
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 16 x 8 : c) 23 x 4 : d) 91 x 3 :

b) 15 x 5 : ç) 78 x 2 : e) 46 x 1000 :
1
2 1 5 1 3 8 2 4 0 7
3 x 4 x 6 x 3 4
4
5  +

6
7
8 1 5 3 3 2 5

S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

S2.Verilen işlemleri yapalım.

a) 13 4 b) 9 6
22 22 16 16

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

a) 6 6 b) 1 1 c) 7 7
4 11 5 2 15 6

d) 3 7 e) 14 9 f) 11 8
10 10 17 17 20 20

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri- S4.     3 6 9  ' un  4   ' ü   kaçtır?
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım. 9

S5.   sayısının basit bir kesir olabilmesi için
 " m " yerine yazılabilecek sayıların top-
 lamı kaçtır?

S6. 

 -  -
S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Haksızlıklar karşısında asla susmamalıyız. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre;  +  =?
b) Seksen soruluk testi yarım saatte cevapladık.
c) Artık yok olan mesleklerden biri de bakırcılıktır.

d) Matematikten yarın ilk derste sözlü sınav yapacağız.

S5.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim. S7.      Yandaki şekilde ifade
Koca kamyon dar sokakta ilerleyemiyordu.     edilen kesir sayısını
Yediğimiz tatlı hepimizi zehirlemişti.      yazalım.
Mustafa Kemaller ölmez.

Büyüdüğümde çok daha başarılı olmak istiyorum.
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S1. u x S1. 

p v

" Daha önce icat edilen bir aracın daha verimli hâle 

getirilmesidir. "   tanımı  ile  yukarıdakilerden   hangisi 

anlatılmaktadır? Resimdeki kaza olayı iki sürücünün de araç kullan-

maya başlamadan önce yaptıkları bir hata sebebiyle

a) x b) v c) p d) u olmuştur. Buna göre, sürücülerin yaptığı hata aşağıda-

kilerden hangisi olabilir?

a) Yorgun olarak araç kullanmamaları

S2. Bugün bir çok aletin çalışmasını sağlayan pillerin b) Araç sollamada dikkatli davranmaları

mucidi aşağıdakilerden hangisidir? c) Alkollü araç kullanmaları

a) Wilhelm Conrad Rontgen c) Karl Benz d) Çok fazla yemek yemiş olmaları

b) Alessandro Volta d) Martin Cooper

S2.

S3. " Çok küçük yaşlarda gözlerimi kaybettim. Görme 

özürlüler için kabartmalı bir alfabe yaptım. " cümlesi

ile kendini tanıtan bilim adamı kimdir?

a) Pasteur c) Braille

b) Edison d) Einstein

Yukarıdaki verilen görsele göre, ifadelerden hangi-

si yanlıştır?

S4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Suyun kütlesi 1300 g'dır.

a) Son yıllarda teknolojide büyük bir ilerleme olmamıştır. b) Sürahinin darası 500 g'dır.

b) İnsanlar zamanı ölçmek için eskiden termometreyi c) Net kütle 300 g'dır.

kullanmışlardır. d) Brüt kütle 800 g'dır. 

c) İlk insanlar ateş, duman ve sesle haberleşmişlerdir.

d) Teknolojinin ilerlemesiyle takvimin kullanılmasına

gerek kalmamıştır. S3.

   Hareket halindeki bir cisme gidiş yönünde bir kuv-

vet uygulandığında cisim hızlanır.

S4. "Geçmişte insanlar bazı olaylardan hareketle hava Tele bükerek kuvvet uygulandığında telin şekli

tahminleri yapıyorlarmış.Mesela, at kestanesi ağaçla- değiştirir.

rının çiçek açması havaların ısınmaya başladığının gös- Üzerimize gelen topa vurduğumuzda topun şekli

tergesi olarak kabul ediliyormuş. Çekirgelerin çok ses değişir.

çıkarması ise ertesi günün sıcak geçeceğinin işareti ola- Kuvvet uygulanarak hareketli cisimler durdurula-

rak kabul ediliyormuş. İnsanlar yaptıkları bu tahminle- maz.

re göre…………."    cümlesi aşağıdaki ifadelerden hangi- Duran bir oyuncak otomobili iterek hareket etti-

si ile uygun bir şekilde tamamlanabilir? rebiliriz.

a) evcil hayvanlar beslemişlerdir.

b) meslek seçiminde bulunmuşlardır. Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar "X" ile işaret-

c) günlük yaşamlarını planlamışlardır. lendiğinde, tablonun görünümü nasıl olur?

d) devletler kurmuşlardır. X X X X

a) b) X c) X d)

X

S5.Ülkemizde görülmeyen doğal afet hangisidir? X X

a) Sel b) Tsunami c) Deprem d) Erozyon X X X X

S6.Aşağıdakilerden hangisinin krokisi çizilemez? S4. Verilen eşyalardan hangisi suyu çeker?

a) Yaşadığımız ülkemiz c) Yaşadığımız mahalle a) Çelik tencere c) Yağmurluk

b) Evimizin bölümleri d) Okulumuzun bölümleri b) Yün kazak d) Plastik şişe
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