
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim.  -   =?

1
2 Yukarıdaki işlemde "?" yerine gelecek olan kesir
3 sayısını yazarak, şekille de gösterelim.
4 1
5
6
7
8 S2. Yandaki saatte başlayan sınavımız

85 dakika sürdü. Buna göre, sınav 
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. bittiğinde saat kaçı göstermektedir?
" uyduruk  -  ufuk  -  uğultu  -  urgan  -  uşak  -  ucuz " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S3. Sayı doğrusunda gösterilen kesri yazalım.

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S4.Aşağıda verilenleri istenen birimlere dönüştürelim.
a) Borçları ödemezsen alacaklı olanlar kapıya dayanacak. a) 4 sa :……………dk ç) 8 sa + 12 dk :………………dk
b) Sabıkalı kişilerin belli işlerde çalışması yasaklanmış.
c) Oldukça bereketli bir avın ardından eve dönüyoruz. b) 21 dk:.………..sn d) 284 dk :……..sa………..dk

S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim. c) 0 4 5 1 ç) 0 9 2 0
l  + 1 0 2 6  - 0 2 3 4

S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
l 2 4 1 5 8 1

x 6 9

 +

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Az önce senden bir bardak su istemiştim. 
b) " Ya şundadır ya bunda " diyerek sayışmaya başladık. S6. Sınıfımızdaki  öğrencilerden  2' si  tavşanları,  10' u 
c) Bizden istenilenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. kuşları, 13'ü balıkları, 8'i köpekleri, 4'ü kedileri sev-

mektedir. Bu bilgileri sıklık ve çetele tablosu üzerinde 
S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. gösterelim.
a) Bazı resimlerde yüzüm çok asık çıkmış. 
b) Altı çizili sözcükleri daha dikkatli okumalısın.
c) Tamirat için siyah bant alıp gelir misin?

S8." Bir yıldıza tutunup bütün dünyayı gezdim."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Nasıl? : c) Kim? :

b) Neyi? :

2 3 41

saat dk

Sıklık (Sayı) Tablosu

içi yanmak ifrit olmak

Rahat edebileceğimiz bir yere yerleşmek

kara çalmak kapağı atmak

0

saat

amaliyat bilader canbaz
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merhamet şefkat
ilave bellek

bayan ağıt

TÜRKÇE

doruk

başgan alarım cağsus

8

Aşırı derecede öfkelenmek

dk

şart
koşul dişi

mersiye zirve
koruma ek
hafıza himaye

Çetele(Çubuk) Tablosu
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S1. S1.  Aynı tür mıknatısların kullanıl-

dığı yandaki sistemde demir bilye

ip yardımıyla mıknatısların arasın- N S S N

dan çekiliyor. S N N S

Buna göre, demir bilye hangi N S S N

Aslı Hanım hakkında; noktaya kadar yön değiştirmeden S N S N

I.Bilinçsiz bir tüketicidir. ulaşabilir?

II.İhtiyaçlarını ön planda tutmuştur. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

III.Savurgandır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? S2.

a) Yalnız I c) I ve III l Büyüyüp gelişmemizi ve yaralarımızın iyileşmesini

b) II ve III d) I - II ve III sağlayan besinler…..I…..olarak adlandırılır.

S2. l Hastalıklarla mücadele ederken vücut dayanıklılığını

I.Atıklarımızı geri dönüştürerek kaynakları verimli kulla- arttırmada görevli olan besinler…..II….olarak adlan-

nabiliriz. dırılır.

II.Kaynaklar her geçen gün azalmaktadır.      Bu açıklamalarda I ve II ile belirtilen yerlere aşağıda-

III.Hiçbir kaynak sınırsız değildir. kilerden hangisi yazılmalıdır?

IV.Kaynakları israf etmeden dikkatli tüketmeliyiz.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? a)

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 b)

c)

d)

S3.

S3. Bir cismin hızlanması için aşağıdakilerden hangisi-

nin uygulanması gerekir?

a) Hareket yönü değiştirilmelidir.

b) Hareketiyle zıt yönde kuvvet uygulanmalıdır.

c) Varlığın üzerinde sallanma kuvveti uygulanmalıdır.

d) Hareketiyle aynı yönde kuvvet uygulanmalıdır.

S4.

Yukarıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak takip edil-

diğinde hangi çıkışa ulaşılmış olur?

a) 1.çıkış b) 2.çıkış c) 3.çıkış d) 4.çıkış

S4.Tüketici olarak aldığımız ürünlerle

ilgili şikayetlerimizi iletebileceğimiz Yukarıda sıcaklıkları verilen maddeler birbirine te-

"Tüketici Danışma Hattı" nın numarası mas ettiğinde oluşacak  sıcaklık akışının yönü  hangi 

aşağıdakilerden hangisidir? seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) b) c) d)

a) 175 b) 155 c) 110 d) 112

S5.

Mutlu ve sağlıklı bir yaşam için yukarıdakilerin hayatı- S5.Sinem,hazırladığı postere katı halde bulunan mad-

mızdaki öncelik sırası hangi seçenekte verilmiştir? deler ile ilgili örnekler yazacaktır. Buna göre Sinem, 

a) I - II - III c) II - I - III aşağıdakilerden hangisini panoya yazamaz?

b) III - II - I d) III - I - II a) silgi         b) şeker           c) su          d) plastik bardak

FEN BİLİMLERİ 103SOSYAL BİLGİLER

I.Sosyal ihtiyaçlar     II.İstekler III.Temel ihtiyaçlar

I. II.

yapıcı-onarıcı

yapıcı-onarıcı

enerji verici

enerji verici

enerji verici

yapıcı-onarıcı

düzenleyici

düzenleyici


