
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1.  ( 60.000 ) + ( 2.000 ) + (100 ) + ( 80 )  
gun kutucukları içine yazalım. şeklinde çözümlenmiş sayıyı rakamla yazalım.

1 1. araba
3 yb ob bn y o b

2. büyükşehir

2 3. ahali S2. Günde 36 sefer yapan halk otobüsü her seferin-
de 48 yolcu taşıyor. Buna göre, otobüsle bir günde

4. tenzilat toplam kaç yolcu seyahat etmiş olur?
4

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  sütun - süngü -sürücü - süzgeç - sübyan - süvari  " 

1……………………………. 4………...……………….. S3.   18 x 73 = 1800 - KLM          eşitliğine göre,
            K x L x M  kaçtır?

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Bir düşünceden farklı bir düşünceye geçişi sağlayan
"ama,fakat,ancak,buna rağmen,yalnız,yoksa,oysa" gibi
ifadelere farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler denir. S4.Tanesi 4 TL'den bir düzine masal , tanesi 3 TL'den 

Aşağıda verilen cümlelerde farklı düşünmeye yön- iki deste hikâye kitabı aldım. Satıcıya, kitaplar için 
lendiren sözcükleri bulup  altını çizelim. 150 TL verdim. Buna göre, geriye ne kadar para üstü 
a) Sana bir sırrımı vereceğim ama kimseye söyleme. almalıyım?
b) Otobüsün arkasından koştu fakat yetişemedi.
c) Dikkatli sürücü olmasına rağmen kaza yaptı.
ç) Ders çalışıyor gibi görünüyordu oysa tv seyrediyordu.

S4.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.
a) Çok avantajlı fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başladı. S5.Verilen işlemleri yapalım.
b) Kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etmelisin. a) 2 x 7 : c) 1 x 16 : d) 100 x 5 :
c) Sınıfta, yazılı kağıdını her zaman en son ben veririm. b) 5 x 9 : ç) 30 x 9 : e) 8 x 8 :
ç) Bu mahalleden günde üç beş kez eskici geçiyor.

8 9 2 0 7 1 9 6
S5.Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük mecaz x 3 x 5 x 2 8
anlamlıysa boş kutucuğa "M", gerçek anlamlıysa "G" 
yazarak etkinliği tamamlayalım.  +

Halk yediden yetmişe silahlanmış, düşmanı bekliyor.
Yetersiz beslenme yorgunluk ve halsizlik yapıyor.
Mahallemizde bulunan kaldırımlar tamir ediliyor. 4 9 7 3 5 8 0 4

Aldıklarımın hepsi,yuvarlak hesap bir yüz lira tutar.  +  -

Küçükken bile ele avuca sığmayan bir çocukmuşum. 7 0 2 1 3 9 6 6

S6.Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koy. S6.   1458 sayısının 367 fazlasının 594 eksiği kaçtır?
a)  Affedersiniz (  ) size bir şey sorabilir miyim (  )
b)Yaşlı adam (  ) küçük bir fidanı dikmeye çalışıyordu ( )
c) 23(  ) 04 (  )1920 ( ) de TBMM(  ) ni  Ankara (  ) da açtık.
ç) Aman dikkatli olun (  )

S7." Bugün parkta sizi  çok bekledim." S7.  10 - 20 - 40 - 80 - 160  - 320 -  ?   Örüntüsünde "? " 
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. yerine gelecek sayının 34 katı kaçtır?
a) Kim? : c) Ne zaman? :

b) Neyi ? : d) Nerede? :
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S1. l Ölçekli bir çizimdir. S1. Canlı vücuduna alınan besin kaynaklarından yağ-

q Bir yerin kuş bakışı görünüşüdür. lar, bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki sınıfa ayrı-

v Kabataslak bir çizimdir. lır. Buna göre, aşağıda verilen yağlardan hangisi 

Kroki ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri diğerlerinden farklıdır?

doğrudur? a) susam yağı c) tereyağı

a) l ve q c) l ve v b) badem yağı d) zeytinyağı

b) q ve v d) l  - q ve v

S2.Beslenme

S2.Yandaki şekle göre " ? " yerine ? piramidine göre,

hangi yön yazılmalıdır? hangi ifade

a) kuzeybatı yanlıştır?

b) güneybatı a) 4.basamaktaki besinleri çok az tüketmeliyiz.

c) güneydoğu b) 1.basamaktaki besinler en az 1-2 porsiyon alın-

d) kuzeydoğu malıdır.

c) 2.basamaktaki besinler vitamin bakımından ol-

dukça zengindir.

S3. Aşağıdaki afetlerden hangisinin meydana gelmesin- d) 3.basamaktaki besinler günde en az 2 - 3 porsiyon

de insanların doğaya özen göstermemesinin bir etkisi alınmalıdır.

olamaz?

a) deprem c) çığ

b) sel d) erozyon S3.Aslı ve Sude'nin

sedyeye uyguladığı

kuvvet hangi seçe-

S4. nekte verilmiştir?

1 a

2 b a) İkisi de itme kuvveti uygular.

3 c b) İkisi de çekme kuvveti uygular.

4 d c) Aslı itme, Sude çekme kuvveti uygular. 

d) Aslı çekme, Sude itme kuvveti uygular.

Yukarıdaki tabloda verilen doğal ve beşeri unsurla-

rın gruplanmasında bir hata yapılmıştır.Buna göre,han- S4.Aşağıda verilen etkinliklerden hangisi ile kuvve-

gi unsurlar yer değiştirirse bu hata giderilmiş olur? tin şekil değiştirici etkisi fark edilebilir?

a) 1 - b c) 2 - c a) Balonun şişirilmesi

b) 3 - d d) 4 - a b)Direksiyonun çevrilmesi

c) Arıza yapmış aracın itilmesi

S5. Bir  kişinin  nüfus  cüzdanına  bakarak  hangi bilgiye d) Basketbol topunun potaya atılması

ulaşamayız?

a) Yaşı  b) mesleği  c) cinsiyeti      d) doğduğu yer S5.Hangi resimde cisme uygulanan kuvvetin etkisi

geçince cisim eski şekline geri dönemez?

S6. Yandaki görsele göre, a) c)

verilen ifadelerden hangisi

yanlıştır?

a) Aynı olaylar, insanlarda farklı tepkilere yol açabilir. b) d)

b) İnsanlar, farklı fikirlere karşı saygılı olmalıdır.

c) Empati, olaylara farklı açılardan bakmamızı engeller.

d) Farklı fikirlere sahip insanlarla çatışmak yerine ortak 

bir çözüm yolu  bulmaya çalışmalıyız. S6.Hangi cisim mıknatıs tarafından çekilmez?

a) plastik çatal c) çivi

b) toplu iğne d) ataş  

B
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Adalar

Beşeri Unsurlar

Köprüler

Müzeler

Denizler

Parklar

Aslı Sude

Doğal Unsurlar

Ormanlar

Okullar

Ovalar


