
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Verilen şekiller kaç birim küpten oluşmaktadır?
a) cevher
b) naaş
c) çaput
ç) manda
d) cıvıltı

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte  etraf kuş sesleri ile doldu. 
b) Polis megafon ile yanlış park eden araçları uyarıyor.

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu S2.Verilen şekilleri ifade eden kesir sayılarını yazalım.
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) Renkli harflerle yazılmış kısa bir mektup buldum.
b) Karşı komşumuz bize her konuda yardım ederdi.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

S3.Sayı doğrusunda harflerle ifade edilen noktaları
 kesir sayıları ile yazalım.

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  bıldır  -  beyan  -  bornoz  -  büyüteç  -  bahane  - biricik  " 

0 2 4

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.Verilen boşluklara uygun sayıları yazalım.
a) 4 sa  28 dk :………….dk ç) 15 dk  40 sn :…………sn

3………...……………….. 6………...……………….. b) 206 dk :…….sa………dk d) 153 sn:…..dk………..sn
c) 3 ay  12 hafta :………..gün e) 6 yıl 11 gün :………gün

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım. S5.Aşağıda  verilen  açıların  ölçüsünü  bulup,  sembol
a) Çok geç kaldığımızdan dolayı……….………………………...……. kullanarak okunuşunu gösterelim.

b) İki haftadır evi süpürmediğimiz için….………….…...………..

c) Bütün soruları çözemedim, çünkü………………………………... T

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z ) F
a) dönüşecek : c) kırışır :

S6.Bir öğrenci yapılan Türkçe sınavlarının birincisinde 80,
b) kalkıyoruz : ç) işaretledim : ikincisinde 60, üçüncüsünde 85 puan alıyor. Bu  verileri  

sütun  grafiği  ile gösterelim.
S8."okul'da ki turnuva da  mert'lerin takımı final oynadı! "

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım.
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MATEMATİK

maden hata tahmin
tahta aydınlık

saz

galip
cihaz

ötüş

burnu bile kanamamak çabucak, gizlice bilgi döndermek

çok sinirlenip deliye dönmek

beğenmeyerek, düşmanca bakmak

bir kazadan yara almadan kurtulmak
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gürültü
camış

cenaze

çamaşır
karşıt bez

yan bakmak

haber uçurmak

zıvanadan çıkmak
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S1.Aşağıdakilerden hangisi deprem çantasında bulunması S1. " Su ve elektriği…….kullanırsak paramız cebimizde

gereken malzemeler arasında yer almaz? kalır."cümlesindeki boşluğa hangi sözcük yazılmalıdır?

a) sağlıklı c) çok az

b) tasarruflu d) amacıyla

S2. Hangisi yüksek sesin insan sağlığına olumsuz etki-

lerden biri değildir?

S2. Depremleri kaydeden, depremlerin şiddetini ve a) İş verimliliğini azaltır.

uzaklığını gösteren alettir. b) Konsantrasyonu arttırır.

Yer hareketlerini ve tabakalarını  inceleyen bilim c) Baş ağrısına sebep olur.

 dalıdır. d) Geçici işitme kaybına yol açar.

Verilen  sembollerin  ifade  ettiği  kavramlar  aşağıdaki 

seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Jeoloji Jeolog S3.Görsellerden hangisi sesin şiddetini arttırmak için

a) Sismoloji b) Biyolog kullanılmaz?

a) b) c) d)

Sismograf Sismoloji

c) Jeoloji d) Biyoloji

S3.Verilen  saatlerden  hangisi  zamanı  en  doğru  biçimde

göstermektedir?

a) b) S4.Hangisi ışık kirliliğini önlemek için alınacak önlem-

lerden biri değildir?

a) Ortamın büyüklüğüne uygun aydınlatma aracı kullan-

mak.

b) Işığın kullanım alanlarını arttırmak.

c) Işığı gerektiği kadar kullanmak.

d) Sokak lambalarını ışığı dağıtmayacak şekilde yapmak.

S4. 1 3

S5. Cismi meydana getiren madde miktarıdır.

2 4 Eşit kollu terazi ile ölçülür.

Birimi litredir.

Kütle ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi

Yukarıdaki  tabloda  verilenlerden  hangisi  daha  önce ya da hangileri doğrudur?

icat edilmiştir?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 a)  - c)  -

b)  - d)  -  -

S5.Elektronik aletlerin kullanımında hangisini yapılması

doğru olur? S6.Aşağıda verilenlerden hangisi madde değildir?

a) Islak elle fişini prize atkmak.

b) Aletleri kullanmasak da fişe takılı halde bırakmak.

c) Aletleri kullanım kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırmak.

d) Bozuk aletleri kendi başımıza tamir etmeye çalışmak.

S6.Verilenlerden hangisi bir ürünün üretim aşamalarından

biri olamaz? S7. Sigara, alkol ve her çeşit uyuşturucu maddeye karşı

a) Tarladan toplanması c) Fabrikada işlenmesi savaşan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

b) Vitrinde sergilenmesi d) Tarlaya ekilmesi a) Kızılay c) Türk Kalp Vakfı

b) Sosyal Güvenlik Kurumu d) Yeşilay

a) b) c) d)

Televizyon

Matbaa

Kağıt

Bilgisayar

c) d)
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b)a) c) d)


