
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilmeyen bölünenleri bulalım.
a) âti
b) dönem
c) alıştırma
ç) perişan  -  -
d) cephane 1 5 2 3

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Bir buket hanımeli çiçeği alsak yeterli. S2. Verilen bölme işlemlerini yapalım.
b) Keçiboynuzu tozu vücudumuza direnç katar.
c) Otobüsümüz Zeytinburnu ile Sarıyer arasında yol alır. 5 4 3 7 2 0

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu 
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?)

a) İstanbul'da üç gündür kar yağışı devam ediyor.
b) Kalanlı bölme işlemi yapmakta zorlanmıyoruz. S3.Verilen sayıları onluk ve yüzlüklere yuvarlayalım.
c) Yabancı dil öğrenmek için çok çaba gerekiyor.
ç) On yaşından küçük çocuklar ön koltukta oturamaz.
d) Yaşlı çiftçi ve karısı artık tarlayı işleyemiyormuş.
e) En sevdiğim çizgi film başlamak üzere.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.
S4.   7600 : 200 < ………< 1350 : 30 

Eşitsizliğinde noktalı yere yazılabilecek tek sayı-
ların toplamı kaçtır?

S5. l x 80 = 4800
S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"   çörek  -  çıpa  -  çarşı -  çürük  -  çerez  -  çimen" p  + l  = 143 ise ; p x l  =?

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S6.Bir fabrikada üretilen 4800 kg zeytinyağı, her biri 

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun 16 kg alan teneke kutulara dolduruluyor. Bu kutula-
bir şekilde tamamlayalım. rın  118 tanesi satıldığına göre,  fabrikada  kaç  kutu
a) Emin ile buluşmak için……...…………………………………. zeytinyağı kalmıştır?

b) Çok zengin olduğundan dolayı…..……………………………..

c) Yalan söyledim çünkü………………....…………………………..
S7.  10 katı ile 3 katının toplamı 260 olan sayı kaçtır?

S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) anlatılmış : ç) birleşiyor :

b) uyuyoruz : d) hissetti : S8.       A = ( 4500 : 100 ) x 2 ise; B - A =?
B=  ( 38 x 16 ) : 4

c) bekleyecek : e) artar :

kuru sıkı atmak bir yere yerleşmek

leke sürmek iftira atmak, asılsız suçlama

mesken tutmak yalan söylemek, blöf yapmak

TÜRKÇE

renk hayat gelecek
karne

egzersiz ödül

örtbas etmek bir olayı gizlemek

dağınık alamet
meydan asker

en yakın onluk
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S1. Yandaki tekno- S1.Aşağıda verilen nesnelerden hangisi suda batar?

lojik ürünün ortaya a) kurşun kalem c) demir çivi

çıkardığı değişiklik- b) plastik top d) tahta parçası

ler arasında hangi-

si yer almaz? S2.

a) Kitap basımı hızlandı.

b) Kitap fiyatları arttı.

c) Okuryazar oranında artış oldu.

d) Bilgiye ulaşmak kolaylaştı.

Yukarıdaki görsele göre, 2. kabın içindeki taşın

S2.Teknolojik ürünlerin hayatımızı ve çevremizi nasıl  hacmi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

etkilediğine  dair  aşağıda  verilen  bilgilerden  hangisi a) 700 mL c) 500 mL

yanlıştır? b) 100 mL d) 250 mL

a) Pusula, yılları ay ve günlere ayırmamızı sağlar.

b) Uçaklar ile ulaşım kolay ve hızlı hâle gelmiştir.

c) Nükleer silahlar insanlara ve doğaya zarar verir. S3. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

d) Fotoğraf makinesi unutmak istemediğimiz anılarımızı a) Kütle, eşit kollu terazi ile ölçülür.

kaydeder. b) Kütle birimi litre ve mililitredir.

c) Işık ve ısı madde değildir.

d) Hacim, dereceli silindir ile ölçülür.

S3. Batı  Cephesi'nde Yunanlılara  karşı  kim  mücadele

etmiştir? S4.

a) Kâzım Karabekir c) Ali Saip Bey

b) Sütçü İmam d) İsmet İnönü

S4.Aşağıdakilerden  hangisi  bizi  diğer  insanlardan ayı-

ran ilgi ve yeteneklerimizden biri değildir?

a) Keman çalmak Yukarıda verilen maddelerden hangisi ısıtılınca

b) Satranç oynamayı sevmek erir?

c) İki katlı bir evde oturmak a) I b) II c) III d) IV

d) Resim yapmaktan hoşlanmak

S5.

S5. I.Yer kabuğu katmanlarının kırılması

II.Aşırı yağışlar

III.İklim şartları

IV.Yer kabuğu tabakalarının hareket etmesi

V.Aşırı soğuklar Yukarıda verilen görselde yatay olarak verilen 

Yukarıdakilerden  hangileri  depremin  nedenleri mıknatıslar serbest bırakıldığında ok yönünde hare-

arasında yer almaktadır? ket etmektedir. Buna göre, K ve L kutupları aşağıda-

a) I ve III c) I ve IV kilerden hangisi olabilir?

b) II ve V d) III ve V

S6. "……………..hava durumunu öğrenebileceğimiz ile- a)

tişim araçlarından biridir. " cümlesinin naşına aşağıda- b)

kilerden hangisi getirilemez? c)

a) ansiklopedi c) radyo d)

b) internet d) televizyon
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