
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 7 x 3 : c) 8 x 8 : d) 4 x 2 :

b) 6 x 5 : ç) 30 x 90 : e) 1 x 25 :
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S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 7 4 5 3 3 8 7 8
" doping - dırdır - devran - dümen - dalyan - diploma  " 

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

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..

S3.    " Büyük balık, küçük balığı yutar." S2.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
atasözüne göre; ğü boyayalım.
a) Cümle kaç  sözcükten oluşur? 

b) Hangi isimler yalın hâlde bulunur?

c) Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür?
S3.  7 tanesi 115 lira olan kurşun kalemlerden 4 düzine

S4. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım. alan bir öğrenci kaç TL ödeme yapmalıdır?

S4.   A B    Yanda verilen bölme işlemi-
ne göre,"kalan" yerine yazıla-

 -   bilecek sayıların toplamı kaçtır?
?

S5.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan S5.  Yarısının yarısı 36 olan sayıyı 7' ye böldüğümüzde
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p) kalan sayı ile bölümün toplamı kaç olur?
a) Balkondaki  ipten kuruyan çamaşırları  topladık.
b) Saatte doksan kilometre hız ile radara yakalandım.
c)Sabahleyin, kümesten gelen sesler çiftçiyi uyandırdı. 

S7.Cümlelerden karşılaştırma anlamı taşıyanları "X" ile
işaretleyelim.(gibi,kadar,daha,aynısı,benzer,göre,en) S6. 5A.678           ve          7.A38       sayılarındaki 

Boş teneke gibi çok ses çıkarıyorsun. " A " rakamlarının 
Pazardan aldığım kazağın aynısını mağazada gördüm. basamak değeri farkı
Raftaki bardakları hep birlikte düzenledik. en fazla kaç olabilir?

Buna benzer bir soruyu birkaç gün önce çözmüştüm.
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S1.Aşağıdakilerden hangisi kroki ile çizilebilir? S1. Karbonhidratlarla ilgili yanlış verilen bilgi aşağıda-

a) İstanbul c) Türkiye kilerden hangisidir?

b) Okulumuz d) Karadeniz Bölgesi a) Vücutta enerji vermede kullanılır.

b) Çok yağlı yiyeceklerde bulunur.

c) Patates, buğday gibi besinlerde bol miktarda bulunur.

S2. l Gaz, elektrik ve su vanalarını kapatmak. d) Şeker içeren yiyeceklerde bulunur.

m Ev eşyalarını düşmeyecek şekilde sabitlemek.

v Deprem çantası hazırlamak.

q Aile afet planı hazırlamak. S2. Aşağıda  verilen  cisimlerden  hangisine  manyetit

Yukarıda verilenlerden hangisi deprem öncesinde ( mıknatıs ) yaklaştırılması tehlikeli olabilir?

alınacak önlemlerden biri olamaz? a) anahtar b) kredi kartı c) gözlük d) çivi

a) m b) q c) l d) v

S3. Aşağıda  uygulanan  kuvvetlerden  hangisi  diğerle-

S3. Yanda "A" ile rinden farklıdır?

gösterilen yön a) Piste iniş yapan uçak c) Limana yaklaşan gemi

aşağıdakilerden b) Balkondan düşen saksı d) Durağa yaklaşan otobüs

hangisidir?

a) kuzeydoğu

b) kuzeybatı S4.Aşağıdaki menülerden hangisi her besin grubundan

c) güneydoğu gıdalar kullanılarak hazırlanmıştır?

d) güneybatı a) Et, ekmek, pilav, ayran

b) Çorba, makarna, meyve

c) Ekmek, pilav, makarna,su

S4. I. Lozan Barış Antlaşması d) Çorba, et, makarna, salata

II. İzmir'in işgali

III. Sivas Kongresi

IV. TBMM'nin açılması S5.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşü 1 ayda tamam-

Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası hangi se- lanır.

çenekte doğru olarak verilmiştir? b) Dünya'nın Güneş etrafındaki 1 tam tur dolanması

a) III - IV - II - I c) IV - II - I - III " 1 mevsim " olarak adlandırılır.

b) II - III - IV - I d) II - IV - I - II c) Mevsimlerin oluşumunun temel nedeni Dünya'nın

kendi etrafında dönmesidir.

d) Dünya, Güneş etrafında 1 tam tur dolanırken kendi

S5. Verilen seçeneklerin hangisinde heyelanın tanımı etrafında 365 kez dönmüş olur.

yapılmıştır?

a) Yer kabuğunun sarsılması olayıdır.

b)Toprağın,yağmur ve kar sularının etkisiyle kaymasıdır. S6.Saçımıza sürdüğümüz tarağın küçük kağıt parçalarını

c) Kar kütlelerinin dağın yamacından koparak yuvarlan- çekmesinin nedeni  aşağıdakilerden  hangisi ile açıkla-

ması ve aşağıya doğru büyüyerek inmesi. nabilir?

d) Aşırı ve sürekli yağış sonucunda her yerin sular altın- a) Yerçekimi kuvveti

da  kalmasıdır. b) Temas gerektiren kuvvet

c) İtme kuvveti

d) Temas gerektirmeyen kuvvet

S6.Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki beşerî unsur-

ların, doğal unsurlardan fazla olmasının sebeplerinden S7. Aşağıdakilerden  hangisi " Pasif içiciliği " en iyi şe-

biri değildir? kilde tanımlar?

a) Sık sık ağaçlandırma çalışmaları yapılması a) Düzensiz olarak sigara içmek

b) İnsanların ihtiyaçlarının  çoğalması b) Sigara kullanmadığı halde sigara dumanı bulunan or-

c) Ormanların yerini binaların alması tamlarda bulunmak

d) Dünya nüfusunun giderek artması c) Sigara dumanını içine çekmeden içmek.

d) Yalnız başınayken sigara içmek
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