
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 15 x 7 : c) 17 x 3 : d) 100 x 25 :

b) 26 x 4 : ç) 12 x 6 : e) 36 x 2 :
1
2 2 9 5 0 7 6 4 8
3 x 6 x 3 x 2 9
4 1
5  +
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8 5 4 3 8 2 1

S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

S2.Verilen işlemleri yapalım.

a) 6 8 b) 25 19
4 4 11 11

S3. Verilen kesirleri karşılaştıralım. ( < , > , = )

a) 2 2 b) 1 1 c) 6 6
8 3 9 15 7 20

d) 5 8 e) 7 13 f) 9 4
11 11 7 7 15 15

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri- S4.     70  sayısının 2   ' si kaçtır?
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım. 5

S5. A   sayısının basit bir kesir olabilmesi için
8  " A " yerine yazılabilecek sayıların top-

 lamı kaçtır?

S6. 
Yandaki kalanlı bölme işle-

 - mine  göre;   " ? "  yerine
S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak yazılabilecek en büyük sayı
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi ) kaçtır?
a) Kavga eden kişiler birbirinden şikayetçi oldu.
b) Değerli taşlardan oluşan bir kolye takmıştı.
c) Kalanlı bölme işlemlerini kolayca yapabiliyoruz.

d) Takımımız peşpeşe iki üçlük atarak bir anda öne geçti. 

S5.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim. S7. Yandaki şekilde ifade
Misafirler için gün boyunca hazırlık yapıyoruz. edilen kesir sayısını
Kış mevsiminde buralara ulaşım kolay olmaz. yazalım.
Yıllarca çalışmasına rağmen bir ev bile alamamış.

Okullar bir hafta sonra kapanacakmış.
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S1.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? S1.  "  Dünya'nın kara katmanını oluşturan, canlıların

a) Steteskop, eğitim alanında kullanılan teknolojik bir yaşadığı ….…1……. katmanı, …….2…… meydana gelir."

üründür. Yukarıdaki  bilginin  doğru  tamamlanması  için  boş

b) Atıkların geri kazandırılmasına geri dönüşüm denir. bırakılan yerlere yazılması gerekenler hangi seçenekte

c) İhtiyaçlar, icatların doğmasındaki temel etkendir. doğru olarak verilmiştir?

d) Tren, gemi, uçak gibi araçların kullanım amaçları 

aynıdır. a)

b)

S2. " LED " kelimesi ile aşağıda verilen aletlerin hangi- c)

sinin gelişmiş hali anlatılmaktadır? d)

a) Ampul         b) Bilgisayar       c) Telefon     d) Otomobil 

S2.Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın kendi ekseni

etrafında dönmesinin sonucu değildir?

S3. x p a) Bir mevsimin oluşması

v u b) Bir günün oluşması

c) Güneş'in hareket ediyormuş gibi görünmesi

"Bilinen bilgilerden yararlanarak,önceden bilinme- d) Gece ve gündüzün oluşması

yen bir bilgiye ulaşmaktır. " tamını ile yukarıdakiler-

den hangisi anlatılmaktadır?

S3. "Maddelerin uzayda kapladığı yere………..denir "

a) x b) v c) p d) u tanımında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

yazılmalıdır?

a) hacim b) şekil c) gezegen d) katı

S4. " Samuel Morse "  denilince aklımıza gelen icat aşa-

ğıdakilerden hangisidir? S4. Verilen maddelerden hangisi hem suda yüzebilir,

a) telgraf c) televizyon hem de bir mıknatıs tarafından çekilebilir?

b) telefon d) bilgisayar a) gazoz kapağı c) tahta kaşık

b) çivi d) toplu iğne

S5. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı,aşağıdakilerden

hangisidir? S5.      Suda  yüzme  veya  batma  maddenin 

a) Sosyoloji c) meteoroloji rengine bağlıdır.

b) Arkeoloji d) psikoloji

D Y

   Suyu çeken maddeler  Mıknatıs kağıttan yapılmış

S6.  suda kolayca yüzer.  maddeleri de çekebilir.

D Y D Y

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, yukarıdaki emrini

Türk ordusuna hangi savaş sırasında vermiştir?

a) Büyük Taarruz Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta-

b) Sakarya Meydan Muharebesi kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

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

d) I. İnönü Savaşı

S6. Faruk,arkadaşları ile futbol maçına çıkacaktır. Buna

göre  Faruk,  maçtan  önce  aşağıda  verilen  gıdalardan 

S7.Verilenlerden hangisi beşerî bir unsurdur? hangisini daha çok tüketmelidir?

a) Çanakkale Boğazı c) Kıbrıs Adası a) sucuklu yumurta c) köfte

b) Van Gölü d) Kız Kulesi b) makarna d) sebze ve meyve
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