
Aşağıda bir mahallede yaşayan insanların günlük aktivitelerini 

görüyorsunuz. Karışık verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı 

cümleler oluşturunuz.Uygula1
Kafe Fırın

Çiçekçi

Postane Mağaza

Ahmet ve kızı – gezdiriyordu – köpeklerini

1 ...................................................................................................................................

oturuyordu – Ali – Bey – kafede

2 ...................................................................................................................................

Hakan – sürüyordu – bisiklet 

3 ...................................................................................................................................
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WORKSHOP

Metnde cevapları bulunan soruları boyayınız.

Betül, yazın gelmesyle beraber alesyle tatle gdeceğ çn oldukça heyecanlıydı. 

Otobüse bndler ancak Betül araç mola vernce gördüğü yavru köpeğn yanına gtt.

Anne – babası, Betül’ün yanlarından ayrıldığını fark etmedkler çn yollarına devam 

ettler. Betül, durumu fark ettğnde korkulu gözlerle etrafına bakındı. İlerde olan 

görevlnn yanına gderek durumu anlattı. Ancak Betül anne-babasının telefon 

numarasını blmedğ çn görevl pek de yardımcı olamadı. Tam o sırada anne ve 

babası geld. Ve yanlarından znsz olarak ayrıldığı çn çok endşelendklern söyle-

dler. Betül, anne ve babasının telefon numaralarını blseyd her şeyn daha kolay 

olacağını anladığı çn yol boyunca anne ve babasının telefon numaralarını ezberle-

d.

Nerede?

Km?

Neden?

Ne?

Ne zaman? Nasıl?
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5. e-posta yazarken hangisine dikkat 

edilir?

A) Alıcının e-posta adresini doğru 

yazmaya

B) Kullandığımız yazı karakterine

C) Kullandığımız bilgisayarın marka-

sına

6. Aşağıdakilerden hangisi günlük 

yazmanın yararlarından biridir?

A) Daha zeki olmamızı sağlar.

B) Dengeli ve düzenli beslenmemizi 

sağlar.

C) Geçmişte yaşadığımız olayları 

hatırlayabiliriz.

7. Aşağıdaki şiirlerin hangisinde ana 

duygu öğretmen sevgisidir?

A) 
Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

B) 
Öğretmenim bilir misin?

Seni nasıl sevdiğimi

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

C) 
Sen baharda nazlı çiçek

Ben çiçekte tombul böcek

Sensin beni güldürecek

Anneciğim biriciğim

8. Günümüzde artık yazılı  iletişim 

kurmak için e-posta en çok tercih 

edilen yöntemlerden birisidir. 

Aşağıdakilerden hangisi e-posta 

kullanılmadan önce başvurulan ya-

zılı yöntemlerden biridir?

A) mektup yazma

B) telefonla görüşme

C) görüntülü arama

9. 

Yukarıda yapım aşamaları görsel-

lerle karışık olarak verilen origaminin 

yapımının doğru sıralanışı hangisidir?

A) 5 – 4 – 6 – 3 – 2 – 1

B) 3 – 4 – 2 – 6 – 5 – 1

C) 2 – 3 – 5 – 6 – 1 – 4

Adım - 12 | TEST - 01
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1. 
ULUGÖL TABİAT PARKI 

Gölköy ilçe merkezine 17 km mesafede bulunan krater gölüdür. 26.5 hektar 

büyüklüğündeki alan,Tabiat Parkı’dır. Doğal yapısı itibariyle yüksek peyzaj de-

ğerine sahiptir Özellikle güz mevsiminde yaprakların sararmasıyla oluşan renk 

armonisi görenleri büyülemektedir.

Yukarıdaki metnin konusunu yazınız.

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

2. 
İnşa edildiği günden sonra birkaç farklı isimle anılmış olsa da günümüzde, 

bizim için Kız Kulesi’dir. Yüzyıllar öncesinde Atina Kralı Kharis’in, Damalis adlı 

eşi vefat eder ve Salacak sahiline gömülür. İşte o dönemde Kral, bugünkü Kız 

Kulesi’nin adını eşinin adı olan “Damalis” koyar. Günümüzün Kız Kulesi’nin adı 

Bizanslılar zamanında ise “küçük kale” anlamında olan Arcla’dır.

Yukarıda Kız Kulesi hakkında yazılmış hikâyelerden bir kesit vardır. Bu metnin 

hikaye unsurlarını yazınız.

Kahraman ........................................................................................................................................

Yer ........................................................................................................................................

Olay ........................................................................................................................................

Zaman  ........................................................................................................................................

3. Aşağıdaki şiirle ilgili  soruları cevaplayınız.

Kedim henüz bir yaşında;

Uyur hep soba başında.

Hem cesurdur, hem de kurnaz.

Bir tıkırtı duyar duymaz.

Uyanır, aslan kesilir;

H.Fahri Ozansoy

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

Kaç mısradan oluşuyor?: .............................

Şiirin adı ne olabilir?: ......................................

Şiirin şairi kimdir?:.............................................
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5. Günümüzde birçok buluş hayatımızı kolaylaştırmaktadır.Telefonlar olmasaydı 

yakınlarımızla haberleşmek, arabalar olmasaydı uzak yerlere gitmek çok zor 

olurdu.

Okuduğunuz metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Buluşlar hayatımızı etkilemez.

B) Teknoloji her zaman vakit kazandırmaz.

C) Yeni buluşlar hayatımızı kolaylaştırır.

6. Uzun ömürlü çöl bitkileridir. Dikenlidirler. Çöl hayvanları onların sularından fayda-

lanırlar. Fazla suya ihtiyaç duymazlar. Yavaş büyürler.

Yukarıda bahsi geçen bitki aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) B) C)

REÇEL YAPIYORUM

SU

7. a.  Yeteri kadar kıvamı koyulaştığında dinlen-

meye bırakılır.

b. Olgunlaşan meyveler toplanır, yıkanır, kay-

natılmak üzere kazanlara alınır.

c. Reçel yapmak için vişnelerin olgunlaşması 

beklenir.

ç. Vişneler kaynarken şeker ilave edilir, köpür-

dükçe köpüğü üstünden alınır.

d. Soğuduktan sonra kavonazlara koyulur.

Yukarıda reçel yapımının aşamaları karışık ola-

rak verilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisinde reçelin yapım aşaması sırasıyla verilmiştir?

A) a – b – c – ç – d    B) c – b – ç – a – d  C) d – a – c – b – ç
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8.   

Verilen örüntüyü tamamlayan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

9.   

Yukarıdaki arabalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) B) C)9 10 11
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