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YIKMAK KOLAY, YAPMAK ZOR 

Genç ressam, eğitimini tamamlamıştı. Vedalaşmak için öğretmeninin yanına uğradı. 

"Verdiğiniz emekler için çok teşekkür ederim." dedi. Bir tavsiyesi olup olmadığını sordu. 

Öğretmeni "Sana son bir görev vermek istiyorum. Yaptığın son resmi, şehrin en işlek 

caddelerinden birinde gün boyunca sergile ve yanına da şöyle bir yazı yaz. Lütfen bu 

resimdeki beğenmediğiniz kısımlara birer çarpı işareti koyunuz. Günün sonunda da resmi 

yanıma getir." dedi.  

Genç ressam, öğretmeninin verdiği son görevi harfiyen uyguladı. Günün sonunda, 

öğretmenine götürmek üzere resmini almaya gitti. Hayretler içerisinde kaldı. Resminin 

her tarafı çarpı işaretleriyle doluydu. Resmini aldı, üzüntü içerisinde öğretmeninin yanına 

götürdü. "Galiba hiç de iyi bir ressam değilim, verdiğiniz emeklerin hepsi boşa gitmiş. 

Baksanıza! Yaptığım resim, neredeyse çarpılardan görünmüyor." dedi. Öğretmeni 

gülümseyerek "O kadar emin olma! Karar vermek için bir gün daha sabret. Şimdi bu 

resmin aynısından bir tane daha yap ve yaptığın resmi aynı yere götürüp bırak. Resmin 

yanına her renkten boyalar ve çeşitli kalınlıklarda fırçalar bırakmayı da unutma! Resmin 

yanına bu kez şöyle bir yazı yaz. Lütfen yandaki boya ve fırçalardan faydalanarak resmin 

beğenmediğiniz kısımlarını yeniden çiziniz."  

Genç ressam, denilenleri yine aynen yaptı ve günün sonunda resmi almak için aynı 

yere gitti. Bu kez önceki günün aksine resme kimse dokunmamış, ufacık bir çizik bile 

atmamışlardı. Genç ressam, resmi alarak öğretmeninin yanına gitti ve bu durumun 

sebebini sordu. Öğretmeni şöyle cevap verdi: 

"Birinci durumda insanlara eleştiri imkânı verdin. Hayatında eline fırça almamış ve 

çöp adam resmi yapmayı bile beceremeyen kimseler sana akıl verdiler, seni acımasızca 

eleştirdiler. Bu yıkıcı eleştiridir. Bu tür eleştirilere kıymet verme! İkinci durumda ise, 

insanlardan bir şeyler yapmalarını istedin. Yapmak ise bilgi ve eğitim gerektirdiği için 

kimse bu işe cesaret edemedi. Şayet birisi sana öneride bulunmuş olsaydı, bu yapıcı 

eleştiri olurdu. Bu tür eleştirileri göz ardı etmemeli, böyle eleştirilere kulak 

tıkamamalısın." 
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EŞLEŞTİRELİM 

 

 

DOĞRU YANITI İŞARETLEYELİM  

 

 
 

1. Tahtadaki ifadelerden kaç tanesi, genç ressam için söylenebilir? 

 

A) 1              B) 2              C) 3             D) 4 

 

 

 

 

2. Metinden hareketle; yandaki hangi 

çocuğun ifade ettiği yargıya ulaşamayız? 
 

A)              B)                C)            D) 
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3. Tablonun hangi renkle belirtilen 

kısmındaki ifade, metnin ana düşüncesi 

olabilir? 

A)                B)              C)               D) 

 

 

4. Yapbozun hangi parçasındaki sözcük, 

metnin anahtar sözcüğü olmaya daha 

uygundur? 

A)                B)              C)                D) 

 

«Kurallı ve Devrik Cümleler» 
 

İfade etmek istediğimiz duygu düşünce 

ve dileği anlatan söz dizisine cümle 

diyoruz. 

 Söz dizisinde yargı bildiren sözcük 

cümlenin sonunda yer alırsa bu cümlelere 

anlamlı ve kurallı cümle diyoruz. 

 Söz dizisinde yargı bildiren sözcük, 

cümlenin başında veya ortasında yer alırsa 

böyle cümlelere devrik (kuralsız) cümle 

diyoruz.  

 

Aşağıdaki cümleleri inceleyelim 

Kitapsız yaşayan, kör, sağır ve dilsiz 

yaşamıştır.  kurallı cümle 

Düşünmeden çalışmak zaman kaybettirir. 

 kurallı cümle 

Güvenme varlığa, düşersin darlığa. 

devrik cümle 

Ezilirsin yumuşak durursan, kırılırsın sert 

olursan. devrik cümle 

Sağlıktan büyük zenginlik olmaz. kurallı 

cümle 

Aşağıdaki cümlelerin karşısına kurallı ise 

“K” devrik ise “D” yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çalışan insanı herkes sever. 

 
 Haklı olduğunuza inanıyorsanız, 

sakin olmayı başarabilirsiniz. 

 Ben güveniyorum arkadaşıma, 

bir şans daha verin ona. 

 Her şakanın içinde bir gerçek 

yatar. 

 
 Yaşat anılarını, yeşert 

umutlarını 

 

 Görevini en iyi şekilde yap, eğer 

seviyorsan vatanını 

 

 Susamadan önce kuyu kazınız. 

 

 İnsanı yanlış seçtiği 

arkadaşlar kötülüğe sürükler. 
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  Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Kurallı cümleleri sarıya, devrik cümleleri kırmızıya 

boyayınız. 

 

Aşağıda verilen sözcüklerden kurallı ve anlamlı cümleler yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sınıfta yaramazlık Aydın yaptı 

 

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

 
bahçede top Kemal sever oynamayı 

 

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

 
tatilinde gezmeye yaz gittik dayımlara 

 

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

 
manavdan elma muz babam aldı ve 

 

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

 
kitap Öykü kırtasiyeden aldı 

 

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

 
bizimle ister Hakan misin oynamak 

 

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

 

 
Resim defterine çizdiğim resmi boyayamadım. 

Dolmuşa bindim okula gitmek için. 

Ekmek doğrarken kestim elimi bıçakla. 

Salih ödevlerini göstermeyi unutmuş. 

Havalar soğuduğu için giy montunu. 
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KURALLI CÜMLE 

 

 

 

 



 

KURALLI CÜMLE TEST 
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 Cümleleri, belirttikleri duygular ile eşleştiriniz.  

1- Yaşasın!Ödülü kazandım! 

2- İmdat!Düşüyorum!  

3- Zavallı!Tüm hayalleri yıkıldı! 

4- Hayret!Yarışı kaybetti! 

5- Ah gençlik ah! 

6- Ne güzel araba! 

Aşağıdaki duyguları içeren örnek cümleler yazınız. 

1- Şaşırma  :  ………………………………………………………………………………………… 

2- Korku    :  ………………………………………………………………………………………… 

3- Sevinç   :  ………………………………………………………………………………………… 

4- Üzüntü  :  ………………………………………………………………………………………… 

5- Acıma   :  …………………………………………………………………………………………. 

Aşağıdaki cümlelerde (  ) olan yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz. 

1) İmdat(  )  Boğuluyorum(  )   4) Öf (  ) Ne biçim çocuk(  ) 

2) Eyvah(  )  Kapı açıldı(  )              5) Kitapları topladım mı(  ) 

3) Aferin size(  )     6) Kuşları çok severim(  ) 

 Aşağıdaki cümlelerde siyah bölümleri öğrenmek için yan tarafa hangi soruları 

yazmamız gerekir? 

                   CÜMLELER                                          SORULAR 

ÖRNEK Nermin sinemaya gitti. Kim sinemaya gitti? 

1 Uçak saat dörtte gelecek.  

2 Bütün sınıf gürültü yapıyor.  

3 Cengiz en hızlı atı seçti.  

4 Orhun  okumayı anlamlı yapıyor.  

5 Çok sıcak bir havada yola çıktılar.  

6 Yüzme bilmeyenler seyretti.  
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Özlem 

Acıma 

Şaşma 

Sevinç 

Beğenme 

Korku 
 



 

 7 Dün akşam televizyon seyrettim  

8 Dünyamızın şekli portakala benzer.  

9 Kış mevsiminin ayları aralık,ocak,şubattır.  

10 Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.  

11 Okul müdürümüzün adı Mehmet Hameş’tir.  

12 Uzunluk ölçü birimi metredir.  

13 Biz dört kardeşiz.  

14 Mert  dün camı kırdı.  

15 Murat dün camı kırdı.  

16 Su gibi para harcıyor.  

17 Damlaya damlaya göl olur.  

18 Yarın ben Ankara’ya gidiyorum.  

19 Yarın ben Ankara’ya gidiyorum.  

20 İsmet evde ders çalışıyor.  

21 İsmet evde ders çalışıyor.  

22 Habibe  durmadan ders çalışıyor.  

23 İyi dost kara günde belli olur.  

24 Tren şimdi geçti.  

25 O gideli iki ay oldu.  

26 Dün  sinemaya gittik.  

27 Bunu annem yaptı.  

28 Fatma’ya selam verdim, almadı.  

29 Cumartesi,pazar günleri tatildir.  

30 İşi yapan herkes parasını aldı.  

31 Emre, sınıfını geçtiği için çok sevindi.  

32 Öğretmen ders anlatıyor.  

33 Dördüncü sınıfta okuyorum.  

34 Dedem soluk almada zorlanıyor.  

35 Dayısı Orhan’a harçlık verdi.  

36 Parayı veren düdüğü çalar.  
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3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – 

sonuç ilişkisi vardır? 

A) Hastalandığı için okul maçına gelemedi. 

B) Senin kadar yaramaz bir çocuk görmedim. 

C) Kitap okumak bir zevktir. 

D) Kan vücudumuzda sürekli dolaşır. 

 

 

I. Öfkelendiği için doğru düşünemiyordu. 

II. Yağmur yağınca maç iptal oldu. 

III. En sevdiğim ders Türkçedir. 

IV. Okula geç kaldığı için geç yazıldı. 

4. Yukarıdaki cümlelerden hangisinin 

cümlesi sebep-sonuç cümlesi değildir? 

A) I  B) II  C) III  D) IV 

 

 

I. Gören herkes köpeğime bayılıyor. 

II. Eve akşam saatlerinde döndüğü için 

ceza aldı. 

III. Yanlış konulara çalıştığı için sınavdan 

düşük not aldı. 

IV. Her sabah kahvaltı yaparım. 

5. Yukarıdaki cümlelerden hangisi veya 

hangileri sebep sonuç ilişkisidir? 

A) II – III  B) I - III 

C) I - II – III  D) I – IV 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç 

ilişkisi kurmaz? 

A) Dolayısıyla  B) Bu yüzden 

C) Çünkü   D) Ama 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – 

sonuç ilişkisi vardır? 

A) Ankara Türkiye'nin başkentidir. 

B) Benzine zam gelmiş. 

C) Bütün kitapları satın almak istediği için 

buraya kadar gelmiş. 

D)Bisikletin tekerini şişirdim. 

 

8. “Telefonu arızalandı bu yüzden kimse 

ona ....................” Cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelir? 

A) gelecekmiş  B) yattı 

C) sağlar   D) ulaşamıyor 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sebep – 

sonuç cümlesi değildir? 

A) Fırın kapandığı için ekmek alamadım. 

B) Kar yağınca okullar tatil oldu. 

C) Size gelemiyorum çünkü akşama 

misafirimiz gelecekmiş. 

D) Korku sevinç gibi duygularda nabız 

artar. 

 

10. “İnekten süt sağmak için erkenden 

ahıra girdi.” Cümlede sebep sonuç 

ilişkisini gösteren kelime hangisidir? 

A) erkenden  B) sağmak 

C) için   D) girdi 

 

 

11. “Oyun kolu bozuk olduğu için beni 

yenebildin.” Cümlede sebep sonuç 

ilişkisini gösteren kelime hangisidir? 

A) için   B)bozuk 

C) oyun   D) olduğu 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisine 

“neden?” sorusunu sorarsak cevap 

alamayız? 

A) Odunlar yaş olduğundan dolayı sobayı 

yakmayı başaramadı. 

B) Parası yetmediğinden playstation 

alamadı. 

C) Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum 

gündüz gece. 

D) Şarjım bittiğinden dolayı seni 

arayamadım. 
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13. Aşağıdakilerden hangisi sebep-

sonuç ilişkisi cümlelerinde yer 

almaz? 

A) bunun sonucunda 

B) bunun nedeni 

C) gibi 

D) çünkü 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

sebep – sonuç ilişkisi vardır? 

A) Uzun süre annemi aramayınca 

meraklanmış. 

B) Öfkeyle kalkan, zararla oturur. 

C) Kitabı bir çırpıda okudu. 

D) Geleceğe umutla bakıyoruz. 

 

15. “Komşuları rahatsız etmemek için 

müziğin ................” 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerin 

hangisi gelir? 

A) sesini açtık 

B) sesini kıstık 

C) sesini 

D) ses 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A)Gürültüden uyuyamadım. 

B)Para kazanmak da önemlidir. 

C)Dikkatli olursan başarılı olursun. 

D)Onu gördüğünde heyecanlandı. 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

amaç sonuç ilişkisi vardır? 

A)Bir haftadır okula gitmiyor; çünkü çok 

hasta. 

B)Param bittiği için arkadaşımdan borç 

aldım. 

C)Çok çalışıyor; çünkü sınavda başarılı 

olmak istiyor. 

D)İyi uyuyamadığımdan başım çok 

ağrıyor. 
 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden – 

sonuç” ilişkisi yoktur? 

A)Sınıftaki bütün arkadaşlarıyla çok iyi 

geçiniyordu. 

B)Derste çok konuştuğu için öğretmen ona 

kızdı. 

C)Sonbahar geldiğinden yapraklar dökülmeye 

başlamıştır. 

D)Uykusuzluktan ayakta duracak hali 

kalmamış. 

 

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde 

neden-sonuç ilişkisi vardır? 

A)Et tırnaktan ayrılmaz. 

B)İşleyen demir ışıldar. 

C)Demir tavında dövülür. 

D)Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. 

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-

sonuç ilişkisi vardır? 

A) Senden kurtulmak için buraları terk 

eyledim. 

B) Seni görmek beni çok mutlu edecektir 

C) Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı 

çıkabilirsin 

D) Sınavı kazanmak istiyordu. 

 

21.  Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç 

cümlesidir? 

A)Deniz çocuğu olduğu için maviyi çok severdi. 

B) Sınavdan iyi bir not almak istiyor. 

C)Sevinçle annesine koştu. 

D)Sabaha kadar ders çalışmalıyım. 

 

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep 

sonuç ilişkisi vardır? 

A)Annemin yaptığı yemeğin tadı damağımda 

kaldı. 

B)Ali bundan sonra okula gelmeyecekmiş. 

C)Tatilde bol bol kitap okumalıyız. 

D)Paramız olmadığı için bu oyuncağı alamayız. 
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23. “Oyuncaklarını toplamadığı 

...................ablası ona kızdı.” cümlesinde 

noktalı yere hangisi gelir? 

A) için 

B) çünkü 

C) nedeniyle 

D) bu yüzden 

 

 

24. "İçin" kelimesi aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde sebep-sonuç 

ilişkisi kurmamıştır? 

A) Eda için güzel bir pasta yaptılar. 

B) Okuyamadığı için çok üzülüyor. 

C) Yalan söylediği için çok pişmanmış. 

D) Camı kırdığı için özür diledi. 

 

 

 

 

 

 

KURALLI CÜMLE TEST :  1-D  2-B  

3-C   4-A   5-A   6-C   7-C   8-B   

9-B   10-A   11-B 

SEBEP SONUÇ CÜMLESİ TEST: 1-A   

2-C   3-A   4-C   5-A   6-D   7-C   

8-D   9-D   10-C    11-A   12-C   

13-C   14-A   15-B   16-A   17-C   

18-A   19-B   20-A   21-A   22-D   

23-A   24-A 

 



MATEMATİK 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

MATEMATİK 
 



 

 

 

MATEMATİK 
 

 

 



 

 

MATEMATİK 
 



 

 

 

MATEMATİK 
 

 

 



 Kütlesi ve hacmi olan herşeye “madde” denir. 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ 
 



Bul ve Boya 

 
 
 
 

 

FEN BİLİMLERİ 



 

 

FEN BİLİMLERİ 

 

 



 

FEN BİLİMLERİ 

 



 

FEN BİLİMLERİ 

TEST - 1 

1. Kütlesi ve hacmi olan varlıklara  ?   

denir.  ? olan yere hangi kelime 

getirilmelidir ? 
 

 A) hacim                                       B) kütle 

 C) eşya                                 D) madde 

 

2. Kütlenin tanımı hangi seçenekte doğru    

    verilmiştir ?  
       
A) Maddenin kapladığı alan  

B) Cismin değişmeyen madde miktarı  

C) Ölçüm sonucu 

D) Katıların madde miktarı 

 

3. Hacim ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır ? 
 

A) Hacim maddenin kapladığı yerdir.                                      

B) Katıların hacmi ölçülemez.                                             

C) Hacim ölçme birimi litre ve mililitredir.                                  

D) Hacim dereceli kaplarla ölçülür. 

4.  

Yukarıdaki işlem, aşağıdaki sonuçlardan 

hangisini elde etmek için yapılmıştır ? 
      

A) Taşın kütlesini bulmak.                                 

B) Taşın hacmini bulmak.                    

C) Suyun kütlesini bulmak.                                                              

D) Suyun hacmini bulmak.                     

 

5) Bir varlığın madde olarak 

adlandırılabilmesi için aşağıdakilerden 

hangisine sahip olması gerekir? 
 

A) kütle   B) renk   C) görünürlük      D) boy 
 

100 ml 
250 ml 

6. Sıvı maddelerin kütlesini ölçerken 

aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? 

 

A) ölçülecek sıvı madde     

B) dereceli silindir  

C) tartma aracı                              

D) sıvının konabileceği boş kap 

 

7) Boş kabın kütlesine.................. 

denir ? Noktalı yere yere hangi kelime 

getirilmelidir ? 

 

A) kütle                                          B) hacim 

C) dara                                 D) brüt 

 

8) Kütle hangisi ile ölçülmez?    

     

A) baskül                      B) eşit kollu terazi 

C) yaylı kantar              D) dereceli kap 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi maddedir?  

 

A) ısı                                        B) ışık 

C) ses                                      D) su 

 

10. 5 elmanın kütlesi 1 kilogram ise, 1 

elmanın kütlesi kaç gramdır? 

A) 100 gr                                       B) 200 gr 

C) 300 gr                                 D) 400 gr 

 

 

Cevap Anahtarı 

1. D 2. B 3. B 4. B 5. A  

6. B 7. C 8. D 9. D 10. B 



 

FEN BİLİMLERİ 

TEST - 2 

 

1)Hangisi katı maddelerin özelliği değildir?  

 

A) Belli bir şekilleri ve hacimleri vardır.                      

B) Küçük taneli katılar akışkandır. 

C) Sıkıştırılabilirler.                                                     

D) Dışarıdan bir etki ile şekilleri 

değiştirilebilir. 

 

 

2)Hangi seçenek aynı maddenin üç farklı 

haline örnektir? 

 

         Katı        Sıvı             Gaz 

A)  yoğurt            ayran              bulut                                                                              

B)  kar                 dolu                yağmur                                                                                 

C)  buz                 su                   buhar                                                                      

D)  zeytin            yağ                 su 

 

3)  Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline 

geçmesine ne ad verilir? 

 

A) Donma                        B)  Buharlaşma  

C) Erime                          D)  Donma 

4) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 

maddenin halleri belirtilmiştir? 

   

A) Katı                                    B) Sıvı                   

C) Gaz                                    D) Hepsi 

 

 

5)  Aşağıdakilerden hangisi katıdır? 

   

A) Toz şekeri                    B) Zeytin yağı 

C) Meyve suyu                   D) Doğal gaz         

 

6) “........... bulundukları ortama yayılır.” 

 

Yukarıdaki cümlede noktalı yere hangi 

sözcük yazılmalıdır? 
 

A) Katılar            

B) Sıvılar                      

C) Gazlar                              

D) Sular 

7) Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın 

şeklini alır? 

A)  Benzin                            B)  Taş                                                           

C)   Silgi                               D) Tahta 

8) Aşağıdaki görsellerden hangisi katı 

madde değildir? 

A)                 B)      

C)                   D)         

9) Aşağıda verilenlerden hangisi 

diğerlerinden farklı halde bulunur ? 
 

A) Benzin                              B) Azot  

C)  Su                                    D) Mazot 

 

 10)  1.Akıcı değildir. 

        2.Sıkıştırılamaz. 

        3.Bulundukları kabın şeklini alır. 

        4.Belirli bir şekilleri ve hacimleri 

yoktur.  
 

Yukarıdakilerden hangisi gazlarla ilgili 

doğru bilgidir? 
 

A) 1-2-3-4                       B) 1-3 

C)  3-4                             D) 1-2-3    

CEVAP ANAHTARI 

1. C 2. C 3. B 4. D 5. A 6. C 7. A 8. C 9. B 10. C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişim 

alanında  kullandığımız teknolojilerden 

biri değildir? 

A.        B.        C.         D. 

                          
 

2. Her insanın ‘İyi ki var.’ dediği 

teknolojik ürün birbirinden farklıdır. Bu 

farklılığa sebep olan temel neden 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Ekonomik koşulların yetersizliği. 

B. Fiziksel özelliklerin farklılığı. 

C. Eğitim seviyesinin düşüklüğü. 

D. İhtiyaçların farklılık göstermesi. 

3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik 

gelişmelerin sonucu ile ilgili doğru bilgi 

vermiştir? 

A.Doğal kaynakların artmasına neden 

olmuştur. 

B.Bilgi alışverişinde kolaylık sağlanmıştır. 

C.İnsanların ihtiyaçlarının azalmasına 

neden olmuştur. 

D.İnsanlar ekonomik durumları 

bozulmuştur. 

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında 

kullanılan bir teknolojik ürün değildir? 

A.Röntgen cihazı 

B.Diyaliz makinesi 

C.Tomografi cihazı 

D.Dikiş makinesi 

5. Aşağıdaki teknolojik ürünler kullanım 

alanlarına göre gruplandırıldığında hangisi 

bu grubun dışında kalır? 

A.        B.            C.              D. 

      
 

TEST 

 

6. İcatlar niçin yapılır? 

Sorusuna aşağıdakilerden hangisi doğru 

yanıt vermiştir? 

A.İnsanları eğlendirmek için. 

B.Hayatımızı kolaylaştırmak için. 

C.Tanınmış biri olmak için. 

D.Para kazanmak için. 

7. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden 

sonra gerçekleşmiştir? 

A.         B.       C.          D. 
 

    
 

8. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında 

kullandığımız teknolojilerden biridir? 

A.           B.        C.         D. 

              

 

9. ‘Bilgiye en hızlı ve en kolay şekilde 

ulaşılmasını sağlayan yeniliklerden biri de 

İNTERNET tir. Buna göre aşağıdakilerden 

hangisi interneti kullanacağımız 

teknolojilerden değildir? 

A. Cep telefonu         B.Bilgisayar 

C.    Tablet                 D.Telsiz 

10. ‘Teknolojik ürünler eğlence amaçlı 

kullanılmaya başlanırsa yaşamımızı olumsuz 

etkiler.’ 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan 

biri değildir? 

A.Geç saatlere kadar televizyon izlemek. 

B.Uzun süre bilgisayar kullanmak. 

C.Tabletlerde sürekli oyun oynamak. 

D.Boş zamanlarda radyo dinlemek. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun 

yararlarından değildir? 

A.Hayal gücünü azaltır. 

B.Olaylardan haberdar eder. 

C.İnsanları eğlendirir. 

D.Bilgiyi arttırır. 

12. Aşağıda bazı teknolojik ürünler  ve 

kullanım alanları verilmiştir.Buna göre 

hangisi yanlıştır? 

 

A. teleferik-BİLİM 

B.bilgisayar-EĞİTİM 

C.enjektör-SAĞLIK 

D.telefon-HABERLEŞME 

13. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik 

ürüne örnek gösterilemez? 

A.           B.        C.       D. 

                  

 

14. İletişim alanında kullanılan teknolojik 

ürünleri sınıflandıracak olsak 

aşağıdakilerden hangisi bu sınıfın dışında 

kalır? 

A. TELGRAF                  

B. İNTERNET 

C. CEP TELEFONU 

D. PROJEKSİYON   MAKİNESİ             

 

A) Verilen kelimeleri kullanarak cümleleri 

doğru olacak şekilde tamamlayınız. 

1) İnsanoğlunun tarih boyunca objektif bir bir 

gözle yaptığı gözlem ve deneyler sonucu 

ulaşmış olduğu bilgi birikimine........................... 

denir. 

2) İnsanların  ihtiyaçlarına  uygun  olarak, 

insanlar tarafından geliştirilen her türlü 

araç-gereç ve bu araç-gereçlerin 

geliştirilmesinde kullanılan bilgiye 

.............................. denir.  

3) Teknolojik bilgileri kullanarak hayatımızı 

kolaylaştırmak amacı ile üretilen her türlü 

araç ve gerece ....................   ....................  

denir. 

4) Teknolojik ürünler ........................ ........................ 

göre sınıflandırılır. 

5) Yeni bir buluş ortaya koyan , icat eden 

kimseye ...................... denir. 

6) Var olan bilgilerden yararlanarak, daha önce 

bilinmeyen yeni bir şey üretmeye 

....................denir. 

7)  ........................ icat edilmesi insanlar 

arasındaki iletişimi kolaylaştırmıştır. 

8)  Projeksiyon ........................  alanında 

kullandığımız teknolojik aletlerdendir. 

9)  ........................ sayesinde iklim koşullarından 

daha az etkileniriz. 

10)  Teknolojik gelişim, ..........  ..................  

açısından büyük fayda sağlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 
eğitim 

 
teknolojik ürün 

 
mucit 

 
icat 

 
bilim 

 
teknoloji 

 
kullanım alanlarına 

 
telefonun 

 
iş gücü 

 
klimalar 

SOSYAL BİLGİLER 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ) Verilen ifadelerin başına doğru ise  1.kutucuğa “D”  yanlış  ise2. kutucuğa  “Y” koyunuz. 

 

1   Teknoloji, hayatımızı kolaylaştırır. 

2   Teknolojik buluşlar zaman içinde gelişim göstermezler. 

3   Bilim insanları planlı çalışmazlar. 

4   Ev temizliğinde elektrikli süpürge kullanmak zaman kazandırır. 

5   Boş zamanlarımızda sürekli bilgisayar oyunları oynamalıyız. 

6   Teknolojik ürünlerin hepsi insana ve doğaya zarar verir. 

7   Thomas A. Edison aydınlatma teknolojisinin en önemli mucididir. 

8   Bilim insanları buldukları icatlar için patent alırlar. 

9   Elektrikli ev aletleri kullanılırken kullanma talimatlarına uyulmamalıdır. 

10   Televizyonun yakından izlenmesi sonucunda görme sorunları ortaya çıkabilir. 

11   112 Acil Yardım Merkezi numarasıdır. 

12   Cırt cırt bantlar gül dikenlerinden esinlenerek icat edilmiştir. 

13   Hezarfen Ahmet Çelebi ilk uçma denemesiyle bilim tarihine geçmiştir. 

14   MR Cihazı ve Ultrasonun kullanım alanları  aynıdır. 

15   Teknolojik ürün tasarlayabilmek için bilim insanı olmak gerekmez. 
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ENGLISH 
 

A)Match the words with Turkish meanings. 

1) science                               a) ölçmek 

2) experiment                        b) katlamak 

3) soil                                       c) kavanoz 

4) scientist                              d) dondurmak 

5) goggles                               e) deney               

6) bottle                                  f) bilim 

7) pebbles                               g) toprak 

8) pour                                    h) sallamak 

9) cover                                   i) toprak 

10) shake                                j) şişe 

11) fold                                   k) koruyucu gözlük 

12) freeze                               l) örtmek / kaplamak 

13) melt                                  m) dökmek 

14) jar                                      n) çakıl taşları 

15) measure                           o) bilim insanı 

B)Fill in the blanks with One word. 

1) ………… up 

2) Make a ……….. 

3) In ……… of 

4)………. the bottle. 

5) …………. the paints. 

6) ………… the flowers. 

7) ……….. an experiment. 

8) ………. blue and yellow. 

9) Let’s  ……… orange. 

10) ………. coloring 
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C) Write. 

1) To get grey, mix ………………… and …………………… 

2) To get pink, mix ………………… and …………………… 

3) To get brown, mix ……………….. and …………………… 

4) To get purple, mix …………………. and ……………………….. 

5) To get orange, mix ………………………. and …………………………. 

6) To get green, mix …………………….. and …………………………… 

D) Write the negative form. 

1) Shake the bottle. 

    Don’t shake the bottle. 

2) Line up the tubes. 

……………………………………………………….. 

3) Make a hole. 

……………………………………………………….. 

4) Mix the colours. 

………………………………………………………….. 

5) Take the paper  towel. 

…………………………………………………………. 

6) Leave the seeds near the window. 

……………………………………………………………. 

7) Water the flowers. 

……………………………………………………………… 

8) Cut the paper. 

………………………………………………………….. 

9) Colour the picture. 

…………………………………………………………. 
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E) Answer the questions. 

1) What’s ‘’fırça’’ in English? 

…………………………………………………………………. 

2) What’s ‘’deney’’ in English? 

………………………………………………………………………. 

3) What’s ‘’kutu’’ in English? 

…………………………………………………………………………. 

4) What’s ‘’bilim insanı’’ in English? 

……………………………………………………………………………. 

5) What’s ‘’arkasında’’ in English? 

……………………………………………………………………………… 

6) What’s ‘’önünde’’ in English? 

……………………………………………………………………………… 

7) What’s ‘’bottle’’ in Turkish? 

…………………………………………………………………………………… 

8) What’s ‘’fold’’ in Turkish? 

…………………………………………………………………………………. 

9) What’s ‘’pour’’ in Turkish? 

………………………………………………………………………………. 

10) What’s ‘’measure’’ in Turkish? 

……………………………………………………………………………… 

11) What are ‘’scissors’’ in Turkish? 

………………………………………………………………………………. 

12) What’s ‘’science’’ in Turkish? 

……………………………………………………………………………… 

13) What’s ‘’karıştırmak’’ in English? 

……………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F) Circle the correct one. 

1) Yandaki görseli anlatan ifade 

hangisidir?  

a) Fold the paper. 

b) Cut the aper. 

c) Mix the colours. 

d) Water the flowers. 

2) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? 

a) line up 

b) put 

c) beans 

d) shake 

 

3) Resmi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?   

a.shake the bottle     c.plant the seed 

b.mix   the colors       d.cover the box 

 

4)  Resmi anlatan kelime aşağıdakilerden hangisidir?  

            a) experiment 

            b) measure         

            c) pour 

            d) make a hole 

 

 

5) What are ‘goggles’ in Turkish? 

 

ENGLISH 
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