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Değerli Öğrencimiz, 

2021–2022 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamış bulunuyorsunuz. Yıl boyunca bilgi ve deneyimlerinize yenilerini 

eklediniz ve yaşam boyu öğrenme sürecinin önemli bir basamağını daha geride bıraktınız. Gösterdiğiniz başarılı 

çalışmalar ve uyum için hepinize teşekkür ediyoruz.  

Yaşamın içerisinde her deneyim öğrenme için bir fırsattır. Yaz tatilini de bu bilinçle değerlendirmenizi; zamanı iyi 

kullanmanızı, çalışmalarınızı sizlere verilen program doğrultusunda yapmanızı tavsiye ediyoruz. 

Bu kitapçığın içerisinde tüm yılı özetleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, hem senenin başından bu güne kadar 

öğrendiklerinizi hatırlamanızı ve pekiştirmenizi hem de 5. Sınıf için hazırlık yapmanızı sağlayacak; hazırladığımız çalışma 

programı da zamanı verimli kullanmanız için size rehberlik edecektir. Tatil çalışmaları okulun açıldığı ilk haftalarda 

değerlendirilecektir. Yaz tatilini en etkili bir biçimde değerlendirmenizi, yeni eğitim öğretim yılına büyük bir 

motivasyonla ve sağlıklı bir biçimde başlamanızı dileriz. 

                                                                                                                                    İYİ TATİLLER 

                          TED BURSA ÖZEL İLKOKULU 

Yaz Tatili Okuma Kitabı “POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU” 
Kitap okumak bir yaşam biçimidir. Ayrıca kitap okuma; hayal gücünüzün, okuma, anlama ve yorumlama yeteneğinizin 
gelişmesine büyük katkı sağlar. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen, okudukları ile ilgili fikir yürütebilen öğrenciler 
her derste başarılı olur. Tatilde sizin için çok güzel bir kitap seçtik. Kitabınızı severek okuyacağınıza inanıyoruz. Verilen 
kitap değerlendirmesini, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek yapınız.  
Ayrıca yaz tatili süresince kendinizin seçtiği kitapları da okumanızı tavsiye ediyoruz. 
İngilizce Çalışmaları: Verilen çalışma kitapçığını üzerinde planlanan tarihlere uygun olarak yapınız. 
 

Öğrenilen bilgiler tekrar edilmezse unutulur. Öğrenilen bilgileri tekrar etmenin yararlı olacağını unutmayınız.            

 

YAZ TATİLİ ÇALIŞMALARI 

 

 

27 HAZİRAN – 1 TEMMUZ 2022 1. Hafta Çalışmaları 

4 – 8 TEMMUZ 2022 2.  Hafta Çalışmaları 

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 

18-22 TEMMUZ 2022 3. Hafta Çalışmaları 

25-29 TEMMUZ 2022 4. Hafta Çalışmaları 

1-5 AĞUSTOS 2022 5. Hafta Çalışmaları 

8-12 AĞUSTOS 2022 6. Hafta Çalışmaları 

15-19 AĞUSTOS 2022 7. Hafta Çalışmaları 

22-26 AĞUSTOS 2022 8. Hafta Çalışmaları 
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TÜRKÇE 

BASKETBOL 

Günümüzde dünyanın en popüler sporlarından biri basketboldur. Basketbol 1891 yılında Amerika’da 

James Naismith tarafından icat edilmiştir.  

            Spor Okulunda öğretmenlik yapan James Naismith’in bu oyunu icat ederken amacı soğuk kış 

günlerinde öğrencilerini kapalı alanda vakit geçirebilecekleri bir oyun ile eğitmekti.             

         İlk zamanlar pota ve çember yerine şeftali sepeti kullanılmaktaydı. Dolayısıyla oyuncular sayı 

yaptıklarında top şeftali sepetinin içerisinde kalmaktaydı. Bir kişi her seferinde topu sepetin içerisinden 

çıkartmak zorunda kalıyordu. Bu zorluk ve zaman kaybı nedeniyle sepetin altı kesilerek topun aşağıya 

kendisinin düşmesi sağlandı. Şeftali sepeti en son 1906 yılında kullanıldı. Daha sonraki yıllarda günümüz pota 

ve çemberi kullanılmaya başlandı. 

          Basketbol 28 m uzunluğunda ve 15 m genişliğinde sert zemine sahip bir sahada oynanır. Sahanın 

sınırlarını belirten çizgilere yan ve dip çizgiler denir. Kale, basketbol adı verilen bir tahta ve bu tahtaya dik 

olarak tutturulmuş çemberdir. Tahtanın alt kenarı yerden 275 cm yüksekliktedir. Çember 45 santimetre 

çapındadır. Çembere dibi delik olan bir file takılır.   

          Takımlar topu karşı takımın basketine (kalesine) atmaya ve kendi basketine atılmasını engellemeye 

çalışırlar. Takımlar maça on iki oyuncu ile çıkarlar ancak sahada beşer kişi ile oynarlar. Maç süresince 

istenildiği kadar oyuncu değiştirme hakkına sahiptirler.  Beş faul yapan oyuncu bir daha oyuna giremez. 

Basketbol maçlarında topun oyun dışında olduğu zaman ve molalarda süre yani kronometre durdurulur. En 

çok basket atan oyunu kazanır. Basketbol çok hareketli bir spor olduğu için büyük bir zevkle oynanır ve izlenir.  

1. Oyunu icat eden kimdir? 

……………………………………………………….………..………….….……………………….….…….……………………….  

2. Mucidin oyunu icat etmekteki amacı nedir ? 

………………………..……….…………..………………………..….…….………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….……………..…………  

3. Basketbol ilk kez nerede oynanmıştır? 

…………………………………………………….…………………………..………….……………………………………………..  

4. Zamanla sepetin altı neden kesilmiştir? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

1. HAFTA 
(27 HAZİRAN – 1 TEMMUZ 2022) 
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5. Basketbolda ne zaman günümüz pota ve çemberi kullanılmaya başlandı? 

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Oyunu kazanan nasıl belirlenir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

7. Metnin türü nedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

8. Metnin konusu nedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

9. Metne yeni başlık bulunuz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

*Aşağıda verilen kelimelerin (anlamdaş)   * Aşağıda verilen kelimelerin (karşıt) 

eş anlamlarını yazınız.                                                   zıt anlamlarını yazınız.            

 

* Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “çünkü, için, dolayısıyla, nedeniyle” kelimelerinden uygun 

olanları ile doldurunuz.     

        James Naismith basketbolu öğrencilerini soğuk havalarda salonda eğitebilmek …………………… icat etti. 

Oyunda sepet kullanılmaktaydı …………………………… her sayıdan sonra sepetten topu çıkarmak gerekiyordu. 

Bu zorluk …………………………… sepetin  altı kesilerek topun aşağıya düşmesi sağlandı. Basketbol dünyada çok 

popülerdir ……………….….. çok hareketli ve zevkli bir spordur. Ülkemizde de salon sayısının yetersiz olması 

………………………. futbol kadar yaygın değildir. 

 

 

 

yıl  asır  

zaman  barış  

icat  yurt  

muallim  talebe  

amaç  mola  

kış  girmek  

dik  alt  

açık  zorluk  

atmak  duraklatmak  

içinde  yavaşlamak  
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MATEMATİK 

1- Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Rakamlar kullanılarak yazılan doğal sayıların 
okunuşlarını yazınız. 

Beş yüz yirmi bin dört yüz on iki 
 

 

On yedi bin sekiz yüz bir 
 

 

Elli dokuz bin yedi yüz 
 

 

803674 
 

 

20106 
 

 

82694 
 

 

 

2- Aşağıdaki basamak tablosundaki boşlukları doldurarak verilen sayıları tabloda gösteriniz. 

*140618    *50168 

BÖLÜK 
ADLARI 

………………………. BÖLÜĞÜ BİRLER BÖLÜĞÜ 

BASAMAK 
ADLARI 

 ON BİNLER 
BASAMAĞI 

   BİRLER 
BASAMAĞI 

 

140618 
   

0 

  
 

 

      8 

SAYI 
DEĞERİ 

  
 

   
 

 

BASAMAK 
DEĞERİ 

  
 
 

   
 

 

 

50618 
  

 
 
 

  
 

 
       

SAYI 
DEĞERİ 

  
5 

   
 

 

BASAMAK 
DEĞERİ 

  
 
 

   
 

 

 

3-  Aşağıda farklı biçimlerde ifade edilen sayıların okunuşlarını yazınız. 

A- (6x100000) +(8x100)+ (2x10) 
 
Okunuşu:…………………………………………………………………………… 
 

B- Binler bölüğü=725 
             Birler Bölüğü=95 

Okunuşu:…………………………………………………………………………… 
 

C- Rakamları birbirinden farklı altı basamaklı en büyük sayı 
 
Okunuşu:…………………………………………………………………………… 
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4-      35A9 dört basamaklı doğal sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 3500 olduğuna göre A yerine 

kaç farklı rakam yazılabilir? 

 

 

 

 

5-       472 –  480 –  479 –  487 –  486  –   ……   –   ?   sayı örüntüsünde  “?”  ile belirtilen yere hangi sayı 

gelmelidir?  

 

 

 

 

 

6- Aşağıdaki sıralamalarda noktalı yerlere yazılabilecek en büyük sayıları yazınız.  

185 > ……………….               3284  > …………….          17 325 > ……………….     123 768  > ……………….   

7- Aşağıdaki sıralamalarda noktalı yerlere yazılabilecek en küçük sayıları yazınız.  

600 < ……………….             8364 < ……………….        68 520 < ……………             987 589 < ……………….     

             Nevşehir – Afyon = 398 km 

Nevşehir – Konya = 248 km 

Nevşehir – Kayseri = 63 km 

Nevşehir – Uşak = 610 km 
 

8- Bazı illerin Nevşehir’e uzaklıkları verilmiştir. Verilen illerin Nevşehir’e yakın olandan uzak olana doğru 
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 A) Uşak – Afyon – Konya – Kayseri 

 B) Kayseri – Konya – Uşak – Afyon 

 C) Kayseri – Konya – Afyon – Uşak 

 D) Afyon – Uşak – Konya – Kayseri 

 

 

Çözüm: 

Çözüm: 
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FEN BİLİMLERİ 

YER KABUĞU VE DÜNYA’MIZIN HAREKETLERİ 

1. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyalım. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfinin bulunduğu yolu 

takip ederek çıkışa ulaşalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki tabloda kayaç, maden, mineral, fosil ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Verilen kavramlar ile 

bu kavramların ilgili olduğu ifadelerin kesiştiği yerlere “X” işareti koyalım. 
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3. Yandaki şekli inceleyerek soruları cevaplayalım. (Burada el feneri 

Güneş’i temsil etmektedir.) 

a. Hangi nokta veya noktalarda gündüz yaşanır? 

………………………………………………………………………….. 

b. Hangi nokta veya noktalarda gece yaşanır? 

………………………………………………………………………….. 

4. Aşağıdaki tabloda Güneş ve Dünya ile ilgili özellikleri işaretleyelim. 

 

 

 

 

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim.  

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafındaki bir tam dönüşünün süresini vermektedir? 

 A. 1 gün  B. 1 yıl    C. 1 ay    D. 2 yıl  

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafındaki bir tam dolanımının süresini vermektedir? 

 A. 1 gün  B. 10 ay   C. 2 yıl    D. 1 yıl 

3. I. Kayaçları farklı yapan maddelerdir. 
   II. Doğal yollarla oluşan belli özellikteki katı maddelerdir.  
   III. Uçak yakıtı, deterjan gibi yaşantımızdaki eşyaların yapımında kullanılır. 
 Yukarıda özellikleri verilmeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?  

A. Mineral      B. Maden   C. Kayaç   D. Fosil  

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A. Yer kabuğunda kayaç adı verilen maddeler bulunur.  
B. Madenler işlenerek pek çok alanda kullanılır.  
C. Yer kabuğunun kalınlığı Dünya’nın her yerinde aynıdır. 
D. Mineraller kayaçlar içinde bulunan maddelerdir. 
 
5. I. Dünya sadece gündüzleri Güneş çevresinde döner.  
    II. Dünya geceleri Ay’ın etrafında döner.  
   III. Dünya kendi etrafında dönerken aynı zamanda Güneş etrafında da dolanır.  
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 
 
 A. Yalnız I  B. Yalnız III   C. I ve II   D. I, II ve III 
 

 



 9 

SOSYAL BİLGİLER 

A. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y”  harfi yazınız. 
  1. ( …… ) Üzüntülerimiz, sevinçlerimiz ve korkularımız fiziksel özelliklerimizdendir. 
 
  2. ( …… ) Dünya’daki bütün insanların parmak izleri birbirinden farklıdır. 
 
  3. ( …… ) İnsanlar aynı olaylar karşısında farklı duygular yaşayabilir. 
 
  4. ( …… ) Nüfus cüzdanı belediyeler tarafından hazırlanır. 
 
  5. ( …… ) Nüfus cüzdanımızın ön yüzünde anne-baba adımız bulunur.  
 
  6. (…… ) Farklı görüşte olan insanlara saygı duymalıyız. 
 
  7. (…… ) Herkesin T.C Kimlik numarası birbirinden farklıdır. 
 
  8. (…… ) Olaylar karşısında yaşadığımız duygular, düşüncelerimizi etkiler. 
 

 

 

 

 

 

 

B) Yukarıdaki kimlik belgesini inceleyiniz. Bu doğrultuda aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1- Kimlik kartları hangi amaçla çıkarılır veya yeniden düzenlenebilir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- Yeni kimlik belgelerine akıllı kart denmesinin sebebi nedir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- Eski kimlik belgelerimizde cinsiyet bölümü yer almamaktadır. Ancak yeni kimlik belgelerine cinsiyet 

bölümü eklenmiştir. Eski kimlik belgelerinde cinsiyet bölümünün yer almamasının sebebi nedir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Resmi işlemlerde kolaylık sağlayan ve tüm bireylerin birbirinden ayrılmasını sağlayan kısım hangisidir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Kimlik belgesi olarak kullanılabilen belgelere örnek veriniz. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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C)  Tabloda verilen özelliklerin hangi alana ait olduğunu “x” koyarak belirleyiniz. Tablonun altında yer alan 

soruyu cevaplayınız. 

DURUMLAR YETENEK İLGİ 

Dans kursuna gittiğimde öğretilen bütün hareketleri kolaylıkla öğrendim.   

Arabaların nasıl çalıştıklarını merak ediyorum.   

Resim yapmak benim en büyük hobimdir.   

Duyduğum bir şarkıyı hemen müzik aletimle çalabiliyorum.   

İngilizce kelimeleri çok çabuk ezberliyorum.   

*Meslek seçimleri ile ilgi ve yetenekler arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Açıklayarak yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

D) Aşağıda tabloda bazı durumlar ve bunlarla ilgili duygular verilmiştir. Verilen durumlarda hangi duyguları 

hissedeceğimizi” X” koyarak işaretleyiniz. Tablonun altında yer alan soruyu cevaplayınız. 

*Sizce durumlar karşısında işaretlediğiniz duygu durumları tüm insanlar için ortak mıdır? Açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E) Sosyal Bilgiler öğretmeni tahtaya bazı olaylar ve tarihler yazarak öğrencilerden bu olayları kronolojik 

sıraya koymasını istemiştir.  

I. 02 Ocak 2008   Sema bisiklete binmeyi öğrendi.    
II. 18 Ocak 2001  Sema yürümeye başladı. 
III. 12 Eylül 2007  Sema ilkokula başladı. 
IV. 15 Aralık 2007  Sema okumayı öğrendi. 

 

 

                        20 Ocak 2000 

                                Sema doğdu 

Buna göre, hatasız şekilde kronolojik sırayı yapan bir öğrenci           sembolü ile belirtilen yere  hangi olayı 

yazmalıdır? 

……………………………………………….. 

 

DURUMLAR Acıma Sevinç Üzüntü Korku Kızgınlık Kaygı 

Komşunun köpeği beni kovaladı       

Sınavda tüm soruları doğru cevaplayıp 1. oldum.       

Kardeşim, özenle yaptığım ödevimi karaladı.       

En yakın arkadaşım başka bir şehre taşındı.       

Sınavda soruları yapabileceğimden emin değilim.       
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TÜRKÇE 

Hazal, hafta sonu ailesiyle dışarı çıktı. Dışarı çıkarken yanına fotoğraf makinesini de aldı, arkadaşlarıyla 

yapacakları proje için ihtiyacı olabilirdi. Projesini tamamlayıp güzel bir not almak istiyordu. Birlikte dolaşırken 

herkes acıktığını hissetti ve bir restorana girdiler. Hazal içeri girmeden önce, üzerinde “King Kebap” yazan 

restoran tabelasının fotoğrafını çekti. Yemek bittikten sonra gezmeye devam ettiler. Gördüğü birkaç mağaza 

isminin daha fotoğrafını çekti: “Toka Shop” , “ Hamburger House” , “ First Class”  

Günün sonunda Hazal fotoğrafların çıktısını alıp altlarına yeni isimler yazdı. Projesini tamamladığı için 

mutluydu, bir yandan da gördüğü restoran isimleri karşısında içi sızlamıştı. 

Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre yanıtlayınız. 

1. Hazal’ın proje konusu ne olabilir? 

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................  

2. Son cümlede geçen “içi sızlamak” ifadesinin yerine hangi sözcükler kullanılabilir? 

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................  

3. Hazal’ın gördüğü restoran isimlerinden sonra içinin sızlamasının sebebi ne olabilir? 

............................................................................................................................. ......................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................  

4. Parçada okuduklarımıza göre Hazal ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? İşaretleyiniz.  

 

Mağaza isimlerinde yabancı kelimeler kullanılmasından hoşnuttur. 

Verilen sorumlulukları özen göstererek yerine getirir. 

Hazal’ın bir kardeşi vardır. 

Aldığı notlara önem veren biridir. 

 

 

2. HAFTA 
( 4 – 8  TEMMUZ 2022) 
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2. Aşağıdaki paragrafta verilen boşluklara uygun noktalama işaretlerini yazınız. 

 

 

 

 

 

3. Aşağıda verilen cümlelere gelmesi gereken noktalama işaretlerini yazınız. 

a.  Pazardan elma (  ) armut ve ceviz alır mısın (  ) 

b. Kalemimi kaybettiğim için üzgünüm (  )  

c. Hey, buraya bak (  ) 

d. Şehri gezdiniz mi (  ) 

e. Saat kulesini gördünüz mü (  ) 

f. Atatürk cesur bir liderdir (  ) 

g. Bolu Yolu kar yağışı nedeniyle kapandı mı (  ) 

h. Annem pazardan domates (  )biber(  )patlıcan aldı (  ) 

4. Aşağıda verilen cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili yapılan hataları bulunuz. Sözcüklerin 

doğrusunu yanda verilen kutucuklara yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Atatürk ( ) vatandaşlık görevlerine önem vermiştir (  ) Cumhuriyet yönetimiyle vatandaşlık 

görevlerimiz yeniden düzenlenmiştir (  ) Bizler de bu görevleri isteyerek yapmalıyız (  ) Çünkü vatandaşlık 

görevinin yerine getirildiği uygar ve gelişmiş ülkelerde kişiler (  ) mutlu ve huzurlu yaşar; gereksinimlerini 

daha kolay karşılarlar (  ) 

Ağrı dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır. 

 

Emre’nin kedisi pamuk sütünü içiyor. 

 

bu sabah çok erken kalktım. 

Ay dünya’nın uydusudur. 

 

 

 

 

Kırmızı başlıklı kız öyküsünü okudum.  

Aslı ankara’da yaşadığı için çok mutludur. 
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MATEMATİK 

1- Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

 

 

 

2- Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulalım. 

 

 

 

3- Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulunuz. 
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Aşağıdaki problemleri çözünüz. 

1- Bir manav, bir ayda 982 tane karpuz ve karpuzlardan 244 tane fazla kavun satmıştır. Buna göre manavda 

satılan kavun ve karpuzların toplamı kaçtır? 

 

 

2- Her biri diğerinden 250 cm daha uzun olan ağaçtan, en kısası 190 cm olduğuna göre, üç ağacın toplam 

uzunlukları kaç cm’dir? 

 

 

3- İstanbul’dan Avustralya’nın Melbourn (Melborn) şehrine doğru uçuşa geçen bir uçak 776 dakikalık 
uçuştan sonra Singapur’a iniyor. İhtiyaçlar giderildikten sonra havalanan uçak 541 dakika daha uçtuktan 
sonra Melbourn’e ulaşıyor. Uçağın İstanbul -Melbourn uçuş süresi yaklaşık kaç saat kaç dakikadır? 

 

 

4- Hangi sayının 2 katının 287 eksiği 585’dir? 

 

 

5- Babam 38, annem 34 yaşındadır. Buna göre 10 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? 

 

 

YUVARLAMA OYUNU 
Kural: Sayıları sırasıyla onluğa ve yüzlüğe yuvarlayarak ilerleyiniz. 
 ( 1. basamak)   784  780 

 ( 2. basamak)   997 1000 

  ( 3. basamak)  1951 1960 

   ( 4. basamak)  2517 2500 

    ( 5. basamak)  2586 2590 

     ( 6. basamak)  3025 3000 

   Ali sayıları yuvarlama oyunu oynuyor. Ancak oyunun bir aşamasında hatalı cevap verdiği için bir sonraki 

basamağa geçmiyor. Ali hangi basamakta hata yapmıştır? Hatayı düzeltmesi için hangi sayıyı yazması 

gerekir. 

………………………………………………………………… 
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FEN BİLİMLERİ 

BESİNLERİMİZ 

1. Aşağıdaki numaralanmış kutucuklarda karbonhidrat, protein, yağ ve vitamin çeşitlerini içeren 

besinlere ait örnekler verilmiştir. Bu kutucukların numaralarını kullanarak aşağıdaki soruların cevaplarını 

noktalı yerlere yazalım. 

 

 

 

 

 

 

a. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde karbonhidrat bakımından zengin besinler vardır?  

..................................................................................................................... ............  

b. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde protein bakımından zengin besinler vardır? 

 ............................................................................................................................. ....  

c. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde yağ bakımından zengin besinler vardır? 

 ............................................................................................................................. .... 

 d. Yukarıdaki kutucuklardan hangisinde veya hangilerinde vitaminler bakımından zengin besinler vardır? 

 ............................................................................................................................. .... 

2.  Aşağıdaki metinde yer alan boşlukları uygun şekilde tamamlayalım.  

Sağlıklı beslenme çağındayız. Yaşam tarzımızda ve ........................ alışkanlıklarımızda yapacağımız 

değişikliklerle sağlıklı bir vücuda sahip olabiliriz. Büyümek için ............................ gereksinim duyduğumuzu 

biliyoruz. Yediğimiz et, yumurta, süt gibi besinlerde protein bulunur. Vücudumuz için enerji denince akla ilk 

gelen besin grubu ......................................... dır. Bu besin içeriği mısır, havuç, patates, makarna gibi 

yiyeceklerde bulunur. Vücudumuz için gerekli besin maddelerinden biri de .................. dır. Birçok meyve ve 

sebzede neredeyse hiç yağ bulunmaz. Yediğimiz yiyeceklerde bulunan ....................................... bedenimizin 

düzgün çalışması ve büyüyüp gelişmesi için önemlidir. Gereksinim duyduğumuz vitaminleri almak için dengeli 

ve düzenli beslenmeliyiz. Kemiklerimizin gelişimi ve korunması için de ......................... gereklidir. Bunlar 

hemen hemen her besinde bulunur. Vücudumuzun sağlığını korumanın yollarından biri de ............................. 

ve ............................. gibi zararlı maddelerden uzak durmaktır. Sağlıklı bir vücut için bu maddeleri 

kullanmamalıyız.  

Vücudumuzun büyük bir bölümü ....................... oluşur. Su vücudumuz için önemli bir besin 

maddesidir. Aynı zamanda yapacağımız egzersizlerle de vücudumuzun sağlığını korumaya yardımcı oluruz. 
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3. Aşağıda tanımlanan sözcükleri bulup bulmacaya yerleştirelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vücudumuzda öncelikli olarak yapıcı ve onarıcı görevi olan besindir. 

2. Vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan besin grubudur.  

3. Vücudumuzun büyüyüp gelişmesine katkıda bulunan besin maddesidir.  

4. Karbonhidrat yönünden zengin bir besindir.  

5. Canlılığımızı sürdürmemiz için gerekli en önemli besin maddesidir.  

6. Vücudumuzun enerji ihtiyacını karşılayan besin maddesidir.  

7. Canlı yaşamının devamı için gerekli maddelerdir.  

8. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bir maddedir.  

9. Vücuda alınan besinlerden sağlanan enerjinin, harcanamayan kısmının vücutta birikmesiyle ortaya çıkan 

durumdur. 
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SOSYAL BİLGİLER 

Merhaba Arkadaşlar,  

Benim adım Arda. 10 yaşındayım, 4. Sınıfa gidiyorum. İkiz kardeşimin adı Eda. Eda ile aynı sınıftayız. 

Bizim bir de küçük kardeşimiz var. İsmi; Efe. Efe henüz 5 aylık. Babam inşaat mühendisi. Annem ise ev hanımı. 

Annemin adı; Kübra. Annemin babasının adı, yani dedemin adı Mesut. Dedem 65 yaşında, emekli öğretmen. 

Anneannemin adı ise Birgül. Anneannem de dedem gibi emekli öğretmen. Babamın babası yani diğer dedem 

uzun yıllar berberlik yapmış. Berber dükkanına babamın adı olan “İdris” ismini vermiş. Osman Dedem 4 yıl 

önce berberliği bıraktı. Babaannem Nimet, terzilik mesleğiyle uğraşırmış. Ancak o da artık dedem gibi 

çalışmıyor. 

 1-  Yukarıdaki bilgileri kullanarak soy ağacındaki kişilerin altlarına bu kişilerin adlarını yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Aile büyükleri ile görüşülerek geçmişte yaşananlar hakkında bilgi toplanması ve arşivlenmesine sözlü 

tarih adı verilir. Aşağıdaki sorulardan hangileri sözlü tarih çalışması için uygundur? İşaretleyiniz 

       

 Nerede ve ne zaman doğdunuz? 
 

     Kaç kardeşsiniz? 
 

 Hangi renkleri seversiniz?  
 

 Çocukken hangi oyunları oynardınız? 
 

 Önümüzdeki yıl için planlarınız nelerdir? 
 

 Hangi takımı tutuyorsunuz? 
 

 Eşinizle ne zaman evlendiniz? 
 

 Okumayı sevdiğiniz kitaplar hangileridir? 
 

 Soyadınız nereden gelmektedir? 
 

 Şimdiye kadar okuduğunuz okullar 
hangileridir? 
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3- Aşağıda sözlü tarih yöntemiyle ilgili yapılacak aşamalar karışık olarak verilmiştir. Bu bilgileri aşama 

sırasına göre numaralandırarak yazınız. 

 1- Soruları hazırlama            2- Görüşülecek kişiyi belirleme            3- Görüşmenin yapılması 

 4- Ses kayıt cihazının hazırlanması  5- Görüşme yapılacak konunun belirlenmesi 

     6- Görüşmenin düzenlenmesi 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

4- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Milli kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan halk oyunlarımız, bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Asker uğurlamaları milli kültür ögelerimizdendir . 

Basketbol , beyzbol Türk kültüründe yer alır . 

Bayramlarda evimize gelen misafirlerimize  ikramda bulunuruz . 

Kültürel ögeler, milletler için bir zenginlik kaynağıdır. . 

Milletlerin kültürel ögeleri birbiriyle aynıdır. 

El dokuması halılar, çeyiz sandıkları evlerimizdeki kültürel ögelerdir. 

Kültürel ögeler değişikliğe uğramamıştır. 

Görenek, bir şeyi eskiden beri görüldüğü şekilde yapmaktır. 

Kültürel değişim, bizi temel değerlerimizden uzaklaştırmalıdır . 
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TÜRKÇE 

     Isparta’da gül bahçelerini gezmek için en uygun zaman sabahın ilk saatleridir. Üzüm bağlarındaki asmalar 

sıra sıra, gül fidancıkları demet demet. Küçük güller burcu burcu kokuyor. Sabah çiylerinde gül suyu hali var. 

Pembe, al, mor güller ufak ufak, katmer katmer, gonca gonca açmışlar.  Uzaktaki bağ evinin çardağındaki 

fıskiyeye varsak, yüzümüze gül suyu serpilecek sanıyoruz. Güneş gitgide yükseliyor. 

Behçet Kemal ÇAĞLAR 

İlk dört soruyu yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız. 

1. Yazar gözlemini günün hangi zaman aralıklarında yapmıştır? 

 

2. Parçanın konusu nedir? 

 

3. Metinde geçen eş sesli kelimelerden üç tanesini bularak altınız çiziniz. Bu kelimeleri metindeki 

anlamından farklı birer cümlede kullanınız.  

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Metinde altı çizili olarak verilen kelimelerin eş anlamlılarını yazınız. 

zaman 
 
ufak 
 
uzak 
 
Babam, kuşları çok seviyorum diye bana bir saka kuşu almıştı. Kafesin içinde ne de güzel ötüyordu! Onunla 

arkadaş olmuştuk. Adını “Sakacık” koymuştum. Ancak arkadaşları özgürce gökyüzünde uçarken onu kafesin 

içinde görmek beni üzüyordu. Bir gün kafesin kapısını açtım, onu özgür bıraktım. “Sakacığım haydi uç, 

arkadaşların gibi özgür ol!” dedim. Ne iyi yaptım, değil mi? 

5. Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. HAFTA 
(18 – 22  TEMMUZ 2022) 
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6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden gerçek anlamlı olana (G), mecaz anlamlı olana (M),    terim 
anlamlı olana (T) yazınız.  

A. Son günlerde bana oldukça soğuk davranıyor. (   ) 

B. Kalemini istemeyerek kırdığım için özür diledim. (   ) 

C. Matematikte açıları oldukça iyi öğrendik. (   ) 

D. Tatlı konuşmalarını herkes beğeniyordu. (    ) 

E. Ali’nin nota bilgisi oldukça iyidir. (    ) 

F. Bayrak direğinin ipi kopunca yeni ip takıldı. (    ) 

 

7. Aşağıdaki deyimlerle açıklamalarını eşleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   8.Aşağıdaki tabloda yer alan adların hangi tür ad olduklarını karşılarına işaretleyiniz. Son satırda da 

tablodaki işaretlemeye uygun bir ad bularak yazınız.  

 

 

 
ADLAR 

ÖZEL 
AD 

TÜR 
 ADI 

SOMUT 
 AD 

SOYUT 
 AD 

TEKİL 
 AD 

ÇOĞUL 
AD 

TOPLULUK 
ADI 

BASİT TÜREMİŞ BİRLEŞİK 

Safranbolu           
 

 gruplar           
 

 rüya            
 

şekersiz           
 

…..…………. x  x   x   x 
 
 

Dara düşmek (   ) 

Etekleri tutuşmak (   ) 

Ayağını kesmek (   ) 

Burnunu sokmak (   ) 

Ağzından bal damlamak (   ) 

A- Çok tatlı konuşmak 

B- Para sıkıntısı içinde olmak 

C- Telaşlanmak 

D- Bir yere gitmez olmak 

E- Kendisini ilgilendirmeyen bir işe karışmak 
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9. Aşağıdaki tabloda istenilen özelliklere uygun cümleler yazınız. 

Neden – Sonuç Cümlesi  

Abartılı Cümle  

Öznel Cümle  

Nesnel Cümle  

 

 

 

 

    10. a. Yukarıdaki deyimlerden anlamca birbirine yakın olanları eşleştirdiğimizde dışarıda kalan deyimi 

bulup aşağıya yazınız.  

      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        b. Bulduğunuz farklı deyimin anlamını açıklayınız.  

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11. Aşağıdaki paragraflarda akışı bozan cümleleri bulup gösteriniz. 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Gerçek ifadelerin başındaki kutucuğu "G", hayal ürünü olan ifadelerin 

başındaki kutucuğa da "H" yazınız. 

Köprü tam yıkılırken fil hortumuyla köprüyü havaya kaldırdı. 

Piknik ateşinden orman yangını çıkmış. 

Küçük çocuk ağlamaya başladı. 

Yere atılan çöpler, çöp kutusuna atılmak için yalvarıyordu. 

Çöpe atılan ekmek parçaları ağlıyordu. 

Aynadaki görüntüsünü dakikalarca izledi.

     İnsanlar, kendilerine uygun kişilerle 

arkadaşlık kurarlar. Onlarla kaynaşır, 

dertleşir, söyleşirler. Bir insanın kişiliğini, 

arkadaşını tanıyarak öğrenebiliriz. 

Arkadaşlık güzel bir duygudur. Huyları 

uymayan insanların anlaşmaları, arkadaşlık 

ve dostluk kurmaları zordur. 

 

    Babam, kuşları çok seviyorum diye bana bir saka kuşu 

almıştı. Kafesin içinde ne de güzel ötüyordu! Onunla arkadaş 

olmuştuk. Adını “Sakacık” koymuştum. Ancak arkadaşları 

özgürce gökyüzünde uçarken onu kafesin içinde görmek 

beni üzüyordu. Sakacık'ın tüylerinin rengi çok güzeldi. Bir 

gün kafesin kapısını açtım, onu özgür bıraktım. “Sakacığım 

haydi uç, arkadaşların gibi özgür ol!” dedim. Ne iyi yaptım, 

değil mi? 

 

Kılı kırk yarmak İnce eleyip sık 

dokumak 

Yüzünde güller 

açmak 

Göz gezdirmek Eli ayağına 

dolaşmak 

Ağzı kulaklarına 

varmak 

Etekleri 

tutuşmak 
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MATEMATİK 

1- Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen terimleri bulunuz. 

 

           Eksilen: 3208            …………..                                               Eksilen : ………..                     ……………. 

 

              Çıkan: ……...            …………..                                                Çıkan:  3653                          ……………. 

                                     

               Fark: 1758                                                                                     Fark :  2308  

                                                        ……………                 …………….. 

 

 

2- Öğrenciler başlangıç noktasından başlayıp verilen talimatları izleyerek 219 sonucuna ulaşmaya 

çalışıyorlar. Hangi öğrenci ya da öğrenciler doğru sonuca ulaşabilmiştir? 

 

           70 eksiği                   300 eksiği                   20 eksiği                     200 eksiği                     90 eksiği 

  899                                                                                     1. öğrenci 

 

                      100 eksiği                  60 eksiği                        70 eksiği                        200 eksiği 

      509   2. öğrenci 

  

                   90 eksiği                   100 eksiği                     60 eksiği                    200 eksiği                60 eksiği  

      729                                                  3. Öğrenci 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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      78 – 42  ≠  48 x 3 

 

     I                 II 

3- Aşağıdakilerden hangisi I ve II olarak numaralandırılmış birbirine eşit olmayan ifadelerde eşitliğin 

sağlanması için uygulanabilecek işlemlerden biri değildir?  

A) I. işlemin sonucuna 108 eklenir.             B) II. işlemin sonucu 4’e bölünür. 

C) I. işlemin sonucu 3 ile çarpılır.             D) II. işlemin sonucu 3’e bölünüp 12 çıkarılır. 

 

4- Bir çıkarma işleminde çıkan, eksilen ve farkın toplamı 3680'dir. Çıkan 1289 olduğuna göre fark kaçtır? 

 

 

 

 

5-       5872  >  A >  2984 sıralamasında A yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük sayının toplamı  kaçtır? 
 

 

 

 

6-     A, B ve C birer doğal sayı olmak üzere; 
 
     A – 6 = 17   B – A = 25  B – C = 13   ise     A + B + C = kaçtır? 
 
 

 

 

7- Bir çıkarma işleminde fark 3585’dir. Eksilen 1267 artarsa, yeni fark kaç olur? 
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FEN BİLİMLERİ 

KUVVET VE HAREKET 

 

 

 

 

 

1.Yukarıdaki resimde gördüğümüz oyunda kuvvetin hangi etkileri vardır? Aşağıya yazalım. 

……………………………………...............................................................................................................………………………

……………………………………...............................................................................................................……………………… 

2. Sabah evimizin önünden servis aracına bindik ve yarım saat sonra okula ulaştık. Servis aracının hangi 

durumlarda hızlanma, hangi durumlarda yavaşlama, hangi durumlarda yön değiştirme hareketi yaptığını 

aşağıya yazalım. 

……………………………………...............................................................................................................………………………

……………...............................................................................................................……………………………………………… 

3. Okulumuzda bütün gün yaptığımız hareketleri düşünelim. Bu hareketlerden hangisinde kuvvetin, 

cisimlerin şeklini değiştirme etkisinden yararlandık? Bu durumlara örnekler verelim. 

……………………………………...............................................................................................................………………………

……………...............................................................................................................……………………………………………… 

4. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazalım. Kelimeleri birden 

fazla yerde kullanabiliriz. 

 

 

1. Oturduğumuz koltuğu hareket ettirebilmemiz için .............. veya ............... gerekir.  

2. Cisimlere şekil vermek için ...................... uygulamak gerekir.  

3. Hareket hâlindeki bir cismi yavaşlatmak veya durdurmak için ............................. uygulamak gerekir.  

4. Mıknatısın ........................ ve ........................ olmak üzere iki kutbu vardır.  

5. Pusula ibresinde ....................... bulunur. 

 

güney, kuvvet, çekmek, itmek, kuzey, mıknatıs 
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5.Aşağıdaki tabloyu örnekte gibi doldurunuz. 

 

 

 

6.Aşağıdaki düzeneklerde verilen bilgilere göre mıknatısların kutuplarını noktalı yerlere yazınız. 

 
 

 

 

 

                                             İter                                                                                       çeker 

      

 

1……………                 2…………...               3…………….                 4……………. 

 

Materyal 

Uygulanan kuvvet 
cismin şekli 

üzerindeki nasıl bir 
etkisi olmuştur? 

Kuvvet 
uygulandığında 

cismin şekli 
değişti mi? 

Eğer cismin 
şeklinde değişiklik 

olmuşsa, bu 
değişikliğe ne tür 

bir  etki neden 
olmuştur? 

Uygulanan 
kuvvetin etkisi 

kalktığında 
cisim eski  
durumuna 
döndü mü? 

Sünger Değişmedi Değişti Sıkma Döndü 

Kum torbası     

Lastik bant     

Kumaş     

Yay     

Yün yumağı     

Oyun hamuru     

Kağıt     

Taş     

Balon      

Plastik top     

S S N 1 2 3 4          N 
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SOSYAL BİLGİLER 

 

       Asıl adı Mehmet Sait olan Şahin Bey, 1877 yılında Gaziantep'te doğdu. Henüz 22 yaşında ilk defa 
Yemen'e asker olarak gitti ve Yemen'de başçavuş rütbesine kadar yükseldi. 1911 yılında da Trablusgarp 
Savaşı'na gönüllü olarak katılım sağladı ve ardından Balkan Savaşları dahilinde Çatalca Cephesi'nde görev 
yaptı.  Kilis-Antep yolunun savunmasını üstlenen Şahin Bey, 1920 yılı başlarından itibaren Fransız 
kuvvetlerine karşı mücadele etti. Şubat ve Mart aylarında Fransızların Antep'e askeri sevkiyatlarını 
engelleyen Şahin Bey, bu güçlerin geri çekilmesini sağlamıştır. 

 
 

1- Yukarıda Şahin Beyin kısa bir biyografisi verilmiştir. Biyografiden hareketle aşağıdaki soruları 
cevaplayınız. 

 
a- 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na gönüllü olarak katılım sağlaması Şahin Beyin hangi kişilik özelliğini 

gösterir?  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

b- Şahin Bey, Kurtuluş Savaşı sırasında hangi cephede görev yapmıştır? Bu cephede görev yapan başka 
kahramanlar hangileridir? Yazınız.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- 1.Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ağır şartlarını kabul etmeyen Türk 

Milleti ne yapmıştır? 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3- M. Kemal’in Samsun’da başlattığı Milli Mücadele’nin hazırlık sürecinde gelişen olayları akış haritası 
üzerinde sırasıyla örnekteki gibi oklar çizerek gösteriniz. 
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4- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. Yanlış 
cümleleri düzelterek doğrularını yazınız. 

(      ) Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmiştir.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  (      ) Çanakkale Savaşı ile Yunan ordusu karadan ve denizden Çanakkale’yi geçememiş ve İstanbul’u ele 
geçirememiştir. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   (      ) 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edildi.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   (      ) Kurtuluş Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde Fransızlar ile savaşıldı. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (      ) Olayların tarihsel sıralamasına kronoloji denir. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (      ) “Şerife Bacı” Milli Mücadelemizin kadın kahramanlarındandır. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   (      ) 1. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri arasında yer almıştır. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5- Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile büyük bir yenilgi alan Yunanlıların imzalamak zorunda 

kaldıkları ve Kurtuluş Savaşı’nı bitiren antlaşma hangisidir? 

A) Sevr Antlaşması  B) Mondros Ateşkes Antlaşması 
C) Lozan Barış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 
 

6- Atatürk’ün, “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, İleri!” komutuyla askerlerin destan yazdığı ve Kurtuluş 
Savaşı’nı bitiren kahramanlık destanımız hangisidir? 

 
          A) Büyük Taarruz C) 1.İnönü B) Sakarya Meydan Muharebesi       D) 2.İnönü 
 

7- Dünya devletleri hangi antlaşmayla Türkiye’yi kesin olarak tanımışlardır? 
        A) Sevr Antlaşması   B) Mondros Ateşkes Antlaşması 
        C) Lozan Barış Antlaşması  D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 
 

I – Sakarya Meydan Muharebesi  II – 2.İnönü Savaşı   III – Kütahya – Eskişehir Savaşları 
IV – Başkomutanlık Meydan Muharebesi  V – 1.İnönü Savaşı 

8- Yukarıdaki savaşların kronolojik sıralaması nasıl olmalıdır? 
 
    A) V – I – II – IV – III        B) III – IV – I – III – II C) V – II – III – I – IV        D) I – V – II – III- IV 
 

   9-  Yunanlıların, İzmir’i işgali sırasında Yunanlılara ilk kurşunu sıkan ve orada Yunan askerlerince şehit 

edilen vatansever kahramanımız kimdir? 

        A) Gazeteci Hasan Tahsin B) Şahin Bey  C) Sütçü İmam              D) Ali Saip Bey 
  

 10-  Yandaki haritada Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra 

Anadolu’da işgal edilen yerler numaralandırılarak gösterilmiştir. 

Buna göre numaralandırılmış yerlerin hangi devlet tarafından 

işgal edildiğini yazınız. 

 

1 ………………………………  2 ……………………………….. 

     3 ……………………………..  4 ………………………………… 

3 

1 2 

4 
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TÜRKÇE 

EDİSON 
Edison’u kısaca “Al” diye çağırırlardı. Daha dört yaşındayken birçok dostu vardı. Küçük Al, gökyüzünün 

ne olduğunu, Ay’ın neden yuvarlak olup dört köşe olmadığını, yağmuru kimin yağdırdığını, makinelerin nasıl 
yapıldığını, kuşların kanadı olduğu halde niçin kendisinin kanadı olmadığını herkese sorardı. Onun bitmek 
tükenmek bilmeyen soruları üzerine dostları: “Bilmiyorum!” diye bağırırlardı. Edison da “Niçin bilmiyorsunuz?” 
diye çıkışırdı. 

Bazen bir gemi vincinin makinelerini kurcalarken, bazen de bir boruyu dikkatle incelerken onu görenler 
onun bu haline şaşarlardı. Edison, her şeyin “Neden?”, ”Niçin?”, “Nasıl?” olduğunu merak eder, hiçbir şeyi 
ispat etmeden kabul etmezdi. 

Altı yaşındayken bir gün ahırda yumurtaların üzerine oturan bir kaz görmüştü. Kazı kovalayarak onun 
yerine kendisi yumurtaların üzerine oturup yavru çıkarmak istemişti. Başka bir gün de iki kocaman kara kedinin 
sırtlarını birbirine sürterek, elektrik elde etmek istemişti. Gerçekten kıvılcımlar çıktıysa da kediler, elektrik 
sevdalısının ellerini tırmalamış, izler bırakarak kaçmıştı. 

Edison’un yaşı ilerledikçe bu davranışları azalıyordu. Çoğu zaman eline ağır ve kalın bir kitap alır, 
pencerenin kenarına oturur; ışık, hava, fen ve en çok elektrik denilen bilinmeyen şeye ait bilgileri edinmeye 
çalışırdı.  Okumayı çok seviyordu. Şehrin büyük kütüphanesindeki bütün kitapları okumaya karar verdi. 11 
yaşına girmeden bu kitapların önemli bir kısmını bitirmişti.  

                                                                                                                                Mehmet AYDIN 

                                                                                                                   (Meşhur Olan Fakir Çocuklar) 
* İlk dört soruyu metne göre yanıtlayınız.  
 
1. Bir bilim insanında olması gereken pek çok özellik vardır. Bu özellikleri düşününüz ve Edison’da 
hangilerinin bulunduğunu yazınız.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Edison’un kitap okumayı sevmesinin ona sağladığı katkıyı açıklayınız.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Küçük Al’ın ispat etmeden hiçbir şeyi kabul etmemesinin onun gelecekteki bilim yaşantısına katkısının 
ne olduğunu açıklayınız.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Edison’un yaşam hikâyesinden bir sonuç çıkarınız. Çıkardığınız sonuçla ilgili bir slogan yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. HAFTA 
( 25 – 29 TEMMUZ 2022) 
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5. Aşağıdaki şiirde altı çizili olarak gösterilen kelimelerin eş anlamlılarını yanındaki kutucuğa yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Numaralandırılmış cümlelerden benzetme anlamı taşıyanların numaralarını cümlelerin altındaki kutuya 

yazınız.   

1. Bahçedeki çiçekler, baharın gelişine seviniyordu. 

2. Genç, “ Arkamda kapı gibi babam var.” dedi. 

3. Yelda’nın altın saçlarını taradı güzelce, ablası. 

4. Gece rüzgârlarla şarkı söyleyen deniz nihayet susmuş. 

5. Ağacın dev gibi gövdesinin arkasına saklandık. 

6. Yolun sonundaki müze, ziyaretçilerini selamlıyor. 

7. Toplantıda adeta bir fırtına etkisi yarattı üzerimizde. 

8. Çocuklar, duyduğunu papağan gibi tekrarlıyor. 

9. Güneş bulutların ardından gülümsedi bize. 

10. Günün ilk saatlerinde kuşlarla birlikte arabalar ve yollar da uyandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meğer bu güzel, bu canım vatana 

Ne cömert davranmış tabiat ana. 

Yeşil, mavi sular, altın yapraklar                                 

Başkaydı, Yedigöller’de sonbahar 

Coşkunca akan ırmaklar şarkılar söyler. 
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MATEMATİK 

1- Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-       ( 19  x  a )  x  7 =    19 x  (8  x  b)  eşitliğinde a ve b yerine gelmesi gereken sayıların çarpımı kaçtır? 

 

 

        

                                  

 

 

 

 

 

4- Yukarıdaki tabloda Kardeşler Market’in bir günlük içecek satışı verilmiştir. Su; 90 kuruştan, limonata 1 

lira 25 kuruştan, gazoz 3 liradan satılmaktadır. Buna göre içecek satışından elde edilen toplam para kaç 

liradır? 

 

 

 

İçecek Satış Sayısı 

  
SU 
 

 
50 

 
LİMONATA 
 

 
24 

 
GAZOZ 
 

39 
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5-  3 haftada 630 lira kazanan bir işçi, 5 gün çalışırsa kaç lira kazanır?  

 

 

 

 

6-  Üç terimli toplama işleminde 1.toplanan 75’tir.2 toplanan, ilkinin 3 katı, 3. toplanan da ikincinin üç 

katıdır. Buna göre toplama işleminin sonucu kaçtır? 

 

 

 

 

7- Doğru açı, dik açıdan kaç derece fazladır?  

A) 45  B) 90   C)180  D)270 

 

 

8- Bir karenin açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?  

A) 45  B) 90  C) 360  D)100 

 

 

 

  

9-  Verilmeyen açı kaç derecedir?  

A)  60       B) 59  C) 58   D) 57     
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FEN BİLİMLERİ 

MADDENİN ÖZELLİKLERİ 

1. Ayşe Hanım, salça yapmak için manavdan 15 kg domates almak istedi. Manav domatesleri tahta bir kasaya 
doldurdu ve tarttı. Ayşe Hanım itiraz etti. O tartmanın içinde kasanın da kütlesi olduğunu belirtti. Bu yüzden 
fazla para ödemek istemediğini söyledi. 

Ayşe Hanım, aldığı domateslere net tutarı kadar para ödemek istiyor. Sorunu nasıl çözebilirler? 
Açıklayarak yazınız.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Aşağıda verilen özelliklerin maddenin hangi haline ait olduğunu işaretleyiniz. 

Özellikleri Katı Sıvı Gaz 

Belirli şekilleri vardır.    

Akıcıdır.    

Maddenin en düzenli halidir.    

Belirli hacimleri vardır.    

Sıkıştırılamazlar.    

Dışarıdan etki olmadıkça şekilleri değişmez.    

İçine konuldukları kabı tamamen doldururlar.    

Sıkıştırılabilir.    

Çoğunlukla gözle görülmezler.    

Bulundukları ortama yayılırlar.    

3. Aşağıdaki dereceli silindire 300 ml su koyup içine bir taş parçası bıraktığımızda kaptaki suyun 
seviyesi 500 ml’ ye yükseliyor. Buna göre taşın hacmi kaç ml’dir?  
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4. Ahmetlerin evinin bahçesindeki yolun bir kısmı mermer, bir kısmı da topraktır. Ahmet yağmur yağdıktan 

sonra yolun mermer kısmında su birikintileri görürken toprak kısmında su birikintisi görmüyor. 

Bu durum mermer ve toprağı niteleyen hangi temel özellikten kaynaklanır?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.Günlük hayattan maddelerin ısı vererek hal değiştirdiğini gözlemleyebileceğiniz üç örnek olay yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. 5 L’lik zeytinyağı 500 mL’lik şişelere konulmak isteniyor. 500 mL’lik şişelerden kaç adet gereklidir? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Aşağıdaki birimleri istenen birime çevirelim.  

a. 25 L= .................. mL   b. 3000 g = ........... kg  

c. 5000 mL = ........... L   d. 5 kg = ................ g 

 

8. Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D” harfini, yanlış ise “Y” harfini yuvarlak içine alalım. 
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SOSYAL BİLGİLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarıda verilen krokiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
1- Krokinin haritalardan farkını açıklayınız. 
 
 
 
2- Kroki çizerken nelere dikkat edilmelidir? 3 tane yazınız. 
 
 
3- Aşağıdaki soruları kroki ve krokinin köşesinde verilen yön çizelgesinden yararlanarak cevaplayınız. 
 
a- Atatürk anıtının kuzeyinde ………………………… yer alır. 
 
b- Eczane, otoparkın ………………………………….indedir. 
 
c- Kırtasiyenin batısında ……………………………………..vardır. 
 
d- Kuzey-güney yönünde ………………………………. Caddesi yer alır. 
 
e- Postane, gazetecinin …………………………………. bulunur. 
 
f-  Hastane, sanat galerisinin ………………………………………. yer alır. 

4- Bulutlu bir gecede yolunu şaşıran kampçı yönünü bulmak için hangi yöntemlerden faydalanabilir? Bu 

yöntemlerden birini ve yöntemden nasıl yararlanabileceğini açıklayarak yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5- Bu cümle örnekleri “iklim” ve “hava durumu” kavramlarından hangisine karşılık gelmektedir? İlgili 

kutuya başlarındaki numarayı yazınız. (6 puandır.) 

1- Bursa’da bugün hava parçalı bulutlu.                  

2- Bölgemizde yazlar sıcak ve kurak, kışlar yağışlı geçer. 

3- Güneşli bir kış günü bizi bekliyor.                            

4- Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlıdır.                                  

5- 1 haftalık hava raporlarına göre şehrimizde kar yağışı 
beklenmiyor.                          

6- Karlı geçen kış mevsimi eğitime ara verilmesine neden oluyor. 

 

 

6- Yandaki grafiğe göre hava durumundaki boşlukları 

tamamlayarak tablonun yanındaki soruları çözünüz. 

1- Bir haftada en çok …………………………… hava olayı 

yaşanmıştır. 

2- …………………………………. günü arabalar için tehlikelidir. 

3- Salı günü ile ………………………………… günü aynı hava 

olayı yaşanmıştır. 

4- Çarşamba günü hava …………………………………………… 

5- Havanın en soğuk olduğu gün ………………………………. 

olabilir. 

 

 

7- Doğal unsur olanlara “D”, beşeri unsur olanlara “B” yazınız. 

 

 

 

 

 

 8- Teknolojinin gelişmesinin ve insan nüfusunun artmasının doğal unsurlara etkileri neler olabilir? 

Örnek vererek açıklayınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

İKLİM 

HAVA DURUMU 
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TÜRKÇE 

FİLOZOF MEŞE 
                                                       Ormanda öylece etrafını izleyen küçük meşenin dikkatini karıncalar çekti. Karıncalar, palamutları 
taşımak için büyük bir mücadele içindeydiler. Kendi boylarını aşan yükleri nasıl da azimle taşıyorlardı, çok 
çalışkanlardı. Meşenin aklına parlak bir fikir gelmişti: Birkaç tane palamut vardı ama onlar küçüklerdi, kendi 
kendine dedi ki: “ Olsun, ben bunları karıncalara bırakayım, onlar için erzak olur, böylece ben de hafiflerim, 
yüküm azalır, belki boy atarım…” 

“Hey sevimli karıncalar… Merhaba… Bakar mısınız?... Diyeceklerim var!” diye seslendi küçük meşe. 
“Bakın palamutlarımı sizin için bırakacağım, üzerinize düşmesinler, lütfen açılın.” Karınca cevap verdi:  
“ Tamam, size zahmet olacak ama bizim için de iyi olacak, yukarı çıkıp almak gerçekten çok sıkıntılı bir durum, 
bizi çok uğraştırıyor. Çoğu palamut kışın dallardan düşüyor ama o zaman da biz kış uykusunda oluyoruz. Keşke 
herkes fazlalıklarından kurtulmayı bilse, paylaşsa ne iyi olur, biz de alınca… Ah küçük meşe… Ne güzel kalbin 
var.” Küçük meşenin gözleri parladı. Meşe çok mutluydu, güzel bir şey yapmıştı. 

Anooshirvan Miandji  
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1. Küçük meşe neden güzel bir şey yaptığını düşünmektedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Küçük meşenin kişilik özelliklerinden üç tanesini yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Başlığın “Filozof Meşe” olmasının sebebi sizce nedir? Açıklayınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. 

   Konu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   Ana fikir: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. HAFTA 
(1 – 5 AĞUSTOS 2022) 
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  5.   ……………Medeniyetlerin akışını günümüze getiren bu belgeler daha çok mimarlık, heykeltıraşlık, resim ve el 

sanatları alanındaki çalışmalardır. Çağdaş bir ülke olmanın koşullarından biri de bu sanat eserlerini korumak ve 

insanların yararlanabileceği şekilde sergilemektedir. Milli ve manevi değerlerini beraberinde taşıyan, atalarımızın 

bıraktığı bu tarihi eserlere sahip çıkmamız, tüm insanlığa sunmamız bir vatandaşlık görevidir. Parçada boş bırakılan 

yere parçanın akışına göre aşağıdaki cümlelerden hangisi gelir? 

Medeniyet tarihinde çok farklı eserlerle karşılaşmak mümkündür. 

Sanat eserleri, medeniyet alanındaki gelişmeleri günümüze ileten somut belgelerdir. 

Sanat eserlerini korumayan toplumlar, geleceğe kalamaz.  

Sanat tarihinde görsel sanatların ayrı bir yeri vardır. 

6. “Yaşlı adama haberi üzülerek verdi.” cümlesinde virgül hangi sözcükten sonra gelirse, haberi getirenin 

yaşlı adam olduğu anlaşılır? 

yaşlı                  adama              haberi             üzülerek 

7. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. 

a) bahar-uyandım- bir- gülümseyerek-mutlulukla-sabahı- 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
b) başarılı- istiyorsan- ilk- olmak- önce- başarılı- inanman- olacağına- gerekir 
 

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Aşağıdaki cümlelerin nesnel veya öznel olduklarını karşılarına yazınız.  

 Türkiye’de nüfusun en kalabalık olduğu il İstanbul’dur. ……………….. 

 Memleketimizin en lezzetli yemeği, etli ekmektir. ………………………………….. 

 İngiliz alfabesi 26 harften oluşur. ………………………………….. 

 Sağlıklı olmak için spor yapmalıyız. …………………………………..  

 Tren, uçaktan daha yavaştır. …………………………………..  

 Tedaviniz sona ermiştir, geçmiş olsun. ………………………………….. 

 Basketbol en eğlenceli spordur. ………………………………….. 

 Bahçeli ve müstakil bir evde yaşıyor. ………………………………… 
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9. Aşağıdaki cümlelerde çelişkili ifadeleri bulunuz. Cümleden çıkararak ya da ifadeyi değiştirerek cümleleri 

tekrar yazınız.  

1) Kesinlikle sinemaya belki gelirim. 

..................................................................................................................................................  

2) Hava çok sıcaktı çok üşüdüm.  

..................................................................................................................................................  

3) Hiç şüphesiz bu saatte tren olabilir.  

.................................................................................................................................................  

4) Aşağı yukarı sınıfta tam yirmi beş kişiydik.  

.................................................................................................................................................  

5) İşler çok olduğundan çabuk bitirdim.  

.................................................................................................................................................  

6) Uçak kalkmak üzere, yavaş yavaş gidelim.  

.................................................................................................................................................  

7) Çok yorgun olduğum için akşamki buluşmaya koşa koşa gideceğim.  

.................................................................................................................................................  

10. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz ‘’de /-de’’ nin yazımında yanlışlık varsa yanındaki kutuya Y, yoksa D 

yazınız. 

Hayatta sağlık kadar sevgide önemlidir.  

Kitap ta en iyi arkadaştır.  

Babama mavi gömlekde çok yakışır.  

Ablam şu eski hastanede dünyaya gelmiş.  

Doğum günüm de bana çiçek gönderdi.  

Gösteride Serap’ı görünce çok şaşırdım.  

 

11. Aşağıdaki cümlelerde boşluklara “-ki” ekini ve “ki” bağlacını yerleştirerek hangi görevde kullanıldığını 
yanına yazın.  
 
* Bence seninki en güzel şiir seçilir.  (Ek olan -ki) 

* Otobüste……… adam zorlukla ayakta duruyordu.  (………………………………………………) 

* Diyelim……… okul temsilcisi seçildin, ne yapacaksın?  (………………………………………………) 

* Bizim……… yine okula geç kalmış anlaşılan!  (………………………………………………) 

* Anladım……… bizim oğlan sınavı kazanamayacak.  (………………………………………………) 

* Sabah……… görüşme benim için çok olumlu geçti.  (………………………………………………) 

* Teyzen de akşam……… düğüne gelecek mi?  (………………………………………………) 
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MATEMATİK 

1-   Aşağıdaki işlemlerde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan bulunuz. 

 

 

 

 

 

2- Aşağıdaki işlemleri yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Kalanlı bir bölme işleminde bölen 17, bölüm 35’tir. Buna göre; 

a. Bölünen sayı en fazla kaçtır? 

 

 

 

b. Bölünen sayı en az kaçtır? 
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4-    (       3 4) üç basamaklı doğal sayısı 5 ile bölünüyor.  

Bölüm üç basamaklı olduğuna göre      ‘nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?  

 

 

 

 

5- Okulumuzda 560 öğrenci vardır. Gün içinde her 10 öğrencinin 6’sı mutlaka kantin kullanmaktadır.  Bu 

durumda gün içinde kantin kullanmayan öğrenci sayısı kaçtır? 

A) 56   B) 112   C) 224   D) 336 

 

 

 

6- “Sibel Öğretmen, geziye götüreceği 160 öğrenciyi önce 4 eş gruba ayırmış. Sonra her grubu tekrar 4 eş 

gruba ayırmıştır.” 

Aşağıdaki işlemlerden hangisi ile son durumda bir grupta kaç öğrenci olduğunu bulabiliriz? 

A) 160 : 4   B) 160 : 8   C) 160 :16   D) 160: 2 

 

 

 

7- Bir bahçedeki çiçeklerin yarısı menekşedir, diğer yarısının da  
𝟐

𝟓
’ i laledir. Lalelerin sayısı 26 olduğuna 

göre bu bahçede toplam kaç çiçek vardır?   
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8- 

 

 

 
 

9- Dedem 75 yaşındadır, babamın yaşı da dedemin yaşının  
𝟑

𝟓
’ ü kadardır.  Babam kaç yaşındadır?  

 
 

 

  

 
 

10- 120 sayfalık  bir defterin   
𝟑

𝟖
 ’ünü  kullanan  Barış’ın defterinde kullanılmayan kaç sayfası kalmıştır? 

 
 

 

 

 

11- 

 

 
 
 
 
 
 
 
12- 240 kişilik bir otelin 3’ ü yabancı turisttir. Oteldeki yerli turistlerin sayısı yabancı turistlerden kaç fazladır?                                
                                           8 

 

 

 

 

𝟓

𝟗
’u ile  

𝟑

𝟗
’ünün toplamı 80 olan sayı kaçtır? 

 

15

3A
 basit kesri en büyük basit kesir olduğuna göre A yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? 
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FEN BİLİMLERİ 

AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ 

 

 

 

 

 

 

1. Aşağıdaki soruları fotoğraflarda görülen ışık kaynaklarından yararlanarak cevaplayınız.  

a. Geçmişte aydınlatma amaçlı kullanılan ışık kaynaklarının numaralarını aşağıdaki noktalı yere yazalım. 

 .............................................................................................................................  

b. Günümüzde aydınlatma amaçlı kullanılanların numarasını aşağıdaki noktalı yere yazalım. 

............................................................................................................................. 

2. Öğretmenin sorusunu kim doğru cevaplamıştır? Bu cevabı seçmemizin nedenini açıklayalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bence ......................................... doğru cevaplamıştır. Çünkü ................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
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3. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimeler ve kelime gruplarından uygun olanları yazalım. 

 

 

1. Çevremizde farklı ses kaynakları tarafından oluşturulmuş birçok ................ duyarız.  

2. Mum, kandil, meşale geçmişte kullanılan ......................... teknolojisi araçlarıdır.  

3. Thomas Edison ilk elektrik ....................... geliştirerek aydınlatmada devrim yapmıştır.  

4. Gereğinden fazla aydınlatılmış ortamlar ....................... kirliliğine neden olur.  

5. Sesleri duyabilmemizi sağlayan özellik ......................................................... .  

6. Işık kirliliği ......................................... gözlemlenmesini zorlaştırır.  

7. Aydınlatma araçlarının ............................ kullanımı aile ve ülke ekonomisine katkı sağlar. 

4. Aşağıdaki panoda ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözüm önerileri verilmiştir. Bu çözüm önerilerinden 

yanlış olan ve panodan çıkarılması gereken hangisidir? Rakamların üzerine X koyunuz. 

 

  

 

 

 

 

 

 

5. Aşağıda gördüğünüz aydınlatma çeşitlerinden “doğru aydınlatma” ya da “yanlış aydınlatma” olarak 
belirtip nedenlerini yazalım. 
 

  

 

 

 

 

 

 

sesin şiddetidir , ses, aydınlatma, gök cisimlerinin, ampulünü, ışık, teknoloji, 

tasarruflu 
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SOSYAL BİLGİLER 

 

 

 

1- Yukarıdaki teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandırınız. 

 

                              EĞİTİM                                                                   SAĞLIK ULAŞIM 

 

 

 

 

 

                            EV ALETLERİ                 EĞLENCE                                                  İLETİŞİM- HABERLEŞME 
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2- Aşağıdaki boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.  

sağlık                        kurşun kalem telgraf  teknolojik ürün  bilgisayar 

 Teknoloji kullanılarak üretilen alet, makine gibi araçlara …………………………… denir.  

 İlk ……………………..askeri uygulamalarda kullanılmak üzere 1940’ta üretilmiştir.  

 Tansiyon aleti ………………..alanında icat edilmiş teknolojik bir üründür.  

 1795 yılında, Nicolas Cante tarafından icat edilen teknolojik ürün ………………………dir.  

 ……………………Samuel Mors tarafından icat edilerek iletişimde çığır açmıştır. 

 

Eski tren yolculukları mı yoksa bugün mü? İnanın zaman zaman ben de tereddüt ediyorum. Eski tren 

yolculuklarında yanımızdaki vagonlarda oturanlarla sohbet eder, en azından bir “Merhaba.” derdik. Yol uzun, 

tren yavaştı. Vakit geçmek bilmezdi. Bu nedenle vagonlar arasında birbirimize el emeğiyle yapıp yanımıza 

koyduğumuz kurabiyelerden, bahçemizden topladığımız meyvelerden ikram eder, bu sayede de tanışırdık. 

Şimdi yüksek hızlı trenler saatte 200 km hız yapıyor. Konforlu koltuklara sahip, yüksek teknolojiyle donatılmış 

kabinlerde rahatlıkla müzik dinleyip, önümüzdeki ekrandan film izleyebiliyoruz. Durum böyle olunca sohbet 

edecek insan bulmak da zor oluyor.  

3- Metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşamayız? 
A) Ulaşım alanında teknoloji hızla ilerlemiştir.   
B) Ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelmiştir. 
C) Ulaşım teknolojisindeki gelişimeler iletişimi de olumlu yönde etkilemiştir. 
D) Eski tren ile yolculuk daha uzun sürmektedir.  

4- Atatürk, Cumhuriyetle birlikte Türk ulusunun çağdaş ülkeler seviyesine gelmesi için birçok yenilik 

yapılmasına önderlik etmiştir. Söylediği hangi söz, ulusumuzu teknolojik gelişmeler ve bilim konusunda 

teşvik etmiştir? 

A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.  B) Türk Milleti cumhuriyeti ile ayrılmaz bir bütündür. 

C) Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.  D) Yurtta sulh, cihanda sulh. 

5- Teknolojik ürünler hem doğaya hem de insanlara zarar verebilirler. Teknolojinin insanlara ve doğaya 

verdiği zararlardan 3’er tanesini yazınız.  

Doğaya Zararları İnsanlara Zararları 

 
1- 
 
2- 
 
3- 

 
1- 
 
2- 
 
3- 
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TÜRKÇE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Şiire göre doğa nedir?  

……………………………………………………………………………………………............................................................................................  

2. Şiirde doğanın gıda olduğu hangi örneklerle anlatılmıştır? 

……………………………………………………………………………………………............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………............................................................................................  

3. Şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyerek yazınız. 

Şiirin konusu : ........................................................................................................... ........  

Şiirin ana duygusu : ...........................................................................................................  

4. Şiire uygun farklı bir başlık yazınız. ……………………………………………………………………………… 

6. HAFTA 
(8 – 12 AĞUSTOS 2022) 
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5. Yabancı dillerden dilimize giren çok sayıda sözcük vardır. Bu sözcüklerin yazılışı ve okunuşlarında yanlış 

kullanımlar olmaktadır. Dilimizin korunması için bu sözcüklerin Türkçe karşılıklarının kullanımı önemlidir. 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin Türkçe karşılıklarını altlarına yazınız. 

 

 

6. Aşağıdaki cümleleri anlam özelliğine göre numaralanmış sözcüklerle eşleştiriniz. 
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MATEMATİK 

1. Bir salyangoz, üzerinde harflerin yazılı olduğu karelere ayrılmış bölgede, aşağıdaki kurallara göre ilerliyor:  

● Turuncu ok ile gösterilen kısımdan bölgeye giriş yapıyor.  

● Her hareketinde bir kare ilerliyor.  

● Üzerinde bulunduğu karenin sağında, solunda, aşağısında ve yukarısında bulunan karelerdeki harflerden 

hangisi simetrikse o harfin olduğu kareye ilerliyor.  

Örneğin H harfinin bulunduğu karedeki salyangoz, R ve T harflerinden simetrik olan T harfinin bulunduğu 

kareye ilerliyor. 

 

Buna göre salyangozun çıkışa ulaşmak için izlediği yolu, üzerinden geçtiği kareleri boyayarak gösteriniz ve 

oklarla belirtilen çıkışların hangisinden çıktığını işaretleyiniz. 
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2.Açı ölçülerinin verildiği tabloyu aşağıdaki kurallara göre boyayınız.  

Tablodaki,  

● dar açılar kırmızıya,  

● dik açılar sarıya,  

● geniş açılar maviye,  

● doğru açılar pembeye boyanacaktır. 

 

3. Aşağıda açınımı verilen küplerin karşılıklı yüzlerini aynı renge boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

4. Uzunlukları verilen üç ip, iki düğüm atılarak aşağıdaki gibi sırasıyla uç uca ekleniyor. Her bir düğümde, 

düğümlenen her iki ip de 5 cm kısalıyor.  

 

 

 

Buna göre uç uca eklenerek oluşan yeni ipin uzunluğu kaç santimetredir?  

A) 345    B) 347    C) 350    D) 352 

 

5. Büşra, 15 cm uzunluğundaki 12 tane çubuğu parçalamadan kullanarak bunlardan dikdörtgen 

oluşturacaktır. Buna göre bu dikdörtgenin uzun kenarı en fazla kaç santimetre olabilir? 

 A) 30    B) 45    C) 60    D) 75 
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FEN BİLİMLERİ 

1. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yanındaki kutucuğa "D", yanlış ise "Y" yazınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cümlelerde boş bırakılan yerleri aşağıdaki kelimeleri kullanarak doğru bir şekilde tamamlayınız. 

 

 

 

• Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ……………..…………….. denir.  

• ……………..………, canlıların yaşayabileceği koşullara sahip olduğu bilinen tek gezegendir.  

• Elektrik, su, besin ve diğer kaynaklarımızı ……………..…………….. tüketmeliyiz.  

• Bilinçli tüketici ……………..…………….. alışveriş yapar.  

• Besin, su, elektrik ihtiyacımızı karşılamak için ……………..…………….. kullanırız.  

• Bitmeyecekmiş gibi görünen kaynaklar, insanların bilinçsizce davranışları sonucu hızla ……………..…………….. .  

• Nüfus artışı ile birlikte kaynakların kullanımı ……………..…………….. . 
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3. "Aylin küçük gelen kazağını sökerek o iple bir oyuncak bebek örer." Aylin’in bu davranışı hangisine örnek 

gösterilebilir? 

 A) Yeniden kullanım    B) Birikim   C) İsraf   D) Bilinçsiz tüketici 

 

4. Fatih, evinde aldığı bazı tedbirleri aşağıda listelemiştir. 

 

 

 

 

Fatih’in aldığı bu tedbirler aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?  

A) Kaynakların verimli kullanılmasına   C) Bütçe tasarrufunun sağlanmasına 

B) Çevreye verilen zararın azaltılmasına    D) Savurganlığa 

5. “Yeniden değerlendirme imkânı olan atıkların (yiyecek, içecek ambalajları, cam, plastik, kağıt ve metal 

atıklar vb. ) çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretime dâhil edilmesine ……………. denir.” Verilen ifadedeki 

boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?  

A) Ham madde    B) Geri dönüşüm   C) İsraf    D) Kaynak 

6. Kuraklık yağışların azalması nedeniyle oluşur. Kuraklığı sadece bir iklim olayı olarak görmemek gerekir. 

İnsanın suya bağımlılığı nedeniyle kuraklığın toplum üzerinde de etkileri vardır. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi kuraklığın toplumun üzerindeki etkilerinden biri değildir? 

A) Ham madde üretiminde artış    C) Yiyecek kıtlığı  

B) Yoksullukta artış      D) Toplumsal huzursuzluk 

7. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışı değildir?  

A) Alışveriş yaparken gereksinimlerini göz önünde tutar.  

B) Bayat ekmekleri farklı yemekler yaparak değerlendirir.  

C) Tek kullanımlık alışveriş poşetleri yerine çok kullanımlık olanları tercih eder.  

D) Elektrikli ev eşyaları alırken enerji verimliliği yüksek olan yerine ucuz olanı tercih eder. 

 

 

Boşuna akan muslukları kapatırım.  

Yağmur sularını biriktirip çiçek sulamak için 
kullanırım.  

Kullanmadığım odanın ışığını söndürürüm. 

 Elektrikli aletleri kullanmadığımda 
düğmesinden kapatırım.  

Tüketebileceğimden fazla besin maddesi 
almam. 
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SOSYAL BİLGİLER 

1. Aşağıdaki tanımların karşılığını bulup bulmacayı tamamlayınız. 

1. Bir ürünün belirli bir süre içerisinde değişimini ve tamirini sağlayan belge.  

2. Ürünün cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının verdiği belge.  

3. “869” barkod numarasına ait ürünün gösterdiği özellik.  

4. Ürünün işlenmeden önceki hâli.  

5. İnsanların kazançlarını belli bir süre nasıl kullanacağını gösteren plan.  

6. Aşırı harcamalardan kaçınan.  

7. Bir kimseye, belli zamanlarda belli yerlerden gelen para. 
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TÜRKÇE 

…………………………….. 

    Tilkinin biri, suyun kaynadığı yerdeki bir çukura düşer. Fakat oradan tek başına çıkma ihtimali yoktur. Bir 

müddet sonra, kaynağa susamış bir keçi gelir. Tilkiyi, aşağıda suyun içinde serinler vaziyette görünce ona, suyun 

iyi olup olmadığını sorar. Zor durumda olduğunu belli etmek istemeyen tilki, “Sen de gelsene dostum! Su o 

kadar güzel ki, ne kadar içsem doyamıyorum. Üstelik çok da soğuk…”der. Bunu duyan keçi, hemen kuyuya 

atlar. Keçi susuzluğunu giderdikten sonra tilki, aslında başlarının belâda olduğunu ve oradan kurtulmaları için 

bir planı, önerisi olduğunu söyler ve keçiye: “Sen, ön ayaklarını duvara koyup başını eğ, ben senin sırtına çıkar 

kurtulurum. Sonra da yukarıdan beri senin çıkmana yardım ederim.” der. Keçi bu öneriyi hemen kabul eder. 

Tilki, keçinin sırtına çıkıp boynuzlarına basarak kendisini çukurdan dışarı attıktan sonra, hızla oradan 

uzaklaşırken keçi, arkasından bağırarak yaptıkları anlaşmayı bozduğunu söyler. Tilki, aldattığı zavallı keçiden 

tarafa dönerek : “Sakallarının yarısı kadar beynin olsaydı, önce yukarıya çıkış olup olmadığını iyice öğrenmeden 

kuyuya atlamazdın. Kusura bakma ama seninle zaman yitiremem; işim gücüm var benim.”  der ve oradan 

uzaklaşır.  

LA FONTAİNE 

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)  

1) Tilki kuyudan çıktıktan sonra ne yapmış?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2) Keçi, suyun içindeki tilkiyi serinler vaziyette görünce ona ne demiş?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3) Tilkinin kuyudan çıkış planı, önerisi nedir?  

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

4) Aşağıdaki başlıklardan hangisi yukarıdaki öykü için uygun olmaz?  

A) Keçi ve Tilkinin Kurnazlığı    B) Çukura Düşen Tilki  

C) Düşüncesizliğin Sonu    D) Kurnaz Tilki ve Düşüncesiz Keçi 

 

5)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu yönünden farklıdır?  

A) Tencere dibin kara, seninki benden kara.    C) Ne ekersen onu biçersin.  

B) Rüzgâr eken fırtına biçer.       D) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. 

 

7. HAFTA 
(15 – 19 AĞUSTOS 2022) 

 



 54 

6) “ Orman, orman, orman! Şu yemyeşil ağaçlar birer dev süzgeç gibi havayı süzüyor, arıtıyor. Oksijenle 

zenginleştiriyor. İlk günler ormanın bol oksijeninden başım döndü. Başım dönüyordu ama başımın ağrısı da şıp 

diye kesilmişti. Bir iki gün sonra baş dönmem de geçti. Kendimi çok mutlu hissediyordum. Orman 

kötümserliğimi silip süpürmüştü.” 

 Yazar, ormana gelmeden önce nerede yaşıyor olabilir? 

A) Deniz kıyısında bir köyde     C) Ovada bir çiftlik evinde 

B) Orman kıyısında bir köyde     D) Kentte, kapalı bir yerde 

 

7) Okul hayatında sınavlar önceden haber verilerek yapılır ve notumuz yüzümüze söylenirdi. Oysa 
hayat okulunda insanlar bizi habersizce “sınava çekiyor” ve bize verdikleri genellikle içlerinde 
tutuyorlar. 

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  Sınavların yeterince yapılmadığı  

B)  Herkesin sınavlarda başarılı olmak istediği  

C)  Hayatın kendisinin bir sınav olduğu  

D)  Öğrencilerin sınav sonuçlarını bilemediği  
 

 

8) Ana fikri “Akıl akıldan üstündür.” olan bir metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmış olamaz? 
 

A)  Her insanın farklı bilgi ve düşünme gücüne sahip olduğu  

B)  Bir karar verirken bu kararı kimseden etkilenmeden vermemiz gerektiği  

C)  Önemli işlerimizde güvenli ve geniş düşünce sahibi kişilere danışmamız gerektiği  

D)  Bizim akıl edemediğimizi bir başkasının düşünebileceği  
 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi bir metnin ana fikrini ifade eden cümle olabilir? 

A)  Kazanmak için ellerinden geleni yaptılar.  

B)  Kaybeden takım, kazanan takımı tebrik etti.  

C)  Kaybetmek de kazanmak gibi doğal bir durumdur.  

D)  Bu maçı kazanmaktan başka yolumuz yok.  
 
 

10) Uyandım baktım ki bir sabah 
       Güneş vurmuş içime; 
       Kuşlara, yapraklara dönmüşüm. 
       Pır pır eder durur, bahar rüzgârında 
       Kuşlara, yapraklara dönmüşüm. 

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? 

A)  Doğa sevgisi  B)  Sevinç 

C)  Yaz sevgisi  D)  Uyanma isteği  
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MATEMATİK 
 

1) Aşağıda kare ve eşkenar üçgenler kullanılarak oluşturulan iki şekil verilmiştir. Her iki şeklin de çevresi 108 

cm’dir. 

 

 

 

 

Buna göre karenin ve eşkenar üçgenin birer kenarının uzunluğu kaç santimetredir? 

 

2) Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 2904 m’dir. Bu bahçenin kısa kenarı 428 m’dir. Buna göre 
bahçenin uzun kenarı kaç metredir? 

 

 

 

  3) Kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki kartondan, bir kenarının uzunluğu 6 cm olan kare 

şeklindeki bir parça aşağıdaki gibi kesilip çıkarılmıştır. 

 

Buna göre kalan kartonun çevresi kaç santimetredir? 

    4) Kenar uzunlukları 300 m ve 700 m olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın tam ortasından 20 m 

genişliğinde yol geçmiş ve arsa iki eşit parçaya ayrılmıştır. 

Buna göre parçalardan birinin çevre uzunluğu kaç metredir? 
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5)  Her birinin çevre uzunluğu 60 birim olan kare şeklindeki 30 tane fayans yan yana aşağıdaki gibi döşeniyor. 

 

Buna göre fayansların kapladığı alan kaç birimkaredir? 

6) Eşit karelerden oluşan aşağıdaki şeklin alanı 40 birimkare ise, şeklin çevresi kaç birim olur? 

 

 

 

 

7) ABDC dikdörtgeni 2 eşit kareden oluşuyorsa dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir? 

 

 

 

 

8) Aşağıdaki geometrik şekillerin alanlarını birim kare olarak bulunuz. 

 

 

 

 

 

 



 57 

FEN BİLİMLERİ 
1) Basit elektrik devresi elemanları aşağıda verilmiştir. Çalışan, kapalı, basit bir elektrik devresinde hangileri 

kesinlikle kullanılmalıdır? İşaretleyiniz. 

 
 

2) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlar için "D", yanlış olanlar için "Y" kutucuğunu işaretleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)                                                                                       

 

 

 Kurduğumuz devrede ampul ışık vermiyorsa sebepleri ne olabilir? 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………         
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SOSYAL BİLGİLER 

1) Aşağıda verilen çocuk haklarını ilgili davranışların yanına yazınız. 
 

Vatandaşlık hakkı – Düşünceyi açıklama hakkı – Sağlık hakkı – Beslenme hakkı – Oyun hakkı 
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2) Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D” yazan sütundaki harfi, yanlış ise “Y” yazan sütundaki harfi daire 

içine alınız. Daire içine aldığınız harfleri şifre kutusuna sırasıyla yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Verilen ifadelerin "hak" mı, "sorumluluk" mu olduğunu tabloda belirtilen yerlere yazınız. 

a) Verdiğimiz sözü tutmak.     SORUMLULUK 

b) Okulda kendi istediği sosyal etkinliğe katılmak.  …………………….. 

c) Evcil hayvanının bakımını yapmak.    …………………….. 

ç) Temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak.   …………………….. 

d) Ödev, proje gibi çalışmaları zamanında yapmak.  …………………….. 

e) Okulda uygulanan güvenlik tedbirlerine uygun davranmak. …………………….. 

f) Düşüncelerini özgürce ifade etmek.    ……………………..   
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POSTAYLA GELEN DENİZ KABUĞU 

1- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz.  

  (      )  Sude’nin annesinin mesleği reklamcılıktır. 

  (      )  Sude, anne ve babasının kendisiyle ilgilenmemesinden şikâyet ediyor. 

  (      )  Fikret, sürekli fotoğraf ve film çeken bir öğrenciydi. 

  (      )  Sude, annesinin sabahları kendisine kahvaltı hazırlamamasına üzülüyor. 

  (      ) Sude canı sıkılınca sahilde dolaşmaya çıkıyor. 

2- Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri kutudaki uygun kelimelerle doldurunuz.   

 

 

  Sudelerin kapısına gelen takım elbiseli adam  ……………………………………. satıyordu. 

  Sude’nin babası  …………………………………  mesleği ile uğraşıyor. 

  Sevda Hanım  ………………………………  adlı oyunu öğrenmeye karar veriyor. 

  Oyunun şifreleri kıran ……………………….. takma isimli kişidir. 

  Oyunu oynayan kişiler  ……………………… çözerek kademe atlıyor.   

 

3- Tiyatroya giderken Sude’nin anne ve babasını şaşırtan olay nedir? 

A) Sokaklarda kimsenin olmaması.                                       B) Herkesin elinde bilgisayar olması. 

C) Tüm insanların kavga ediyor olması.                                D) Sude’nin gitmek istememesi. 

 

4-Sevda Hanım, Sude ile nasıl iletişim kurmayı planladı? 

A) Ona telefon alarak.                                                             B)  Öğretmenleriyle konuşarak. 

C) Oynadığı oyuna takma isimle girerek.                             D) Arkadaşlarıyla konuşarak. 

 

5- Bilgisayar şirketi oyuncularına hediye olarak ne gönderiyor? 

A) Dijital gözlükler           B) Tablet bilgisayarlar   C) Yeni tasarlanmış oyunlar                 D) Telefonlar 

8. HAFTA 
(22 – 26 AĞUSTOS 2022) 

 

Ahtapot – pantomim – tiyatro – şifre – Gogoluku – tablet bilgisayar - Tarator 
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6- Sude’nin kişilik özellikleri nasıldır? 

A) Eğlenceli-hareketli                                                           B) Konuşkan-yardımsever 

C)  Somurtkan-bencil                                                            D) İçine kapanık-utangaç 

 

7- Sevda Hanım herkesi yöneten çocuğu nerede gördü? 

A) Okulda                                                                            B) Bankta 

C) Parkta                                                                             D) Şirkette 

8- Sude’nin annesi internette kendisini kim olarak tanıttı? Böyle tanıtmasının nedenini yazınız? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9-İnternet korsanı Ahtapot’un anlattığı ‘SAKARKÖY’ÜN AHTAPOTU’ masalını kısaca yazar mısınız? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10- Sevda Hanım iş teklifi aldığı şirkete gidince neden çok şaşırıyor? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11- Oyunu duran Sude’nin, oyuna tekrar dönebilmesi için yapması gerekenler nelerdir?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12- Okuduğunuz kitabın ana fikrini yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13- Sude’nin kişisel özellikleri ile kendi kişisel özelliklerinizi karşılaştırınız. Ortak özelliklerinizi ve 

farklılıklarınızı belirleyerek aşağıdaki tabloya yazınız. (En az üç özellik belirleyiniz.) 

ORTAK ÖZELLİKLERİMİZ FARKLI ÖZELLİKLERİMİZ 

 
1- 
 

 
1- 

 
2- 
 

 
2- 

 
3- 
 

 
3- 
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MATEMATİK 
1) Aşağıda verilen kütle ölçü birimleri arasındaki çevirmeleri yapınız. 

9 kg = ………………….. g    13800 kg =  ………… ton ………….kg 

73 kg= ………………….g    1340 mg = …………. g ………………mg 

8 g = …………………… mg   3 kg 58 g = …………………. g 

13000 kg = …………………… ton                          12 g 50 mg = ……………… mg 

3 ton = …………………….. kg                                 1 ton 200 kg = ………………… kg 

2) Doktor hastası olan Ali Bey’ e,  8 gramlık toz halinde bir şişe ilaç veriyor. Ali Bey’in bu ilacı günde 4 
defa 20’şer miligram içmesi gerekmektedir. Düzenli olarak içilen bu ilaç Ali Bey’e kaç gün yetecektir? 

 

 

 

3) Bir seyyar satıcı 250 gramlık torbalar halinde hazırladığı erikleri torbası 6 TL’den satmaktadır. Satıcı 6 
kg 250 g erik sattığına göre bu satıştan kaç TL kazanmıştır? 

 

 

 

4) Aşağıdaki tabloda çeşitli peynir türlerinin paket ağırlıkları ve paket fiyatları verilmiştir. Bu tabloya 
göre  soruları cevaplayınız. 

 

 

 

5) Yukarıdaki tabloya göre bu peynirlerin bir kilogramlarının fiyatlarını belirleyip tabloyu doldurunuz. 

 

 

 

 

6) Tabloya göre satılan en pahalı ve en ucuz peynirlerden ikişer kilogram alan bir kişi kaç TL ödeyecektir? 

 

 

PEYNİRİN CİNSİ PAKET AĞIRLIĞI (g) PAKET FİYATI (TL) 

KAŞAR 250 25 

TULUM PEYNİRİ 500 60 

BEYAZ PEYNİR 100 14 

KREM PEYİR 200 16 

PEYNİRİN CİNSİ 1 kg fiyatı 

KAŞAR  

TULUM PEYNİRİ  

BEYAZ PEYNİR  

KREM PEYİR  
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FEN BİLİMLERİ 

 
1)Çalışır durumdaki ampul, iletken kablo ve pil bir grup öğrenciye verilerek basit bir elektrik devresi kurmaları 

isteniyor. Öğrencilerin kurmuş oldukları devreler görselde verilmiştir. 

 

Hangi öğrencilerin kurdukları devredeki ampuller ışık vermez, neden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan kısımları, kutucuklarda verilen kelimelerden uygun olanları ile 

doldurunuz. 

 

 

 

1. Pillerde (+) ve (-) olmak üzere iki ........................................... vardır.  

2. Elektrik devresinde anahtar ........................................... konumda iken lamba yanmaz.  

3. Pillerin devrede sabit durmasını sağlayan nesneye ........................................... denir.  

4. Duya takılan ........................................... devrede sabit durur.  

5. Bir devreye elektrik enerjisini ........................................... verir.  

6. Pildeki elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına .................................... taşır.  

7. Anahtar olmadan oluşturulan elektrik devresinde ........................................... geçmeye devam ettiği için 

ampul sürekli ışık verir. 

8. Basit bir elektrik devresini oluşturan ........................................... pil, kablo, ampul ve anahtardır.  

9. Devrenin açılıp kapanmasını ........................................... kontrol eder. 
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SOSYAL BİLGİLER 

1) Aşağıda verilen Türk Cumhuriyetlerini, bayraklarını ve başkentlerini çizerek eşleştiriniz. 
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2) Aşağıda verilen ifadelerle kavramları eşleştiriniz. İfadelerin başındaki rakamı, kavramların başındaki yay 

ayraçların ( ) içine yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


