
S1.Sözcüklerin zıt ( karşıt ) anlamlarını yazalım. S1.   4 0 0 2 işlemine göre  BC x AD =?
a) kötümser  - A B C D
b) sorun 1 8 6 5
c) sıradışı
ç) evcil
d) bayat S2.   6 - 1 - 2 - 8  sayıları birer kez kullanılarak yazıla -

bilecek en küçük dört basamaklı tek sayının, 7 katı
S2. Cümledeki altı çizili  sözcüğün  eş  seslisini (sesteş) kaçtır?
kullanarak yeni ve farklı anlamda bir cümle yazalım.

  " İşe yaramaz çözüm yollarından bıktık usandık.  "
S3.Verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım.

…………………………..………………………………………………………………………………. a) 30 x 700 : d) 5 x 1000 :
b) 80 x 50 : e) 301  x 10 :

S3. Aşağıda verilen devrik cümleleri kurallı ve anlamlı c) 20 x 10 : f) 80 x 74 :
cümleler haline getirip tekrar yazalım. ç) 40 x 38 : g) 60 x 53 :
a) Her zamanki gibi sarmıştı çocuklar etrafını.

S4. Samsun ile Mersin arası 1295 km'dir. Aracıyla hiç
durmadan  94  km  hızla  giden  bir  sürücü  8 saat yol

b) Hafta sonları çok seviyorum balığa gitmeyi. alıp,  mola  veriyor.  Buna  göre,  sürücünün  alması
gereken daha kaç km yolu kalmıştır?

S4.     Otobüs, lunaparkın önünde durdu.Sevincimizden
basamakları  birer ikişer indik. İlk  kez  dönme  dolaba,
çarpışan   otomobillere,  vitesini   çekince  havalanan 
uçaklara  bindik.  İnsanlar,  yukarıdan  bakınca küçücük
 gözüküyordu. Kuşlar yanımızdan uçuyordu. Kolumuzu S5. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
 uzattığımızda yanımızdaki çınar ağacının yapraklarına a) 3 x 9 : c) 8 x 8 : d) 4 x 10 :
değiyordu elimiz. b) 4 x 6 : ç) 1 x 5 : e) 9 x 8 :

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 4 7 5 0 6 3 6
a) Yazarın uzattığı kolları neye değiyor? x 3 x 9 x 8 0

b)Otobüs nerede duruyor?  +

c) Çocukların ilk kez bindikleri eğlence araçları nelerdir? 2 6 5 0
 + 8 4  - 9 2

7 1 3 2 2 5 6 5
S5. Farklı  düşünmeye  yönlendiren  cümleleri  uygun
şekilde  tamamlayalım. S6. Postacı Halit Amca,üç gün boyunca elindeki mek-
(ama,fakat,lakin,ancak,veya, ya da, yalnız,oysa) tupları sahiplerine ulaştırmak için 8210 adım atmış- 
a) Vitrindeki kazak çok güzel fakat tır. Halit Amca, ilk gün 2548 adım, ikinci gün ise3176 

adım attığına göre, üçüncü gün toplam kaç adım at-

b) Ya derslerine çalışırsın ya da mış olur?

c) Sana inanmak istiyorum ama

ç) Çok kalın elbiseler giymeme rağmen

S6. Aşağıdaki cümlerlerde isim hâl eki alan sözcükleri S7. A 3 9
kutu içine alarak gösterelim. x 1 6 ise ( B x C ) + A =?
a) Sabah yağan yağmur yerini kara bıraktı. 5 0 3 B
b) Birden burnuma bir is ve duman kokusu doldu.  + 8 3 9
c) Zavallı çocuk üzüntüden ne yapacağını şaşırdı. 1 3 4 C 4

ç) İzmir'den geleli bir hafta oldu.
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S1. 23  Nisan  1923 ' te  cumhuriyet  ilan  edilmiş, S1. Verilenlerin hangisinde dönme hareketinden

I. II. bahsedilebilir?

24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması a) Koşuya başlayan sporcu

III. IV. b) Anahtarla kapıyı açma

ile de Kurtuluş Savaşı'mız son bulmuştur. c) Fren yapan kamyon

d) Yukarıya fırlatılan top

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisinde

yanlışlık yapılmıştır?

a) I. b) II. c) III. d) IV. S2. Verilenlerden hangisi esnek değildir?

a) otomobil lastiği c) bulaşık süngeri

b) tebeşir d) tükenmez kalem yayı

S2. l Sağlam zeminlere bina yapmak

z Depremle ilgili bilinçsizlik

q Fay hatlarına bina yapılması S3. "Kemiklerimizin sağlıklı olması için kalsiyuma,

u Binaların uygun malzemelerle yapılmaması

dişlerimizin sağlıklı olması için de fosfora ihtiyaç

Yukarıdaki  ifadelerden  hangisi   depremin  yıkım 
etkisini arttırmaz? duyarız. "   cümlesinde numaralandırılmış sözcükler

a) z b) u c) l d) q aşağıda verilen besinlerden hangisi olabilir?

a)

S3. Aşağıda verilenlerden hangisi beşerî unsurlar ara- b)

sınra yer almaz? c)

a) Anıtkabir c) Peri bacaları d)

b) Dolmabahçe Sarayı d) Otobüs durağı

S4. I. Maglev treni III. Bilgisayar harddiski

S4. II. Pusula IV. MR cihazı

Gelişen teknoloji ile mıknatısların yeni kullanım

alanları ortaya çıkmıştır. Buna göre, yukarıdaki alet-

lerden hangisi diğerlerine göre daha eski bir tekno-

lojik alet sayılır?

a) IV. b) II. c) III. d) I.

Yukarıda verilen şehirlerden hangisi Türkiye'nin en

batısında yer alır?

a) Ankara b) İzmir c) Sinop d) Ağrı S5."İsa, cam sehpa üzerine koyduğu demir arabasını

masanın altından tuttuğu mıknatısla hareket ettir-

meye çalışıyor ancak arabarı hareket etmiyor."

S5. Yanda verilen logo aşağıdaki İsa, arabasını hareket ettirmek için aşağıdakiler-

kurumlardan hangisine aittir? den hangisini yapmalıdır?

a) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu a) Mıknatısı daha uzaktan tutmalıdır.

b) Afet Koordinasyon Merkezi b) Daha büyük mıknatıs kullanmalıdır.

c) Meteoroloji Genel Müdürlüğü c) Cam sehpa yerine tahta sehpa kullanmalıdır.

d) Kızılay d) Plastik bir  araba kullanmalıdır.

S6. Aşağıdakilerden hangisi sigaranın doğrudan ne-

S6. Aşağıdaki İtilaf Devletleri'nden hangisi ile Kurtuluş den olduğu hastalıklardan biri değildir?

Savaşı'mız sırasında daha az mücadele edilmiştir? a) Kalp ve damar tıkanıklığı

a) Ermeniler c) İtalyanlar b) Göz bozuklukları

b) Fransızlar d) Yunanlılar c) Solunum yolları hastalıkları

d) Akciğer kanseri
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