
 
 

5. Sınıf 
20 Temmuz Özel Soruları 

 
Aşağıdaki soruları defterinize tarih atarak cevaplamanız ve 

24 Temmuz Cuma günü, ilgili branş öğretmeni ile paylaşmanız gerekmektedir. 
Cevaplarınızı oluştururken öğretmenlerinizin onayladığı kaynaklardan 
araştırmanız, yazım ve noktalama kurallarına dikkat ederek özenli, tam cümleler 
kurmanız  beklenmektedir. 
 
TÜRKÇE 
 
1. “Bu tatil beldesinin ambiyansı çok hoşumuza gitmişti. Yol boyunca gördüğümüz 
billboardlardan bu akşam yapılacak ses yarışmasının haberini almış, 
heyecanlanmıştık. Otelimize check in yaptıktan sonra etrafı gezmek için dışarı 
çıktık. Beldenin o trend pastanesinin cheesecakelerini denememek de olmazdı. 
Pastane o kadar kalabalıktı ki oturacak sandalye bulamadık, hepsi fulldü. Bu 
durum bizim için handikap oluşturmadı, cheesecakelerimizi paket yaptırıp 
gezmeye devam edecektik. “ Bu yeni jenerasyon da yerinde duramıyor, gezmeyi çok 
seviyor.” dedi babam.” 
 
Yukarıda verilen paragrafta Türkçe karşılığı olmasına rağmen yabancı dildeki 
yazımına yer verilmiş sözcükleri tespit ediniz ve Türkçe karşılıklarını yazınız. 
Sizce bu sözcüklerin Türkçe karşılıkları varken yabancı dildeki hallerini 
kullanmak dilimiz için ne tür problemlere yol açabilir? Bu konudaki görüşlerinizi 
tartışmacı anlatım tekniğini kullanarak birkaç cümle ile açıklayınız. 
 
 
2. Basit, türemiş ve birleşik sözcükleri tanımlayarak bu sözcük çeşitlerine ikişer 
örnek veriniz. 
 
MATEMATİK 
 

1.  Esin, matematik dersinin ilk sınavından 90, ikinci sınavından 85 almıştır. İlk 

sınav %40 , ikinci sınav %60 oranında matematik dersi notunu belirlediğine göre  

Esin’in matematik notu, karnesine kaç düşmüştür?   

 
2.            
 

0,024+0,56+2,79+4,3 
 
Yukarıda verilen işlemin sonucunun, iki basamaklı en küçük doğal sayıya eşit 
olması için, toplama eklenmesi gereken  ondalık sayı kaçtır? 
 
 

 



ENGLISH 
 
1. Look at the chart and make full sentences about games and hobbies. Which 
ones can you do? Which ones can’t you do? (For example:I can play checkers but 
I can’t play hopscotch.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Please write 3 free-time activities you like and 3 activities you don’t like in 
your notebook. 
 
 
 
FEN BİLİMLERİ 
 
1. Temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetlere günlük hayattan 

örnekler vererek açıklayınız. 

2. Kuvvet ölçen aracın adı nedir? Defterinize çizerek gösteriniz 

 
SOSYAL BİLGİLER 
 
1. Anadolu'da kurulmuş olan ilk uygarlıkları yazarak bir uygarlığın özelliklerini 
açıklayınız. 
 
2. Ülkemizde bulunan doğal varlıklara örnekler vererek gördüğünüz bir doğal 
varlığın üç özelliğini yazınız. 
 
DİN KÜLTÜRÜ 
 
1. Nezaket kuralları ne demektir? Toplum içinde uyulması gereken nezaket 

kurallarından 3 tanesini araştırarak deftere yazınız. 
 
2.  İnternet ve sosyal medya araçlarıyla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz 

gerekir? Araştırıp defterimize yazalım. 
 


