
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 2 5 4 5 6

1 x 2 9
2
3  +

4
5
6 4 8 9 2
7  + 5 2  - 7 5
8 8 0 6 0 4 4 8 6

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. S2.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
" şövalye - şırınga - şatafat - şüpheli -  şenlik - şilte  " 

2 0 0 3 0 4 2 0
1……………………………. 4………...………………..  - 1 9 6 8 1 0 2 4

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
1 2 2 6 0 7 0 8

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yazalım.  + 0 5 3 3  - 0 3 2 1

S3. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Okulumuzda önümüzdeki ay şenlik düzenlenecek.
b) Öfkeli ve ön yargılı insanlarla bir arada olmak istemem. 
c) Karıncalar, duvardaki açıklıktan yararlanıp eve giriyor.
ç) Gamlı baykuş gibi tepemizde dolaşıp durmasan iyi olur.

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

l

S4. Verilen şekillerin çevrelerini hesaplayalım.

l

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Sen işten korkma, iş senden korksun. 
b) Bizimkilerden birçoğu yedikleri yüzünden hasta olmuş.
c) Onlar Melisa'nın, şunlar ise benim oyuncaklarım.

S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Dolaptaki tertemiz çamaşırlar mis gibi kokuyor. S5. Yandaki şekle göre,
b) Sulu sulu ayvaları sepetimize üçer beşer doldurduk. s(YDL ) = 142 ° olduğuna göre;
c) Yeni aldığı güneş gözlüğü  oldukça pahalıymış. s(YDZ ) açısı kaç dercedir?

S8." Bundan sonra her sabah spor yapacağım."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Ne? : c) Kim? :

b) Ne zaman? :

ateşle oynamak at oynatmak
14 mm

8 cm

evlad

çıngar çıkarma çalım atma

Çok tehlikeli bir iş yapmak.

Gürültü patırtı, kava ve karışıklık çıkarmak.
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süre sonsuz
ağu volkan

mekân koşmak

TÜRKÇE

zehir
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Dk Saat

ölü
seğirtmek müddet

çeri yer
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20 cm

13 m
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S1. "Vatanını en çok seven………………….en iyi yapandır." S1. Aşağıda verilen görseldeki devrede lamba ışık verme-

cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? diğine göre, bunun en baştaki  

a) rolünü c) hakkını sebebi hangi seçenekte verilmiştir?

b) görevini d) barışını a) kabloda kopukluk vardır.

b) Devrede anahtar yoktur.

c) Devre üreteç bulunmamaktadır. 

S2.Ülkemizin yönetildiği yer aşağıdakilerden hangisidir? d) Devreye aynı türde birkaç lamba daha takılmalıdır.

a) Türk Hava Kurumu c) Kızılay

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi d) T.C. Merkez Bankası

S2.Ampulün yerleştirildiği vidalı kısmın adı nedir?

a) pil yatağı c) anahtar

S3.Çeşitli faaliyetler düzenleyerek zararlı alışkalıkların b) duy d) kablo

etkilerini anlatan sosyal kulüp aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kütüphanecilik Kulübü c) Yeşilay Kulübü

b) İlk Yardım Kulübü d) Kızılay Kulübü S3.Elektrik devrelerinde kullanılan kabloların yapımın-

da genellikle hangi madde kullanılır ve bunun nedeni

ne olabilir?

S4. Doğal kaynaklarımızdan olan ormanlar bilinçsiz kulla- a) Mehmet : Altın kullanılır. Paslanmaz olduğu için.

nım sonucunda hızla yok olmaktadır. Çevremize bir baka- b) Emine : Alüminyum kullanılır. Hafif olduğu için.

lım hangi eşyalar ağaçtan yapılmıştır? Bunlar için dünyada c) Ahmet : Demir kullanılır. Sağlam olduğu için.

her yıl 16 milyon hektar ormanı yok ettiğimizi, bir ton ka- d) Eylül : Bakır kullanılır. İyi bir iletken olduğu için.

ğıt için 17 ağacı kestiğimizi biliyor musunuz? Öyleyse bir

ton atık kağıdı geri dönüşüme kazandırmak 17 ağacı kesil-

mekten kurtarmak demektir. S4. Basit elektrik devresi için aşağıdakilerden hangisi

Yukarıdaki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangi- doğrudur?

sine ulaşılamaz? a) Ampul ile pil arasında uyum olmasa da olur.

a) Ormanlar tükenebilir kaynaklarımızdandır. b) Anahtar açıkken devreden elektrik geçmez.

b) Ağaç birçok eşyanın ham maddesidir. c) Devre elemanlarının bağlantısının pek bir önemi

c) Atık kağıtları geri dönüşümde kullanabiliriz. yoktur.

d) Geri dönüştürülen kağıttan başka maddeler yapılmaz. d) Anahtar kapalıyken devre ışık vermez.

S5. S5. Öğretmeninin sorduğu soruya " Şekerli su, salata,

I.Alışveriş öncesi liste hazırlar. çay " yanıtını veren bir öğrenci hangi soruyu yanıtlamış

II.Gıda ürünlerinin üretim ve son kullanma tarihine dikkat olabilir?

eder. a) Hangi maddeler saf maddedir?

III.Reklamı çok yapılan ürünleri tercih eder. b) Hangi maddeler karışıma örnek olabilir?

IV. Önce ihtiyacını, sonra isteğini alır. c) Hangi maddeler, maddenin sıvı haline örnek verilir?

Yukarıdaki verilenlerden  hangisi  bilinçli  tüketici  için d) Hangi maddeler,maddenin katı haline örnek verilir?

söylenemez?

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

S6.

S6.Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi çocukları koruma ile Işık Kirliliği ……………………………

ilgilidir?

a) Okullar açmak

b) Sosyal imkânlar sunmak Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen kavramla

c) Oyun alanları hazırlamak eşleştirilemez?

d) Kötü alışkanlıklardan uzak tutmak a) Kalitesiz ışık c) Enerji tasarrufu

b) Verimsiz aydınlatma d) Yetersiz aydınlatma

S7.Verilenlerden hangisi mesleklerin değişmesinde etkili

değildir?

a) anne baba istekleri c) teknoloji S7. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

b) modern hayat d) insan ihtiyaçları a) tahta            b) ateş             c) kalem           d) yaprak
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