
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 6 17 9 12 4
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S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-
yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. S2.  Bozuk bir musluktan 4 saniyede bir damla su akmakta-
a) Hergün kremalı mantar çorbası olsa yerim. dır. Buna göre, yarım saat sonunda musluktan kaç damla
b) Aldığımız bozuk ürünleri geri iade etme hakkımız var. su akmış olacaktır?

Yarım saatte kaç damla su akar?

S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 1 dk' da kaç 

altına yazarak şifreli metni çözelim. damla  su akar?

C  ı  c  d  j  k  d  m  ı  p       ğ  d  ö       z  g  z  c  k  z  p,
S3.Verilen zamanları birbirlerine dönüştürelim.

V  d  s  ı  k  k  d  m  ı  p          ç  z  g        v  z  L  z  c  k  z  p, a) 84 dk :….…sa….…..dk ç) 17 dk :………….sn
b) 200 dk :……..sa………..dk d) 389 sn:……dk………sn

Ç  n  r  ş  k  t  j       n  k  r  t  m        ğ  d  ö      z  L  z  c  k  z  p, c) 7 sa  11 dk:………….dk e) 4 dk  36 sn :…….….sn

V  ı  p  L  ı     a  ı  p        L  z  p  ş       M  d  ü  p  t  y      a  t  f  u  m. S4.  Aşağıda verilen tarih hesaplamasını yapalım.

S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi )
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.
a) Sularla çevrili bir kara parçasıydı bulunduğumuz yer.  -  +

b) Rakiplerinden kolayca sıyrılıp rakip fileleri havalandırdı.

S5."Anlamadığım konuyu her zaman öğretmene sorarım." S5.
cümlesine göre ;
a) Cümle kaç sesten oluşur?
b) Cümle kaç heceden oluşur?
c) Cümledeki hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür?

    Yukarıda verilen çetele tablosunu, şekil grafiği olarak
S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan aşağıda yeniden gösterelim.
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p) paralar

a) Ağaçtaki çürük elmalar teker teker aşağıya düşüyor. 
b) Felaketten sağ kurtulanları arama çalışmaları sürüyor. 

S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim.
a) Simsiyah tüyleri olan minnacık bir kedicikti . tane

b) Teliklerimi çıkarıp sımsıcak kumların üzerinde yürüdüm. 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

Not: Her şekil 4 madeni parayı  göstermektedir.
S8.Verilen cümlelerde ismin yerine kullanılan sözcük-
lerin ( adıl ) altını çizerek gösterelim. S6.Şekle göre soruları cevaplayalım. 
a) Birlikte çalışırsak biz, bu işin üstesinden geliriz.
b) Ben, onun kadar duygusal biri değilim. a) Köşelerini adlandıralım.

S9.Verilen cümlelerde ön ad ( sıfat ) olan sözcüklerin 
altını çizerek gösterelim. b) Kenarları adlandırıp sembolle gösterelim.
a)  Kapalı kapılar ardında gizli işler planlıyorlar.

b)  Yeni yapılan okula bir iki bilgisayar hediye edeceğiz.

c) Dikdörtgeni 4 farklı adla adlandıralım.
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S1. Yanda verilen tabloda S1. Aşağıdaki  tabloda  maddenin  hallerine  ait  özellikler 

kaç numaralı bölümde isteğe verilmiştir.

örnek verilmiştir?

a) 1 c) 3

b)2 d) 4 Tabloda verilen özelliklerden sıvılara ait olanlar boyan-

dığında tablonun yeni görünümü nasıl olur?

a) c)

S2. Çocuklar ülke ekonomisine aşağıdakilerden hangisini

yaparak katkıda bulunabilir?

a) Doğal kaynakları israf ederek. b) d)

b) Aile bütçesine dikkat etmeyerek.

c) Geri dönüşüm çalışmalarına destek vererek.

d) Fabrikalarda çalışarak.

S2.Verilen maddelerin hangisini ısıttığımızda diğerlerin-

S3.Verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir? den farklı bir sonuç ile karşılaşırız?

a) Dünya'da içme ve kullanma suyu sıkıntısı tamamen çö- a) odun             b) kağıt             c) su            d) şeker

zülmüştür.

b) Kaynakların hiçbirisi sınırsız değildir. S3.Aşağıdaki mesleklerin hangisinde maddenin hâl değiş-

c) Bütçe yapmak, paramızı planlı harcamamızı sağlar. tirmesi özelliğinden yararlanılır?

d) Kaynaklarımızı kullanırken gereksiz harcamalardan ka- a) öğretmen c) mimar

çınmalıyız. b) bankacı d) kuyumcu

S4.Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden iste-

S4. Yandaki nilen oranda, fiziksel olarak bir araya gelmesine ne denir?

harcama a) Karışım c) Saf madde

grafiğine göre b) Cisim d) Alet

en  fazla harca-

ma yapılan alan aşağıdakilerden hangisidir? S5.

a) Giyim c) Gıda

b) Eğitim d) Fatura

S5.Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya ne denir?

a) Heyelan          b) Sel              c) Erozyon           d) Deprem

S6.Aşağıdakilerden hangisi bizi diğer insanlardan ayıran

ilgi ve yeteneklerimizden biri olamaz?

a) İki katlı bir evde ourmak

b) Satranç oynamayı sevmek,

c) Keman çalmak

d) Resim yapmaktan hoşlanmak.

S7.Krokiyle ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır? 

a) Kabataslak çizilir. Tablodaki  bilgiler  doğru  ise  "D"  sütunundaki harfler,  

b) Yanında yön belirten ok bulunur. yanlış  ise  "Y"  sütunundaki  harfler  boyandığında  hangi

c) Gerçek ölçülere göre çizilir. sözcüğe ulaşırız?

d) Bir yerin kuş bakışı görünümüdür. a) KÖTÜL        b) ÇATAL         c) ÇÖZÜM          d) ÇÖZÜL

S8.Yanda verilen kesik çizgilerle anlatılan S6.Kuvvetle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

yön aşağıdakilerden hangisidir? a) Bir kuvvet her cismi harekete geçirebilir.

a) Güneydoğu c) Kuzeydoğu b) Bir kuvvet hareketli bir cismi yavaşlatabilir.

b) Güneybatı d) Kuzeybatı c) Kuvvet cisimlere itme veya çekme şeklinde uygulanır.

d) Kuvvet aracılığı ile duran bir cisim harekete geçirilebilir.
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