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“Yeni aldığım beyaz ayakkabılar ayağıma dar 

geldi.” 
 

1.   Yukarıdaki cümlede altı çizili olan sözcükle-

rin zıt anlamlıları hangi seçenekte doğru ve-

rilmiştir? 

A) eski – ak – bol                   

B) eski – siyah – geniş          

C) taze – kara – bol  

 
2.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

kelimeler bir arada verilmiştir? 

A) Şimşek çakmadan gök gürlemez.                      

B) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin. 

C) Deli dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.      

 
“Bir bardak sıcak çay içer misin?” 

 

3.   Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden 

hangisinin zıt anlamlısı vardır? 

A) sıcak                    

B) bardak                    

C) çay 

 
4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler kullanılmamıştır?   

A) Hem gülmüş hem ağlamıştım.                

B) Aşağı yukarı iki hafta sonra gelirim.                

C) Heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. 

 
5.   Hangi sözcük çift anlam ilişkisi bakımından 

diğerlerinden farklıdır?   

A) katı – sert 

B) acı – tatlı                 

C) var – yok               

 
 

6.   Aşağıdakilerden hangisi komşusunun hakkı-

na saygı göstermemiştir? 

A) Rana abla, komşusuna yaptığı börekten ver-

di. 

B) Dilek bayramda komşuları Nuran teyzeyi ziya-

ret etti.          

C) Melek Hanım, gece elektrik süpürgesini çalıştı-

rır. 

Demetlerin üst katında yaşlı bir komşu, alt katla-

rında da ikiz bebekler varmış. Demet de kardeşi 

Buket’le oyun oynarmış. 

 
7.   Yukarıda anlatılan olaya göre Demet ne ya-

parsa duyarlı davranmış olur? 

A) Yaşlı komşunun alışveriş poşetlerini taşımasına 

yardım ederek                  

B) Kardeşi ile evde top oynayarak 

C) Yüksek sesle müzik dinleyip dans ederek 

 
8.   Komşuluk ilişkileriyle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Komşularımızı gördüğümüzde onlardan kaç-

malıyız. 

B) Komşularımızı ziyaret edip hallerini sormalıyız. 

C) Gürültü yaparak komşularımızı rahatsız etme-

liyiz. 

 
9.   Aşağıdaki atasözlerinden hangisi komşuluk 

ilişkilerinin önemini anlatmaktadır? 

A) Damlaya damlaya göl olur. 

B) Besle kargayı oysun gözünü. 

C) Ev alma komşu al. 

 
10.   Aşağıdakilerden hangisi komşularının hak-

larına saygı gösteren bir kişinin yapmayacağı 

davranıştır? 

A) Merdivenlerden inip çıkarken sessiz olmak                         

B) Evde yüksek sesle müzik dinlemek                         

C) Komşularımızla karşılaştığımızda selam vermek                  

 



11.   Arı İlkokulu, Tema Vakfı ile 316 tane meşe, 

192 tane çam fidanı dikmiştir. Bu fidanlardan 

103 tanesi tutmadığına göre, kaç fidan tut-

muştur? 
 

A) 425   B) 415   C) 405 

 
12.   Şule, 320 sayfalık kitabın birinci gün 67 say-

fasını, ikinci gün 110 sayfasını okudu.  

     Okumadığı kaç sayfa vardır? 
 

A) 143   B) 153   C) 243 

 
Manavda satılan meyvelerin miktarları tabloda 

gösterilmiştir. 13, 14 ve 15. soruları tabloya göre 

yanıtlayalım. 

 
 

13. Satılan üzüm ve çilek miktarını gösteren sıklık 

tablosu hangisidir? 

 A)          B)    C)  

 

 
14.   14 kg satılan meyve hangisidir? 

  A)                             B)                              C)  

 
15. Hangi meyve ve satıldığı miktar doğru eşleş-

tirilmiştir? 

 A)                         B)                         C)   

 

 

 

  I – Fırtına 

 II – Hortum 

III – Deprem  

16.   Numaralanmış doğal afetlerden hangileri-

nin sonucunda tehlikeler ortaya çıkar? 
 

A) I ve II 

B) II ve III         

C) I, II ve III 

 
“Hareket halindeki cisimleri durdurmak bazen 

tehlikelere neden olabilir.” 

 

17.   Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açık-

lamaya örnek oluşturur? 

A) Rüzgâr gülünü durdurmak. 

B) Salıncakta sallanan arkadaşımızı durdurmak. 

C) Kaleye gelen topu durdurmak 

 
18.   Aşağıda verilen doğa olaylarından hangisi 

tehlike oluşturmaz? 

A) Güneşin batışı  

B) Kar kümelerinin yamaçlardan kopması  

C) Yer kabuğunun hareketlerinin sonuçları 

 
1. Çok güçlü rüzgârlardır. 

2. Evlerin ve iş yerlerinin çatılarını uçurabilir. 

3. Bu tip doğa olaylarından korunmak için kapalı 

yerlerde beklenmelidir. 

 

19.  Yukarıda anlatılan doğa olayı aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 
 

A) sel     

B) fırtına           

C) deprem 

 
20.   Aşağıdaki olaylardan hangisi hareketli ci-

simlerin neden olabileceği tehlikelere örnektir? 
 

A) Vantilatörün serinletmesi 

B) Mikser ile kek yapılması 

C) Matkabın elimizi yaralaması         

 
 KONTROL ETMEYİ UNUTMAYALIM  

NOT: Her soru 5 puandır. 


