
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Yanda verilen şekil yedi eş
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. kareden oluşmuştur. Şeklin

1 çevresi 112 cm olduğuna göre,
2 karelerden birinin alanı kaç
3 cm olur?
4
5
6
7
8

S2. Verilen şeklin çevresi ve alanı  kaç birimdir?

S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-
yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. Çevresi :
a) Dörtnala koşan atlarla cirit oynamak çok heyecanlı.
b) Geniş bir koridordan geçip diğer odalara ulaştık.

Alanı :
S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
R  d  m         n  k  L  z  r  z  v  ç  h  m        z  m  m  d  L ;

S3.Verilen tartıları birbirlerine dönüştürelim.
M  d       ç  n  g  z  p,       m  d         v  z  s  z  p  ç  h  L , a) 5 kg + 8 yarım kg + 7 çeyrek kg :……………..g

b) 16 yarım kg + 4 çeyrek kg :…………………..g
R  d  m  ı  m         s  d  e  j  z  ş  ı  m  k  d         a  d  m , c) 7436 g :……….kg……..……g

ç) 15.305 g :…………kg……………g
A  u  v  u  L  d  v  ı           a  z  s  z  p  ç  h  L.

S4. Bir çıkarma işleminde fark 175'tir. Çıkan 45 artıp, eksi- 
S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi ) len 17 eksilirse, yeni fark kaç olur?
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.
a) Havuz keyfimiz yağan sağanak yağmurla yarıda kaldı.
b) Öğretmenin izni ile geç kalanlar derse katılabiliyor.

S5." En kısa zamanda bademcik ameliyatı olmam şart."
cümlesine göre ;
a) Cümle kaç heceden oluşur?     Yandaki şekle göre, "?"
b) Cümlede hâl eki alan  sözcükler hangisidir? S5. ile gösterilen açının ölçüsü
c) Cümlede hangi sözcükler Büyük Ünlü Uyumuna uymaz? kaç derecedir?

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a)  Yapılan hataları görüp bu yanlıştan dönmek gerekir. 
b) Yamaçtan aşağıya doğru sessizce akan bir dere vardı. S6. Bir ders saati, bir saatin 3  ' ü  kadardır. Buna göre, üç

4
S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim. ders saati kaç dakika sürmektedir?
a) Bahçedeki ağaçların dallarında sapsarı çiçekler açmıştı.
b) Aldığın nota bakılırsa, kitabı okumadığın apaçık.

S8.Verilen cümlelerde ismin yerine kullanılan sözcük-
lerin ( adıl ) altını çizerek gösterelim. S7.Verilen şeklin simetriğini çizelim. 
a) Buraya niçin geldiğimizi ben de bilemiyorum.
b) Görev ve sorumluluklarını herkes zamanında yapmalı. 

S9.Verilen cümlelerde ön ad ( sıfat ) olan sözcüklerin 
altını çizerek gösterelim.
a) Başımızı sokacak küçük bir evimiz olsun isterdik. 

b) Caddedeki renkli vitrinlerden gözümüzü alamazdık.

c) Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş.
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S1. Bu krokiye göre, S1. Aşağıdakilerden hangisi besinlerden tasarruf yapmakla

aşağıdakilerden ilgili değildir?

hangisi a) Çabuk  bozulabilecek  ürünlerden  fazla  miktarda  al-

söylenemez? mamalıyız.

b) Kullanmadığımız elektrikli aletleri kapatmalıyız.

c) Satın aldığımız ürünlerin son kullanma tarihine bakma-

lıyız.

d) Besin maddelerini uygun saklama koşullarında saklayıp

a) 1 numaralı acil çıkış, girişin kuzeyindedir. bozulmasını önlemeliyiz.

b) Spor salonundan 2 numaralı çıkışa ulaşmak için önce

doğuya sonra güneye gitmek gerekir.

c)  2 numaralı acil çıkış, müdür odasının güneybatısındadır. S2. Aşağıdakilerden  hangisi  basit  elektrik  devresinde

d) 4/A sınıfı, 4/B sınıfının batısındadır. ampulün ışık vermesini etkilemez?

a) Devrede anahtar kullanılmaması.

b) Elektrik kablosunda kopukluk olması.

S2. Görsele göre c) Devrede anahtarın açık konumda olması.

Milli Mücadele ile d) Pilin bitmiş olması.

ilgili hangisi

söylenemez? S3.

Gürültülü ortamlar insanlarda işitme kaybına neden

a) Milli Mücadele'nin kazanılmasında kadınların rolü vardır. olabilir.

b) Milli Mücadele zorlu koşullarda yapılmıştır. Sanayinin gelişmesi, motorlu taşıt sayısının artışı gürül-

c) Türk kadını Milli Mücadele'de cepheye mermi taşımıştır. tüyü arttırır.

d) Milli Mücadele'de sadece Türk kadını rol almıştır. Gürültülü ortamlarda çalışan insanlar daha huzurlu ve

mutludur.

Verilen ifadeler doğru veya yanlış olarak değerlendiril-

S3. Verilen görsellerdeki diğinde boş kutucukların görünümü nasıl oluşur?

teknolojik aletlerden 

hangisi farklı bir alanda a) D b) D c) Y d) D

kullanılmaktadır? D Y D Y

Y D D Y

a) 1 c) 3

b) 2 d) 4

S4. I. Fabrikaların ve iş yerlerinin aydınlatılması sayesinde

geceleri de üretim yapılabilmektedir.

S4. Aile  bütçesi  ile  ilgili  aşağıdaki  bilgilerden  hangisi II. Gök  cisimlerinin  gözlemlenmesini  olumsuz olarak

yanlıştır? etkilemektedir.

a) Ailenin gelirleri giderlerine denk olmalıdır. III. Gece göç eden kuşlar yönlerini bulamayabilirler.

b) Aile bütçesinde temel ihtiyaçlara öncelik verilmelidir. IV. Sokakların aydınlatılması sayesinde geceleri de 

c) Ailenin giderleri gelirlerine göre fazla olmalıdır. güvenli bir şekilde yürüyebiliriz.

d) Aile bütçesinde tasarrufa yer verilmelidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri aydınlatma teknoloji-

S5. lerinin faydalarıdır?

l Ülkenin en önemli ağacı okaliptüstür. a) I ve IV           b) II ve III           c) I ve II           d) II ve IV

l Ülkeyle özdeşleşmiş hayvanlar kanguru ve koaladır.

Hakkında bilgi verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

a) İngiltere c) Fransa S5.

b) Avusturalya d) Amerika

Yukarıdaki görsele göre, sembolle gösterilen yerlere

S6. Aşağıdakilerden hangisi en güvenilir yön bulma yön- hangi kutuplar yazılmalıdır?

temidir?

a) Pusula    b) Karınca Yuvaları    c) Güneş       d) Kutup Yıldızı a) N b) N c) S d) S

S N S N
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