
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.  İçinde 60 kg şeker bulunan bir çuvalın her gün  
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 1  ' i satılıyor. Buna göre, dördüncü gün sonunda 

1 6
2 satılmayan kaç kg şeker kalır?
3
4
5
6
7 1
8 S2. 5 3 6 2

9 9 9 9
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
" mintan - melez - müstakil - motel - market - mızrap  " Yukarıdaki işlemlere göre;  -   =?

1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S3.   2  tane 3   ile,  5 tane 1  ' in toplamını

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz. 6 6
bulup, şekille gösterelim.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S4. Aşağıda verilen kesirleri sembol  kullanarak,  
a) Yeni kullanıcı adı belirlemekte çok zorlanıyorum. küçükten büyüğe doğru  sıralayalım.
b) Kitaplık raflarının tozunu almayı unutmayasın.
c) Piyangoyu kazanmak için çok şanslı olmak gerek. 13 , 13 , 13 , 13
ç) Yolcuların bir kısmı uzun süre ayakta seyahat etti. 5 8 2 6 ……………..…………………………………..

d) Dağcılık, insanın kendini en özgür hissettiği spordur. 
S5.Verilen işlemleri yapalım.

S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim. a) 52 x 4 : c) 30 x 8 : d) 16 x 7 :
l b) 13 x 6 : ç) 21 x 5 : e) 43 x 3 :

6 4
2 8 0 x 8 2

l

 +

l 5 2 8 5 2
 + 1 6  - 4 8

7 4 0 5 3 4 6 9

l

S6. Bir apartmanın inşaatı için 4240 adet tuğla , 587 
adet mermer,  ve tuğlalardan 1684 eksik de kiremit
kullanılmıştır. Buna göre, bu apartmanın inşaası için
toplam kaç adet malzeme kullanılmış olur?

S7." Yarın okulda önemli bir sınavım var."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Ne zaman? : c) Ne? :

b) Nerede? :

yağlı ballı olmak yanına kâr kalmak

Küçümsemek, önem verememek

haddini bilmek hafife almak

üstesinden gelmek uzun lafın kısası

Üzerine vazife olsun olmasın her işe karışmak

vara yoğa karışmak veryansın etmek

Araları çok iyi, samimi, içli dışlı olmak

avkat eyitim ezzane
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geçmiş mutlu
açıklama nazik

apdes adele sovuk

9

özetle, kısacası, lafı fazla uzatmadan

TÜRKÇE

kafile sulh
teklif öneri

kibar mâzi

mesut izah
barış grup
rakam sayı
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S1.  I. Elektronik posta S1.

II.Tramvay

III.Tepegöz

  Yukarıda verilen teknolojik ürünlerin kullanım alanla-

rının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yukarıda verilen besin türlerinin hepsinin ortak 

b) bir besin içeriği mevcuttur. Bütün besinlerde bulu-

c) nan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

d) a) Yağ c) Protein

b) Su ve mineraller d) Karbonhidrat

S2. " Geçmişte otomobiller yerine at arabaları, cep te-

lefonları yerine telgraf kullanılırdı. Ülke sınırları dışın- S2.Başlangıçta eşit 

daki bir bilgiye ulaşmak neredeyse imkansızdı. " seviyede su içeren

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi 4 adet dereceli silin-

söylenemez? dire, 4 farklı katı mad-

a) Teknoloji doğru şekilde kullanılmadığında tehlikeli de atılıyor. Bu madde-

ve zararlı olabilir. lerin hacimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralama-

b) Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmıştır. sı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

c) Teknoloji ile haberleşme hız kazanmıştır.

d) Teknoloji sayesinde istenen bilgiye kolayca ulaşılır. a) IV - II - I - III c) III - IV -  II - I

b) IV - I - III - II d) I - II - III - IV

S3. Aşağıda verilenlerden hangisi görme engelli insan-

ların hayatını kolaylaştırmak amacıyla icat edilmiş bir S3.Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

buluştur? a) Eşit kollu terazideki her bir bölmeye kefe denir. 

a) Televizyon c) Braille Alfabesi b) Brüt kütle, her zaman net kütleden küçüktür.

b) Bilgisayar d) Mikrofon c) Cisimler mutlaka uzayda bir hacim kaplar.

d) Aynı hacimdeki maddelerin kütleleri farklı olabilir.

S4.    1925 yılında İskoçyalı mühendis John Logie Baird

tarafından icat edilmiştir. 1968 yılında Türkiye'de TRT S4.Yandaki yapbozun parça-

yayınları ile hayatımıza girmiştir. larından suyu emme özelliği

Buna göre, yukarıda bahsedilen icat aşağıdakilerden olmayanları çıkardığımızda,

hangisidir? yapbozun son hali nasıl olur?

a) b) c) d)

a) b) c) d)

televizyon bilgisayar uçak tren

S5. Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmak için kul-

landığımız yöntemlerden biri değildir? S5. Annemiz, market alışverişi sırasında aşağıda ve-

a) Ay'ın hilal şeklinin sivri uçları kuzeyi gösterir. rilenlerden hangisini kesinlikle almamalıdır?

b) Yön bulmada en güvenilir yol pusula kullanmaktır. a) Dondurulmuş gıdalar

c) Karınca yuvalarının giriş yönü güneye bakar. b) Paketlenmiş gıdalar

d) Bulutsuz gecede Kutup Yıldızı'ndan yararlanabiliriz. c) Son kullanma tarihi geçmiş gıdalar

d) Doğal ve taze gıdalar
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