
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Verilen şekilde, boyalı kısmın çevresi kaç birimdir?
a) taraf
b) tema
c) sükut
ç) görsel
d) duygu

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Anadolu'da halk direniş için toplanıyordu. 
b) Eski bir sanatkâr olarak bilinir bu çarşıda .

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu S2.Verilen şeklin simetriğini çizelim.
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) Acı suyun başına geldiler, kayalık bir yamaçtan inerek.
b) Minik kuş bahçedeki kurumuş ağacın dalına konmuştu.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

S3.Sayı doğrusunda harflerle ifade edilen noktaları
 kesir sayıları ile yazalım.

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
" komando - küllük - kira - keramet - kasım - kıymık   " 

0 2
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.  Yandaki ABCD dikdörtge- A B
nine göre CD kenarının 

3………...……………….. 6………...……………….. uzunluğu kaç cm olur?

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun D C
bir şekilde tamamlayalım.
a) Ödemeleri yapmak  için………………………………………...…….

b) Yağmur yağmadığından dolayı..…...….………….…...………..

c) Seni telefonla arayamıyorum, çünkü.…………...……………... S5. Verilen şekildeki açı, doğru açının ölçüsünden kaç
derece daha eksiktir?

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) keşfetmiş : ç) kararıyor :
b) diyeceğim : d) çıkarır : H
c) olmadı : e) yağar:

S8. küçük bir Çocuk'ken kar tane'lerini seyir etmeyi çok S6. Verilen  şekillerdeki  boyalı  olan  kısımların alanı 
severdim! kaç birim karedir?

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım.

erken
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Çevre: 96 cm

bir şeyin sonucuna razı olmak
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yan çizmek

131TÜRKÇE
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çıkarlarını iyi kollayan, kurnaz
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oluruna bırakmak

kendisine verilen işleri yapmamak

kesin doğru bilgi, gerçek
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S1.Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı sorumlulukla- S1. Yanda verilen devrede

rımıza örnek olarak verilebilir? lambanın ışık vermemesinin

a) Odamızı dağıtmak öncelikli sebebi aşağıdaki-

b) Okul kurallarına uymak. lerden hangisidir?

c) Tırnaklarımızı kesmek a) ampulün küçük olması

d) Okul eşyalarına zarar vermemek. b) kabloda kopma olması

c) anahtarın açık olması

d) pilin ters bağlanması

S2. Verilen kuruluşlardan hangisi tüketici haklarını koru-

mak amacıyla kurulmuş olan derneklerden biridir?

a) LÖSEV c) TÜKODER S2.

b) AKUT d) TEMA I. ………………,elektrik üreten devre elemanıdır.

II. Elektrik devresini oluşturan parçalara…….……..denir.

III. Kapalı devrede ampul…………...………verir.

S3.Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk hakkı değildir? IV…………………..devreden geçen elektriği kontrol eder.

a) Oyun oynamak c) Askerlik yapmak

b) Beslenme d) Barınma Yukarıdaki ,cümleler  aşağıda  verilen  sözcüklerle 

tamamlandığında, hangi sözcük dışarıda kalır?

a) Anahtar c) Pil

S4. b) Duy d) ışık

S3. " Basit bir elektrik devresinin çalışabilmesi için

devrede mutlaka…………..……..bulunmalıdır? "

Yukarıdaki verilen harita ile ilgili seçeneklerin hangi- cümlesinde noktalı alana hangi seçenek gelemez?

sinde verilen bilgi yanlıştır?

a) Akdeniz Bölgesi, yurdumuzun güneyinde yer alır. a) pil             b) ampul             c) kablo               d) duyü

b) Ülkemizin doğusunda Ege Bölgesi bulunur.

c) Ülkemizin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi bulunur.

d) İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında Marmara Bölgesi S4.

vardır. I. Işık gözümüze doğrudan gelmelidir.

II. Ders çalışırken ışığın ön taraftan gelmesine dikkat

etmek gerekir.

S5. " Okullarda derslerin yanı sıra öğrencilerin ortak ilgi III. Yeterli aydınlatma için çok sayıda ampul kullanıl-

alanı çerçevesinde yürüttükleri gruplara……………..denir." malıdır?

Yukarıdaki  boş  bırakılan  yere  verilen  sözcüklerden    Yukarıda verilenlerden hangileri aydınlatma ile ilgili

hangisi yazılmalıdır? dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?

a) Sivil toplum kuruluşu c) Sosyal örgüt a) Yalnız III c) I ve II

b) İş bölümü d) Öğrenci kulübü b) II ve III d) Yalnız I

S5. bir tenekedeki sıvı yağın teneke ile birlikte kütlesi

S6. " Teknolojik ürünleri……….…..kullanmalıyız. "   cümle- 10 kilogram' dır. Boş tenekenin kütlesi 475 gram oldu-

sinde boş bırakılan yere hangi sözcüğü yazmak daha doğru ğuna göre, sıvı yağın net kütlei kaç gramdır?

olur? a) 8575 c) 9425

a) bilinçli c) sürekli b) 9525 d) 10475

b) sık sık d) her zaman

S6. Görsellerden hangisi ısınma amaçlı kullanılmaz?

S7. Düşüncesini açıkça söyleyen bir çocuk aşağıdakilerden

hangisine sahiptir?

a) Seyahat özgürlüğü

b) İfade özgürlüğü

c) Seçim özgürlüğü

d) Oyun özgürlüğü klima termometre ufo

c) d)

petek

radyatör

a) b)
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