
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Boyalı kısımların çevresi ve alanı kaç birimdir?
a) düzenbaz
b) siper
c) çığlık
ç) gelir
d) mahir

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Siparişleri almak üzere garson yanımıza gelmişti. Çevre:
b) Bazı olağanüstü  olayların yaşandığı bir gün geçirdik. Çevre : Alan :

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

a) Araçlar, yayaların geçmesi için kırmızı ışıkta bekliyor.
b)Uzun bir zamandan sonra eski dostlarla bir araya geldik.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

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

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraya göre yazalım.
" çitlembik - çürük - çapari - çömlek - çentik  - çuvaldız  " 

0 1 2 3 4 5 6 7
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S4.  Yandaki MTSK dikdörtge- M T
ninde uzun kenar, kısa kenarın 

3………...……………….. 6………...……………….. 5 katı olduğuna göre,şeklin
alanı kaç cm² olur?

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun K S
bir şekilde tamamlayalım.
a) Kente gelecek yeni turistler için …………………………...…….

b)İlk başta yaptığı hatalardan dolayı…..….………….…...………..

c) Artık şekerli gıdalar tüketmem yasak, çünkü.……………... S5. Verilen şekilde "? " ile gösterilen açının ölçüsü kaç
derece olur?

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

a) takılacak : ç) bağışlamış :
b) uzar : d) yatıracak :
c) iniyor : e) soğudu:

S8. nasret'tin hoca gibi hazır cevap İnsan'lar bizi herzam- S6. Kalanlı bir bölme işleminde bölüm 84, bölen ise 17
an  şaşırtır? olduğuna göre, bölünen sayı en çok kaç olabilir?

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

kıyasıya kavga etmek, kapışmak

MATEMATİK

sert hilekâr

feryat

Çevre: 108 cm

F

çok sıkılıp, bunalmak

üstüne fenalık gelmek

diş bilemek

saç saça baş başa

kendinden geçmek

öç almak için fırsat kollamak
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suçlu
kazanç

düşman

bayılmak, kendini kaybetmek

kaza

aktif
akit

bina

mevzi

yoksul

gayret
harcama
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S1.Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldı- S1. Aşağıdaki  ifadelerden hangisi yanlıştır?

ğı eğitim kurumuna hangi isim verilmektedir? a) Anahtar, bir elektrik devresini açıp kapatır. 

a) Kervansaray c) Medrese b) Duy, ampulün yerleştirildiği yuvadır.

b) Türbe d) Müze c) Basit bir elektrik devresi akü ile çalışır.

d) Devredeki elektriğin devre boyunca dolaşması kablo

yardımı ile yapılır.

S2.Daha önceleri aşık kemikleri ile oynanan, günümüzde

ise  cam veya metal  olan oyun  araçlarıyla  oynanan oyun 

aşağıdakilerden hangisidir? S2. Kaynakları tasarruflu kullanmanın önemini kavraya-

a) Seksek c) Topaç mayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapar?

b) Misket d) Tablet a) A sınıfı elektrikli araç kullanır.

b) Tüketebileceği kadar gıda alışverişi yapar.

c) Bayat ekmekleri vakit kaybetmeden çöpe atar.

S3. I. Askerlerimizin terhis edilmesi. d) Bulaşık makinesi tamamen dolmadan çalıştırmaz.

II.Silahlarımıza el konulması.

III. Yurdumuzun düşman işgaline uğraması.

S3.Verilenlerden hangisi bir ışık kaynağı değildir?

     Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mondros Ateş- a) Ayna c) Meşale

kes Antlaşması'ndan sonra yaşanan gelişmelerdendir? b) Güneş d) Yıldızlar

a) Yalnız I c) Yalnız II

b) I ve II d) I - II ve III

S4.Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenleri

arasında gösterilemez?

S4.Yandaki görselde a) Gelişen teknoloji c) Sanayileşme

yazılı olan kavramlar b) Nüfus artışı d) Gereksiz aydınlatma

öncelikle hangisi ile

adlandırılır?

S5. D Y

a) Kaynaklar Kütle ve hacim maddelerin hissedilebilir 

b) Meslekler özellikleridir.

c) İstekler Isı ve ışık madde değildir.

d) İhtiyaçlar Isı akışı soğuk maddeden sıcak maddeye 

doğru olur.

S5.Verilen ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yukarıdaki doğru - yanlış etkinliği cevaplandırıldı-

a) Teknolojik ürünler bir ihtiyacımızı karşılamak amacıyla ğında tablonun görünümü nasıl oluşur?

yapılmıştır. Y Y D D

b) Teknolojik ürünler hayatımızda önemli yere sahiptir. a) Y b) D c) Y d) D

c) Yalnızca yetişkinler yararlı projeler üretmelidir. Y Y D D

d) Bilim ve teknoloji bütün insanlığın ortak mirasıdır.

S6. l Maddelerin şekil almış haline………..denir.

S6.Yeni alınan bir fırının değiştirilmesi için aşağıdaki bel- l Limonata, ayran……….hâlindedir.

gelerden hangisi gereklidir? l Sıvıların hacmi ……….kap ile ölçülür.

a) Garanti belgesi c) TSE Belgesi

b) Tanıtım broşürü d) Kullanma kılavuzu Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan

 hangisi yazılamaz?

S7.Eğitim ve kültürel haklarımızla ilgili isteklerimiz, çocuk a) katı        b) dereceli        c) cisim        d) karışım

haklarının hangi bölümüyle ilgilidir?

a) Katılım ile ilgili haklar S7. Kuvvet uygulanan bir cisimde aşağıdaki değişiklik-

b) Gelişmeyle ilgili haklar lerden hangisi görülmez?

c) Yaşama ile ilgili haklar a) Isı alma     c) dönme    

d) Koruma ile ilgili haklar b) yavaşlama d) şekil değiştirme
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