
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 2 8 4 5 1

1 x 7 4
2
3  +

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

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraya göre yazalım. S2.Verilen zaman hesaplamalarını yapalım.
" mozaik - materyal - müddet - mızıka - merak - muzır  " 

2 0 0 3 0 7 1 5
1……………………………. 4………...………………..  - 1 9 7 8 1 0 2 2

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
0 4 4 9 0 6 1 4

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yazalım.  + 0 1 3 6  - 0 3 3 5

S3. Verilen şeklin simetriğini çizelim.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Herkese şans getiren uğurlu bir rakamı vardır.
b) Yaya geçitlerinde öncelik daima yayalarındır. 
c) Dayanıklı ev aletlerinde vergi indirimi yapılmış.
ç) Hayatta en büyük zenginlik sağlıklı bir yaşam sürmektir.

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) Tedaviniz için sizi yurtdışında bir hastaneye götüreceğiz. Çevre :
b) Yarım saattir çocuklar bahçede bunu arıyor .
c) Sen de bu konudaki düşüncelerini bize açıkça söyle. Alan :

S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Taze yumurtalar mutlaka suyun içerisine batarmış. S5. Aşağıdaki şekle göre,
b) Çıplak ayakla sıcak kumlara basmak ne kadar da zor. s(USL ) = 75 ° 
c) Her maç birbirinden şık goller atarım. olduğuna göre;

s(MSU ) açısı kaç derecedir?
S8." Başarılı bir müzisyen olmak için saatlerce çalışırım."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Ne kadar? : c) Kim? :

b) Niçin? :

yerin kulağı var yerle bir olmak 12  cm

Çevre :

Alan :

eli ekmek tutmak elini çabuk tutmak

gizli yapılan konuşmaların bile öğrenilebileceği

bir işe girip para kazanmaya başlamak
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gizem bölgesel
lokal karışıklık

temiz sır

TÜRKÇE

önce

karambol

afferin palyanço melhem

kağvaltı tabiyat acaip

Dk Saat

doğa
kaide sembol

simge pak
evvel kural
tabiat

34 cm
23 m

Dk

6

Yıl Ay Gün

Saat

75° 
?° 
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S1. Aşağıdakilerden hangisini uzun zaman yapmamak  ha- S1.  I numaralı boş kabın

yati bir tehlike oluşturabilir? kütlesi 500 g'dır. Kabın

a) tatile gitmemek. c) su içmemek. içine su konulduğunda

b) havuzda yüzmemek. d) çikolata yememek kütlesi 800 g oluyor.

Buna göre, aşağıdaki-

lerden hangisi yanlıştır?

S2. Aşağıda verilenlerle iki farklı grup oluşturulursa hangi

seçenek diğerlerinden farklı grupta yer alır? a) Kabın darası 500 g'dır.

a) Temiz giysiler giymek b) Sıvının kütlesi 1300 g'dır.

b) Dengeli ve düzenli beslenmek. c) Kabın darası, sıvının kütlesinden fazladır.

c) Sağlam bir evde yaşamak. d) Sıvının net kütlesi 300 g'dır.

d) Tatili deniz kenarında geçirmek.

S2.

S3. Bir proje 

hazırlamanın

en son

aşaması

aşağıdakilerden

hangisidir?

Yukarıdaki  şemada  sembollerin  yerine  hangi 

a) I c)III maddeler yazılabilir?

b) II d) IV

a)

b)

S4. c)

d)

S3. Işık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

a) Ay, Güneş'ten aldığı ışığı yansıtır.

Evde meydana gelen gaz kaçakları konusunda b) Bazı cisimler ışık yayarken, ısı da yayar.

yetişkinleri uyarmak ve meydana gelebilecek c) Mum, doğal bir ışık kaynağıdır.

kazalarını en aza indirmek. d) Güneş, Dünya'mızın en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.

Yukarıdaki ürün, hangi alanda tasarlanmıştır?

a) Güvenlik         b) Eğitim         c) Çevre          d) Ulaşım S4. Hangi seçenekte devre elemanı ve görevi yanlış

eşleştirilmiştir?

a) İletken kablo : Elektriği devre elemanlarına iletir.

S5. " Burhan, adil olmaya özen gösterir. Durumlar karşısın- b) Ampul : Işık enerjisinin elektrik enerjisine çevirir.

da ön yargılı değildir. İleride hukuk alanında eğitim alarak c) Pil : Devreye enerji sağlar.

…………...olmak istemektedir. "   açıklamasında boş bırakı- d) Anahtar : Devreyi açar ve kapar.

lan yere aşağıdaki mesleklerden hangisi yazılamaz?

a) öğretmen          b) avukat         c) savcı         d) hakim S5.Yandaki 

devrede anahtar

kapalı konumda

S6.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? olduğuna göre,

a) Özel günlerin kutlama şekilleri ülkeden ülkeye değişir. hangi ampul veya

b) Her ülkenin kendine özgü dini bir bayramı vardır. ampullerin ışık vermesi beklenir?

c) Dünya'nın bütün ülkeleri Nevruz Bayramı'nı kutlar.

d) Tüm bağımsız ülkelerin kendine ait milli bayramı vardır. a) 1 ve 2           b) 1 ve 3          c) 2 ve 3          d) 1 - 2 - 3

138FEN BİLİMLERİSOSYAL BİLGİLER

BULUŞUN ADI

Hayat Veren Algılayıcı

Buluşun Sahibi

Furkan Ş, Haktan Ş., Nuray Ş.

BULUŞUN AMACI

Madde

Saf Karışım

limonata

tuzlu su

su

demir bilye

su

şeker

tuzlu su

bakır


