
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 5 x 38 : c) 125 x 3 : d) 17 x 7 :

1 b) 63 x 4 : ç) 25 x 6 : e) 103 x 10 :
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S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.  + 6 4  - 5 8
" piyes  - püskül  - perçin  - pardösü  - pıhtı  - portre  " 7 2 5 0 2 6 9 4

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

2………...……………….. 5………...……………….. 1 9 9 4 0 3 1 7
 - 1 9 7 4 0 8 2 2

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yazalım.

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

S3. Verilen şeklin simetriğini çizelim.
S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Koridora serilen yolluk çok kirlenmiş.
b) Çalışkan, terbiyeli ve örnek bir öğrenciydi. 
c) Gemiciler, aylarca karaya ayak basmadan yol alıyormuş.
ç) Baskılı bir oyun sonrasında maçı kazanmayı başardık.

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

l

l

S4. Yüksekliği 25 mm olan kitaplardan 32 tanesi üst
üste konulursa kaç cm'lik bir yükseklik elde edilir?

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Ben kendi adıma yaptıklarım nedeniyle senden af dilerim. 
b) Bu sabah iki kişi sizi sordu.
c) Aldığım ilk maaşımla kendime yeni bir telefon alacağım.

S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Artık benim de kırmızı, güzel bir uçurtmam var. S5. Yandaki şekle göre,
b) Şiirin ilk iki dizesini arkadaşım okuyacak. s(AFT ) = 64 ° olduğuna göre;
c) Ünsüz harflerle biten hecelere kapalı hece denir. s(AFY ) açıcı kaç dercedir?

S8." Yarın sınıfta yapacağımız konuşmayı hazırlayalım."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Neyi? : c) Kim? :

b) Ne zaman? :
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işçi
amele neşe

ampul biraz
tabip lamba
üzüntü mola

mutluluk

gırip düdüg fağre

başkalarının duygu ve düşüncelerini anlatmak
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mecburi zorunlu
paydos doktor

azıcık keder

TÜRKÇE

ejdera faciya dağmat

tedbir almak tercüman olmak

bir aşağı bir yukarı dolaşmak, gidip gelmek

vaktini almak volta atmak
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S1. S1. Aşağıda verilenlerden hangisinde buharlaşmadan

l Öğrencilerin demokratik alışkanlık kazanmasını sağlamak. söz edilebilir?

l Öğrencilere kendi kendilerini yönetmelerini sağlamak. a) Buzdolabına konulan suyun buza dönüşmesi.

l Öğrencilere düşüncelerini söyleme fırsatı vermek. b) Denizden çıktıktan bir süre sonra vücudumuzun

Öğrencilerin yukarıdaki demokratik ögeleri kazanmala- kuruması.

rını sağlamak amacıyla okulda hangi çalışma yapılır? c) Dışarıda unutulan yemeklerin ekşimesi. 

a) okul meclisleri oluşturur. d) Tavaya atılan tereyağın sıvı hale geçmesi. 

b) Yıl sonunda geziler düzenlenir.

c) Veli toplantıları yapılır.

d) Zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılır. S2. İçerisinde her hangi bir madde bulunmayan,  boş

kabın tartılmış kütlesine ne ad verilir?

a) Öz kütle b) Dara c) Brüt kütle  d) Hacim

S2.

(  )     Her çocuğun renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin 

Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki haklardan yararlanma S3. " Sadık, mutfakta yemek hazırlarken gaz kokusu

hakkı vardır. alıyor. Ocağa baktığında, ocağı açık unuttuğunu fark

(  )    Çocuk Hakları Sözleşmesi sadece yoksul çocukların ediyor. Buna göre, bu olayla ilgili aşağıdaki yorumlar-

korunması amacıyla hazırlanmıştır. dan hangisi yapılamaz?

(  )    Bakıma ve korunmaya muhtaç her çocuğun devletten a) Gazların yayılma özelliği vardır.

yardım görme hakkı vardır. b) Gazlar çok küçük gözeneklerden geçebilir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru veya yanlış olarak değer- c) Gazlar sıkıştırılamaz.

lendirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? d) Bazı gazların kokusu vardır.

a) D - Y - D c) Y - Y - D

b) D - D - Y d) Y - D - Y

S4. V Mıknatıs tarafından çekilebilir.

Y Suda yüzemez.

S3.Aşağıdaki mesleklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi Z Suyu çekebilir.

yanlıştır? Yukarıda bazı özellikleri verilen maddeler, aşağıda-

a) Her mesleğin toplum içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. kilerden hangileri olabilir?

b) Tüm meslekler toplumun o konudaki ihtiyacından do-

layı ortaya çıkmıştır. a)

c) Her mesleğin diğer mesleklere ihtiyacı vardır. b)

d) Meslek sahibi olmak için küçük yaştan itibaren çalışma- c)

mız gerekir. d)

S4. Aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı "Evet" S5.

olamaz?

a) Eğitsel kulüp çalışmalarına katılmak yeteneklerimizi 

geliştirir mi?

b) Eğitsel kulüp çalışmaları grup içinde çalışma becerisi Görselde ipe bağlı olan mıknatıslarla ilgili yapılan

kazandırır mı? yorumlardan hangisi yanlıştır?

c) Eğisel kulüp çalışmalarına katılmak yoksullara yardım a) Mıknatıslar birbirini itmiştir.

etmemizi sağlar mı? b) IV numaralı kutup S ise, I numaralı kutup S olabilir.

d) Eğitsel kulüp çalışmalarına katılmak sorumluluk alma c) II numaralı kutup S ise III numaralı kutup da S olabilir.

becerisi kazandırı mı? d) III numaralı kutup N ise,  I numaralı kutup  N olabilir.

S5.Hangisi "Demokrasi" kavramı içerisinde yer almaz? S6.Mıknatıs, aşağıdaki hangi cismi olumsuz etkiler?

a) İfade özgürlüğü vardır.

b) Kişisel haklara saygı vardır. a) b) c) d)

c) Sınırsız özgürlükler vardır.

d) Herkesin  yasalar önünde eşit hakları vardır.
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