
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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S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.
S3.Şekillerin kenarlarını sembol kullanarak adlandıralım.
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S4. Yekta, aldığı 14 basketbol topu için 224 TL, 12 futbol 
topu için ise 252 TL ödeme yapıyor.Buna göre, Yekta'nın
aldığı futbol ve basketbol toplarından birer tane alan 
bir kişi kaç TL ödeme yapmalıdır?

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

S5.    Mesut,  40 TL harçlığının 3  ' ü ile kendisine bir
8

kalem alıyor. Buna göre Mesut'un kaç TL parası kalır?

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi ) S6. Bir saatte 3 dakika ileri giden  saat,  4  gün sonunda 
a) Kalanlı bölme işlemlerini çözmek çok kolay. kaç dakika ileri gitmiş olur?
b) Ömrünü, evlatlık aldığı iki küçük çocuğa adamıştı.

S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) etkiliyor : ç) kaçacak :
b) ister : d) alındı :
c) varabilmişler : e) kalır :

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

Sorunlarımız gün geçtikçe daha kötü bir hâl aldı.
Elbiselerim çok kalın olduğu için hiç üşümedim.

S7.Cümlelerdeki ön adların (sıfatların) altını çizelim.
a) Bu saatten sonra kimse dışarıda kimsecikler kalmaz.

b) Kış geldiğinde kocaman br kardan adam yapacağım.

c) Cümlenin ilk harfi her zaman büyük yazılır.

 -i Hâli
(Belirtme)

 -e Hâli

 -de Hâli

kalan

(Yönelme)

(Bulunma)
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S1. Yandaki görselde S1. Aşağıda verilen maddeler ve özellikleri hangi seçe-

ve şekli ile nekte yanlış eşleştirilmiştir?

gösterilen yönler a) tahta kaşık ---------> suda batar

aşağıdakilerden b) toplu iğne --------> mıknatıs çeker

hangisidir? c) pamuk ---------> suyu çeker

d) plastik kaşık---------> suda yüzer

S2. "Canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze 

kadar gelen kalıntı ya da izlere……..denir" ifadesinde

noktalı olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) a) Paleontolog c) Paleontoloji

b) b) Fosil d) Kayaç

c)

d) S3. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sağlıklı bir bes-

lenmeden söz etmek mümkündür?

S2. a) makarna - patates kızartması - kola

b) Salata - kola - hamburger - sosis

c) Pilav - çorba - türlü - gazoz

d) taze fasulye - et - salata - çorba

S4. I. Cisimlere hareket kazandırabilir.

II.Cisimlerin şeklini değiştirebilir.

III.Cisimlerin yönünü değiştirebilir.

IV. Cisimleri döndürebilir.

   Yukarıdaki özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) rüzgar c) kuvvet

Yukarıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak takip edil- b) hareket d) fren pedalı

diğinde hangi sembolle gösterilen çıkışa ulaşırız?

a) b) c) d) S5. Oyuncak arabaya

şekildeki gibi 1 ve 2 1 2

S3. Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsurların meydana yönünde kuvvet uygu-

gelmesinin nedenlerin biri değildir? lanmakta; fakat çantanın

a) Ormanların çok fazla olması. oluşturduğu kuvvet ile

b) İhtiyaçların artması. 1 yönüne doğru hızlan-

c) Üretimin gelişmesi ve artması. maktadır.

d) Sanayinin ve teknolojinin gelişmesi. Aşağıdakilerden han-

gisi yapılırsa araba 2 yönünde hareket eder?

S4.

a) Çantanın içine ağır bir taş konulursa.

b) Çantanın altına bir tane daha çanta eklenirse.

c) 2 yönündeki kuvvet büyüklüğü arttırılırsa.

d) Arabanın üstüne daha fazla yük eklenirse.

S6. " Elektrik üreten kaynaklar……." cümlesini aşağıda

verilen ifadelerden hangisiyle tamamlamalıyız?

a) sonsuzdur c) sık sık kullanılmalıdır

b) sınırlıdır d) yapay kaynaklardır

Görsele göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? S7. Hangisi ışık kirliliğine neden olmaz?

a)En çok yağmur yağmıştır. a) Işıklı reklam panoları

b) Güneşli gün sayısı ile yağmurlu gün sayısı eşittir. b) Trafik ışıkları

c) En fazla kar Salı günü yağmıştır. c) Gökdelenlerin ışıklandırılması

d) Karın yağmadığı gün sayısı on ikidir. d) Lunaparkların ışıklandırılması
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