarını yazalım.
a) Ani bir hareketle oturduğu koltuktan kalkıverdi .
b) Yarım saat sonra gelen dolmuşa güçlükle bindik .

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

S3.Sayı doğrusunda harflerle ifade edilen noktaları
 kesir sayıları ile yazalım.

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  timsal  -  toynak  -  termos  -  tütsü  -  tandır  -  tıkız  " 

1……………………………. 4………...……………….. 0 2 4

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...……………….. S4.Verilen boşluklara uygun sayıları yazalım.
a) 5 sa  26 dk :………….dk ç) 10 dk  34 sn :…………sn

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım. b) 94 dk :…….sa………dk d) 417 sn:…..dk………..sn
a) Güneşte çok kalınca …….………………………………...…….

c) 3 ay  2 hafta :………..gün e) 1 yıl 26 gün :………gün
b) Şarkının sözlerini bilmediği için…….……………...………..

S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
c) Seni arayamadım, çünkü……………………...…………………..

1 3 sa dk 1 0 sa dk
S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini  + 8 sa dk  - 4 sa dk
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) açacak : c) bölmüş :

b) kaldık : ç) ısıtıyor : 2 0 1 4 yıl 0 3 ay 1 2 gün
 - 1 9 9 3 yıl 0 9 ay 2 7 gün

S8. "  zeynebi yarın Okul'dan sonra görmeye gideriz ? "

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım. S6. Bir bahçenin 1  ' sine elma, 3  'sine ceviz,

7 7
geri kalanına da kiraz ağacı dikiliyor.Buna göre,bah-

çenin kaçta kaçına kiraz ağacı dikilmiştir?

ettiğini bulmak

yan gelip yatmak yaptığı kötülüğün cezasını çekmek

olayların sonucunu kestirememek

karşı çıkmamak, itiraz etmemek

sorumluluklarını yapmamak

TÜRKÇE

lider ucuzluk nesne
topluluk

besin görsel

basireti bağlanmak

ses çıkarmamak

doğa serüven
uğraş

kolay bölge

araç

sevinç
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S1. "Öğretmenlerimiz eskiden kara tahtada tebeşirle S1. 1 3

ders anlatırmış. Oysa şimdi öyle mi! Artık akıllı tahtada

ders anlatılıyor,projeksiyondan sunumlar yansıtılıyor." 2 4

Yukarıda anlatılanlara göre verilen ifadelerden han-

gisi yanlıştır?

a) Öğretmenler, eğitim alanındaki teknolojik gelişme- Yukarıdaki maddelerden hangisi saf maddeye

leri takip etmiştir. örnek olarak verilebilir?

b) Teknolojik ürünle eğitimde kullanılmaya başlanmıştır. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

c) Zaman içinde teknoloji gelişmiştir.

d) Eskiden eğitimde teknolojiden daha fazla yararlanı-

lıyordu. S2.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sütün içine şeker attığımızda karışım olur.

b) Karışımları oluşturan maddeler özelliklerini kay-

S2. l Amacın belirlenmesi n Ürün ve sunumu bederler.

z Araştırma ve eylem u Değerlendirme c) Karışımlar birden fazla saf maddenin karışması ile

oluşur.

     Yukarıda sembollerle ifade edilen proje aşamaların- d) Karışımlar ayrıldığında yine başlangıçtaki madde- 

dan   hangisi,  oluşturulan   bir  projenin   ilk  aşamasını ler elde edilir.

temsil eder?

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

S3.Verilen karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile

ayrılmaz?

a) Kum - su karışımı c) Odun talaşı - su karışımı

S3. b) Şeker - su karışımı d) Su - makarna karışımı

S4. 1. Naftalin 2. Turşu

Yukarıdaki  görsellerde  verilen  aletlerin  kullanım 3.Ekmek 4. Demir

alanları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Yukarıda verilen maddeler saf madde ve karışım

a) şeklinde aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandı-

b) rılmıştır?

c)

d) a)

b)

c)

S4. Farklılıklara saygı gösterdiğimizde ; d)

I. Saygı kültürü oluşur.

II. Her zaman ezilen biz oluruz.

III.Empati yapmak kolaylaşır. S5.

IV.Dünya, daha yaşanılır hale gelir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

S5.Aşağıdakilerden hangisi kroki çizerken dikkat etme-

miz gereken bir özellik değildir?

a) Önemli yerleri ifade eden semboller verilmesi.

b) Yön doğrultusunu gösteren ok konulması. Yukarıdaki tanımlarla kavramların doğru eşleşti-

c) En küçük ayrıntılara bile yer verilmesi. rilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

d) Herkes tarafından bilinen cadde, sokak ve bina adla- a) 1-b, 2-a, 3-c c) 1-c, 2-a, 3-b

rının yazılması. b) 1-a, 2-b, 3-c d) 1-b, 2-c, 3-a
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