
S1.Sözcüklerin eş  anlamlarını boyayalım. S1.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
a) ivedi
b) şart 3 3 2 4 7 0
c) düşman
ç) zayıf
d) ıstırap

S2.Birleşik isimleri kutu içine alıp gösterelim. 6 2 5 4 9 5
a) Özgür bir insan olarak hayata yeniden başlıyordu.  x 3 0  x 2 8
b) Külhanbeyin birini polis sokak ortasında tutukladı.

S3.Verilen cümlelerde  geçen  sıfatları  ( Ön ad )  kutu 
içine alarak gösterelim.(Hangi?, Kaç?, Nasıl?, Kaçıncı?) S2.Verilen şekilleri ifade eden kesir sayılarını yazalım.
a) Yassı bir taş alıp gölün üzerinde üç kez sektirdik.
b) Yeni sezon gözlüklerde büyük indirim varmış.

S4.Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

S3.Sayı doğrusunda harflerle ifade edilen noktaları
 kesir sayıları ile yazalım.

S5.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım.
"  uyuşma - uğultu - uzman - umut - uçuk - ulaşım  " 

1……………………………. 4………...……………….. 0 2 4

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...……………….. S4.Verilen boşluklara uygun sayıları yazalım.
a) 2 sa  13 dk :………….dk ç) 24 dk  05 sn :…………sn

S6.Verilen cümleleri "sebep-sonuç " ifadesine uygun
bir şekilde tamamlayalım. b) 153 dk :…….sa………dk d) 251 sn:…..dk………..sn
a) Eldivenlerim olmağından.………………………………...…….

c) 5 ay  9 hafta :………..gün e) 3 yıl 44 gün :………gün
b) Çok konuştuğu için…………………..…….……………...………..

S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
c) Gözlük kullanmaya başladım, çünkü…....…………………..

0 7 sa dk 2 1 sa dk
S7. Verilen  eylemlerin  hangi  zamanı  belirttiklerini  + 0 5 sa dk  - 1 4 sa dk
karşılarına yazalım.( geçmiş z,  gelecek z,  şimdiki z,  geniş z )

a) bekledim : c) yapabilecek :

b) saklıyor : ç) ısırmış : 2 0 1 1 yıl 0 6 ay 1 1 gün
 - 1 9 8 4 yıl 1 0 ay 1 8 gün

S8. "  bursa'lı Kayakçılar  ulu  dağ  da  gösteri  yaptı ? "

 Yukarıdaki cümlede yapılan yazım yanlışlarını düzelte-
rek, aşağıya yeniden yazalım. S6.   22.20 'de  başlayan  bir futbol maçı  90 dk sonra 

bittiğinde, saatler kaçı gösteriyor olacaktır?
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S1. Teknolojik ürünlerin insanlara zarar vermesini ön- S1. I. Odun II. Buz

lemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? III. Kağıt IV.Çikolata

a) Teknolojik ürünlerin kullanımında bir sınır olmama-

lıdır. Yukarıdaki maddelerden hangileri ısıtılınca erir?

b) Teknolojik ürünlerin üretimi durdurulmalıdır. a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) II ve IV

c) Teknolojik ürünler amaca uygun kullanılmalıdır.

d) Teknolojik ürünler yasaklanmalıdır.

S2.Verilen ifadelerden yanlış olan hangisidir?

a) Hâl değişimi tüm maddelerde aynı şekilde olur.

S2. Telgraf --> Telefon Radyo--> b) Çikolata eritilerek değişik şekildeki kaplara ko-

nulabilir.

Yukarıda  "?"  yerine  yazılması  gereken  teknolojik c) Bir maddenin sıcaklığı azalmışsa o madde ısı vermiş

araç hangisidir? demektir.

a) Projektör c) Televizyon d) Katı hâldeki maddelere yeterince ısı verildiğinde

b) Faks d) Çanak anten sıvı hâle geçer. Bu olaya erime denir.

S3. S3.Verilen olayların hangisinde erime görülür?

l Televizyonu en az ………..metre uzaktan seyretmeliyiz. a) Suyu kaynattığımızda

l Televizyonda…….....uygun programlar izlemeliyiz. b) Tencerede tereyağını ısıttığımızda

l Teknolojik ürünleri………………..kullanmalıyız. c) Suyu buzluğa koyduğumuzda

l Ozon tabakasına zarar vermemek için…………………. d) Çaya şeker atıp karıştırdığımızda

ürünleri kullanmalıyız.

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisini yukarıda boş S4.   50 °C' lik suyun sıcaklığını arttırmak için suya

bırakılan yerlere yazmamız doğru olmaz? kaç derecelik sıvı eklenmelidir?

a) 30 °C b) 50 °C c) 40 °C d) 90 °C

a) internet   b) üç      c) bilinçli    d) yaşımıza

S5.Aşağıdakilerden hangisi ısı etkisiyle şekillendi-

S4. Yandaki görselde verilen rilmiş bir cisim değildir?

araç, aşağıdaki hayvanların a) tahta kaşık c) plastik bardak

hangisinden esinlenilerek b) demir kapı d) cam şişe

tasarlanmıştır?

a) Kunduz c) Sinek S6. Soğuk  hava  vücudumuza  temas  ettiği  zaman 

b) Yusufçuk d) Yarasa üşürüz. Bununla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi

doğrudur?

a) Vücudumuz ısı alır.

S5.Yeni  icat  edilen  bir  ürünün  taklit  edilmemesi  ve b) Vücudumuz ısı verir.

benzerlerinin izinsiz yapılmaması için aşağıdakilerden c) Soğuk hava bize ısı verir.

hangisi yapılmalıdır? d) Vücut ısımızda herhangi bir değişiklik olmaz.

a) Ürünün patenti alınmalıdır.

b) Ürün çoğaltılmamalıdır.

c) Ürün gizlenmelidir. S7.

d) Ürün ortadan kaldırılmalıdır. l Akışkan değildir.

l Isı alınca sıvı hâle gelir.

S6.Verilen cümlelerin hangisinde doğal ortamda  vakit l Ortam şartları düzelirse tekrar eski hâline geçer.

geçirmekten bahsedilmektedir?

a) Hafta sonu barajda balık tutacağım. Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakiler-

b) Hafta sonu tiyatroya gideceğim. den hangisi olabilir?

c) Hafta sonu denizde yüzeceğim. a) Limonata c) Margarin

d) Hafta sonu stadyumda maç izleyeceğim. b) Doğal gaz d) Taş

?
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