
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.Şekillerdeki boyalı kısmın alanını hesaplayalım. 
a) ilkel
b) pişmiş
c) ithalat
ç) otomatik
d) sarhoş

S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) …………..birim kare …………..birim kare
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım. S2. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

"  Evimizdeki boya badana işi altı gündür bitmedi."

…………………………..……………………………………………………………………………….

S3. Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin ( fiillerin )
altını çizerek gösterelim.
a) Taktığı siyah gözlükle onu ilk bakışta tanıyamadım.
b) Ayakları ve elleri titriyordu korkudan.
c) Şanlıurfa'yı acısız ama lezzetli kebapları ile tanıyoruz.
ç) Babaannemle konuştuk dün telefonda saatlerce.
d) Sabah dışarı çıktığımda kuvvetli bir rüzgar esiyordu.
e) Kardeşime çok güzel bir takım elbise almışlar. S3. Verilen geometrik şekle göre boş bırakılan yerlere

uygun cevapları yazalım.
S4. Sözcükleri karışık olarak verilen atasözlerini altına Y a) Şekli adlandıralım
sayılar yazarak anlamlı bir şekilde sıralayalım.
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b) Şeklin kenarlarını sembol kul-

lanarak yazalım.

R S

c) Şeklin kenarlar uzunluklarını yazalım.

ç) Şeklin türünü yazalım.

S5. Cümlelerde  ünsüz yumuşamasına uğrayan sözcük- S4. Aşağıda verilen şekle göre "?" yerine hangi sayı ya-

leri kutu içine alarak gösterelim. zılmalıdır?

a) Birkaç gencin içinde bunduğu araç kaza yapmış . M R

b) Karaya oturan gemiden işaret fişeği atıldı. 
c) Genetiği değiştirilen gıdalar sağlığımız tehdit ediyor. 7 cm

S6.Verilen cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlere N T
uygun noktalama işaretlerini yazalım.
a) Hey (  ) Oraya nasıl çıktın (  ) S5. Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
b)Papatya (  ) en çok Avrupa ( )da yetişen bir bitkidir ( ) 
c) Küçük (  ) oyuncakları ile oynamaya bayılır (  ) 1 6 4 8 0 7 1 5

 + 0 2 5 3  - 0 5 4 7
S7. Cümlelerde  boş  bırakılan  yerlere  uygun zamirleri 
yazalım.
a)Bu bağ bahçe ………..…….babamdan miras kaldı. S6. 3 A 8 5
b) ………...bir daha buralarda dolanırken görmeyeyim. 2 4 0 3    Yandaki toplama işlemine göre,
c) ………… yolu tarif ederseniz kolayca ………… bulurum.    + 3 B A + B +C =?

ç) …..……..   de   ………….   bütün gün arayıp durdum.  6 0 C 4
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S1. Ambalajlı gıda ürünlerinin üzerinde S1. Verilen kavramlarla açıklamalarının eşleştirilmesi

hangi bilginin mutlaka olması gereklidir? hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) ürünün fiyatı

b) ürünün üretim ve son tüketim tarihi 1 Buharlaşma z Sıvı maddenin ısı alarak gaz

c) ürünün ne işe yaradığı haline geçmesidir.

d) ürünün reklam görseli

2 Erime l Sıvı maddelerin ısı vererek

katı hale geçmesidir.

S2.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre her birey 18 yaşına 3 Donma o Sıcaklıkları farklı iki maddenin

kadar yetişkin kabul edilir. temas etmesi sonucunda ger-

b) Çocuklar savaşlara katılma hakkına sahiptir. çekleşen olaydır.

c) Ten rengi siyah olan çocuklar sağlık hizmeti alamaz. 4 Isı alış verişi

d) Çocuklar eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler u Katı maddelerin ısı alarak sıvı

için zamana sahip olmalıdır. hale geçmesidir.

a) 1 l b) 1 u c) 1 z d) 1 o

S3. Aşağıda verilenlerden hangisi tükenen kaynaklardan 2 z 2 o 2 u 2 z

değildir? 3 o 3 l 3 l 3 l

a) Rüzgâr        b) Orman         c) Elektrik         d) Petrol 4 u 4 z 4 o 4 u

S4. " Osman, oyuncak legolarıyla ev, okul, gökdelen S2. Verilen ayırma yöntemlerinden hangisi yanlıştır?

gibi yapılar yapmaktan hoşlanır. " a) b)

Osman, aşağıdaki mesleklerin hangisinde gelecekte

daha başarılı olabilir?

a) Marangoz        b) Doktor        c) Tüccar        d) Mimar

c) d)

S5.Yelda, ailesinden günlük 5 lira almaktadır.Yelda'nın

okulda yaptığı giderler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

S3.Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelere uygun bir

özelliktir?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Belirli bir şekilleri vardır.

a) Yelda 3,50 TL harcamıştır. b) Bulundukları veya konuldukları kabın  şeklini alır.

b) Harçlığından geriye 1 lira 50 kuruş kalmıştır. c) Çok küçük gözeneklerden kaçamazlar.

c) Geliri, giderinden fazladır. d) Dışarıdan bir etki olmadıkça şekilleri değişmez.

d) Gideri, gelirinden fazladır.

S4.Verilenlerden yanlış olan ifade hangisidir?

S6. a) Fonograf, sesin kaydedilmesini sağlayan ilk alettir.

b) Ultrason cihazında ses teknolojilerinden faydalanıl- 

mıştır.

Yukarıdaki tabloda, bağımsızlığımızın sembolü olan c) Hoşa gitmeyen sesleri doğal ses kaynakları oluşturur.

kavramlar boyandığında tablonun yeni görünümü nasıl d) Ses yalıtımında sünger, elyaf ve cam yünü sıklıkla

olur? kullanılmaktadır.

a) b) c) d) 

S5. Aşağıdaki  beyaz  eşyalardan  hangisinin  elektriği 

daha verimli kullandığı söylenebilir?

a) A++ b) B + + + c) C + d) D + + +

Kalem 1,50 TL

Tost 1,50 TL
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Su 50 Kr.

İhtiyaçlar Fiyatı

SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ

Başkentimiz

Bayrağımız

Dilimiz

İstiklal Marşı'mız

Kıyafetlerimiz

İnancımız


