
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
gun kutucukları içine yazalım. a) 6 x 6 : c) 10 x 30 : d) 0 x 12 :

1. ebemkuşağı b) 4 x 9 : ç) 3 x 5 : e) 7 x 8 :
3 2

1 2. en az 6 0 3 1 7 5 6 4
x 8 x 5 x 3 8

3. korkak
 +

4. tutsak
4

6 3 0 0
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.  + 5 8 4 7  -

"  hutbe  -  hızar -   hüzzam  -  havlu  -  hicret  -  helva  " 3 4 9 8 1 5 7 3

1……………………………. 4………...……………….. S2.  ( 500.000 ) + ( 70.000 ) + (2.000 ) + ( 70 )  +  ( 7 )  
şeklinde çözümlenmiş sayıyı rakamla yazalım.

2………...……………….. 5………...………………..
yb ob bn y o b

3………...……………….. 6………...………………..
S3.   504  +   AB  =   32  x  18 eşitliğine göre, AB

S3. Bir düşünceden farklı bir düşünceye geçişi sağlayan    yerine kaç gelmelidir?
"ama,fakat,ancak,buna rağmen,yalnız,yoksa,oysa" gibi
ifadelere farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler denir.

Aşağıda verilen cümlelerde farklı düşünmeye yön-
lendiren sözcükleri bulup  altını çizelim.
a) Ece bize gelecekti ancak babası izin vermedi.
b) Bizimle oynayabilirsin ama kurallara uyacaksın. S4.   Sami,  Ayla ve Önder'in yaşları toplamı 93' tür.
c) Samsun'a trenle veya gemi ile gidebilirsin. Aslı, Sami'den 14 yaş büyüktür. Sami, 21 yaşında ol-
ç) Çok yorgundu buna rağmen annesine yardım etti. Olduğuna göre, Önder kaç yaşındadır?

S4.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.
a) Okulumuzda sekiz boyutlu sinema gösterimi yapılacak.
b) Birkaç iri cüsseli adam kapıda nöbet tutuyordu.
c) Kötülük etmek hiçbirimize fayda sağlamaz . 
ç) İşgalci güçler ülkenin her yerine hızla yayılıyordu.

S5.   Nisa'nın tahtaya yazdığı sayının 178 fazlası 500
S5.Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük mecaz olduğuna göre, tahtaya yazılan sayının 87 eksiği kaç
anlamlıysa boş kutucuğa "M", gerçek anlamlıysa "G" olur?
yazarak etkinliği tamamlayalım.

Kabahat yine bizim üstümüze kalacak gibi.
Sırrımı başka kimseye söylemeyeceğine söz verdin.
Ünlü golcü taraftarları elini sallayarak selamlıyordu.

Üç gün geçmeden evi viraneye çevirdiler.
Doğru zamanda doğru davranışlar sergilenmeli.

S6.   6 yüzlük + 1 onluk + 4 birlikten oluşan sayıdan

S6.Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koy. 6 onluk çıkarırsak sonuç kaç olur?
a)  Mete (  ) nin annesi nefis kurabiyeler yapmış ( )
b) Eyvah (  ) paramı düşürmüşüm (  )
c) 15 ( ) 30 ( ) da hareket eden trene mi  bineceksin (  )
ç) Yazarın ( ) Mavi Gökyüzü ( ) adlı eserini beğendim ( )

S7." Okul dönüşü kapıda minik bir kediye rastladım." S7.   7 - 14 - 9 - 18 - 13 - 26 - 21 - ?     Örüntüsünde "? " 
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. yerine gelecek sayının 16 katı kaçtır?
a) Kim? : c) Ne zaman? :

b) Neye ? : d) Nerede? :
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S1. Verilenlerden hangisi doğal unsurlar arasında yer S1.

almaz? Et ve et ürünleri

a) ova b) dağ c) park d) körfez

Süt ve Sebze

Süt ürünleri Çeşitleri

S2. Verilen durumlardan hangisinde hava durumunun 

ani değişikliği bireyleri çok fazla etkilemez? Meyve çeşitleri

a) Denize açılmak üzere hazırlık yapan kaptanı

b) Ürünlerini hasat etmeye giden çiftçiyi Yukarıda verilen besin türlerinin hepsinin ortak

c) Sınav sorularını cevaplamaya başlayan öğrencileri bir besin içeriği mevcuttur. Bütün besinlerde bulu-

d) Havalanmak üzere pistte bekleyen pilotu nan bu besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

a) karbonhidrat c) protein

S3. Ankara'dan b) su ve mineral d) yağ

kalkan bir uçak

Trabzona gitmek

için hangi yöne S2.Alkol kullanımının insan vücudundaki olumsuz

doğru uçmalıdır? etkilerine hangisi örnek olamaz?

a) Görme ve duyma bozukluklarına sebep olmaz.

a) Kuzeybatı c) Güneybatı b) Yorgunluk ve uykusuzluk hissi verir.

b)Kuzeydoğu d) Güneydoğu c) Cildin bozulmasına yol açar.

d) bilinç kaybı ve denge bozukluğuna neden olur.

S4. Suna, sabah yüzünü Güneşin doğduğu yöne döndü-

ğünde sol kolu hangi yönü gösterir? S3. Dalından koparak yere çarpıncaya kadar aşağıya 

a) Güney b) Doğu c) Kuzey d) Batı doğru  düşen  bir  elma  için  aşağıdaki  ifadelerden 

hangisi doğru olur?

a) yön değiştirir c) hızlanır

S5.Aşağıda verilen eşyalardan hangisi geleneklerimizi b) yavaşlar d) döner

yansıtmaktadır?

a) çeyiz sandığı c) cep telefonu

b) buzdolabı d) mikrodalga fırın S4. Verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Kuvvet cismin şeklini değiştirebilirken yönünü

değiştiremez.

S6. I.Konuyla ilgili sorular hazırlanır. b) Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet 

II.Seçilen konu hakkında ön bilgi toplanır. uygulanırsa önce yavaşlar sonra da durur.

III.Görüşme ses kayıt cihazıyla kaydedilir. c) Bakır kablo esnek bir madde değildir.

IV.Görüşme bittikten sonra kayıt dinlenir, elde d) Pencerenin açılması işlemi kuvvetin hızlandırma

edilen bilgiler düzenlenir. hareketine örnek verilebilir.

  Yukarı sözlü tarih çalışmasının aşamaları sıralanmıştır.

Buna göre, hangi basamaklar yer değiştirirse sıralama

doğru olur? S5. " Harun, kopmuş olan telefon şarj kablosunu in-

a) I - II b) I - III c) III - IV d) II - IV celediğinde kobalonun içinde bir çeşit maden olan

………….telleri görür."     cümlesinde boş bırakılan

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

S6.  Akrabalık   bağları  için   aşağıdakilerden   hangisi a) Bor b) Bakır c) Demir d) Elmas

gereklidir?

a) Arkadaşlık c) Yardımlaşma

b) Kan bağı d) Saygı S6. Ömür, tatil için sekiz hafta sürecek bir tur satın

alıyor. Ömür'ün tatili boyunca Dünya, kendi etrafın-

S7.Hangisi ata sporlarımızdan biri değildir? da kaç kez dönmüş olur?

a) Boks c) Cirit a) 8 b) 56 c) 365 d) 144

b) Güreş d) Okçuluk
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