
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen şeklin simetriğini çizelim.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim.
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S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım. S2. Verilen uzunlukları birbirine dönüştürelim.
a) 472 cm :……m…………cm ç) 4 cm 9 mm :….…….mm
b) 10 m 24 cm :…………….cm d) 5 m 16 cm :…………..cm
c) 359 mm :……..cm……..mm e) 51 mm :……cm.……mm

S3.  Alp'in boyu 1 m 26 cm'dir. Annesi, Alp'ten 43 cm da-
ha  uzundur.  Alp  ve  annesinin  boylarının  uzunlukları 
toplamı kaç cm olur?

S4. Bir  bisikletli  5 km'  lik  yolun 3  ' ünü gidiyor. Yo-
10

lu tamamlaması için daha kaç metre yol alması gerekir?
S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri-
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım.

S5.

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak Yukarıda şekillerle ifade edilen kesirlerde toplama
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi ) işlemine göre, "?" işareti yerine gelmesi gereken kesir
a) Gelirken marketten iftarlık bir şeyler alalım. sayısını şekille gösterelim.
b) Yüksek sıcaklıklar yüzünden insanlar rahatsızlanıyor.

S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) olur : ç) duydum : S6. 2715 sayısından başlayarak on altışar üç kez ritmik 
b) sünüyor : d) işaretliyor : sayma yapılıyor. Bulunan bu sayıların toplamı kaç olur?
c) dikecek : e) seçmemiş :

S6.Cümlelerden devrik olanları "X" ile işaretleyelim.
Bisiklet sürerken yolun ortasına  düşüverdi birden.
Annesine duyduğu özlem içini yakıyordu. S7. Verilen ölçülerdeki açıları çizelim ve açı türlerini alt

taraflarına yazalım.
S7.Cümlelerdeki ön adların (sıfatların) altını çizelim.
a) Daha çok oyuncak almak için para biriktiriyorum.

b) Canlı varlıklar kendi başlarına hareket edebilir.

c) Şurada oturup birer soğuk limonata içelim.
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S1. " Paramızı nasıl kullanacağımızla ilgili yaptığımız plana S1. I. Işık bir enerji türüdür.

bütçe denir. " bu ifadeye göre aile bütçesi oluştururken II. Işığın kütlesi ölçülebilir.

hangisine öncelik verilmelidir? III. Titreşen cisimler ışık yayar.

a) Gazete ve kitaba c) Tiyatro ve sinemaya IV. Aynanın yüzeyine çarpan ışık yansımaz.

b) Tatile ve eğlenmeye d) Temel ihtiyaçlarımıza Yukarıda ışıkla ilgili verilen bilgilerden doğru olan

hangisidir?

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

S2.

l Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş.

l Gereksiz yere para, zaman, emek harcama, savurganlık. S2. Aşağıdakilerden hangisi gürültü kirliliğini önlemek

l Eşyayı, parayı ya da zamanı yerinde ve ölçülü kullanma. için alınacak önlemlerden biri değildir?

l Bir ürünün üretimden tüketiciye ulaşmasına kadar olan a) Havaalanlarını şehir dışına taşımak.

ilişkiler bütünü. b) Binalarda çift cam kullanılması.

Aşağıdaki  seçeneklerin  hangisinde  yukarıda  verilen c) Sokak satıcılarının megafon kullanmasını yasaklamak.

açıklamalardan herhangi birinin cevabı yoktur? d) Yeni yapılan evlerin daha yüksek katlı yapılması.

a) Tasarruf c) Ekonomi

b) Maaş d) İsraf

S3. Karışımlar ve ayırma yöntemleri eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

S3. a) Su + çakıl taşı------->eleme

b) Fasulye + demir tozu ------>mıknatısla ayırma

c) Şeker + su ------> buharlaştırma

d) Toplu iğne + talaş ------> mıknatısla ayırma

S4.

Yukarıdaki şemada "?" ile belirtilen yere hangisi yazı-

lırsa teknolojik ürünlerin olumlu özelliğinden söz edilmiş

olur?

a) İnsanların fiziksel hareketlerini azaltır.

b) Bilgiye kolay ulaşmamızı sağlar.

c) Çevre kirliliğine neden olur.    Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi

d) Doğal hayata zarar verir. söylenemez?

a) Otogarın gürültüsü, tren istasyonundan fazladır.

b) En gürültülü ortam havaalanlarıdır.

S4. Ulaşım  teknolojisinin  gelişmesini  sağlayan  ilk  ve en c) En az gürültülü ortam otogardır.

önemli buluş hangisidir? d) Havaalanının gürültüsü, tren istasyonunun gürültü-

a) At arabasının icadı c) Tekerleğin icadı sünden fazladır.

b) Uçağın icadı d) Otomobilin icadı

S5. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma teknolojilerinin

S5.Depremle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelişmesiyle oluşan mesleklerden biri değildir?

yanlıştır? a) Elektrikçi c) Kameraman

a)Deprem çantası, deprem sırasında hemen hazırlanmalı. b) Öğretmen d) Fotoğrafçı

b)Doğal afetler aniden meydana gelir.

c)Depremler can ve mal kaybına neden olmaktadır.

d)Deprem çantası ulaşabileceğimiz bir yerde bulunmalıdır. S6.   "  Taneciklerimin arasındaki boşluktan dolayı 

sıkıştırılabilirim. Beni bir kaba koyduğumuzda 

kabın hem hacmini hem şeklini alırım. "

S6. Sokak  çocuklarının  öncelikle karşılanması gereken ih- Şeklinde kendini tanıtan madde, aşağıdakilerden

tiyacı aşağıdakilerden hangisidir? hangisi olabilir?

a) Barınma       b) Eğlenme       c) Giyinme        d) Beslenme a) Süt           b) Buz          c) Oksijen          d) Toprak
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