
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.  Çiftçi tarlasının 4  ' üne patates, 3  'üne soğan
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 12 12

1 ve 2  ' sine domates ekiyor.Buna göre çiftçi, tarlasının
2 12
3 kaçta kaçını ekmeyip boş bırakmıştır?
4
5 1
6
7
8

S2. Saat 22.16 'da uyuyan bir çocuk
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. yandaki saatte uyandığına göre, kaç
" coğrafya - cıvık - cereme -  cüsse - cömert  - civan " saat uyumuş olur?

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S3. E 4      işleminin bir bütünden küçük olması

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz. 9 9 için " E " yerine yazılabilecek sayıla-
rın toplamı kaçtır?

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S4.Aşağıda verilenleri istenen birimlere dönüştürelim.
a) Türk kahvesinin köpüklü olanı daha makbul olurmuş. a) 6 sa :……………dk ç) 4 sa + 29 dk :………………dk
b) Fotoğraflı kimlik belgesi ile içeriye girebilirsiniz. b) 11 dk:.………..sn d) 108 dk :……..sa………..dk
c) Hakem, maçta oldukça tarafsız bir yönetim sergiledi. c) 35 dk:.………..sn e) 375 sn :……..dk………..sn

S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim. c) 0 8 4 5 ç) 1 2 1 3
l  + 1 1 1 9  - 0 7 2 1

S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
l 3 1 6 6 8 3

x 2 7

 +

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Bize bir özür borçlu olduğunun farkındasın değil mi? 
b) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. S6. Markette iki saat boyunca 16  su, 4 ayran, 9 kola, 7 
c) Yarınki sınava hepimiz çok çalışmalıyız. meyve suyu, 2 de gazoz satılıyor. Buna göre verilen bu

bilgileri sıklık ve çetele tablosu üzerinde  gösterelim.
S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Dizinin yeni bölümünü heyecanla bekliyoruz. 
b) Gülen gözlerle bana bakan minik bebeği fark ettin mi?
c) Bu yaz farklı ülkeleri gezip görmek istiyoruz.

S8." Dişinin ağrısından gece boyunca uyuyamadı."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Neden? : c) Kim? :

b) Ne zaman? :

Çetele(Çubuk) Tablosu

buğu
garip Ay

su buharı az
kıt tuhaf
döşek batı

artiz catte cağmi

7

ortalığı alt üst etmek, karışıklığa yol açmak.

dk
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buyruk emir
garp yatak

bücür bodur

TÜRKÇE

kamer

bilerzik ciyer bılok

saat dk

Sıklık (Sayı) Tablosu

tozu dumana katmak tongaya basmak

kaçamadan yakalanmak.

yalayıp yutmak yakayı ele vermek

saat

+ 
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S1.  Ürün elde edilmeyen ama hizmet üreten meslekler S1. Ses kirliliği, verilenlerden hangisine neden olmaz?

vardır.Bu meslekleri yapan kişiler hizmetlerinin karşılığın- a) mutluluk c) işitme bozuklukları

da gelir elde ederler. Aşağıdaki mesleklerden hangisi bu b) stres d) dikkat dağınıklığı

açıklamaya uygun değildir?

a) polis       b) doktor         c) çiftçi           d) öğretmen S2.Yandaki görselde

insanların bulundu-

S2. Yandaki görselde ğu dört farklı ortam-

verilen faaliyet, aşağıdaki daki ses kirliliği 

kavramlardan hangisine yoğunluğunu  göste-

örnek olarak verilebilir? ren grafik verilmiştir.

Bu grafiğe göre

a) tüketim c) turizm aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

b) üretim d) dağıtım

a) 1 numaralı ortam kalabalık şehir merkezi ise 2 numa- 

ralı ortam okul bahçesi olabilir.

S3. b) 2 numaralı ortam okul bahçesi ise 3 numaralı ortam 

Ovalar,çevresine göre çukurda kalan verimli havaalanı olabilir.

düzlüklerdir. c) 1 numaralı ortam kalabalık bir şehir merkezi olabilir.

Ada, iki tarafı denizlerle çevrili olan kara d)  4 numaralı ortam piknik alanı olabilir.

parçalarıdır.

Okyanus, kıtaların arasında bulunan büyük S3.

ve geniş su kütleleridir. l Işık kirliliği ………I………..zarar verir.

l Işık kirliliği olan yerlerde……II………büyümesi gecikir.

     Yukarıdaki verilen bilgiler doğru ve yanlış olarak değer- l Işık kirliliği……III…..bozulmasına neden olur.

lendirildiğinde hangi seçeneğe ulaşırız? l Işık kirliliği büyük miktarda…..IV.….kaybına yol açar.

a) D - D - D c) D - Y - D

b) Y - D - Y d) D - D - Y Aşağıda  verilen  sözcüklerden  hangisi  yukarıdaki 

cümlelerde boş bırakılan kısımlara yazılamaz?

a) göçmen kuşlar c) bitkilerin

S4. b) doğal dengenin d) enerji 

S4. Aşağıda verilen ürünlerden hangisi yapılırken ham

maddesinin eritilme işleminden geçmesi gerekmez?

a) ahşap kutu c) gümüş kolye

Yukarıdaki şemada "?" yerine aşağıdakilerden hangisi b) altın bilezik d) demir kılıç

yazılamaz?

a) yol           b) baraj             c) plato              d) park S5.

S5. Aşağıdakilerden hangisi tüketici sorumluluklarından

biri değildir?

a) Bozuk malları kullanmadan atmak.

b) Kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanmak.

c) Ürünün fiş ya da fatura belgesini almak. Yukarıdaki ifadeleri doğru - yanlış olarak değerlen-

d) Dayanıklı tüketim mallarının garanti belgesini almak. dirirsek hangi seçenekteki sonuca ulaşırız?

a) Y b) D c) D d) D

S6. Milli Mücadele kahramanlarımızdan " Hasan Tahsin " 

denilince akla ilk gelen şehir aşağıdakilerden hangisidir? D D D Y D D Y D

a) Samsun           b) Urfa            c) izmir           d) Maraş

SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ 108


