
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 tartıları birbirine dönüştürelim.
a) 3 g :………………mg
b) 8 g + 174 mg :……..……….mg

c) 5127 mg  :……..g…………...mg

S3.  1 kg fındık 17 TL'dir. Bu yıl 2 ton 156 kg fındık satan
bir çiftçi ne kadar para kazanmış olur?

S4. Çevre uzunluğu 42 cm olan dikdörtgen şeklin, kısa 
kenarı 8 cm olduğuna göre, bu dikdörtgenin alanı kaç
cm² olur?

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri-
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım.

S5. Akşam 17.50' de Amasya'dan trene binen bir kişi,
Samsun'da trenden indiğinde saati 19.12 'yi göstermek-

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak tedir. Buna göre, tren yolculuğu ne kadar sürmüş olur?
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Birkaç iyi yürekli insanın yardımıyla yapılıyor bunca iş.
b) Bol ve örnek çözümlü soruların bulunduğu bir kitap aldık.

S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) tarar : ç) katlamış :  
b) sarılıyor : d) seçer : S6.     
c) uyuyacak : e) karıştırdı :

Yukarıdaki şekle göre, "?" yerine yazılması gereken 
S6.Cümlelerden devrik olanları "X" ile işaretleyelim. kesir sayısı kaçtır?

İşçilere söyledim ağaçların dibini kazması gerektiğini.
Karıncalar yol açıyor toprağın içinde hiç durmadan.
Açıkladığı fikirler herkesin ilgisini çekmeyi başardı. S7. Verilen ölçülerdeki açıları çizelim ve açı türlerini alt

taraflarına yazalım.
S7.Cümlelerdeki ön adların (sıfatların) altını çizelim.
a) Yeşil alanlar arttırılmadıkça hava kirliliği engellenemez.

b) Kırsal bölgelerdeki yaşam şartları oldukça zor.

c) İncecik kaşları çatılmıştı yine küçük yumurcağın.
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S1. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? S1. "Ortamın bilinçli aydınlatılması nesnelerin daha iyi

a) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırdığı için insan görünmesini sağlar." buna göre, aşağıdaki ortamların

ömrü kısalmaktadır. hangisinde ışık miktarı diğerlerinden daha fazladır?

b) İcat yapan kişiye mucit denir.

c) Daha önce yapılmamış bir şeyi bulmaya icat denir. a) Okul c) Ameliyathane

d) Teknolojik ürünler ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır. b) Oturma odası d) Kütüphane

S2. S2. Maddenin  hâlleri  ile  ilgili  olarak  aşağıda  verilen 

K ifadelerden yanlış olan hangisidir?

a) Erimiş dondurma suyun gaz hâline örnek olabilir.

b) İçtiğimiz su, sıvı  haldedir.

c) Su buharı, gaz hâline örnek olabilir.

d) Buz, suyun katı hâlidir.

Yukarıda bir makarna fabrikasının krokisi verilmiştir. S3.Gürültü kirliliğinden korunmak için aşağıdakilerden

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? hangisinin yapmamız gerekmez?

a) Acil çıkış levhası yemekhanenin kuzey doğusundadır. a) Aşırı sesli ortamlarda maske takılmalıdır.

b) İmalathane, yemekhanenin kuzeyindedir. b) Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar kullanılır.

c) Acil toplanma yeri fabrikanın doğusundadır. c) Sanayi kuruluşları, fabrikalar vb. tesisler yerleşim

d) Depo, sorumlu müdür odasının kuzeyindedir. alanları dışında kurulmalıdır.

d) Gürültülü ortamlarda fazla kalınmamalıdır.

S3.

Bir toplulukta eskiden kalmış ve kuşaktan kuşağa ak-

tarılan kültürel alışkanlıklardır. S4. Aşağıdaki ampullerden hangisi doğru şekilde aydın-

latma yapmaktadır?

Bir topluma özgü düşüncelerin ve sanat eserlerinin a) b)

bütünüdür.

Milli ve dini bakımdan kutlanan , önemli olan ve kut-

lanan günlerin genel adıdır.

İnsanların duygusal yapısının dışa vurumudur.Müzik S5.

eşliğinde yapılan hareketlerle bazen neşeyi bazen n Katıların sıkıştırılabilme özelliği yoktur.

kederi ifade etmektir. q Sıvıların belli bir hacmi vardır, fakat belli bir şekli 

yoktur.

l Odama sıktığım oda parfümü, gazı oluşturan tanecik-

a b lerin serbest hareket etmelerinden dolayı tüm odaya

dağıldı.

c d Maddenin hâlleriyle ilgili yukarıdaki açıklamalardan

hangisi ya da hangileri doğrudur?

a) l ve q c) l ve n

Yukarıda rakamlarla verilen açıklamalarla, aşağıda harf- b) q ve n d) n  - q ve l

lerle verilen kavramlar eşleştirildiğinde  hangi seçenek

doğru olur? S6. Katı maddelerin kütle birimi

Sıvı maddelerin hacim birimi

Yukarıdaki tabloda sembollerle gösterilen yerlere

a) kütle ve hacim birimleri yazılacaktır. Buna göre, aşağı-

b) daki seçeneklerden hangisi doğrudur?

c) a) kg b) mL c) kg d) m

d) N g L s
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