
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1. Okunuşu verilen kesirleri yazalım.
a) hasım
b) sık a) on dörtte iki= c)beş bölü yedi =
c) sual
ç) bağımsız S2. Verilen kesirlerin okunuşunu yazalım.
d) yerli

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

b) 5
"Yeni aldığı arabasıyla hava atmak için yanımızda durdu." 7

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

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

S3. Aşağıda verilen olumlu cümleleri, olumsuz cümle a) 5 5 b) 7 2 c) 3 3
 haline getirip tekrar yazalım. 8 3 11 11 10 21
a) Öğleden sonraları parkta spor yapmaya karar verdik.

S4. Saat 20.20 ' de Ankara'dan hareket eden otobüs,
sabah 06.45'te Samsun'a varıyor. Buna göre otobüs,

b) Berrak suda kendi yansımanı gördün mü? kaç saat yol almış olur?

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

S5.  81  Lira  ile pazara  çıkan Ayşe Teyze, parasının
1  'i ile portakal, 4  'ü ile kestane 2  'si ile muz
9 9 9

aldığına göre, alış veriş sonunda cebinde kaç lirası
kalır?

pr

S6.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim. 2 0 1 1 0 5 0 9

a) Şafağa kadar gözünü kırpmadan nöbet tuttu.  - 1 9 8 4 1 2 1 5

b) Bebeğin yakasında takılı olan nazarlığı kayboldu. 
c) Birkaç oyuncağı çantasına koyup parka gitmiştik.

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Zavallı ( ) daha çok küçüktü ( )  1 6 2 4 1 7 0 8
b) İlkbaharın ayları ( ) mart ( ) nisan ve mayıstır ( )  + 0 5 3 9  - 1 2 2 3
c) Ne dediğinizi tam anlayamadım ( ) 

S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım. S7.   75 58 39     Yandaki örtüntüde kuralı
a) ……..………..de mi sinemaya gideceksiniz? 66 48 30 bozan sayının, basamak
b)…...……………araba kullanmaktan ne anlarsın ! değeri farkı kaçtır?
c) …...……….,tanıdığım en cesur insandır.

ç) Bu güzel projeyi……….…….tasarladık. 

  kapar       sürüden     kurt       ayrılanı 

ceza
hedef yabancı katı

kısa

 başına     komşuna   gülme      gelir

      ile       su    dönmez       değirmen      taşıma 

  değil    başta       yaşta          akıl  

mükemmel dost
seyrek

tutsak

ucuz masum
gaye

maksimum
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S1. Verilen  ifadelerden  hangisi  yönümüzü  bulmakla S1. 

ilgili yanlış bir ifadedir?

a) Dolunaydan yararlanırız.

b) Pusuladan yararlanırız.

c) Kutup Yıldızı'ndan yararlanırız.

d) Ağaçların yosunlu kısımlarından yararlanırız.

Görseldeki maddelerle ilgili olarak;

S2. Telgraf Faks I.Mıknatıs, 1 maddesini çeker.

İnternet Radyo II. 3 maddesi suda yüzer.

III. 1 ve 2 maddeleri suda yüzer.

Yukarıda sembollerle ifade eilen iletişim araçların-

dan hangisi, dünyanın her yeri ile iletişim içinde olma- İfadelerinden hangileri doğrudur?

mıza yardımcı olur? a) I ve II         b) I ve III          c) II ve III          d) I , II ve III

a) b) c) d) S2.

S3.

Aşağıdaki seçeneklerde verilen buluşlardan hangisi

yukarıdaki bilim insanlarından birine ait değildir?

a) İlk motorlu uçak c) Telefon

b) Telgraf d) Ampul

S4.Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin  olumsuz so- Verilen ifadeleri doğru veya yanlış olarak takip

nuçlarından biridir? edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşırız?

a) Tedavilerin daha çabuk yapılması.

b) Hızlı iletişim a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

c) Radyasyon yayması

d) Zaman tasarrufu

S3. Alışverişe giden Banu, paketlenmiş bir ürün 

alırken;

S5. Verilen  oyunlardan  hangisi  geçmişten  günümüze I. TSE belgesine,

milli bir kültür ögesi sayılamaz? II. Son kullanma tarihine,

a) Cirit b) Voleybol  c) Güreş    d) Okçuluk III. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 

onaylanmış olmasına,

verilen bilgilerden hangilerine dikkat etmelidir?

S6. a) I ve II         b) I ve III          c) II ve III         d) I , II ve III

I.

II.

III. S4.Verilenlerden hangisi

IV. uçan balonun içindeki

maddenin hâli için doğru

     Yukarıdaki tabloda teknolojik ürünler ve kullanıldık- bir ifadedir?

ları alanlar verilirken  bir  hata  yapılmıştır.  Buna göre, a) Belirli bir hacmi vardır.

tablonun doğru olabilmesi için hangi ürünlerin yer de- b) Sıkıştırılamazlar.

ğiştirmesi gerekir? c) Bulunduğu ortama yayılır.

a) I - II   b) II - III    c) II - IV     d) I - III d) kendine özgü, belirli bir şekli vardır.
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