
S1.Aşağıda numaralandırılan sözcüklerin eş anlamlarını S1. Bir  kavanozdaki kuruyemişlerin 4  'ü fıstık, 3  '
karşıdaki sözcüklerle örnekteki gibi eşleştirelim. 12 12

1 ü fındık, 2  'si badem, geriye kalanlar ise cevizdir. Bu-
2 12
3 1 na göre,kavanozdaki kuruyemişlerin kaçta kaçı cevizdir?
4
5
6
7
8 S2.Bir terzi 72 metre kumaşın 2  'si ile pantolon,

8
S2.Verilen sözcükleri alfabetik sıraraya göre yazalım. 4  'ü ile de takım elbise dikiyor. Buna göre terzi top-
" tırmık -   tütsü -   tertibat -   tövbe -   tayfa -   tirbuşon" 8

lam kaç metre kumaş kullanmış olur?
1……………………………. 4………...………………..

2………...……………….. 5………...………………..

3………...……………….. 6………...………………..
S3. Sayı doğrusunda gösterilen kesri yazalım.

S3. Yanlış yazılan sözcüklerin karşına doğrularını yaz.

S4.Türemiş sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. S4.Aşağıda verilenleri istenen birimlere dönüştürelim.
a) Kredili bir ev almak için  bankaya gitmem gerekiyor. a) 12 sa :……………dk ç) 4 sa + 38 dk :………………dk
b) Saatler ilerledikçe ortalık sakinleşmeye başladı.
c) Sokakta, oldukça numaracı tatlı bir kedicik bulmuştuk . b) 7 dk:.………..sn d) 173 dk :……..sa………..dk

S5.Anlamı verilen deyimi bulup "X" ile işaretleyelim. c) 1 2 2 8 ç) 1 1 1 3
l  + 0 7 4 4  - 0 4 5 1

S5.Aşağıda verilen işlemleri yapalım.
l 5 8 4 6 4 3

x 5 7

 +

S6. Zamir ( adıl ) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim.
a) Bu mücadeleyi onlar, yürekleriyle kazandılar. 
b) Kendi anlattıklarına sadece kendi gülüyor. S6. Sınıf kitaplığımızda 4 şiir kitabı, 7 hikaye kitabı, 3
c) Bazılarını almak için param yetmeyebilir. fıkra kitabı, 11 masal kitabı, 9 tane de roman bulunmak-

tadır. Bu bilgileri sıklık ve çetele tablosu üzerinde gös-
S7. Sıfat (ön ad) olan sözcükleri kutu içine alıp gösterelim. terelim.
a) Canım sıcak bir çay çekti. 
b) Yeni evimizin adresini bir türlü ezberleyemiyordum.
c) Akıllı telefonların şarjı uzun süre dayanmıyor.

S8." Filmin başlama saatini heyecanla bekliyorlardı ."
cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) Nasıl? : c) Kim? :

b) Neyi? :

1 2

saat dk

Sıklık (Sayı) Tablosu

üstüne varmak üstüne almak

bozmak, ortalığı dağıtmak, yok etmek

duman etmek dolap çevirmek

0

saat

susgun ilkindi cınbız

MATEMATİK 98

zinde dinç
zabit tabiat

sîma subay

TÜRKÇE

küs

avkat bağaş bavırsak

1 5

bir şeyi yapmasını zorlayarak istemek.

dk

yüz
utangaç dargın

konut mahcup
doğa mutluluk
kıvanç mesken

Çetele(Çubuk) Tablosu
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S1. uyumak temiz olmak S1. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisindeki mad-

oyun oynamak beslenmek deler " gaz - sıvı - katı " şeklinde sıralanmıştır?

a) Hava - süt - benzin

Yukarıda  sembollerle  verilen  ifadelerden  hangisinin b) Su buharı - kolonya - silgi

karşılanmadığı durumlarda hayati sorunlar yaşamayız? c) Balon - bal - pekmez

d) Masa - yağ - oksijen

a) b) c) d)

S2.Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu kabın şeklini

S2. "Sinemaya ve tiyatroya gitmek………….bir ihtiyaçtır. " almaz?

Yukarıda verilen boşluğa yazılması gereken sözcük aşa- a) Soğan  b) pirinç     c) Toz şeker  d) Pekmez

ğıdakilerden hangisidir?

a) kaliteli b) sosyal c) önce d) hayati S3.

S3.Bir kimsenin geçimini sağlamak, istek ve ihtiyaçlarını

karşılamak amacıyla yaptığı sürekli işe ne denir?

a) ticaret c) tüketim

b) ham madde d) meslek     Yukarıda  verilen  tablo  ısı - madde  ilişkileri  dikkate

alınarak doldurulduğunda hangi seçenek doğru olur?

X X X X

S4.Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi sınırlı değildir? a) X b) X c) X d) X

a) Güneş b) Madenler c) Su d) Toprak X X X X

X X X X

S5. Aşağıdakilerden  hangisi  bilinçli  tüketicinin  özellikle-

rinden biridir? S4. Yanda verilen suların

a) İhtiyacı olmasa da indirime girmiş ürünlerden alır. ısı alışverişinin sona er- 

b) Fiyat araştırması yapmadan alışveriş yapmaz. mesi için her iki suyun

c) Garantisi olmasa da markalı ürünleri tercih eder. hangi sıcaklığa ulaşması

d) Kalitesiz de olsa ucuz mal almayı seçer. gerekir?

a) 20 b) 26 c) 34 d) 53

S6. Heyelan (Toprak kayması)  ile  ilgili  aşağıdaki  ifadeler-

den hangisi söylenemez?

a) Can ve mal kaybına neden olmaz. S5. Isıtılan bir buzun hangi özelliği değişir?

b) Destek duvarları yapılarak etkisi azaltılabilir. a) tat b) koku   c) hâl değişimi      d) renk

c) Toprak kütlelerininyer depiştirmesi sonucunda meyda-

na gelir.

d) Karadeniz Bölgesi'nde sık olarak görülür. S6.Aşağıdaki karışımlardan hangisini ayırmada mıkna-

tısla ayırma yöntemi kullanılmaz?

a) Altın yüzükler - toplu iğne karışımı

S7. Uçak - Helikopter Gemi - ? b) Çivi - ataş karışımı

Soru işareti olan yere aşağıdaki teknolojik ürünlerden c) Makarna - su karışımı

hangisi yazılmalıdır? d) Demir tozu - talaş karışımı

a) Tren b) Feribot c) Motosiklet d) Zeplin

S7.Yandaki görselde verilen musluğu

S8.Barajlar, aşağıdaki hayvanlardan hangisinden esinlene- kapatmak için hangi kuvveti uygularız?

rek yapılmıştır?

a) Tavşan c) Örümcek a) Sallanma c) Döndürme

b) Sinek d) Kunduz b) İtme d) Çekme
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İçine buz atılan limonata

Buzdolabındaki yemek
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