
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
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S2.Verilen işlemleri yapalım.
S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

a) 15 6 7 b) 31 14

10 10 10 6 6

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

a) 3 3 b) 28 13 c) 2 6
3 11 20 20 17 17

S4. Annemin markettten aldığı 30 yumurtanın 2  'sı 
6

kırık çıktı. Buna göre, sağlam yumurtaların sayısı kaçtır?

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri-
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım.

S5.  Aydın'ın bakkaldan aldığı çikolatanın üretim tarihi  
12.02.2018, son kullanma tarihi ise 20.08.2020 olduğuna
göre, bu çikolatanın raf ömrü ne kadar olur?

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Okulumuzda kablolu ve kablosuz ağ kullanılabilir. S6. Saat 07.36' da evden çıkan babam, saat 08. 18'de iş
b)Taşımalı eğitim ülkemizin pek çok bölgesinde uygulanır. yerine varıyor. Buna göre, babam kaç dakikada iş yerine

gitmiş olur?
S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) kötüleşmiş : ç) ödedi:

b) katılacak : d) örtmüş :
S7. Verilen sıklık tablosunu sütun grafiği olarak çizelim.

c) ılıklaşıyor : e) değişecek :

S6.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim.
Yarınki sunumun hazırlıkları daha bitmedi.
Hiçbir şey olmamış gibi uyumaya devam etti.
Sanırım yağmur birazdan duracak.

Bu tüller odaya pek yakışmamış.

Otobüs beş dakika önce duraktan geçip gitmiş.
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S1.Aşağıda verilen ifadelerden doğru olan hangisidir? S1. 

a) Deprem çantasına temel ihtiyaçlarımızı koymalıyız.

b) Steteskop, depremin şiddetini ve uzaklığını gösteren

alettir.

c) Deprem anında en yakın asansörü kullanarak dışarı çık-

malıyız.

d) Fay hattının yakın olduğu yerlere binalar yapılmalıdır.

S2. Dünya'da ilk yapılan bilgisayar oda büyüklüğündeydi.

Hızı ve performansı düşüktü. Günümüz bilgisayarları ise

daha özellikli, daha hızlı ve cepte taşınabilecek kadar ge- Yukarıdaki ifadeler doğru ve yanlış olarak takip edil-

lişmiştir. diğinde hangi çıkışa ulaşılır?

Yukarıdaki açıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan han- a) I b)II c) III d)IV

gisine ulaşabiliriz?

a) Günümüz bilgisayarları daha ucuzdur.

b) İlk yapılan bilgisayarların gücü fazladır. S2.

c) Teknolojilerin ilk hali daha kullanışlıdır.

d) Teknoloji sürekli gelişim içerisindedir.

S3.Aşağıdaki ürünlerden hangisi, hayvanlardan ilham alı- İçinde bir miktar su bulunan dereceli silindirin içine

narak icat edilmemiştir? yukarıdaki gibi bir bilye atıldığında kabın dışına 200 mL

a) Denizaltı         b) Çekyat           c) Radar         d) Uçak su taştığına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bilyenin hacmi 300 mL'dir. 

b) Taşan suyun hacmi,I.kapta bulunan suyun hacminden

S4. 300 mL eksiktir.

c) Deney başlamadan önceki suyun hacmi 500 mL'dir.

d) Bilyenin hacmi, I.durumdaki suyun hacminden 50 mL 

eksiktir.

S3. l Tuzlu su q Kum - talaş

v Un - pirinç t Demir - plastik

Yukarıdaki ifadeler doğru ve yanlış olarak takip edildi- Yukarıda verilen karışımlardan hangisi buharlaştırma

ğinde hangi sembole ulaşılır? yöntemiyle kendini oluşturan maddelere dönüştürülür?

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

a) b) c) d)

S4.

S5. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

a) Heyelan c) Deprem

b) Trafik Kazası d) Çığ

"Çorbaya kaşık batırıldığında kaşığın sıcaklığı….I.….,

S6. için artarken, çorbanın sıcaklığı…II……için……III……."

Yukarıdaki boşluklara sırası ile hangileri yazılmalıdır?

   Yukarıdaki talonun doğru olabilmesi için hangi iki unsur a)

yer değiştirmelidir? b)

a) Ağrı - Kızılırmak c) Konya - Van c)

b) Kızılırmak - Van d) Ağrı - Van d)

En yüksek dağımız

En büyük gölümüz

En uzun akarsuyumuz

En büyük ovamız

Ağrı

Kızılırmak

Van
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artar
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azalır

azalır
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