
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 12 x 9 : c) 21 x 6 : d) 14 x 7 :

b) 37 x 5 : ç) 42 x 8 : e) 54 x 10 :
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S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 7 1 0 6 1 8 7 7
" iştah -  izdiham  -   imece  -  iskelet  -  içgüdü  -  ihlal " 

1……………………………. 4………...……………….. 6 4 1 7 9 2

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..

S3.    " Doğmadık çocuğa don biçilmez." S2.Ortaki sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlü-
atasözüne göre; ğü boyayalım.
a) Cümle kaç  heceden oluşur? 

b) Hangi isim yalın hâlde bulunur?

c) Hangi sözcükte ünsüz yumuşaması görülür?
S3.Aynı şehirden aynı yönlere hareket eden iki araçtan

S4. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım. birincisi 55 km hızla, diğeri ise 92 km hızla yol almakta-
dır. 4 saat sonra iki araç arasında kaç km'lik bir uzaklık
oluşur?

l

S4. Yandaki kalanlı bölme işle-
mine  göre;  noktalı yere
yazılabilecek en büyük ve
en küçük sayıların toplamı 
kaçtır?

S5.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p)
a) Bir saatte bütün ödevlerimi bitirdim.
b) Arka taraftan gelen sesler beni korkutuyor. S5.          136.815  >  136.?15 >  136.415
c) Cenkten dönen askerler kervansarayda dinleniyor.

Yukarıdaki sıralamaya göre "?" yerine yazılabilecek
S7.Cümlelerden karşılaştırma anlamı taşıyanları "X" ile sayıların toplamı kaçtır?
işaretleyelim.(gibi,kadar,daha,aynısı,benzer,göre,en)

Dertler kara bulutlar gibi üzerimize çöktü.
Köfte kadar güzel bir yiyecek daha yoktur.
Merdivenleri çıkarken nefes nefese kaldık. S6.    36 x 17   <  A eşitsizliğinde "A" yerine yazı-

Akdeniz'in suyu, Karadeniz'e göre daha tuzludur. lacak en küçük sayı kaçtır?
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S1. S1. l Esnek maddelerin şekli değiştirilemez.

o Kuvvet uygulanan bir cismin yönü değişebilir.

z Kuvvet uygulanıp şekli değişen her cisim,kuv-

vet ortadan kalktıktan sonra şekli eski haline

döner.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

Haritaya  göre  Ankara  ve  Bursa  illeri,  Konya  ilinin a)Yalnız l c) Yalnız o

hangi yönlerinde bulunmaktadır? b) o ve z d) l ve o

a)

b) S2.      Hareket  yönüne  zıt  yönde  kuvvet 

c) uygulanan bir cisim yavaşlar.

d)

D Y

S2.Tabloya göre,An-

kara'da, Pazartesi  Hareket yönünden farklı  Hareket yönü ile aynı yön-

günü hava durumu  yönde kuvvet uygulanan  de  kuvvet  uygulanan  bir

nasıl olacaktır?  bir cismin yönü değişir.    cisim hızlanır.

a) Yağışlı D Y D Y

b) Rüzgârlı

c) Güneşli

d) Bulutlu Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta-

kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.

S3. l yön l erozyon

l çığ l kroki

l sel l doğal S3.

     Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal afetlere örnektir? K

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 L

M

N

S4. Nüfus cüzdanı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-

lerden hangisi yanlıştır? Mıknatıslarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden han-

a) Ön yüzünde medeni hali, kan grubu gibi bilgiler bu- gisi hatalıdır?

lunur.

b) 15 yaşından sonra fotoğraf yapıştırılır. a) K b) L c) M d) N

c) Veriliş nedeni ve tarihi ile ilgili bilgiler kimliğin arka

yüzünde bulunur.

d) T.C. vatandaşı olduğumuzu gösterir. S4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde "Diyet" kavra-

mının tanımı doğru olarak verilmiştir?

a) Dengeli ve yeterli beslenmek

S5.Aşağıdakilerden hangisi çevremizi korumaya özen b) Normalden daha az beslenmek

göstermediğimizde meydana gelen olumsuzluklardan c) Yağ içerikli besinlerle beslenmek

biri değildir? d) Sadece karbonhidrat ve protein içerikli besinlerle

a) toprak kirliliği c) erozyon beslenmek

b) deprem d) su kirliliği

S6.Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'ne özgü  olan S5.Ağaçtan düşen elmanın hareketi için belirtilen ifa-

halk oyunlarımızdandır? delerden hangisi doğrudur?

a) Zeybek c) Misket a) hızlanır c) yön değiştirir

b) Horon d) Halay b) yavaşlar d) renk değiştirir
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Ankara Bursa
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güney

batı

kuzey

kuzeybatı

güneybatı

doğu

doğu

Demir çubuğu çeker

İki kutbu vardır.

1.çıkış 2.çıkış 3.çıkış 4.çıkış

Temas gerektirmeyen kuvvet uygular.

Her cismi kendine çeker.


