
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Bir  çiftlikte  48  tavuk  vardır.  Ördeklerin  sayısı,
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. tavukların sayısının 3  'ü kadar daha fazladır. Bu-
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2 1 na göre, çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?
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S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
" şıra  - şömine -   şekil -   şüpheli -   şalvar -   şoför  " Yukarıdaki işleme göre; yerine hangi kesir

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

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

3………...……………….. 6………...………………..

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz.

4 6

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S4.Aşağıda verilenleri istenen birimlere dönüştürelim.
a) Yeni nesil bulaşık makineleri çok tasarruflu yıkıyor. a) 8 sa :……………dk ç) 3 sa + 22 dk :………………dk
b) Artık kiramızı yıllık olarak vermemiz gerekiyor.
c) Günümüzde uzaklık, iletişim için bir engel değil. b) 11 dk:.………..sn d) 212 dk :……..sa………..dk
ç) Milli sporcular yarışlara katılmak için yola çıktılar .
d) Benim minik uykucu kedim yine ortalarda yok. c)  4 sa 3 8 dk e) 1 3 sa 1 5 dk

 +  4  sa        4 2 dk  - 0 9 sa 4 1 dk
S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim.
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S5.
2 0 9 2 7 8

l x 3 4
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l

S6. Sude, günde 24 sayfa kitap okumaktadır. Sude, 
üç hafta aralıksız kitap okuduğunda toplam kaç say-

l fa kitap okumuş olur?

S7." Dün gece bir türlü uyuyamadım." S7. Dedem 1940, babaannem 1944 yılında doğmuş-
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım. tur. Şuan 2019 yılında olduğumuza göre, dedem ve
a) Nasıl? : c) Kim? : babaannemin yaşları toplamı kaçtır?

b) Ne zaman? :
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yaşadığı olaylardan ders çıkarmak

kulağına küpe olmak kulağı çınlamak

bir yerden yeni gelmiş olmak

ayağının tozuyla ayyuka çıkmak

aradan epey uzun bir zaman geçmesi

gıcık vermek gel zaman git zaman

yannış dürüs eyri
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bağışlama merasim
fert cihaz

medrese uzak

TÜRKÇE

ırak

tenefüs bovaz klavuz
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çok sıkışık, üst üste, kalabalık olmak

balık istifi baltayı taşa vurmak

mektep
alet affetme

pis münakaşa
tartışma pasaklı
tören şahıs
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S1. S1. 

 Çaya atılan şekerin karıştırılınca suda çözünmesi.

t Yıkanan çamaşırların bir süre sonra kuruması.

 Yağmurdan sonra ıslanan yolların kuruması

Buna göre, Burak için aşağıdaki ifadelerden hangisi p Dolaptan çıkarılan tereyağın yumuşamaya başlaması

söylenebilir?

a) Teknolojik ürünleri doğru kullanmıştır. Yukarıda sembollerle belirtilen ifadelerden han-

b) Sosyal ilişkileri çok gelişmiştir. gileri suyun buharlaşmasına örnek verilebilir?

c) Teknolojik ürünler hayatını kolaylaştırmıştır.

d) Hayatında arkadaşlarının yerini teknolojik ürünler a)  ve  c)  ve t

almıştır. b) t ve p d)   , p ve t

S2.

S2.

Yukarıdaki grafikte dünya nüfusunun tüketim mik-

tarları yıllık olarak verilmiştir. Buna göre, aşağıdakiler-     Yukarıdaki kaplarda sıcaklıkları ölçülen maddeler

den hangisini söylemek mümükündür? 25 °C'lik oda sıcaklığında bekletilmeye başlanıyor.

a) Dünya nüfusunun artması, tüketimin de artmasına Buna göre, kaplardaki sıvı maddelerdeki sıcaklık de-

neden olmuştur. ğişimi  hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

b) Tüketimin artması ham madde ve doğal kaynaklara

olan ihtiyacı azaltmıştır. a) 

c) Yıllar ilerledikçe tüketim miktarı da azalmıştır. b)

d) Tüketimin artışı, dünya nüfusunu arttırmıştır. c)

d)

S3. Farklı kültürleri tanımamıza imkan sağlar. S3.Yandaki görselde verilen madde

Sosyalleşmemizi sağlar. ile ilgili ifadelerden hangisi doğru

İnsanların karşılıklı iletişimini arttırır. değildir?

Güncel olaylar hakkında bilgi ediniriz. a) Pirinç katı hâlde bulunur.

 Yukarıda sembollerle ifade edilen bilgilerden hangile- b) Pirincin belirli bir kütlesi ve şekli vardır.

ri televizyon izlemenin yararları arasında gösterilebilir? c) Pirinç gibi küçük taneli katılar konuldukları kabın

şeklini alabilirler.

a)  - c)  -  -  - d) Pirinç pilava dönüştürüldüğünde katı hâlden sıvı

b)  -  - d)  -  - hale geçmektedir.

S4. l Kızılırmak-------> beşeri unsur

v Kutup Yıldızı----->doğal unsur S4.

q Fatih Camii------>beşeri unsur

u Ağrı Dağı--------> doğal unsur

Verilen eşleştirmelerden yanlış olan hangisidir? Yukarıdaki tabloda A ve B maddelerinin özellik- 

a) l b) v c) q d) u leri işaretlenmiştir. Buna göre, verilen ifadelerden

hangisi doğrudur?

a) B maddesi gaz hâlde bulunmaktadır.

S5. Hangisi bir yön bulma yöntemi sayılamaz? b) Demir parçası, B maddesine örnek verilebilir.

a) dere yatakları c) minare kapıları c) A maddesi sıvı hâldedir.

b) taşların yosunlu tarafları d) mezar taşları d) A maddesine kağıt örnek verilebilir.

A

B
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