
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
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S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-
yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. S2. Verilen yapılar kaç birim küpten oluşur?
a) Bir nakliye firmasıyla anlaşıp evi taşımak istiyoruz.
b) Kardeşlerden biri diğerinin oyuncağını vermiyordu.

S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
A  ı  y  ı  L       ı  c  ı  m       ğ  z  p  b  z  m  z  m,

S3.Verilen zamanları birbirlerine dönüştürelim.
A  n  s  z          f  ı  ş  L  d  y          a  t        d  L  d  j . a) 205 dk :….…sa….…..dk ç) 8 dk :………….sn

b) 111 dk :……..sa………..dk d) 187 sn:……dk………sn
C  u  m  j  u         ğ  d  p        Ş  u  p  j          c  n  b  t  g  t , c) 7 sa  24  dk:………….dk e) 13 dk  18 sn :……….….sn

V  ı  p  L  ı        u  c          m  ı  r  z  m          ç  d  L  d  j . S4.  Aşağıda verilen tarih hesaplamasını yapalım.

S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi )
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.
a) Yeni üye kaydı için bir miktar ücret alınacakmış .  -  +

b) Bir metni anlamak için birkaç kez okursan iyi olur.

S5." O kadar acıktım ki dünyayı yiyebilirim." S5. Yandaki açı, bir dik açıdan  43°
cümlesine göre ; fazla olduğuna göre, "?" ile
a) Cümle kaç heceden oluşur? belirtilen açının değeri kaç 
b) Cümle kaç harften oluşur? Y derecedir?
c) Cümlenin eylemi hangi zamanı anlatmaktadır?

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a) Evden çıkarken mutlaka ütüyü fişten   çekmelisin. 
b) Grafikte yer alan bilgileri kolayca anlayabiliyorum. S6. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün uzunluğu 3 km'den

278 m kısadır. Buna göre köprünün uzuluğu kaç metredir?
S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim.
a) Tatil sezonu kapanınca oteller bomboş kaldı.
b) Kaktüsün üzerindeki sipsivri dikenler eline batacak.

S8.Verilen cümlelerde ismin yerine kullanılan sözcük-
lerin ( adıl ) altını çizerek gösterelim. S6.Verilen şeklin simetriğini çizelim. 
a) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
b) Eşyaları taşımak için sizlerden biri benimle gelsin.

S9.Verilen cümlelerde ön ad ( sıfat ) olan sözcüklerin 
altını çizerek gösterelim.
a)  Birkaç gün arayla yazılı sınavlara girmek zorundayız.

b) Kalın bir sopayla kurumuş ağacın dallarına vuruyordu.

c) Üçüncü golden sonra karşı takım maçı bıraktı.
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S1. Yandaki tabelada isimleri S1. Kalabalık bir ortamda sesimizi herkese duyurabilmek

yer alan unsurlardan hangileri için kullanabileceğimiz alet aşağıdakilerden hangisidir?

beşeri unsurdur?

a) 1 - 3

b) 1 - 4 a) b)

c) 2 - 4

d) 3 - 4

S2. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında evde yapıl- c) d)

ması gereken davranışlardan biridir?

a) Pencerenin kenarında durmak.

b) Devrilebilecek eşyalardan uzak durmak.

c) Balkona çıkıp bağırarak yardım istemek. S2. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini önlemekte kul-

d) Merdivenlerden dikkatlice inmeye çalışmak. lanabileceğimiz yollardan biri olamaz?

a)Elektrik kesintisini daha uzun süreyle yapmak.

b)Aydınlatılacak alanlarda ışığın doğrudan göze gelmesini

S3. İlayda, yaşadığı yerde mayıs ayı hava durumu ile ilgili engellemek.

bir grafik oluşturdu.Bu grafikte bulutlu gün sayısı 8, yağışlı c)Yaşam alanlarının aydınlatılmasında güneş ışığından daha

gün sayısı 12, sisli gün sayısı 5, havanın açık olduğu gün sa- fazla yararlanmaya çalışmak.

yısını da 6 olarak belirledi. Buna göre, İlayda'nın yaşadığı d)Yaşam alanı ile aydınlatma ihtiyacı  arasındaki ilişkiye

yerin mayıs ayı hava durumu için hangisi söylenebilir? dikkat etmek.

a) Havanın genellikle sisli olduğu.

b) Havanın genellikle yağışlı olduğu. S3.Aşağıdaki durumlardan  hangisinin oluşumunda ışığın

c) Havanın genellikle bulutlu olduğu. etkisi olamaz?

d) Havanın genellikle açık olduğu. a) Cismin kütlesinin artmasında

b) Ortamın sıcaklığının artmasında

c) Cisimlerin görülmesinin sağlanmasında

S4.  Osman  ve  Orhan  yaz  tatilinde  izci  kampına  gittiler. d) Cisimlerin renginin solmasında

Kamp ormanın içindeydi. Araştırma gezisine çıkmaları ge-

rekiyordu. Liderleri onların kuzeye doğru gitmelerini söy- S4.

ledi. Osman ve Orhan kuzey yönünü aşağıdaki açıklamala-  Yapısında aynı madde bulunur.

rın hangisine göre bulamazlar?  İçerisinde kendinden başka bir madde katılmamıştır.

a) Gölgenin en kısa olduğu taraf kuzeyi gösterir.  Özelliği maddenin her yerinde aynıdır.

b) Ağaç gövdelerindeki yosunlar kuzeyi gösterir.

c) Karınca yuvalarının ağzı kuzeyi gösterir. Verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine 

d) Pusulanın kırmızı renkli ucu kuzeyi gösterir. ait olabilir?

a) Katı madde c) Karışım

b) Saf madde d) Sıvı madde

S5. I. Demokrasi ile yönetilen toplum kendi kararlarını

kendisi alır.

II. Egemenlik çeşitli gruplar ve zümreler tarafından S5.

kullanılır.

III.Demokratik toplumlarda hukuk önünde tüm bi-

reyler eşittir.

IV. Demokratik toplumlarda yöneticiler seçimle iş

başına gelir.

Yukarıda verilen bilgiler demokratik toplumun özellik-

lerini anlatmaktadır. Bu özellikler içinden hangisi demok-

ratik bir topluma ait olamaz? Tabloda "?" ile belirtilen yere hangi seçenekte verilen

madde yazılabilir?

a) I b) II c) III d) IV a) Toz şeker b) Un c) Kahve d) Su

Bulunduğu kabın şeklini alır.

Katı maddedir.

Daha çok tatlandırma amaçlı kullanılır.

SOSYAL BİLGİLER 124FEN BİLİMLERİ

? 


