
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen yapılar kaç birim küpten oluşmaktadır?
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim.

1
2
3
4
5 …………… ……………. …………….
6
7 S2. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = )
8 1

a) 8 8 b) 10 6 c) 1 7
10 3 9 9 22 22

S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.
S3.Şekillerin kenarlarını sembol kullanarak adlandıralım.

K E S

T A

M L A R E N

S4.  119 kişilik sinema salonunda koltukların 4  ' ü 
7

dolmuştur. Buna göre, boş kalan koltuk sayısı kaçtır?

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

S5.  18.25'te hareket etmesi gereken otobüs, 85 dakika
gecikmeli olarak hareket ediyor. Buna göre, otobüsün
yeni hareket saati kaçtır?

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Mahkeme kapısında davalı ve davacı tartışmaya başladı. S6. Dünya turuna çıkan bir kaşif, bu seyahatini 18 ay, 13
b) Bu aralar yüzünüzü gören cennetlik oluyormuş. hafta, 27 günde tamamladı. Buna göre, bu gezi toplam

kaç gün sürmüş olur?
S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) olmayacak : ç) geçiniyorlar :

b) çevirir : d) toplamadık :
S7. Verilen sıklık tablosunu sütun grafiği olarak çizelim.

c) kalmamış : e) çağıracağız :

S6.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim.
Az önce caddede büyük bir kaza oldu.
Bu konuları sizinle uzun uzun konuşamadık.
Hasta olduğum için bugün okula gitmedim.

Aldığı hediye beni pek memnun etmedi.

Çocukları okuldan annesi alacakmış.
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lahana
pırasa

(Bulunma)
 -den Hâli
( Ayrılma)

yosun   -   su  -   akan   -   tutmaz

dağı - yolu - danışmayan - danışan - aşmış - şaşmış

( Eksiz )

köfte Tolga

duruşma mahrem

kabir

İsmin Hâlleri

makber
hakan

sözleşme

acele

dava
pehlivan imparator
tapınak

gizli güreşçi

kontrat

(Yönelme)

MATEMATİK 105TÜRKÇE

film

İsimler

çabuk mabet

ıspanak

Yalın Hâl

 -i Hâli
(Belirtme)

 -e Hâli

 -de Hâli
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S1. S1. Aşağıdakilerden  hangisi  maddeleri   birbirinden 

ayırt etmek için kullanılan bir özellik değildir?

a) kütleye sahip olma c) suda batma

b) suyu çekme d) mıknatısla çekilebilme

Yukarıdaki  tabloyu  tamamlamak  için  "?"  olan  yere 

isteklerimizden biri yazılması gerekmektedir. Buna göre, S2.

"?" yerine hangi seçenekteki ifade yazılmalıdır?

a) meyve yemek c)  su içmek

b) elbiseye uygun ayakkabı almak d) sebze yemek

S2.

l Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden ma-

lın alınıp satılacağı yere taşınmasına ……I…..denir.

l İnsanların ihtiyaç duydukları ürünleri satın alarak kul-

lanmasına …….II…..denir.

Yukarıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak takip

l Ham maddenin çeşitli aşamalardan geçerek kullanılabi- edildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşırız?

lir hale getirilmesine…..III…..denir. a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Yukarıda açıklamaları verilen kavramlar sırasıyla hangi

seçenekte doğru olarak verilmiştir? S3. Yandaki görsele göre;

a) I.Kütle hiçbir yerde 

b) değişmez.

c) II. "kg" kütle birimidir.

d) III. Kütle, maddenin

ölçülebilen bir özelliğidir.

S3.Verilen ürünlerden hangisinin garanti belgesi olmaz? İfadelerinden hangileri doğru olur?

a) ütü c) fincan takımı a) Yalnız I c) I ve II

b) çamaşır makinesi d) bilgisayar b) Yalnız III d) I - II ve III

S4.Öğretmenimizin S4.Yandaki soruya hangi

sorduğu sorunun doğru seçenekteki cevabı ver-

cevabı hangi seçenekte mek uygun olur?

verilmiştir?

a) konuldukları kabın şeklini alır c) kırılgandır

b) belli bir şekle sahiptir d) uçucudur

a)

b)

c)

d) S5. Yandaki görsele göre

numaralı yerlere hangi

terimler yazılmalıdır?

S5.Yaptığı konuşmalar ile Türk halkını yurdunu kurtarması

için harekete geçirmiş usta bir konuşmacı, gazeteci ve ya- a)

zar olan Kurtuluş Savaşı kahramınımız kimdir? b)

a) Kara Fatma c) Halide Edip ADIVAR c)

b) Şahin Bey d) İsmet İNÖNÜ d)

1. 2.

bozunma

erime

donma

buharlaşma

ısınma

erime

katılaşma

soğuma
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elma

feneri fırçası

Bilgisayar oyunu

oynamak

son model

arabaya binmek

pikniğe 

gitmek

çikolata

yemek

?

özel okulda

okumak

I. II. III.

tüketim

üretim

dağıtım

dağıtım

dağıtım

üretim

tüketim

üretim

tüketim

tüketim

üretim

dağıtım

El düdük su diş para
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