
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) 318 cm :……m…………cm ç) 9 cm 7 mm :….…….mm
b) 15 m 83 cm :…………….cm d) 12 m 3 cm :…………..cm
c) 109 mm :……..cm……..mm e) 46 mm :……cm.……mm

S3.  5 adımda 1 m 50 cm yol alan Mehmet, 34 adım attı-
ğında ne kadar yol yürümüş olur?

S4. Nalan, annesinin yaptığı 56 köftenin önce 2  'sini
 8

ardından da 3  'ünü yiyor.Buna göre, geriye yenmeyen
S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri- 8
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım. kaç köfte kalmıştır?

S5. Her sabah antrenman yapmak için sahaya saat 07.35'
te  çıkan  sporcular  4 saat 45 dakika sonra antrenmanı

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak tamamladığında saatler kaçı göstermektedir?
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Atın önüne konulan yemlik ağzına kadar dolu.
b) Tansiyon hastalarına tuzlu yemekler yemek yasakmış.

S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) eser : ç) uzamış :
b) tanıştı : d) satılır : S6.      10 x ( 38 x 56 ) =?         İşleminin sonucu kaçtır?
c) kazanıyor : e) süzüldü :

S6.Cümlelerden devrik olanları "X" ile işaretleyelim.
Yeni çıkan taze sebze ve meyveler pazarlara ulaşmış.
Kullanmadığın eşyaları satarak kazanabilirsin para.
İyi bir müzisyen olmak için çalıştı her gün saatlerce. S7. Verilen ölçülerdeki açıları çizelim ve açı türlerini alt

taraflarına yazalım.
S7.Cümlelerdeki ön adların (sıfatların) altını çizelim.
a) Net bir görüntü elde etmek için yeni monitör aldık.

b) Koyu renkte yazılmış sözcüklerin anlamını bulalım.

c) Büyük patronun kim olduğunu bilen yok.

 -i Hâli
(Belirtme)

 -e Hâli

 -de Hâli
(Yönelme)

(Bulunma)
 -den Hâli
( Ayrılma)

sayılmaz  -  atılan  -  kavgada  -  yumruk
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S1. Halkın kendi kendini yönetme yetkisine verilen ad S1.  Yandaki görselde, basit elektrik

aşağıdakilerden hangisidir? devresinde bulunan elemanlar

a) Sorumluluk c) Milli egemenlik numaralarla gösterilmiştir. Buna 

b) Milli bağımsızlık d) Adalet göre, aşağıda verilen ifadelerden

hangisi yanlıştır?

S2. Aşağıda verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir? a) 1 numaralı devre elemanı elektrik enerjisini ışık ener-

a) TBMM 19 Nisan'da açılmıştır. jisine çevirir.

b) Toplumlar özgür ve bağımsız olduğu sürece daha mutlu b) 2 numaralı devre elemanı ampulün takıldığı bölümdür.

olur. c) 3 numaralı devre elemanı devreye elektrik enerjisi

c) Özgürlük ve bağımsızlık bir millet için vazgeçilmezdir. sağlamaktadır.

d) TBMM'nin açılmasıyla yeni Türk devletinin temelleri d) 4 numaralı devre elemanı elektrik enerjisinin kontrol-

atılmış oldu. lü bir şekilde kullanılmasını sağlar.

S3. I.Kıskançlık duygumuzu arttırır. S2. Yandaki basit elektrik devresi

II. Kendimize güvenimizi arttırır. çalışmaktadır. Bu devreden hare-

III.Dayanışma duygumuzu geliştirir. ketle bir devrede,

Yukarıdakilerden hangileri sosyal kulüplerin yararları I.Birden fazla ampul bulunabilir.

arasında sayılabilir? II.Birden fazla pil bulunabilir.

a) Yalnız I c) I ve II III.Elektriğin taşınması iletken kablolarla sağlanır.

b) II ve III d) I - II ve III

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

a) I ve II c) II ve III

S4.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? b) I ve III d) I - II ve III

a) Ülkemizin bağımsızlığını korumak sadece devletin göre- 

vidir.

b) vatanımız için iyi insanlar olmalıyız. S3. Odamızdaki elektrik düğmesi, basit elektrik devre

c) Bayrağımızı sevmeli ve canımız pahasına korumalıyız. elemanlarından hangisi ile eşleştirilir?

d) Vatanımıza, milletimize zarar vermek isteyenlerin kar-

şısında durmalıyız. a) b) c) d)

pil anahtar ampul kablo

S5.Ülkemizde çocuklardan sorumlu bakanlık aşağıdakiler-

den hangisidir?

a) Aile ve Sosyal Poliitikalar Bakanlığı S4. Işık da çevreyi kirletir. Aşağıdakilerden hangisi ışık

b) Sağlık Bakanlığı kirliliğinin sonuçlarından biridir?

c) Milli Eğitim Bakanlığı a) Bataklıkların artış göstermesi.

d) Enerji Bakanlığı b) Bitki örtüsünün yayılması.

c) Bitkilerin daha az besin yapması.

d) Göçmen kuşların büyük binalara çarpması.

S6. "Bilinçli bir tüketiciyim." diyen bir kişi aşağıdakilerden

hangisini yapmaz?

a) Günü geçen malları almaz. S5. Süzme,eleme,buharlaştırma gibi ayırma yöntemleri

b) Reklamlardaki her ürünü almak ister. için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

c) ürünü alırken son kullanma tarihine bakar. a) Ayırma yöntemleri, saf maddeleri ayırmakta kullanılır.

d) Ürünleri alırken içeriklerini kontrol eder. b) ayırma yöntemleri, birçok alanda işimizi kolaylaştırır.

c) Ayırma yöntemlerini kullanarak tuzlu suyu, tuz ve su

S7. Bir kişinin sahip olduğu rollerin gerektirdiği görevlere olarak ayırabiliriz.

ne ad verilir? d) Ayırma yöntemleri kullanılırken, karışımdaki madde-

a) Sorumluluk c) Gelenek lerin özelliklerine bakılır.

b) Yasa d) Görenek
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