
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen yapılar kaç birim küpten oluşmaktadır?
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim.
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7 S2. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = )
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a) 5 5 b) 2 7 c) 16 16
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S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.
S3.Şekillerin kenarlarını sembol kullanarak adlandıralım.
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S4.  Bir kamyonun deposunun 2  'sini doldurmak için 
9

32 litre mazot gerektiğine göre, kamyonun deposunun
 tamamı toplam kaç litre mazot ile doldurulmaktadır?

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

S5.  Kalanlı  bir  bölme  işleminde  bölen 29,  bölüm 17
ise, bölünen sayı en çok kaç olabilir?

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi ) S6. 8 2 3 6 -  A B C D = 3 7 8 9     işlemine göre, "ABCD"
a) Şifreli bir mesajla haberleri komutana ulaştıracağız. yerine yazılacak sayının
b) On iki saatlik uzun bir uçuşun ardından Çin' e vardık. rakamları toplamı kaçtır?

S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) kavurmuşlar : ç) çiziyoruz :
b) ödeyecek : d) diyor :
c) uyumuşum : e) olursun :

S7. Verilen ölçülerdeki açıları çizelim ve açı türlerini alt
S6.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim. taraflarına yazalım.

İflas edince elde avuçta bir şeyimiz kalmadı.
Sıcaktan bunalan köpek bile havuza  atlayıverdi.

S7.Cümlelerdeki ön adların (sıfatların) altını çizelim.
a) İyi insanlar affetmeyi ve unutmayı tercih ederler.

b) Farklı renkteki boncukları boş kutulara ayrı ayrı dizelim.

c) Bu şarkıyı notaları olmadan çalmam mümkün değil.

 -i Hâli
(Belirtme)

 -e Hâli

 -de Hâli
(Yönelme)
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İsimler

cerahat töhmet

Yalın Hâl

amblem
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firar asabi
suçlama

aşınma kaçmak
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kargalar  -  beğenmediğini  -  kartalın  -  kapışır

bahtına   -   kış    -    yaz    -   çıkarsa   -   işini   -   tut
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S1. S1.

Yukarıda verilenlerle aşağıdaki seçenekler eşleştirildi-

ğinde, hangi seçenek açıkta kalır?

a) eğlenme       b) barınma        c) eğitim        d) beslenme

Yukarıda verilen ses teknolojilerinden hangisi daha

S2.Verilen görsellerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan önce icat edilmiştir?

biridir? a) I. b) II. c) III. d) IV.

S2. "Madde doğaa üç halde bulunur. Bunlar katı, sıvı ve

a) c) gaz hâlidir. Örneğin; taş…..I……., süt…..II….., hava…III….

hâline örnek olabilir."

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış boşluklara

sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?

b) d)

a)

b)

c)

S3.Verilenlerden hangisi bir tasarruf örneğidir? d)

a) İndirime giren her ürünü satın almak.

b) Elektrikten tasarruf etmek için karanlıkta oturmak.

c) Sudan tasarruf etmek için banyo yapmamak. S3. Yanda verilen 

d) Güzel gördüğümüz her şeyi değil, ihtiyaçlarımızı almak. görsele göre, hangi

ifade doğru olur?

S4.Verilenlerden hangisi doğal bir üründür? a) Taşın hacmi bulunamaz.

a) Süt          b) limonata            c) sirke             d) kola b) Şekil 2'deki su boşaltılarak hacim hesaplanabilir.

c) Taş sudan çıkartılarak hacim hesaplanabilir.

S5. Verilenlerden hangisi bir kaynak türü olamaz? d) Her iki kaptaki su miktarları karşılaştırılarak taşın 

a) akarsularımız c) ulaşım araçlarımız hacmi hesaplanabilir.

b) madenlerimiz d) topraklarımız

S4. " Maddenin ölçülebilir özellikleri……..ve………dir."

S6.Verilen seçeneklerin hangisinde insanların kendilerini      cümlesindeki  boş  bırakılan  yerlere  hangi  sözcükler 

ifade etmek için kullandıkları yazılı ürünlerin kronolojik yazılmalıdır?

sıralaması doğru olarak verilmiştir? a) koku - hacim c) kütle - hacim

a) kağıt - kil tablet - papirüs - parşömen b) ağırlık - renk d) kütle - saydamlık

b) kil tablet - kağıt - papirüs - parşömen

c) kil tablet - papirüs - parşömen - kağıt S5. Melek, evde makarna haşlamış ve piştikten sonra

d) kağıt - parşömen - papirüs - kil tablet su ile makarnaları ayırmıştır. Melek'in yaptığı bu işlem

aşağıdakilerden hangisidir?

S7.Hangisi  internetin  hayatımıza  olumsuz  etkilerinden a) Süzme                           c) Mıknatısla ayırma  

biridir? b) Eleme                           d) Buharlaştırma      

a) Daha hızlı alışveriş yaparız.

b) Yanlış kişilerle tanışıp zarar görebiliriz.

c) Hızlı iletişim kurarız. S6. 1. Aydınlatma için daha fazla enerji harcarız.

d) Araştırmalarda birden fazla kaynağa ulaşırız. 2. Işık kirliliğini önlemiş oluruz.

3. Göz sağlığımızı korumuş oluruz.

S8.Verilen önlemlerden hangisi çığa karşı etkili olamaz? Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğru ay-

a) Binalar sağlam zeminlere yapılmalıdır. dınlatmanın yararlarındandır?

b) Yamaçlara ağaçlar dikilmelidir.

c) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. a) Yalnız 3 c) Yalnız 2

d) Yamaçlar basamak şeklinde kazılıp eğimi azaltılmalıdır. b) 1 ve 2 d) 2 ve 3
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