
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.     72 bilyenin 2  ' sini Mustafa, geri kalanını da
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 9

1 Nazan aldı. Buna göre, Nazan'ın kaç bilyesi vardır?
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S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
" çıkrık  -  çuval  -  çağla  -  çolak  -  çürük  -  çerez  " Yukarıdaki işleme göre; yerine hangi sayı

yazılmalıdır?
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..
S3. Sayı doğrusunda gösterilen kesirleri yazalım.

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S4. Aşağıda verilen kesirleri sembol  kullanarak,  
a) Bizim Faruk, temiz kalpli ve çok sevimli bir çocuktu. küçükten büyüğe doğru  sıralayalım.
b) Aynı kalınlıkta iki dilim pasta kesebilir misin?
c) Milli judocu Gülşah Kocatürk'ün hedefi altın madalyaymış. 6 , 17 , 9 , 11
ç) Göçük altında kalan üç işçi sabaha karşı kurtarıldı. 5 5 5 5 ……………..…………………………………..

d) Bizim yörenin içli köftesi herkesçe sevilerek yenir. 
S5.Verilen işlemleri yapalım.

S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim. a) 18 x 7 : c) 95 x 3 : d) 15 x 100 :
l b) 23 x 4 : ç) 14 x 9 : e) 14 x 7 :

5 7
3 1 7 x 3 4

l

 +

l 3 6 4 0 3
 + 2 7  - 5 6

6 3 0 1 2 4 8 7

l

S6. Bir çiftlikte bulunan koyun ve tavukların toplamı
130'dur. Çiftlikteki tavukların sayısı koyunların sayı-
sının 4 katı olduğuna göre, çiftlikte bulunan tavuk
sayısı kaçtır?

S7." Toplantıdan sonra sinemaya gittik."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Ne zaman? : c) Kim? :

b) Nereye? :

mesele asır
şehir sorun
falcı şeffaf

TÜRKÇE

savaş medyum
hücre şüphe

yüzyıl harp

mağaş muayne öretmen

4

Sinirli,canı sıkkın olduğunu davranışlarıyla anlatma
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saydam zindan
vesvese kent

eşşek dayire herkez

bozuk çalmak üzerine vazife olmak

Bulunduğu ortama uyum göstermek

ayak uydurmak ayranı kabarmak

Beğenmek, güvenmek

göze gelmek gözü tutmak

Aldatılmak, tuzağa düşürülmek

oyuna gelmek oluruna bırakmak
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S1. Televizyon izlemenin hem olumlu hem de olumsuz S1. Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuv-

etkileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz et- vet sonucunda cisimde kalıcı şekil değişikliği olur?

kilerden biri değildir? a) b)

a) Göz sağlığına zararı olabilir.

b) Uyku düzenini olabilir.

c) Ders çalışmada isteksizlik yaratabilir.

d) Bilgilerin hafızada kalıcı olmasını sağlayabilir.

S2.Teknolojik ürünler kullanırken aşağıdakilerden han- c) d)

gisi yapılmaz?

a) Geri dönüşümü olan malzemeyi değerlendirme.

b) Tv, bilgisayar gibi aletleri kısa süreli kullanma.

c) Ürünün kullanım kılavuzunu okumadan kullanma.

d) Elektrikle çalışan ürünleri dikkatli kullanma.

S2. Obezite ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

S3. "…………dünya çapında, bilgisayarları birbirine bağ- yanlıştır?

layan bilgisayar ağıdır. "  ifadesinde boş bırakılan yere a) Başlıca nedenlerinden biri aşırı yağlı besinler tü-

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? ketmektir.

a) ekran c) internet b) Vücudumuzda aşırı yağ birikmesi sonucu oluşur. 

b) kablo d) telefon c) Obezite bir kişi gündelik yaşamında zorluk çeker.

d) Obezite, dengeli beslenme sonucu ortaya çıkar.

S4. " Gazete, televizyon, radyo ve telefon insanların

S3.Besin  içerikleri  ve  besin  içeriklerinin  öncelikli

topluca haber aldıkları kitle iletişim araçlarındandır. " görevleri aşağıdakilerin hangisinde yanlış eşleştiril-

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin hangisi bil- miştir?

gi yanlışına sebep olmuştur? a) vitamin------> enerji verici

b) Protein------> yapıcı onarıcı

a) I b) II c) III d) IV c) karbonhidrat-----> enerji verici

d) yağ-----> enerji verici

S5.

S4.

Yukarıdaki tabloda İstanbul'un beş günlük hava du- Sezai,yukarıdaki panoya özellikleri verilen mad-

rumu tahmin raporu verilmiştir. Buna göre, Perşembe denin resmini yapıştıracaktır. Buna göre Sezai, aşa-

günü hava durumu nasıl olacaktır? ğıdakilerden hangisini panoya yapıştırabilir?

a) parçalı bulutlu c) bulutlu a) mıknatıs c) misket

b) karla karışık yağmurlu d) yağmurlu b) havlu d) bulaşık süngeri

S6. l Mondros Ateşkes Antlaşması S5.Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

v Lozan Antlaşması a) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır.

q Gümrü Antlaşması b) Küçük taneli katı maddeler sıvılar gibi akıcıdır.

n Ankara Antlaşması c) Su doğada üç halde bulunabilir. ( katı-sıvı-gaz) 

     Yeni Türk devleti'nin varlığını dünyaya kabul ettiren d) Sıvı  ve gaz maddeler bulundukları kabın şeklini

antlaşma yukarıda verilenlerden hangisidir? alabilir.

a) l b) v c) q d) n

paket lastiği futbol topu

helezon yay cam bardak
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I. II. III. IV.

Madde özellik kartı

Suyu emmez.

Suda yüzemez.

Mıknatısla çekilmez.

? 


