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  SIVI ÖLÇÜLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER 

 1)800 L kolonya 40 Ml’lik şişelere dolduruluyor. Kaç tane şişeye ihtiyaç vardır ?  

 

 

 

 

2)Bir meyve suyu kasasında 33mL’lik 12 şişe meyve suyu bulunuyor. 50 kasada kaç litre  

 meyve suyu vardır?                                                                                            

 

 

 

 

3)Bir  otomobil 15 L benzinle 120 km yol gidiyor.Bu otomobil 600 km’lik yolda kaç L 

benzin yakar?  

 

 

 

 

  4)7840 L şurup , 80 mL’lik şişelere konacaktır.Kaç şişe gerekir?  

 

 

 

 

  5)Elif , her gün sabah ve akşam birer bardak süt içmektedir.Bir bardak süt 250mL geldiğine 

gore Elif bir ay boyunca kaç litre süt içer ?  
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6)Bir inekten günde 20 L süt alınmaktadır.Bu inekten 1 ayda kaç L süt alınır?  

 

 

 

 

 

7)Bir arabanın deposu 55 L benzin almaktadır.Benzinin L ‘si 3 TL olduğuna göre bir depo kaç 

TL’ye dolar 

 

 

 

 

8)Saatte 4 L su akıtan bir musluk  720 L ‘lik havuzu kaç saatte doldurur? 

 

                          

  

 

 

 9)Haftada 14 L süt tüketen bir aile bir yılda kaç litre süt tüketir?  

 

 

 

 

10)Sütçüden  her gün 4 defa 250 mL süt alan bir aile 6 günde kaç litre süt almış olur?  
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TÜRKÇE 
  Lisenin ilk sınıflarındaydı.Bir çiftliğin çiçek bahçesinde;hem de sevdiği bir işte çalışıyordu:Çiçek yetiştirmek… 

  Gene fidanlarla uğraşmaya başlamıştı. Bunların tomurcuklanmalarını, büyümelerini ve çiçek vermelerini 

seyrediyordu. Bazen bunların resimlerini de çiziyordu. Ah, suluboya ile de resim yapabilse! Boya alacak kadar 

parası yoktu ki. Aletlerin bulunduğu odada yatıyordu. Buna üzülmüyordu. Taze toprağın ve büyüme halindeki 

bitkilerin kokusunu içine sindirerek uykuya dalıyordu. 

( 1. 2. ve 3. soruları yukarıdaki parçaya göre yanıtlayınız.) 

1. Aşağıdakilerden hangisi parçada açıkça belirtilmemiştir? 

a) Resim yapmak b) Fidanlarla ilgilenmek            c) Bahçeyi korumak d) Çiçek yetiştirmek 
 

2. Çocuğun gerçekleştiremediği isteği nedir? 

a) Fidanların büyümelerini gözlemek  b) Suluboya ile resim yapmak  

c) Aletler ile toprağı işlemek                         d) Okula devam etmek 
 

3. Parçanın ana  düşüncesi nedir? 

a) Resim yapmak hayat gücümüzü zenginleştirir.            b) Severek yapılan iş, kişiye mutluluk verir. 

c) Çiçek yetiştirmek hayatımızı renklendirir.                  d) Doğayı  korumak herkesin görevidir. 
 

4.     I. Elektrik parası yatıracaktım. 

       II. Bir şey söyleyebilir miyim? 

     III. Şimdi vezne kapalı; biraz bekleyebilir misiniz? 

     IV. Evet; buyurun. 

Yukarıdaki cümlelerle nasıl  sıralanırsa, iki kişinin karşılıklı konuşması haline gelir? 

a) II – IV – I – III  b) IV – II – I – III            c) III – I – II – IV  d) II – III – I – IV 
 

5. Aşağıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan kelime çifti hangisidir? 

… ucunu o tarafa çevirip, 

… fışkırtmaya başladılar. 

a) kalemin – çiçeklere b) Musluğun – yola            c) İbriğin – saksılara  d) Hortumun – suyu 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ tercih etmek durumu” söz konusudur? 

a) Hem öğretmenimi, hem de okulumu seviyorum.        b) Ya çalışmalara katılırsın, ya da kadrodan çıkarsın. 

c) Çocuk, bir o tarafa, bir bu tarafa koşup duruyor.         d) Annem, ne postacıyı, ne de mektubu görmüş. 
 

7.  “ Evin kapısından dışarıya önce büyükler, sonra küçükler çıktı.” tümcesinde bulunan aşağıdaki 

sözcüklerden hangisi gereksizdir?  

a) evin  b) dışarıya c) önce  d) sonra 
 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlam bakımından kesinlik ifade eder? 

a) Babam eve geldi mi?                                      b) İstersen kitabı geri vermeyebilirsin. 

c) Annem eve gelince belki telefon eder.           d) Arkadaşım derslerine düzenli çalışır.  
                     

9. “Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim.” tümcesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok 

hangisi belirtilmektedir? 

            a) özlem b) pişmanlık c) kırgınlık d) endişe  
 

10.  “ Kedi, uzanamadığı ciğere pis dermiş.”  Atasözünü açıklayan aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İnsanın iş başarmak için yapamayacağı şey yoktur.            b) İnsan, elde edemediği şeyi beğenmiyor görünür. 

c) İnsan, mutlaka bir iş edinmek ister.                                     d) Her işin bir yapılış şekli vardır. 
 

11. “ kafadan atmak” deyiminin anlamını en iyi belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Sorulan bir soruya yanlış cevap vermek                         b) Düşünmeden rastgele söz söylemek 

c) Konun dışında söz söylemek                                          d) Söz hakkı verilmeden gereksiz konuşmak 
 

12.  “ vermek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? 

a) Annem, iki kilo elmaya 1 lira verdi.                   b) Yaramazlık yapan çocuğa annesi öğüt verdi. 

c) Bahadır, sözlüğü verdi, sonra geri aldı.              d) Sönmüş balonu üfleyerek ağzından hava verdi.  
 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ konuk” kelimesiyle eş anlamlı bir kelime vardır? 

a) Dostlarımızla yolda karşılaştık.                  b) Sizi akrabamla görüştüreceğim. 

c) Az sonra misafirimiz gelecek.                    d) Geziye tanıdıklarımızla çıkarız.  

16.  “ Ayşe şöyle cevap verdi “ tümcesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi 

getirilmelidir?            a)  “ : “  b) “ , “  c) “ ! “  d) “ … “  
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                                                          SOSYAL BİLGİLER 

1. Nüfus cüzdanlarımızda diğer insanlarla ortak olamayacak bilgi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Doğum yeri  b) Nüfusa kayıtlı olduğumuz yer           c) Ad ve soyadı           d) T. C Kimlik numarası 
 

2. Günümüzde yemek çeşitleri ve beslenme alışkanlıklarımızda ortaya çıkan  farklılıkların nedeni 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

a) Kültürel değerlerimizin zaman içinde değişmesi          b) Çevremizde farklı besinlerin bulunması 

c) Ülkemizde üretilen besinlerin artması.                          d) Maddi olarak daha zengin olmamız. 
 

3.   I. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması. 

     II. Cumhuriyetin ilan edilmesi 

     III. Sakarya Meydan Savaşı 

     IV. TBMM’nin açılması. 

Yukarıdaki olayların kronolojik  olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? 

a) I – IV – II – III  b) I – IV – III – II            c) I – III – IV – II  d) I – II – III – IV 
 

4. Gece yön bulmak isteyen birinin aşağıdaki yollardan hangisini kullanması doğru olur? 

a) Güneşin doğduğu yöne göre hareket etmesi                       b) Cami minarelerine bakması 

c) Kutup yıldızına bakması                                          d) Karınca yuvalarını incelemesi  
 

5. Krokinin çizilmesinde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekli değildir? 

a) Çizim bir ölçeğe göre yapılmalıdır.                     b) Çizim yapılırken önemli yapılar belirtilmelidir. 

c) Çizim kuşbakışı yapılmalıdır.                             d) Çevrede bulunan önemi cadde ve sokaklar belirtilmelidir.  
 

6. Haritaya karşıdan baktığımızda üst tarafı hangi yönü gösterir? 

a) Güney  b) Kuzey             c) Doğu  d) Batı 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre içerisinde yer almaz? 

a) ova   b) ırmak              c) köprü  d) ağaç 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi tükettiğimiz ürünlerin TSE işareti taşımasının yararları arasında sayılamaz? 

a) Belli bir kaliteye sahip ürün aldığımızdan emin oluruz.        b) Benzerlerine göre daha ucuz olduğunu anlarız. 

c) Güvenle kullanıp, tüketebileceğimizi biliriz.                        d) Standartlara uygun olduğunu anlarız. 
 

9. Mesleklerin ortaya çıkmasının temel nedeni nedir? 

a) İhtiyaçların farklılaşması                              b) Daha fazla para kazandıracak mesleğin aranması 

c) Beğenilen mesleklerin tercih edilmesi.        d) Toplumun beğendiği mesleği seçme isteği. 

 

10. Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz? 

a) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almaz.                          b) İhtiyacı olmayan bir malı ya da hizmeti almaz. 

c) Reklamlarda gördüğü ürünlerin kaliteli olduğunu bilir. d) Savurganlık ve israfa karşı düşünerek hareket eder. 

 

11.  Teknolojik bir ürünün ilk  kullanılmasında zorlukla karşılaşan bir tüketici için yapılacak en doğru  

şey nedir? 

a) Aldığı ürünü geri vermek                          b) Kullanma kılavuzunu okumak 

c) Garanti belgesine bakmak.                      d) Yenisiyle değiştirmek 

 

12. Aşağıdaki teknolojik ürünlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Teknolojik ürünler daha az zamanda daha çok iş yapmamızı sağlar. 

b) Teknolojik ürünler günlük hayatta karşılaştığımız sorunların çözümlerinde kolaylık sağlar. 

c) Teknolojik ürünler zaman zaman pahalı olabildikleri için almamız gerekmez. 

d) Teknolojik ürünler insanlara zaman kazandırdıkları için  farklı etkinliklerle günlerini değerlendirebilirler. 

 

13. Teknolojik ürünler doğru kullanılmadıkları zaman çeşitli zararlara yol açabilmektedirler. 

Aşağıdakilerden hangisi bu olaya örnek olarak verilemez? 

a) Bilgisayarın uzun süre kullanımı bedensel gelişimimize zarar verebilir. 

b) Projeksiyon ile dersler görsel ve işitsel olarak işlenebildiği için daha etkili olur. 

c) Tansiyon aleti ile tansiyonumuzu ölçmemiz bizi psikolojik olarak olumsuz etkiler. 

d) Televizyondaki bütün programları izlememiz derslerimize karşı olan ilgimizin azalmasına neden olur.  

 


