
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 7 5 8 20 13
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S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-
yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. S2. Verilen yapılar kaç birim küpten oluşur?
a) Dil,insanların birbiriyle anlaşmasını sağlar.
b) Merhamet ve vicdan küçükken kazanılan değerlerdir.

……. …….
S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
Z  c  h  k  h  m  b  z         ö  d  p  ç  d  k  d  p,

S3.Verilen zamanları birbirlerine dönüştürelim.
Ç  n  k  z  p       a  u  ş  u  m        r  z  k  n  m  k  z  p. a) 297 dk :….…sa….…..dk ç) 28 dk :………….sn

b) 403 dk :……..sa………..dk d) 126 sn:……dk………sn
A  u  v  u  k  d  p            r  d  v  ı  p  b  ı  v  ı, c) 4 sa  37 dk:………….dk e) 2 dk  22 sn :…….….sn

Ğ  d  p      y  z  L  z m      ş  ı  v  z  ş  p  n  k  z  p. S4.  Aşağıda verilen tarih hesaplamasını yapalım.

S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi )
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.
a) Ufku kaplayan kara bulutlar bizi korkutuyordu.  -  +

b) Masrafları karşılamak için elinde avcunda ne varsa sattı.

S5."Çok yaşlı ve yorgun olduğu için yerinden kalkamıyor." S5.
cümlesine göre ;
a) Cümle kaç sözcükten oluşur?
b) Cümle kaç heceden oluşur?
c) Cümledeki sözcüklerden hangisi türemiştir?

    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) beyaz eşya

a) Adayı bir baştan diğerine dolaşıp yeni yerler keşfettik. 
b) Sabah alarmını duyunca hemen yataktan fırlıyorum. 

S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim.
a) Elinden düşürdüğü vazo paramparça oluverdi. tane

b) Herkes geç saatte evine gidince büsbütün yalnız kaldı. 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Not: Her şekil 4 madeni parayı  göstermektedir.
S8.Verilen cümlelerde ismin yerine kullanılan sözcük-
lerin ( adıl ) altını çizerek gösterelim. S6.Verilen açıların ölçüsünü bulup, açı türünü yazalım. 
a) Bunun sorumlularını bulup hemen bana getirin.
b) Kumsalda oturup kendi başına oyun oynuyordu.

S9.Verilen cümlelerde ön ad ( sıfat ) olan sözcüklerin 
altını çizerek gösterelim.
a)  Son yıllarda yapılan yarışmaları hep ben kazanıyorum.

b)  Sanki kırk yıldır birbirimizi tanıyor gibiyiz.

c) Çürük dişimin ağrısından tüm gece uyuyamadım.
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S1. TSE damgasına S1. Aşağıdaki  mekanların hangisinde ses kirliliğinden söz

Son kullanma tarihine edemeyiz?

Garanti belgesine a) düğün salonu c) stadyum

Fiyatına b) kütüphane d) okul bahçesi

Marketten gıda alışverişi yapan Salih, yukarıdakilerden S2. "Gürültülü ortamlar insanlarda……..sebep olur. " cüm-

hangilerine dikkat etmelidir? lesi hangi seçenekle tamamlanamaz?

a)  -  - c)  -  - a) aşırı sinirliliğe c) sakinliğe

b)  -  - d)  -  -  - b) davranış bozukluklarına d) dikkat dağınıklığına

S2. S3.Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin ortaya çıkardığı

olumsuz sonuçlardan biri değildir?

a) Araştırmacıların gök cisimlerini incelemesini güçleştir-

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? mesi.

a) Trabzon'da hava sağanak yağışlıdır. b) Geceleri sürücülerin yolu daha iyi görmelerini sağla-

b) Ankara'da hava gök gürültülüdür. ması.

c) İstanbul'da hava parçalı bulutludur. c) Göçmen kuşların geceleri yollarını şaşırmalarına neden

d) İzmir'de hava güneşlidir. olması.

d) Deniz kaplumbağalarının zarar görmesi.

S3. "Buğday başakları yeterince olgunlaşınca hasat edilir.

Daha sonra un fabrikalarında öğütülerek un haline getiri- S4.Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma araçlarının

lir. Elde edilen un, nakliye arabalarıyla fırınlara gönderilir. icat sırasına göre doğru sıralanışı hangi seçenektedir?

Burada hamur haline getirilip pişirilir. Pişirildikten sonra a) Meşale - Kandil - Mum - Gaz lambası - Ampul - Floresan

nakliye arabaları ile marketlere götürülür. Artık tüketime lamba

hazır, afiyet olsun. " b) Kandil - Mum - Meşale - Gaz lambası - Floresan lamba - 

Yukarıdaki paragrafta üretim, dağıtım ve tüketim ağı Ampul

hakkında bilgi verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? c) Meşale - Kandil - Gaz lambası - Mum - Ampul - Floresan

lamba

a) salça        b) zeytinyağı           c) ekmek         d) reçel d) Mum - Meşale - Kandil - Gaz lambası - Ampul - Floresan

lamba

S4. "Kahramanmaraş kentinde hamamdan çıkan kadınlara

Fransız-Ermeni askerleri " Burası Türk memleketi değildir. S5. Yandaki görsele göre verilen 

Fransız kentinde ise peçe ile dolaşılmaz. " diyerek kadın- bilgilerden hangisi yanlıştır?

ların yüzünü açmaya çalışmıştır. a) Isıtılınca tabağın şeklini alır.

Yukarıda bahsedilen olayda kadınların yardımına koşa- b) Maddenin katı hâlidir.

rak Maraş'taki Milli Mücadele'yi başlatan kahramanımız c) Isıtılırsa erir.

kimdir? d) Uzun süre ısıtılırsa yapısal özellikleri değişir.

a) Sütçü İmam c) Hasan Tahsin

b) Ali Saip Bey d) Kazım Karabekir

S6. Yandaki kapta suda yüzen cisim hangisi

olamaz?

S5.Bulunduğu yerden okula a) kağıt kayık c) tahta kaşık

doğru yürümek isteyen Eda, b) demir bilye d) mantar tıpa

hangi yöne doğru hareket

etmelidir? S7.Verilen ifadelerin hangisinde soğuma olayından bah-

setmek  mümkündür?

a) Kuzeydoğu a) Sobanın üzerindeki çaydanlık

b) Kuzeybatı b) Buzdolabına konulan su şişesi

c) Güneydoğu c) Güneş ışığında kalan sandalye

d) Güneybatı d) Ocağın üzerindeki tava
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