
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. a) 48 x 3 : c) 24 x 7 : d) 6 x 800 :

b) 64 x 2 : ç) 51 x 9 : e) 76 x 5 :
1
2 9 6 5 2 8 1 9 6
3 x 7 x 4 x 9 2
4
5  +

6
7
8 1 4 3 5 2 7 2

S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

S2.Verilen işlemleri yapalım.

a) 8 14 b) 31 19
11 11 18 18

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

a) 5 5 b) 3 3 c) 11 11
10 8 2 6 5 9

d) 3 7 e) 12 9 f) 14 18
13 13 8 8 17 17

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri- S4.     56  lirasının 2   ' sini harcayan Ali'nin geriye kaç
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım. lirası kalır? 7

S5. Bir günün 3  'ünü uykuda geçiren bir çocuk gün-
8

de kaç saat uyumuş olur?

S6. Kumbaramda 1100 liram var. Her gün kumbaramda-
S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak ki paralardan 17 TL harcarsam, 36 gün sonra kumbaram-
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi ) da kaç liram kalır?
a) Hep bu acelecilik yüzünden yapıyoruz bu hataları.
b) Bağışçılar sayesinde kan bulmak sorun olmuyor.
c) Emniyetli bir yerde fırtınanın dinmesini bekledik.

d) Birçok resim arasından farklı olanı kolayca bulurum.

S5.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim. S7.      Yandaki şekilde ifade
Duyduğuma göre yarın okul yokmuş.     edilen kesir sayısını
Kapının önündeki kedileri korkuttun.      yazalım.
Kış gelince buralarda pek insan bulunmaz.

Yeni okuluma uyum sağlamakta zorlanıyorum.

(Bulunma)
 -den Hâli
( Ayrılma)

bakacaksın - biçtiğini - beğenmiyorsan - ektiğine

lafa - kişinin - aynası - bakılmaz - iştir

kalır - ölür - yiğit - meydan - şan - kalır - at - ölür

vatandaş

akışkan edip

 -de Hâli

( Eksiz )

sınav Kars

rutubet nem

insan beşer
arzuhâl 6

yer sarsıntısı yurttaş
davranış

deprem

dilekçe
yazar tavır

sıvı

9

(Yönelme)
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oda

İsimler

İsmin Hâlleri

Yalın Hâl

 -i Hâli
(Belirtme)

 -e Hâli

uyumaz - su - düşman - uyur

+ = - = 
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S1.Yandaki görsele S1. 

göre, yanlış verilen

unsur hangisidir?

a) zürafa     Bu ifadeye göre Esra ile ilgili verilen bilgilerden han-

b) yıldızlar gisi doğrudur?

c) baraj a) Öğle yemeğinde patates kızartması ve cips yemek-

d) göl tedir.

b) Yağ ve şeker gibi enerji verici besinlere öncelik ver-

mektedir.

c) Her çeşit besinden yeteri kadar yemektedir.

S2.Bir yerin kuş bakışı görünüşünün ölçü kullanılmadan d) Öncelikle  içeriğinde  vitamin  bulunan  besinler  ye-

kabataslak çizimine ne ad verilir? mektedir.

a) Plan c) uzaktan çizim

b) Kroki d) Harita

S2.Verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir?

a) Dünya'nın Güneş etrafında dolanmasıyla gece ve 

S3. gündüz oluşur.

b) Dünya, Güneş etrafında dolanma hareketi yapar.

c) Dünya, kendi etrafındaki dönüşünü bir günde ta-

mamlar.

d) Dünya, kendi etrafında dönme hareketi yapar.

Haritaya göre Ankara,  İstanbul'un  hangi  yönünde

bulunmaktadır?

a) güneydoğusunda c) kuzeybatısında S3.

b) güneybatısında d) kuzeydoğusunda

S4."Sen tarladaki toprağı yok et, sonra da başına gelen-

lere üzül. " cümlesinde hangi doğal afet anlatılır?

a) çığ c) erozyon

b) fırtına d) deprem

S5."Benzinle çalışan önemli bir ulaşım aracının mucidi- Yukarıdaki ifadeler doğru veya yanlış olarak takip

yim. Modern ulaşım aracının ilk örneğini icat ettim. edildiğinde hangi sayıdan çıkış yapılır?

Adımı merak ettiyseniz eğer ben……………………………" a) I b) II c) III d) IV

cümlesinde noktalı yere hangi isim yazılmalıdır?

a) Carl Friedrich Benz

b) Wilhelm Conrad Röntgen S4.Görsele göre,

c) Chester F. Carlson dereceli silindire

d) Thomas A. Edison atılan demir bil-

yenin hacmi kaç

mL'dir?

S6.Aşağıdaki saatlerden hangisi ilk icat edilen saattir?

a) b) a) 100 mL b) 150 mL c) 200 mL d) 250 mL

S5.Aşağıdakilerden hangisi maddeyi niteleyen özellik-

lerden biri değildir?

a) suyu emme c) suda yüzme

b) suyu taşırma d) suda batma

SOSYAL BİLGİLER FEN BİLİMLERİ

c) d)
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