
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 16 x 7 : c) 74 x 3 : d) 28 x 5 :

1 b) 12 x 9 : ç) 95 x 4 : e) 13 x 100 :
2
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4 x 5 2
5
6 1  +

7
8

5 2 8 9
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.  + 9 6  - 4 5
" döviz  -  dışarı  -  denek  -  danışman  -  doping  -  dimağ  " 9 4 0 3 3 7 5 7

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

2………...……………….. 5………...……………….. 2 0 0 0 0 7 2 0
 - 1 9 8 3 1 1 2 6

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yazalım.

1 0 2 9 0 7 1 4
 + 1 1 2 5  - 0 2 3 3

S3. Verilen şeklin simetriğini çizelim.
S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Lisanslı oyuncaklar oldukça kaliteli ve pahalı.
b) Bize liderlik edecek kadar yetenekli misin?
c) Uyulması gereken on beş maddelik bir liste yapmıştık .
ç) Temizlik ve tazelik için besinleri dolapta saklarız.

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

l

l

S4. 20 TL paramın  önce 1  ' ini, sonra da   2  ' sini 
5 5

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. harcarsam, geriye ne kadar param kalır?
a) Buralardan böyle habersiz göçmek geçiyor içimden. 
b) Eve geldim fakat sen yoktun.
c) Kendimi kötü hissettiğim için evden dışarı çıkamadım.

S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Boya kalemlerini yeni çantama koymayı unutmuşum. S5. Yandaki şekle göre,
b) Eski binanın bodrum katında büyük bir fare gördüm. s(COB ) kaç dercedir?
c) Hikaye kitabının sekizinci sayfasını yırtmışlar. 

S8." Sağlığımız için bol bol vitamin almalıyız."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Niçin? : c) Kim? :

b) Ne kadar? : d) Ne? :

dar boğaz devede kulak

küçümseyerek meydan okumak,tehdit etmek

alnını karışlamak allak bullak etmek

ceryan cumuriyet ağlet

bir bütüne göre çok ufak parçalar
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S1. Sorumluluklarımızla ilgili aşağıda verilen ifadelerden S1. Aşağıda verilenlerden hangisi ses kirliliğinin neden-

hangisi yanlıştır? lerinden biri değildir?

a) Yaşımız ilerledikçe sorumluluklarımız artar. a) Şelalelerin sesi

b) Sorumluluklarımızı yerine getirmek bizi ve çevremizde- b) Trafikteki araçların korna sesi

kileri mutlu eder. c) Kalabalık yerlerde bağırarak konuşan insanlar

c) Sadece okula karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. d) Sokakta yapılan düğün ve kutlamalarda çalınan 

d) İnsanların birbirne karşı sorumlulukları vardır. müziğin sesi

S2. Aşağıdaki kısaltmaları verilen kuruluşlardan hangisi S2. Hangisi ışık kirliliğini önlemek için alınacak önlem-

dünyada çocuk haklarına dikkat çekmek için çeşitli çalış- lerden biri değildir?

malarda bulunur? a)Ortamın büyüklüğüne uygun aydınlatma aracı kullanmak.

a) UNICEF c) WHO b) Işığın kullanım alanlarını arttırmak.

b) UNESCO d) TEMA c) Işığı gerektiği kadar kullanmak.

d) Sokak lambalarını ışığı dağıtmayacak şekilde yapmak.

S3.Dünya'daki bütün çocukların hakları vardır. Bu haklar

Birleşmiş Milletler ( BM ) örgütü tarafından yayımlanan S3.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır.

Çocuk hakları ile ilgili verilen bilgilerden doğru olan ifade

hangisidir?

a) Çocuk hakları bütün çocukları kapsamaz. Yukarıdaki görsellerle ilgili verilen bilgilerden han-

b) Aileler isterse çocuklarını çalıştırabilir. gisi doğrudur?

c) 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılır. a) Gazoz,  gaz + gaz karışımlarına örnektir.

d) Çocuklar ilkokuldan sonra eğitim hakkından vazgeçebilir. b) Salata,  bir karışım değildir.

c) Çorba,  katı + sıvı karışımlara örnektir.

d) Gazoz,  sıvı + sıvı karışımıdır.

S4.Yandaki tabloda TBMM'

nin bazı şehirlerimize ver-

diği ünvanlar verilmiştir? S4. Fahri Usta, makarna için kay-

Bu şehirlere unvan ve- nattığı suya, doğradığı patatesleri 

rilme sebebi aşağıdakiler- yanlışlıkla atıyor. Fahri Bey, kay-

den hangisi olabilir? nattığı suyu boşa harcamamak

için aşağıdaki ayırma yöntemle-

a) Bu şehirlerin düşman tarafından işgal edilmesi. rinden hangisini kullanmalıdır?

b) Çok şehit vermemeleri.

c) Kendi halkları tarafından kurtarılmaları. a) süzme c) buharlaştırma

d) Doğal güzellikleri bakımından zengin olmaları. b) yüzdürme d) süblimleştirme

S5. " Son kullanma tarihi geçen bir gıda ürününü………." S5.Yandaki görselle ilgili verilen

cümlesi hangi seçenekle tamamlanırsa doğru olmaz? bilgilerden hangisi doğrudur?

a) ucuza almalıyız. c) yersek zehirleniriz. a) Madde gaz hâldedir.

b) tamir ettirmeliyiz. d) satıcısına teslim etmeliyiz. b) Madde erimeye başlarken

gaz hâle dönüşür.

c) Madde sıvı hâldedir.

S6.Aşağıda verilenlerden hangisi deprem sırasında evi- d) Madde, katı hâlden sıvı hâle geçmektedir.

mizde yapmamız gereken davranışlardan biri değildir?

a) Çök - kapan - tutun tekniğini uygulamalıyız.

b) Pencerelerden uzak durmalıyız. S6. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağıdır?

c) Dışarı çıkmak için merdiven ve asansörü kullanmalıyız. a) Alüminyum folyo c) Kandil

d) Paniğe kapılmayıp sakin kalmalıyız. b) Ayna d) Ay
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