
 
 

6. Sınıf 
13 Temmuz Özel Soruları 

 
Aşağıdaki soruları defterinize tarih atarak cevaplamanız ve 

17 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. Sıfat nedir, sıfatlar kaça ayrılır? Niteleme ve belirtme sıfatlarıyla, 
betimleyici anlatım tekniğini kullanarak odanı bize anlat. Yazmaya başlamadan 
önce odanı toplamayı unutma. 
 
2.  Ali: Temiz kıyafetlerle nereye gidiyorsun? 

Mehmet: Açık pencereleri kapatıp dışarı çıkacağım, yağmur yağacak. 
Ali: Yağmurda yürümek zor olur, rahat bir ayakkabı giy. 
Mehmet: Yürümeyeceğim , sarı trene bineceğim. 
Ali: Uzun yola gideceksen yanına yiyecek al. 
Mehmet: Susamlı simit aldım, hoşça kal. 

 
Yukarıdaki diyalogda geçen niteleme sıfatlarını bulunuz. Bu sıfatların ilk 
harflerine bakarak Mehmet’in gideceği ilçe adını tespit ederek şifreyi çözünüz. 

 
Şifre: _  _  _  _  _  _ 

 
 
MATEMATİK 
 

1. Mutlak değeri 15’ten  küçük  olan, kaç  tane tam sayı vardır? Bu sayıları 
tam cümle ile açıklayarak yazınız. 
 

2. 120 metre uzunluğundaki bir ip , makas ile 1
 

 
  metrelik  eş parçalara 

ayrılacaktır. İpin tamamını  1
 

 
 metrelik eş  parçalara ayırmak için, kaç 

kesim yapmak gerekir? 
 
ENGLISH 
 
1. Write 7 healthy foods and 7 junk foods in your notebook. (Use the words we 
learned from our second unit, Yummy Breakfast!) 

 
 

 



 
 
2.What do you eat for breakfast, lunch and dinner in a day?  
Please write as sentences. 
 
Example: 
I usually eat cheese, olives, tomatoes and eggs. I drink tea for breakfast. 
I like to eat chicken sandwich and salad for lunch. 
I eat soup, grilled meat and rice for dinner. I drink ayran mostly. 
 
 
FEN BİLİMLERİ 
 
1. Destek ve hareket sisteminde teknolojiye bağlı gelişmeler nelerdir araştırınız. 

2.Vücudumuzdaki sistemlerin sağlığını korumak için nelere dikkat etmeliyiz? 

 

SOSYAL BİLGİLER 
 
1. Hak nedir? Vatandaş olarak haklarınıza en az üç örnek veriniz. 
 
2. Sorumluluk nedir? Okuldaki sorumluluklarınıza en az üç örnek veriniz. 
 
DİN KÜLTÜRÜ 
 
1. Namazın “dinin direği” olarak ifade edilmesinin sebebi ne olabilir? Araştırıp 

defterimize yazalım. 
 
2.  Evde namaz kılmak ile camide cemaatle namaz kılmak arasında ne gibi 

farklılıklar vardır? 
 


