
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 21 12 18 20 13
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S2.Verilen cümlelerde, Büyük Ünlü Uyumu'na uyma-  +  +

yan sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.
a) Burada kalıp kaleyi düşmana karşı savunmalıyız.
b) Kahvaltıda tahin ve pekmez karşımı nefis oluyor . S2.Sayının en yakın olduğu  onluğu  ve yüzlüğü yazalım.
c) Adresini bir kağıda yazıp masama bırakır mısın?. 
ç) Faturaların ödenmesi için hesabıma para yolladım. 
d) Konuyla ilgili detaylı bilgileri internette bulabilirsin. 

S3. Verilen harflerden alfabetik olarak bir sonra geleni 
altına yazarak şifreli metni çözelim. 
F  d  L  ı         n  k  t  p,        r  t  ç  z          v  u  y  d  p, S3. Kardeşim ve benim paralarımızın toplamı 84 TL'dir. 

Benim param, kardeşimin parasının 5 katı olduğuna gö-
T  c  z  j        n  k  t  p,       f  o  j  ş  d          f  d  y  d  p, re, benim kaç liram vardır?

J  z  k  d  L,      j  z  g  h  ş         m  d  k  d  p        v  z  y  z  p,

N  p  L  z  m  ç  z  j  ı           ü  z  p  k  h  g  z           a  z  j.

S4.Verilen cümlelerde ünlü düşmesi ( hece düşmesi ) S4. Yandaki kalanlı bölme işlemi-
görülen sözcükleri kutu içine alarak gösterelim. ne göre, bölen ile kalanın top-
a) Göğsünden aldığı yara oldukça derindi. lamı kaçtır?
b) Söylediği yalan yüzünden benzi kıpkırmızı oldu .
c) İşlenen cürmün cezasını mahkemeler verecektir. 
ç) Cismin gölgesi öğle vakti en kısa halini alacaktır. 

S5. "Olay  yerine  güvenlik  şeridi  çekilmişti. " S5.  Okunuşları verilen kesirleri sayı ile yazalım.
cümlesine göre ;
a) Cümle kaç kelimeden oluşur? a) yedi bölü on iki : b) altmış beşte otuz sekiz :
b) Cümle kaç heceden oluşur?
c) Cümlede  türemiş sözcük hangisidir? b) yedide bir : ç) yirmi bir bölü beş :

S6.Cümlelerde  Ünsüz Benzeşmesi Kuralına uygun olan S6.               288  :  ( 40 : 5 ) > ? Eşitsizliğinde "? " yeri-
sözcükleri kutu içine alarak gösterelim.(f,s,t,k,ç,ş,h,p) ne en çok kaç yazılır?
a) Birkaç dosttan başka bizi buraya bağlayan nedir?
b) Hangi sözcükte benzeşme olduğunu bulabilirsin. 
c) İki sağlıkçı köye gelip tüm çocuklara aşı yaptı. 
ç) Sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayabilirim . 

S7.     Bir bidon sütün  ' sı  boşaltıldığında  geriye 
S7.Pekiştirme sözcüklerinin altını çizerek gösterelim.
a) Yemyeşil ağaçlar gökyüzüne doğru uzanıyordu. bidonun ne kadarı dolu olarak kalır?
b) Yağmurun ardından gökyüzü yeniden masmavi oldu.
c) Yepyeni ayakkabılarını top oynayarak eskitiyor.

d) Buzluğa koyduğum su kaskatı bir buza dönüştü.
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S1.Verilen icatlardan hangisi en son keşfedilmiştir? S1. I. Gazlar sıkıştırılamaz.

II. Sıvı maddelerin belirli şekilleri yoktur.

a) b) III. Dışarıdan bir etki olmadıkça katı maddelerin

şekli değişmez.

Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangileri

doğrudur?

c) d) a) Yalnız I c) Yalnız II

b) I ve III d) II ve III

S2. S2. Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini

l Bilgisayar, radyasyon yayan bir cihazdır. alır?

l Televizyonu yakından izlemek gözümüzün bozulma- a) Odun b) Şeker c) Silgi d) Taş

sına sebep olabilir.

l Uzun süre bilgisayar karşısında oturmak baş dönme-

si, göz ağrısı ve yorgunluğa sebep olabilir. S3. Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden biri

l Televizyonda şiddet içeren programları ve filmleri olamaz?

izlemek, kişilik gelişimini olumsuz olarak etkiler. a) Sıvı          b) Hacim             c) Katı               d) Gaz

Yukarıda ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

a) lll c) l

b) ll d) llll S4.Kavanozdaki balın net kütlesi

1000 g olduğuna göre, brüt kütlesi

S3.Verilen eşleştirmelerden yanlış olan hangisidir? kaç gramdır?

a) Lois Pasteur - Hesap makinesi a) 800 g c) 1000 g

b) Thomas Edison - Ampul b) 1200 g d) 1400 g

c) Friedrich Benz - Otomobil

d) Guglielmo Marconi - Radyo 

S5. Düzgün olmayan katı maddelerin hacmi aşağıdaki- 

lerden hangisi ile ölçülür?

S4.Aşağıdaki teknolojik cihazlar kullanım alanına göre

gruplandığında hangisi dışarıda kalır? a) b) c) d)

a) Fax makinesi c) MR makinesi

b) Röntgen makinesi d) Ultrasonografi makinesi

S5. S6. Aşağıdakilerden hangisi maddedir?

a) ışık          b) ses          c) ısı            d) su

S7.Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Plastik poşet---->suyu emer

b) Pamuk ----->suyu emer

c) Toplu iğne -----> suda batar

d) Altın yüzük -----> Mıknatıs çekmez

Krokiye göre, otoparkın konumu hangisidir?

a) Gül Sitesi'nin güneyindedir.

b) Acil toplanma alanının doğusundadır. S8.  l Buzdolabı kapaklarının kapanmasını sağlar.

c) Metronun kuzeybatısındadır. l Ağır cisimlerin kaldırılmasında kullanılır.

d) Hastanenin güneydoğusundadır. l Kullanım alanlarından biri de pusuladır.

l Cep telefonu,televizyon, bilgisayar gibi elektro-

nik cihazların yapımında kullanılır.

S6.Verilenlerden hangisi fiziksel özelliğimiz değildir? Mıknatıs ile ilgili yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi

a) saç şeklimiz c) utangaç olmamız doğrudur?

b) göz rengimiz d) uzun boylu olmamız a) 4                  b) 3               c) 2               d) 1
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