
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1. Okunuşu verilen kesirleri yazalım.
a) mağlup
b) becerikli a) beşte bir= c) on bölü üç =
c) dağınık
ç) sıhhatli S2. Verilen kesirlerin okunuşunu yazalım.
d) savunma

a) 9
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) 6
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

b) 2
" Çal sazını ozan, dertlerimiz kalsın gerilerde." 11

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

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

S3. Aşağıda verilen olumlu cümleleri, olumsuz cümle a) 3 3 b) 6 4 c) 1 1
 haline getirip tekrar yazalım. 7 10 16 16 8 2
a) Ayakkabılarımı bağlamayı öğrenebildim.

S4. Günün 16 saatini uyuyarak geçiren bir arslan kaç
dakika uyanık kalıyordur?

b) Yelkenli gemi yavaş yavaş ufukta kayboldu.

S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına 
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım. S5.    75 sayfalık kitabın 2  'sini okuyan Mehmet,

5
kaç sayfa kitap okumuş olur?

S6.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.

2 0 0 3 0 6 1 4
 - 1 9 6 7 1 0 2 2

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük-
leri kutu içine alarak gösterelim.
a) Başlığı kırmızı kaleminle yazmayı unutmuşsun.
b) Tanıdığı insan sayı bir elin parmaklarını geçmez. 
c) Kırılan parmağı hemen alçıya alıp tedavi etmişler. 1 0 1 8 1 1 1 0

 + 0 6 5 3  - 0 7 3 6
S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak (  )  S7.  Bizim lokantada bir saatte 7 peynirli, 10 kıymalı,
b) Evleri (  ) şehirden uzak tenha bir yerdeydi (  ) 3 karışık ve 5 sucuklu pide satılıyor. Buna  göre, ve-
c) Kızılırmak ( ) hangi denize dökülüyor ( ) rilen bilgileri sütun grafiği ile gösterelim.

S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım.
a) ……..………..dönerken pişmaniye almayı unutmayın.
b) Bu resmi …...……… yaptım.
c) "……………... düşen ağlamaz. " demişler.

ç) ………….her yaz Samsun'a gider misiniz? 
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S1. Verilen  ihtiyaçlardan hangisi daha az harcama yapı- S1. I. III.

larak karşılanabilir?

a) Ev b) Ekmek  c) Araba d) Çamaşır makinesi II. IV.

S2. Verilenlerden hangisi istek değildir? Yukarıdaki verilen madde çiftlerinden hangisi

a) gezmek c) tatil yapmak aynı hâlde bulunmaktadır?

b) yemek yemek d) eğlenmek

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

S3.Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur? S2. Tereyağı, sıvı hâlde bir maddedir.

a) Manavgat Şelalesi c) Efes Antik Tiyatrosu Hava, gaz hâlinde bir maddedir.

b) Mısır Çarşısı d) Dolmabahçe Sarayı Süt sıvı hâldedir.

Toz şeker katı maddedir.

S4.Dünya Meteoroloji Günü hangi tarihte kutlanır? Yukarıdaki maddelerin hâlleri ile ilgili verilen

a) 23 Mart c) 1 Ocak bilgilerden hangisi yanlıştır?

b) 5 Haziran d) 19 Mayıs

a) b) c) d)

S5.Doğal afetler meydana geldiğinde aşağıdaki yardım

kuruluşlarından hangisi insanlara yardım eder? S3.Sıvılarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a) AÇEV c) KIZILAY yanlıştır?

b) TEMA d) LÖSEV a) Hacimlerini bulmak için dereceli silindir kullanılır.

b) Akışkandır.

c) Konuldukları kabı tamamen doldurur.

S6.Verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir? d) Bulunduğu kabın şeklini alır.

a) İstekler ve ihtiyaçlar  aynı  şeylerdir.

b) İhtiyaçlar karşılanmadığında bireyin hayatı zamanla

tehlikeye girebilir. S4. Her maddenin sıcaklığı aynıdır.

c) İstekler, kişilere göre değişiklik gösterebilir.

d) İnsanlar,  öncelikle  zorunlu  ihtiyaçlarını  karşılamak 

zorundadır. D Y

  Sadece  katı  maddeler    Buzdolabına konulan su 

S7.Yandaki görselin icat edilmesi, aşağı-   ısı  verir.  ısı alır.

daki verilen olaylardan hangisinin gelişi-

minde daha etkili olmuştur?

D Y D Y

a) İletişim       b) Sağlık        c) Ulaşım       d) Eğitim

Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta-

S8.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) Nicolas Conte, elektrik ampulünü icat ederek insan- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.

lığa büyük bir katkıda bulunmuştur.

b) El Cezeri, günümüz robot çalışmalarının ilk örnekle-

rini yapmıştır. S5. l Cisimlerin türünü değiştirebilir.

c) Lagari Hasan Çelebi, kendi icadı olan roketle gökyü- v Cisimlerin hızını değiştirebilir.

züne yükselmeyi başarmıştır. u Cisimlerin konumunu değiştirebilir.

d) Carl Benz, modern otomobillerin ilk örneğini  yapma- q Cisimlerin şeklini değiştirebilir.

mayı başarmıştır. Kuvvetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) l b) v c) u d) q
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