
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S2. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 46 x 8 : c) 36 x 3 : d) 16 x 4 :

1 b) 25 x 7 : ç) 72 x 6 : e) 68 x 2 :
2
3 2 4 8 8 5
4 x 3 7
5 1
6  +

7
8

3 4 5 2
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.  + 8 7  - 6 7
" çiğdem  - çakı -  çengel - çuvaldız - çömlek - çıngırak  " 7 0 0 2 1 9 8 0

1……………………………. 4………...……………….. S2.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.

2………...……………….. 5………...……………….. 2 0 1 6 0 3 0 4
 - 1 9 7 9 0 5 1 7

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz.

1 4 3 5 2 2 1 6
 + 0 7 4 0  - 1 8 4 4

S3. K L 5     Yandaki çıkarma işlemine göre
S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.  - 3 3 M K + L + M kaçtır?
a) Hastane önündeki endişeli bekleyiş sürüyor. 4 1 9
b) Her kaybettiği oyun sonunda çocukluk edip küsüyor.
c)Tarladaki korkuluk kuşları uzaklaştırmakta oldukça etkili.
ç) Elde ettiğiniz verileri sıklık tablosu ile göstereceksiniz. S4.Verilen şekilleri oluşturmak için kaç tane birim küp

kullanılmıştır?
S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim.

l

l

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S5. Beden eğitimi dersi için bahçeye çıkan 35 kişilik bir
a) Şunlara bir  şey  söyler  misiniz? sınıfın 3  'ü futbol, 1  'i  basketbol oynuyor. Ge-
b) Ödevdeki sorulardan bazılarını çözemedim. 7 5
c) Derdimi kime anlatacağımı bilemedim. riye kalanlar ise voleybol oynamaktadır. Buna göre kaç

öğrenci voleybol oynamaktadır?
S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Yaralı öğrenciyi apar topar hastaneye götürdüler. 
b) Bayat ekmekleri ızagara köfte yapmak için kullandık. 
c) Bu sevimli kediciğin adı nedir?

S8."Bu yaz tatil için Konya'ya gideceğim ."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. S6. Nurdan,  günün  4  saatini halı dokuyarak geçiriyor.
a) Neden? : c) Kim? : Buna göre, Nurdan bir haftanın kaç dakikasını halı do-

b) Ne zaman? : d) Nereye?: kuyarak geçirmiş olur?

ayağa düşmek ayar vermek

sözünde durmamak, cıvıtmak

sucuk gibi ıslanmak su  koyvermek

susgun asvat balıkcıl

bir şeyin değeri yitirmesi, değersiz olması
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S1.  Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi sağlık alanın- S1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

da kullanılmaktadır? a) Şekerli su eleme yöntemi ile maddelerine ayrılamaz.

a) buzdolabı c) laptop b) Toplu iğne - talaş karışımı mıknatıslama yöntemi ile

b) mikroskop d) mikser maddelerine daha kolay ayrılır.

c) Suda yüzen ve suda batan maddelerin karışımını ayır-

S2.Aşağıdakilerden hangisi matbaanın icadının sonuçların- mak için mıknatıslama yöntemi kullanılır.

dan biri değildir? d) Karışımı oluşturan maddeler karışım içindeki özel-

a) Daha ucuz kitap edinebilme liklerini kaybetmezler.

b) Bilgiye ulaşma zorluğu

c) Bilginin yayılma hızının artması

d) Kitap basımında artışın olması S2. I. Özelliği her yerinde aynıdır.

II. Yapısında birden fazla madde vardır.

III.Tek cins maddeden oluşur.

S3.  Aşağıdaki   mucit  -  icat   eşleştirmelerinden   hangisi Yukarıdaki özelliklerden hangileri saf maddeye aittir?

yanlıştır?

a) Radyo ---------> Guglielmo Marconi a) I ve II          b) I ve III          c) II ve III          d) I - II ve III

b) Matbaa --------> John Lock

c) Ampul ----------> Thomas Edison

d) Telefon --------> Graham Bell S3. u Dondurmayı yerken dilimizin üşümesi.

n Çikolatayı elimizde bir süre tuttuğumuzda

çikolatanın erimesi.

S4. " Kültürel ögelerimizi gelecek kuşaklara taşımalıyız. " l Kartopu oynarken ellerimizin üşümesi.

diyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapar?

a) Eski bisikletini yoksul bir arkadaşına verir. Yukarıdaki olaylardan hangileri maddelerin ısı alış-

b) Yabancı para koleksiyonu yapar. verişine örnektir?

c) Ailesine yeni ve güzel kıyafetlerden alıp hediye eder.

d) Geçmişte kullandığı hamam tasını saklaması için çocu- a) u ve n c) u ve l

ğuna verir. b) n ve l d) u  - n ve l

S5. S4. Belli bir şekli vardır. Dışarıdan bir etki olmadığı sü-

rece şekli değişmez?

Yukarıda özellikleri verilen madde hangsi olamaz?

a) Kalem b) Cam c) Zeytinyağı d) kaşık

Yukarıdaki krokide yer alan belediye binasının,Atatürk

İlkokulu'na  göre  konumunu gösteren seçenek aşağıdaki-

lerden hangisidir? S5.

a) Kuzeydoğu c) Kuzeybatı

b) Güneybatı d) Güneydoğu

S6. Aşağıdakilerden  hangisi  depremden  sonra  kibrit  ve 

çakmak gibi yanıcı maddeleri kullanmamanın nedenidir?

a) Oksijeni bitirmemek için

b) Fenerimiz olduğu için

c) Gaz sızıntısı olabileceği için Yukarıdaki şemada verilen bilgileri doğru ve yanlış 

d) Çabuk biteceği için olarak takip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) I b) II c) III d) IV

S7.Verilenlerden hangisini nüfus cüzdanına bakılarak öğ-

renmek mümkün değildir? S6. Verilen maddelerden hangisi esnektir?

a) Yaş b) Anne adı c) Kilo d) Doğum yeri a) çelik tel b) cam c) tahta d) yay
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