
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1.Verilen işlemleri yapalım.
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 4 3 7 6 1 3 0 7
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S2.Verilen işlemleri yapalım.
S2. Verilen tabloyu uygun şekilde dolduralım.

a) 16 12 b) 22 17

30 30 10 10

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

a) 4 4 b) 1 1 c) 12 8
16 11 2 9 8 8

S4.Bir şoför 6 saat 24 dakika gittikten sonra 15 dakika
mola vermiş, ardından 1 saat 45 dakika daha yol gitmiş-
tir. Buna göre, yolculuk toplam kaç dakika sürmüştür?

S3. Aşağıda sözcükleri karışık olarak verilen atasözleri-
ni, yeniden sıralayarak doğru şekliyle yazalım.

S5.      7 saatin 1  ' i   kaç  dakikadır?
4

S4.Cümlelerdeki türemiş sözcükleri kutu içine alarak
gösterelim.(-ci, -li, -lik, -siz, -gi )
a) Doktor bana çok etkili bir ağrı kesici yazmış. S6. ? x 15  = işlemine göre "?" yerine
b) Bir değişiklik yapıp bugün evde tembellik edeceğim. yerine gelecek sayının,

    basamak değeri farkı kaçtır?
S5.Verilen eylemlerin zamanını yazalım.
a) kazandık: ç) bulunur :

b) değiştiriyor : d) duracakmış:

c) çabalayacak : e) bıraktı: S7.

S6.Cümlelerden olumsuz olanları "X" ile işaretleyelim.      Yandaki şekilde ifade
Ailecek güzelce bir piknik yapamadık.     edilen kesir sayısını
Utançtan yüzü kıpkırmızı olmuştu çocuğun.      yazalım.
Bu sabah da yine erken kalkamadım.

Yoğun yağış nedeniyle dereler taştı.
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S1. S1. l l

l l

Yukarıdaki şemada anlatılmak istenen hangisidir?

a) otomobil kara taşıtıdır. l l

b) Teknoloji zamanla gelişmektedir.

c) Uçak, en hızlı ulaşım aracıdır. l l

d) Teknolojik ürünler doğayı kirletmektedir.

Yukarıda ısıları verilen maddeler birbirine dokun-

durulduğunda ısı akışının hangi yönde olacağı, aşağıda-

S2.İnsanlar tarih boyunca çeşitli saatler kullanmışlardır. ki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde tercih edilen za- a) b) c) d)

manı ölçme aracıdır?

a) Su saati c) Kum saati

b) Mekanik saatler d) Güneş saati

S3.    Abaküs, hesap makinesi ve bilgisayarın S2. Katılar bulundukları kabın şeklini alırlar.

en ilkel halidir. Sıvılar akışkandır.

Gazlar sıkıştırılabilirler.

D Y

Doğru - yanlış etkinliği yapan bir öğrenci yukarıdaki

  Buluşlar, son 200 yıldan   Röntgen cihazı, sağlık ala- ifadelerin başına sırasıyla hangilerini yazmalıdır?

 itibaren yapılmaktadır.   nında kullanılmaktadır. a) D - D - Y c) Y - Y - D

b) Y - D - D d) Y - D - Y

D Y D Y

S3.  Kemal,  yapacağı  etkinlikte bulunduğu kabı tama-

men dolduracak akışkan bir madde arıyor. Buna göre, 

Yukarıdaki ifadeleri  doğru veya yanlış olarak  ta- Kemal, etkinliğinde aşağıdakilerden hangisini kullanır?

kip ettiğimizde hangi çıkışa ulaşırız?

a) 1. b) 2. c) 3. d) 4. a) Taş b) Buz c) Kum d) Odun

S4. Geri dönüşümün öneminin farkına varan toplumlar

için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? S4.

a) Çevre kirliliğinin artması için denetimler yaparlar.

b) Atıkları, geri dönüşüm kutularına atarlar.

c) Doğaya verilen zararı azaltmak için projeler üretirler.

d) Kaynak israfını önlemeye çalışırlar.

S5. Yukarıdaki görsele göre, taşın hacmi kaç mL'dir?

Kil Tablet Papirüs Parşömen a) 1045 mL         b) 445 mL         c) 245 mL         d) 645 mL

Yukarıda, yazının tarihinde kullanılan gereçlerin krono-

lojik sırası verilmiştir. Buna göre, "?" yerine aşağıdaki- S5. Sigaranın içinde bulunan ve bağımlılık yapan mad-

lerden hangisi yazılmalıdır? de aşağıdakilerden hangisidir?

a) katran       b) amonyak         c) oksijen        d) nikotin

a) yazıcı b) kağıt c) mürekkep   d) telgraf

S6.Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın hareketlerinin

S6. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal afet olamaz? sonucunda oluşmaz?

a) erozyon c) deprem a) Dolunay c) Bir gün

b) trafik kazası d) çığ b) Gece - gündüz d) Mevsimler
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1.çıkış 2.çıkış 3.çıkış 4.çıkış

?

20  °C 15  °C

84  °C77  °C

18  °C23  °C

50  °C45  °C


