
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Bir dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu 32 cm'dir. Kısa 
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. kenarı ise uzun kenarının 3  ' ü kadardır. Buna göre, bu
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2 dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm olur?
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S2. Verilen şeklin çevresi kaç birimdir?

S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-
yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.
a) Gözlerimde sorun olduğu için levhaları okuyamıyorum.
b) Beşiktaş ile anlaşan futbolcu boş mukaveleye imza attı .

S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
M  ı  m  m  ı  k  d  p  k  d          ğ  d  ö          t  v  t  ş  z  m,

S3.Verilen zamanları birbirlerine dönüştürelim.
R  d  ü  f  ı  r  ı            j  z  k  a  ı  L  ç  d               v  z  ş  z  m, a) 171 dk :…..…sa…...…..dk ç) 4 dk :…...……….sn

b) 84 dk :……...sa….……..dk d) 352 sn:…...…dk…….……sn
A  z  m  z         c  n  j          L  d  y  ı  v  d  ş          j  z  ş  z  m, c) 6 sa  14  dk:…....……….dk e) 25 dk  10 sn :………...….….sn

Z  m  m  d  L         a  d  m  ı  L         ş  d  j           ü  z  p  k  h  g  h  L. S4.  İki şehir arasındaki uzaklık 56 km'dir. Yolun 4  'ünü
7

S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi ) giden bir aracın yolu tamamlaması için kalan yolu ne kadar
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. olur?
a) Bu karmaşık olayların düğmü mahkemede çözülecek .
b) Senin hatrın için çiğ tavuk bile yerim bilirsin.

S5." Funda, kitaplarını  dolabına  özenle yerleştirdi ."
cümlesine göre ;
a) Cümle kaç sesten oluşur?     Yandaki şekle göre, "?"
b) Cümlede çoğul olan sözcük hangisidir? S5. ile gösterilen açının ölçüsü
c) Cümlenin eylemi hangi zamanı anlatmaktadır? kaç derecedir?

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a) O kadar açıkmışlardı ki kıtlıktan çıkmış gibi yediler. 
b) Musluktan damlayan sular gece boyunca uyutmadı bizi. S6. Her sabah 2 km 430 m koşan Nihat, bir haftada toplam

kaç metre koşmuş olur?
S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim.
a) Minnacık elleriyle yaptığı resimler göz kamaştırıyor .
b) Parktakı fıskiyeler açılınca sırılsıklam olduk bir anda.

S8.Verilen cümlelerde ismin yerine kullanılan sözcük-
lerin ( adıl ) altını çizerek gösterelim. S6.Verilen şeklin simetriğini çizelim. 
a) Her zaman çok kibar bir çocuk oldun sen.
b) Olanlar hakkında sizin de fikirlerinizi alabilir miyim?

S9.Verilen cümlelerde ön ad ( sıfat ) olan sözcüklerin 
altını çizerek gösterelim.
a) Böyle bir makine yapmak nereden aklına geldi? 

b) Yandaki çalılıklardan gelen sesi duyunca çok korktuk.

c) Sıcak havada futbol oynamak bizi oldukça yordu.
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S1. " İki gün önce kaybolan çocuk bulundu. Çocuğun inter- S1. Görseldeki elektronik tartı üzerine

nette tanıştığı kişi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Polis bu eşit kütleye sahip üç elma konuluyor.

konuda aileleri ve çocukları uyardı. "  Tartının ekranı 600 gramı gösterdiğine

Yukarıdaki gazete haberine göre polis hangi uyarıyı göre, elmalardan birinin kütlesi kaç

yapmış olamaz? gram olur?

a) Zararlı sitelere girmeyin.

b) İnternette uzun süre vakit geçirmeyin. a) 600 g b) 400 g c) 200 g d) 100 g

c) İnternette tanımadığınız kişilerle sohbet edin.

d) İnterneti amacı dışında kullanmayın.

S2. Maddenin halleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

hangisi doğrudur?

S2. Uzun süre bilgisayar başında kalmak çeşitli rahatsızlık- a) Aynı madde doğada farklı hallerde bulunabilir.

lara sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi bu rahatsızlıklara b) Katı ve sıvılar sıkıştırılabilirken, gazla sıkıştırılamazlar.

örnek olarak gösterilemez? c) Gazlar akıcı özelliğe sahip değildir.

a) Boğaz ağrısı c) Göz bulanıklığı d) Sıvı  haldeki  maddeler  bulundukları  kabın tamamını

b) Stres ve baş ağrısı d) Bel ve boyun ağrısı doldurabilirler.

S3. S3.Akif, resimdeki küçük şişeyi kullanarak

D/Y büyük bidona su dolduruyor. Akif, büyük

Kağıt, geri dönüşümü olan bir atıktır. bidonun tamamen dolması için küçük şişeyi

Plastik maddeler, herhangi bir çöp kovasına atılır. 6 kez ağzına kadar dolduruyor. 

Cam şişelerin geri dönüşümü için onları, cam atık Küçük şişenin hacmi 500 mL olduğuna göre, büyük

 kutularına atmamız gerekir. şişenin hacmi kaç litre olur?

Piller çöp kutularına atılmamalı,toprağa gömülmelidir.

a) 2 litre b) 3 litre c) 4 litre d) 6 litre

Yukarıdaki tabloda verilen ifadeler doğru veya yanlış

olarak işaretlendiğinde boş kutucukların görünümü nasıl

olacaktır? S4. l z

D Y D D

a) Y b) D c) Y d) Y q u

D D Y D

Y Y D D Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri karışımdır?

a) l u c) u q

S4. b) q z d) z l

S5.Bahçelerindeki havuzda maddeleri yüzdürmek isteyen

Talip,  aşağıdaki  madde  gruplarından  hangisini  tercih 

etmelidir?

a) Mantar tıpa - pet şişe - kağıttan kayık

b) Pet şişe - kağıttan kayık - cam bilye

c) Demir bilye - çivi - pet şişe

d) Kağıttan kayık - mantar tıpa - porselen tabak

S6.Yandaki devrede lambanın

yanmama sebebi ne olabilir?

Yukarıda verilen grafiklerden hangisi, sel olma olasılığı a) Devrede duy yoktur.

fazla olan bir yere aittir? b) Devrenin anahtarı kapalıdır.

a) b) c) d) c) Ampul bozuktur.

d) Devrenin pili yanlış bağlanmıştır.
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