
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1.   16 x A  = 80 ifadesinde " A " sayısını 7 
gun kutucukları içine yazalım. arttırdığımızda yeni çarpım

1. kusursuz kaç olur?
2

3 2. şeffaf

3. ad
4

4. kayık S2.  Bir saat 60 dakika olduğuna göre, iki gün kaç da-
1 kika olur? ( 2 gün= …….. saat )

S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  yılkı  -  yuva  -  yakıt  -  yönerge  -  yetkili  -  yüzgeç  " 

1……………………………. 4………...………………..
S3. x     Yandaki işleme

2………...……………….. 5………...………………..     göre, "B" sayısı
 kaçtır?

3………...……………….. 6………...……………….. x  =  B

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

Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler
yazıp cümleye farklı bir anlatım kazandıralım.
a) Benimle gelebilirsin……………..bir şartım olacak.
b) İlaçlarımı düzenli alıyorum…..........iyileşemiyorum. S4.    2456 : 8 işleminde bölüm yerine yazılacak
c) Boş arsaya ev yapacaktık…….…belediye izin vermedi. sayının, sayı değeri çarpımı kaçtır?
ç)Seçimi yine kaybettim………başkanlık benim hakkımdı.

S4.Verilen cümlelerde türemiş sözcükleri kutu içine
alıp gösterelim.
a) Doktorluk, dünyadaki en kutsal mesleklerden biri.
b)Kaza sonrasında bazı yaralılara boyunluk takıldı.
c) Karıncalar duvardaki açıklıktan içeriye giriyormuş. 
ç) Harun,cezalı olduğu için bugünlük sırasında oturuyor. S5.Verilen işlemleri yapalım.

a) 14 x 6 : c) 26 x 2 : d) 17 x 7 :
S5.Aşağıdaki cümlelerde verilen özel isimleri kutu içine b) 18 x 3 : ç) 35 x 5 : e) 56 x 4 :
alarak gösterelim.
a) Yunanlı balıkçılar Türk karasularını ihlal ediyormuş. 2 9
b) Antalya'da bir kışın bile denize girenler oluyormuş. 3 2 1 x 7 6
c) Vestel'de büyük yıl sonu kampanyası başladı.
d)Adamları şikayet etmek için Gözete Karakoluna gittik.  +
e) Van Gölü'nde canavar olduğuna inanıyor musun?
f) İstanbul, Paris'ten de Londra'dan da daha güzel.

4 8 4 4 5

S6.Parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini koy.  + 2 7  - 2 7
a) Zeynep (  ) in yanına gittim (  ) kulağına eğilip (   ) 7 5 2 3 3 6 2 0

(  )Neden benimle oynamıyorsun ( ) diye sordum (  )
b) Hey arkadaşlar ( ) bu taraftan gidelim (  ) S6. Bakkal çuvallardaki unu 4 kilogramlık paketlere
c) 12 ( ) den sonra gelen çift sayı kaçtır (  ) doldurduğunda  117  paket  un  elde  ediyor. Bakkal 

aynı çuvallardaki unu  9  kilogramlık  paketlere  dol-
S7." Yarın akşam seni mutlaka arayacağım." dursaydı kaç paket un elde eder?
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Kim? : c) Kimi? :

b) Ne zaman ? :

100

TÜRKÇE

200 36

A
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S1.  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi 19 Mayıs 1919'un S1. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların kullanım

milletimiz için öneminden bahsetmektedir? alanlarından biri değildir?

a) TBMM açılarak Kurtuluş Savaşı bu meclisten yönetil- a) Saatlerin saniye çubuğunun dönmesinde

miştir. b) Pusulalarda yön bulmada

b) Milli Mücadele bu tarihteki zaferle son bulmuştur. c) Buzdolabı kapaklarının kapanmasına

c) Atatürk, Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlat- d) Kapı zilinin çalışmasında

mıştır.

d) Savaş dönemi bittikten sonra artık sıra cumhuriyetin

ilanına gelmişti. S2. Yandaki görselde

olduğu gibi mıknatıs

ortadan ikiye bölün-

S2. müştür. Buna göre,

bölünme sonrasında

K oluşan yeni parçaların numaralandırılmış kutupları 

hangi seçenekte verilmiştir?

a)

b)

c)

d)

Yukarıdaki krokiye göre, Eczanenin doğusunda ne

bulunmaktadır? S3."Öğretmen bir balona eli ile kuvvet uygulamış ve

a) Sağlık Ocağı c) Kırtasiye değişikliği öğrencilerine göstermiştir. Aynı işlemi 

b) Okul d) Çiçekçi bir taş ile yaptığında taşta bir değişim olmamıştır.

Bu gözlem sonucunda öğrenciler;

I.Kuvvet cisimlerde şekil değişikliği yapabilir.

S3. Yandaki II.Kuvvet cisimlerin yönlerini değiştirebilir.

tabloya göre III.Bir kuvvetin tüm cisimler üzerindeki etkisi aynı

hafta içi değildir.

en sıcak ve en Yargılarından hangilerine ulaşabilir?

soğuk günler a) Yalnız I c) I ve II

hangi seçenek- b) I ve III d) I , II ve III

te verilmiştir?

a) Çarşamba - Cuma c) Salı - Çarşamba

b) Perşembe - Pazartesi d) Pazartesi - Salı S4. Haydar Bey, sigara bağımlısıdır. Buna göre Hay-

dar Bey ile ilgili  hangisi söylenemez?

a) Siroz hastası olma olasılığı yüksektir.

S4. b) Güçlükle nefes almaktadır.

Depremler,yağışlar,toprak kaymaları,çığ düşmeleri c) Dişlerinde sararma,diş etlerinde iltihap olma ola- 

ve kuvvetli rüzgârlar birer doğa olayıdır. sılığı yüksektir.

Doğa  olaylarını  engelleyemeyiz  ancak  zararlarına d) Akciğer kanseri olma riski yüksektir.

karşı önlem alabiliriz.

Tüm doğa olaylarının ne zaman olacağını daha önce-

den biliriz. S5. Süt kutusu üzerinde "Pastörize edilmiştir. " ifa-

Çevreyi ağaçlandırmak, sel, çığ gibi doğa olaylarının desini okuyan Mert, bu ifadeden aşağıdakilerden

etkisini büyük ölçüde azaltır. hangisini anlamalıdır?

Yukarıdaki ifadelerin doğru ve yanlış olarak değer- a) Sütün yağsız olduğunu

lendirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? b) Sütün TSE Belgeli olduğunu

D D Y Y c) Sütün uzun süre dayanması için ani ısıtma ve so-

a) Y b) D c) Y d) D ğutma işlemlerinden geçtiğini

D Y D D d) Sütün içine değişik vitamin katkıları katıldığını

D D D D
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