
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 3 1 7 7 3

1 x 4 8
2
3  +

4
5
6 5 3 7 1
7  + 9 4  - 5 9
8 8 1 0 2 2 6 4 3

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. S2.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
" döviz -  direktör  -  doping  -  düşey  -   dış  -  dalyan  " 

1 9 8 3 0 6 1 2
1……………………………. 4………...………………..  - 1 9 5 5 0 9 1 8

2………...……………….. 5………...………………..

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

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yazalım.  + 0 6 5 4  - 0 4 1 9

S3. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Oruçlu insanların çabuk yorulması gayet normaldir.
b) Birlik ruhuyla hareket edersek sorunları hallerderiz. 
c) Uzun boylu insanlar daha kolay basketbol oynuyor.
ç) Limonları seçerken sulu olanları tercih etmeliyiz.

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

l

S4. Şekillerin çevrelerini ve alanlarını hesaplayalım.

l

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Annen, seni nasıl seviyor bir bilsen. Çevre :
b) O, son derece gerçekçi bir kişidir.
c) Sınıfı temizlerken sana yardım etmemizi ister misin? Alan :

S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. S5. Aşağıdaki şekle göre,
b) Bu eski yalılar geçmişten günümüze kalan miraslardır. s(TKH ) = 90 ° ve
c) Kiminin kırık panjurları inik, kiminin soluk perdeleri kapalı. s(HKL ) = 25 ° olduğuna göre;

s(TKD ) açısı kaç dercedir?
S8." Karga, hemen dostlarına olanları anlatmış."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Ne? : c) Kim? :

b) Ne zaman? : d) Kime? :

15 cm

19 m

Dk

9

Yıl Ay Gün

Saat Dk Saat

çeviri
tercüme sınır

murdar mızıka
konu âsi
limit çimen

çayır

çatlag cepe eyim

eyilmek firen

zamanını boş işlerle uğraşarak geçirmek
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kurulum montaj
isyankâr pis

bando mevzu

TÜRKÇE

6  cm

Çevre :

Alan :

dağvet

vakitsiz ötmek vaktini öldürmek

üstünlük taslayarak, kibirli şekilde konuşmak

üst perdeden konuşmak karnından konuşmak
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S1. Yandaki  S1. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttırmak

harcama grafiğine için kullanılmaz?

göre, aşağıdakiler-

den hangisi a) c)

söylenemez?

b) d)

a) Fatura ve markete eşit harcama yapılmıştır.

b) En fazla gider kiraya ayrılmıştır.

c) En az harcama ulaşım giderine yapılmıştır. S2.

d) Ailenin toplam harcaması 2400 TL'dir.

u o z l

S2.Sosyal kulüpler ve Yukarıdaki ışık kaynaklarının geçmişten günümüze

amaçları hangi seçenek- doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?

te doğru eşleştirilmiştir?

a) u z l o

a) b)

b) z l o u

c) d)

c) o u z l

S3.Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin soframıza gelinceye d) l o u z

kadar geçirdiği aşamalarda görev alan mesleklerden biri

değildir?

a) Nakliye şoförü c) Çiftçi S3. Aşağıdakilerden hangisi, ses yükseltici aygıtların

b) Mühendis d) Fırıncı olumsuz etkilerinden biri değildir?

a) Strese neden olur.

b) Sesin uzak mesafelere yayılmasını sağlar.

S4. Satın aldığımız ürün bozuk ya da kalitesiz olduğunda c) Geçici işitme kaybına neden olur.

ürünü aldığımız yere fiş veya fatura ile gidersek aşağıda- d) Baş ağrısına neden olur.

kilerden hangisini isteme hakkına sahip oluruz?

a) Bozuk olan ürünün değiştirilmesi

b) Ücret alınmadan tamir edilmesi S4.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

c) Ödenen paranın iadesi a) Anahtar açık olursa ampul ışık verir.

d) Hepsi b) Ampulün ışık vermesi için bağlantı kablosunun pilin

her iki kutbuna da bağlanması gerekir.

S5. Çocuk Hakları Sözleşmesi, dünya ülkelerince öncelikle c) Elektrik anahtarları hemen hemen bütün elektrikli

nerede kabul edilmiştir? araçlarda kullanılır.

a) Avrupa Birliği'nde c) TBMM' de d) Pil, pil yatağı, ampul, duy, anahtar ve bağlantı kablo-

b) Birleşmiş Milletlerde d) NATO'da sundan oluşan sisteme elektrik devresi denir.

S6.Verilenlerden hangisi sanatsal bir faaliyet değildir? S5. Aşağıda  verilen  aletlerin  hangisinde  hem  piller 

a) Tenis         b) Müzik            c) Resim           d) Tiyatro hem de şehir elektriği kullanılabilir?

a) televizyon        b) buzdolabı         c) radyo       d) ütü

ampul gaz lambası floresan mum
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