6. Sınıf
10 Ağustos Özel Soruları
Aşağıdaki soruları defterinize tarih atarak cevaplamanız ve
12 Ağustos Çarşamba 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. Düşüncenin yönünü değiştiren ifadeleri tanımlayınız. Bu ifadeleri kullanarak
üç adet örnek cümle yazınız.
2. Hikaye türünü tanımlayarak hikaye unsurları hakkında bilgi veriniz.
MATEMATİK

1.Yanda verilen küpün ayrıt uzunlukları toplamı 276
cm’dir. Buna göre küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç
cm’dir?
2. Bir trendeki koltukların ¾ ’ü doludur. Yolcuların ½ ‘i trenden inince trende
48 yolcu kalıyor. Buna göre trenin kapasitesi kaç yolcudur?
GENEL YETENEK
1.

ETA NOMO İMRA: ORMANDA UYUYAN GÜZEL
NOMO SORRE:
BÜYÜK ORMAN
GENİ ETO :
GÜZEL AĞAÇ
Anlamına geldiğine göre “uyuyan” anlamına gelen sözcük hangisidir?
2. “5-10-8-16-14-28-?” dizisinde “?” yerine hangi sayı gelmelidir?
3.

“6-10-9-13-12-16”

dizisindeki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre ilk terim 20
olduğunda bu dizinin ilk üç terimi ne olmalıdır?

4.“Bir yazar, tanesi 100 lira olan kitaplardan 5000 liralık satıyor. Her 100 liralık
satış için 20 lira indirim yapıyor. Bu satıştan yazarın eline kaç lira geçer?”
probleminin çözümü için verilen bilgilerden hangisi gereksizdir?
A) Bir kitabın kaç lira olduğu gereksizdir.
B) Kaç liralık kitap sattığı gereksizdir.
C) Ne kadar indirim yaptığı gereksizdir.
D) Verilen bilgilerin tümü gereklidir.

ENGLISH
1. Please, give some advice according to the health problems. You can get help
from the example.
Ex: I have a headache. What should I do?
You should take an aspirin.
a) I have a stomachache. What should I do?
b) I cough very badly. What should I do?
c) I have a backache. What should I do?
2. Look at the pictures and write the names of the illnesses.
WHAT IS THE MATTER?

FEN BİLİMLERİ
1. Aletli jimnastik yapan Berk yarışmaya başlamadan önce ellerini tebeşir
tozu ile pudralıyor. Buz hokeyi sporcusu olan Ercan ise pateninin altına
mum sürüyor. Sporcuların yaptıkları bu işlemlerin nedenlerini
açıklayınız.
2. Günlük yaşamda sürtünme kuvvetinin etkileri düşünüldüğünde sürtünme
kuvveti faydalı mı yoksa zararlı mıdır? Nedenini açıklayınız.

SOSYAL BİLGİLER
1. Yeryüzü şekillerine örnekler vererek bir tanesini açıklayınız.
2. Adana’da hangi iklim görülmektedir ve bu iklimin özellikleri nelerdir?
DİN KÜLTÜRÜ
Kubbe, minare, minber, mescit ve mihrap kavramlarının anlamları nelerdir?

