
S1.Yandaki sözcüklerin eş anlamlarını bulmacanın uy- S1.   
gun kutucukları içine yazalım. 3540 - ? = 1894 Verilen çıkarma işlemine

1 1. darbımesel göre " ? " yerine yazılacak
3      sayının 14 'e bölümü kaçtır? 

2. volkan
2

3. vitrin

4. vukuat S2.  Bir çıkarma işleminde fark 802'dir. Eksilen sayı 
4 56  azaltılıp,  çıkan  sayı  33  arttırılırsa  yeni  fark  kaç 

olur?
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  sulh -  sevk  -  sıyrık  -  samsa  -  süngü  -  söğüş    " 

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...……………….. S3.

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz. Yukarıdaki şekillerdeki örüntü kuralına göre "?"
yerine yazılması gereken sayının basamak değeri 
farkı kaçtır?

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Dumansız hava sahası uygulamasını destekliyoruz.
b) Bir görevli elindeki anahtarla bize kapıyı açtı. S4.   E E E Yandaki toplama işlemine
c) İtfaiyecilerden ikisi çatıdaki yangına müdahale etti.  + T K 5 göre  " T K 5 " sayısı kaçtır?
ç) Ali Baba, sihirli sözleri söyleyince kapı kolayca açıldı. 1 0 1 1
d) Tatilcilerin dönüş yolundaki çilesi bitmek bilmiyor. 

S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim.

l S5.Verilen işlemleri yapalım.
a) 36 x 9 : c) 47 x 5 : d) 23 x 6 :
b) 12 x 8 : ç) 81 x 4 : e) 77 x 2 :

l 5 8
4 0 5 x 3 2

 +

l

2 5 6 4 2
 + 4 8  - 3 4

l 9 2 4 3 5 7 3 9

S6. ortanca sayısı 46 olan ardışık beş çift sayının top-
lamını kısa yoldan hesaplayalım.

S7." Babam yeni çanta almam için para verdi."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Kim? : c) Ne? : S7.     ( 12 x 4 ) + ( 9 - 3 ) =? 

b) Neden? :

TÜRKÇE

haşlık tırafik üçken
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kalörüfer avustos eylence

bir iş için uzun zaman boşa zaman harcama

oyuna gelmek ömür çürütmek

Bir işi yaptırmak için birine usulsüz para vermek

para yedirmek para babası

Bozulan bir işin tekrar düzene sokulması

rayına girmek yaş tahtaya basmak

Türlü sıkıntılara katlanma

rengi atmak sabır taşı

? 
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S1.  Aşağıdakilerden hangisi tıp alanında kullanılmaz? S1.Resimdeki 

a) Telgraf c) MR ( emar ) futbolcuların

b) Tansiyon aleti d) Ateş ölçer uyguladıkları

kuvvetlerin

top üzerindeki

S2. Milli Mücadele döneminde cepheye silah ve mer- etkileri aşağıda-

miler kağnılarla taşınmıştır. Buna göre, bu olayın ne- kilerden han-

denleri arasında aşağıdakilerden hangisi olamaz? gisinde doğru

a) Yeteri kadar morotlu araç bulunmaması. olarak verilmiş-

b) Demir yollarının yeterli olmaması. tir?

c) Kağnı taşımacılığının daha hızlı olması.

d) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması. a)

b)

c)

S3.  Kısa süreli olan ve havada meydana gelen yağış, d)

nem, rüzgâr gibi olaylara verilen isim hangisidir?

a) hava olayı c) mevsim

b) beşeri unsur d) iklim S2. Şekildeki mıknatısın bö-

lünmesiyle oluşan parçalar-

da 2 ve 4 numaralı kutuplar

S4. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Boğazı'nda demirle- ve bu kutupların yaklaştırıl-

miş düşman gemilerini gördüğünde  " Geldikleri  gibi ması ile oluşan etki hangi

giderler. " demiştir.  Bu söz, Mustafa Kemal hakkında;  seçenekte verilmiştir?

I. Umutsuzluğa kapıldığı

II.Düşmanı yurttan atmaya kararlı olduğu a)

III.Vatanın kurtulacağına olan inancı b)

yargılarından hangilerini destekler? c)

a) Yalnız I c) I ve II d)

b) II ve III d) I - II ve III

S3.Koray, sınıfta yaptığı bir deneyde ekmek üzerine

S5.Yandaki iyot  çözeltisi  damlatıyor.  Bir  süre sonra mavi-mor 

krokiye göre bir  renklenme  gözlemliyor. Buna göre Koray,  aşa-

parkın batısında ğıdaki besinlerden hangisine aynı işlemi yaptığında

hangi bina bu- benzer bir sonuca ulaşır?

lunur?

a) tavuk b) pilav c) köfte d) balık

a) Okul c) Pastane

b) Gül Apartmanı d) Nergis Apartmanı S4. Verilenlerden hangisi suyu çekmez?

a) çaydanlık c) yün kazak

S6. Yanda verilen b) sünger d) kağıt  havlu

görsel öğle vaktinde

çekildiğine göre, kaç

numaralı gölge kuzey S5. Görsellerin hangisinde Dünya'nın dönüş yönü

yönünü gösterir? doğru olarak verilmiştir?

a) 1 c) 3 a) c)

b) 2 d) 5 K

S7.Verilenlerden hangisi kültür ögelerimizden değildir?

a) parklarımız c) halk oyunlarımız b) d)

b) dini ve milli bayramlarımız d) destanlarımız
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yön değiştirme

yavaşlatma

şekil değiştirme

yön değiştirme

yön değiştirme

hızlandırma

Çekme

Çekme
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