
 
 

5. Sınıf 
6 Temmuz Özel Soruları 

 
Aşağıdaki soruları defterinize tarih atarak cevaplamanız ve 

10 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.  

Yanlış Doğru 
Bir kaç Birkaç 
Herkez Herkes 
Ve ya Veya 

Bir çok Birçok 
Herşey Her şey 

 
Yukarıda verilen tabloda bazı sözcüklerin doğru ve yanlış yazımlarını görüyoruz.  
Aşağıdaki tabloda ise hatalı yazımı verilen sözcüklerin doğrularını araştırıp sen 
yazmalısın. Bu kelimelerin doğruları ile bir tekerleme de yazarsan ses ve sözcük 
benzerliklerinden yararlanarak söyleyenin hem hoşça vakit geçirmesini hem 
diksiyonunun daha iyi olmasını sağlayabilirsin. 
 

Yanlış Doğru 
Şarz  
Eşki  

Kiprik  
Kirbit  
Yalnış  

Yanlız  
 
 
2. Eş sesli (sesteş) sözcük ne demektir? “Kaz, yaz, yüz” sözcükleriyle eş sesli olma 
özelliklerini kullanarak cümleler oluşturunuz. 
 
MATEMATİK 
 
1.        “5 – 15 – 18 – 54 – 57 – 171 – A –B” 

Yukarıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelmesi gereken sayıların toplamı 

kaçtır? 

2.       “101 – (mnmn:mn)” İşleminin sonucu kaçtır? 

 



ENGLISH 
 
1. Please look at the flags carefully and write the names of the countries.  
(Write the answers as full sentences. For example: This is the flag of Turkey.) 
 
  
 
 
 
 
 
2. Mustafa Kemal Atatürk was a student at Şemsi Efendi Secondary School.  
Write your secondary school’s name in a full sentence. 
 
 
FEN BİLİMLERİ 
 
1. Uzaydan Dünya atmosferine giren taşlar göktaşı diye adlandırılır. Göktaşları 

Dünya atmosferine düşerken sıcaklıkları artar ve kor haline gelirler. Birçok 

göktaşı Dünya yüzeyine çarpmadan önce yanıp yok olur. Bir göktaşı Dünya'ya 

çarptığı zaman krater adı verilen bir çukur oluşturabilir. Bir göktaşı Dünya'ya ve 

atmosferine yaklaştığı zaman hızlanır. Bu hızlanmanın nedeni nedir? 

2. Güneş sisteminde bulunan gazsal ve karasal gezegenlerin özelliklerini araştırıp 

yazınız. 

 
SOSYAL BİLGİLER 
 
1. Sosyal Bilgiler dersinin faydalarını açıklayınız. 
 
2. “Vatandaş”ın tanımını yaparak etkin bir vatandaşın yapması gerekenlerin 
neler olduğunu açıklayınız. 
 
 
DİN KÜLTÜRÜ 
 
1. Bir şey kendi kendine var ya da yok olabilir mi?  Fiziksel ve teolojik bakış 

açılarıyla araştırınız. 
 

2.  Allah’ın her şeyi bilip görmesi insanların davranışlarını nasıl etkiler? Aile 
büyüklerinizle iletişim kurarak araştırınız. 

 


