AÇILAR
			
			
DİK K AT !
			
			

Dar açı : Ölçüsü 0° büyük 90° den küçük açılara dar açı denir.
Geniş açı : ölçüsü 90° den büyük 180° den küçük açılara geniş açı denir.
Doğru açı : Ölçüsü 180° derece olan açılara doğru açıdenir.
Dik açı : Ölçüsü 90° olan açılara dik açı denir.

Aşağıdaki açıların büyüklüğünü açı ölçer ile ölçünüz. Altlarına açı çeşitlerini yazınız.
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ÖLÇÜSÜ VERİLEN AÇIYI ÇİZME
Aşağıda ölçüleri verilen açıları çizelim.
125

45

100

70

25

60

52

90
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EV ALIŞT IRMALARI
Aşağıdaki açıları ölçelim. Açıların kenar ve köşelerini isimlendirelim. Açı ölçülerini ve açıların çeşitlerini altlarına yazalım.

Aşağıda ölçüleri verilen açıları çizelim.
o
^
s(A)=55

o
^
s(F)=165

o
^
s(T)=115

o
^
s(L)=120

o
^
s(H)=100

o
^
s(R)=90

Aşağıdaki kare, dikdörtgen ve üçgeni isimlendirip altlarına yazalım.
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Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin özelliklerini boş bırakılan alanlara yazalım.

K

4cm

E
ERMK
Karesinin
Kenarları

R

Kenar
Uzunlukları

Köşe Açılarının Ölçüsü

6cm

H

M

Köşe Açılarının Çeşidi

G
3cm

E
EFGH
Karesinin
Kenarları

F
Kenar
Uzunlukları

Köşe Açılarının Ölçüsü

Köşe Açılarının Çeşidi
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MİNİ DEĞERLENDİRME
4 Yandaki karenin isimlen-

T

S

U

Y

dirilmesi hangi şıkta doğru verilmiştir?

A. STUY karesi		
B. YTUS karesi
C. USTY karesi
1 Yukarıdaki açının çeşidi aşağıdakilerden han- D. YSUT karesi
gisidir?
A. Dik açı				
C. Geniş aç				

B. Dar açı
D. Doğru açı

5 Karenin her açısının ölçüşü .............................

1		

2		

3		

4
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derecedir. Noktalı kısma aşağıdaki şıklardan hangisi
gelmelidir?
o

A. 90 				
o
C. 60 			

o

B. 75
o
D. 45

2 Yukarıdaki açıların isimleri hangi seçenekte
doğru sıralanmıştır?

A.
B.
C.
D.

1
dik açı
dik açı
dar açı
geniş açı

2		
dar açı
dar açı
dik açı
dar açı

3		
4
doğru açı geniş açı
geniş açı doğru açı
doğru açı geniş açı
doğru açı
geniş açı

F

D

B

6 Yukarıdaki açının isimlendirilmesi hangi şıkta
yanlış verilmiştir?

3 Dar açı en fazla kaç derece olur?
o

A. 60 				
o
C. 110 			

o

B. 89
o
D. 179

^ açısı
A. FDB
^ açısı
B. DFB
C. ^
D açısı
^ açısı
D. BFD
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7 Dört açısının ölçüsü ve kenar uzunlukları eşit

10 STVU şekli bir karedir. Buna
göre yandaki şekilde kaç tane dik
üçgen vardır?

olan çokgen hangisidir?
A. Dikdörtgen				
C. Çember				

B. Üçgen
D. Kare
A. 4					
C. 8					

S

T

V

U

B. 6
D. 10

8 Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenin özellikleri
arasında yer almaz?
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11 Açılarından biri 100˚ olan üçgenin diğer açıA. Açılarının her biri 90° ‘dir.
B. Dört kenarının uzunlığu eşittir.
larından biri kaç derece olamaz?
C. Köşegen uzunlukları birbirne eşittir.
o
o
B. 60
D. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. A. 30 				
o
o
C. 70 				
D. 80

9 Aşağıdakilerden hangisi DCBA karesi olarak
adlandırılamaz?
D

kenarı olamaz?
C

A.

C.

12 Aşağıdakilerden hangisi RMST karesinin bir

A

D

B

C

A

D

C

B

B.
A

B

C

B

D

A

D.

A. RS				
C. MS 			

B. TR
D. MR
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MİNİ DEĞERLENDİRME -7“Turnalar, göğün maviliğinde yıkanarak, hiç
acele etmeden süzülüyor, kanatları üzerinde
dönüyor, kanat çırptıkları zaman da uyum
içinde hareket ediyor, bazen tek tek, bazen
de hep birden bağrışıyor, sonra yine hep
birden susuyorlardı. Uzakta da olsalar, o
berrak gökyüzünde, gergin ince boyunları,
ince gagaları, açıkça görülüyordu. Bazıları
ayaklarını yarı açmış, bazıları da sımsıkı gövdelerine yapıştırmışlardı.”
Aşağıdaki ilk dört soruyu,
yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.

den
A)
B)
C)
D)

Turnaların bulunduğu yer, aşağıdakilerhangisidir?
Gölün derinlikleri
Dağların arkası
Göğün maviliği
Akarsuyun kenarı

Metne göre turnalar, nasıl hareket ediyorlardı?
A) Uyum içinde
B) Tek tek
C) Bağrışarak
D) Hep birden susarak
2

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Şemsiyesini yanına aldı, çünkü hava bulutlanmıştı.
B) Hastaneye arkadaşını ziyaret etmek için
gitti.
C) Küresel ısınma yüzünden bazı önlemler
alındı.
D) Babasının eve geldiğinden hiç haberi olmadı.
5
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1

Metne göre hep birden bağrışıp, hep
birden susan kimdir?
A) Çiftçiler
B) Turnalar
C) Çocuklar
D) Kargalar
4

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, bir
olay diğerinin nedenidir?
A) Senin için her türlü fedakârlığa hazırım.
B) Yaptıklarına için için hayranlık duyuyorum.
C) Bol bol dinlendiğim için, işime dört elle
sarılabildim.
D) Ne için bu kadar kızdığını anlayamadım.
6

Aşağıdakilerden hangisi, nesnel bir yargı
içermektedir?
A) Bütün gazeteler domuz gribinden söz
ediyor.
B) Mizahtan daha etkili anlatım araçları
olduğuna inanıyorum.
C) Çocukluğunda çok yaramaz olduğunu
söylüyor.
D) Mavi eşofmana çok sevineceğini sanmıştım.
7

Turnaların bazılarında yarı açık, bazılarında sımsıkı gövdelerine yapışmış olan nedir?
A) Gagaları
B) Boyunları
C) Kanatları
D) Ayakları
3
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ELMA AĞACI
Yine başladı soğuklar,
Boyuna yağıp duruyor yağmur,
Esiyor rüzgâr acı acı.
Nasıl geçireceksin bu kışı
Elma ağacı?
Gölgen de yok ki sana arkadaş olsun;
Tek başına kaldın bu kış kıyamette;
Artık kimse bakmaz oldu yüzüne;
Dallarına tırmanmıyor çocuklar,
Kuşlar uğramıyor semtine.
(Şükrü Enis Regü)

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Tanık olarak çağrıldığı mahkemede, şahitliğin önemini anladı.
B) Karşı kıyıya geçmeden önce bir süre ırmağın kenarında yürüdü.
C) Zamanın değerini bildiği için vaktini hiç
boş geçirmez.
D) Eğitim tüm sorunların çözümünde en
etkili araçtır.
11

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?
A) Yağmurların yağması
B) Kışın gelmesi
C) Elma ağacının yalnızlığı
D) Çocukların vefasızlığı

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir anlatım bozukluğundan söz edilebilir?
A) Ablam okuldan daha henüz gelmedi.
B) Bir türlü dikkatini toplayamıyor.
C) Kahvaltıda gazete okuma alışkanlığı hâlâ
sürüyormuş.
D) Bu işaretlerin anlamını biliyor musun?

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazma
ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yazmaya hazırlık yapmak için araç, gereç, plan ve yöntem belirlemeliyiz.
B) Harfler, sözcükler, tümceler ve satırlar
arasında boşluk bırakmamalıyız.
C) Tümcelerimizi tam ve kurallı olacak biçimde düzenlemeliyiz.
D) Geçmiş, şimdiki, gelecek ve geniş zamanı
doğru ve yerinde kullanmalıyız.
10
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8

9

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmaz.
B) Eş anlamlı sözcükler tümcenin anlamını
değiştirmez.
C) Eş anlamlı sözcükler tümceye karşıt anlam yükler.
D) Eş anlamlı sözcükler birbirinin yerine kullanılabilir.
12

“Bilim, teknik, spor, sanat ya da herhangi bir meslek alanına özgü sözcükler;
……………………………….. sözcüklerdir.”
Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Terim anlamlı 		
B) Karşıt anlamlı
C) Eş anlamlı 		
D) Eş sesli
13

Aşağıdakilerden hangisi, nokta (.) nın
kullanıldığı yerlerden değildir?
A) Tarihlerde gün, ay ve yıl belirten sayıları
ayırmada
B) Özel adları çekim eklerinden ayırmada
C) Sıra sayılarını belirtmede
D) Saat ve dakika belirten sayıları ayırmada
14
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MİNİ DEĞERLENDİRME -8“Selin hızlı çalışıyor ………….. çok hata yapıyor.”

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, virgül
(,) doğru yerde kullanılmıştır?
A) Canım anneciğim,
B) Çantasını, açtı kitaplarını çıkardı
C) Atatürk İlköğretim, Okulu Müdürlüğü’ne
D) Menekşe gül karanfil çiçekli, bitkilerdendir.
1

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde, yazım
yanlışı yapılmamıştır?
A) Sana Ayla kutlunun kitaplarını önerebilirim.
B) Atatürk 10 kasım 1938 de aramızdan
ayrıldı.
C) Sürekli milliyet gazetesi okuyor.
D) Cumhuriyet Cad. Turunç Sok. No:23’te
oturuyorum.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) fakat
		
B) ama
C) ile
		
D) ancak
5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Alçak yerde yatma sel alır, yüksek yerde
yatma yel alır.
B) Bakarsan baş olur, bakmazsan dağ olur.
C) Dost başa, düşman ayağa bakar.
D) Sakalın ak mı kara mı önüne düşünce
görürsün.
6
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2

“Yol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyimin içerisinde kullanılmıştır?
A) Bahçe ile ev arasında bir toprak yol vardı.
B) Yolda oynayan çocuklara ne olduğunu
sordu.
C) İyi davranışlarıyla arkadaşlarına yol gösteriyordu.
D) Erzurum’a gitmek için bu yolu tercih ediyorlar.
7

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de” nin
yazımı yanlıştır?
A) Dün onunla yolda karşılaştık.
B) O da arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar.
C) Ev de oturmaktan sıkılmış.
D) Hande, bu gece bizde kalacak.
3

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “ –li ”
sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
A) Hayatını dolu dolu yaşamasını biliyor.
B) Artık güneşli günleri görmek zorlaştı.
C) Sevinçten deliye döndü.
D) Kendisi yoksul ama gönlü zengin biridir.
4

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinin
eş seslisi yoktur?
A) Buradan karşı kıyıya kadar yüz.
B) Pazartesiye kadar bütün uçaklar dolu.
C) Bana getirdikleri sadece bir bardak çay.
D) Her akşam yarım saat kitap oku.
8
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?
A) Yarın getirmek üzere bu kulaklığı götürebilirsin.
B) Bu anıtı görmek için çok uzaktan geldim.
C) Her akşam gölün üstünden kuş sürüleri
geçer.
D) Öyküleri, şiirleri kadar güzel değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “abartma” vardır?
A) O köşklerin, yalıların yerine on beş katlı
apartmanlar yapılacakmış.
B) Oyunu izleyen seyirciler oyundan övgüyle
bahsettiler.
C) Usta, dünya kadar işi on günde bitirmesi
gerektiğini söyledi.
D) Evin salonunda dikkatimi küçük, eski bir
sandık çekti.

9

12

1. geldim
2. kini değil
3. sevgiyi
4. ben
5. paylaşmaya
6. dünyaya
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı
bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl
olur?
A) 6 – 3 – 1 – 4 – 2 – 5
B) 4 – 6 – 2 – 3 – 5 – 1
C) 2 – 4 – 5 – 1 – 6 – 3
D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3 – 6
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10

1. Köyde kış hazırlıkları erken başladı.
2. Arkadaşı gibi o da herkese yardım ederdi.
3. Bir daha görüşemeyeceğimiz için üzülüyordu.
4. Tiyatroyu seviyor, bu yüzden altı oyun
yazdı.

Aşağıdakilerin hangisinde nesnel bir
yargı vardır?
A) Bana göre maçı turuncu formalı takım
kazanacak.
B) Bana iki kutu sulu boya almışlar.
C) Bana kalırsa bu tatil erken bitti.
D) Bana sorarsan üstündeki kıyafetler sana
çok yakışmış.
13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “anlayış
gösterme” söz konusudur?
A) Gürültülü ve havasız ortamlardan uzak
durmak ister.
B) Evinin uzaklığını işe geç kalmasına bahane
olarak gösteriyordu.
C) Dünkü maçta hakem, yapılan faulü görmezlikten geldi.
D) Onun kırıcı sözlerini heyecanına vererek
sevgiyle gülümsedi.
14

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
11
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KOMŞU KUNDUZLAR
Bir varmış, bir yokmuş. Ağaçların arasında şırıl şırıl akan güzel bir dere varmış. Bu
derede bir de kunduz ailesi yaşarmış. Hani
şu marangoz olan kunduzlardan bahsediyorum. Ağaç dallarını ustaca üst üste koyup
baraj kurarlar ya, işte onlardan...
Bir gün anne kunduz, yavrularını da alıp
karşı derede yaşayan annesini ziyarete gitmiş. Nine kunduz da torunları da bu işe çok
sevinmişler. Ee, sevinçli olunca da zaman su
gibi akarmış. Bu sefer de öyle olmuş. Saatler
kanat açmış, günler uçup gitmiş bir kuş gibi.
Bir hafta sonra kunduzlar yuvalarına dönünce çok şaşırmışlar. Yabancı bir kunduz gelip
onları n iki kavak ötesine yerleşmiş. Anne kunduz bu duruma çok içerlemiş. Gitmiş, komşu
kunduzun yanına. Hoş geldin bile demeden vermiş veriştirmiş:
- Sen ne hakla gelip bizim yakınımıza yuva yapıyorsun? diye çıkışmış
Komşu kunduz, onun bu sözleri karşısında şaşırıp kalmış:
- Niye kızıyorsun komşu? Allah’ın koca deresi sana da yeter, bana da demiş.
Anne kunduzun kızgınlığı daha da artmış. Açmış ağzını, yummuş gözünü:
- Hayır! Komşu falan dinlemem ben! Su, senin artıklarını alıp benim yuvama getirecek. Onlarla
uğraşacak hâlim yok! Ya bugün yıkarsın yuvanı ya da ben yapacağımı bilirim!
Akşam olmuş, çekip giden yok. Gece yarısı olmuş, yuvayı yıkan yok. Herkes uykuya dalınca
anne kunduz, sessizce yeni komşunun yuvasına gitmiş. Yuvadaki ağaçların bağını çözmüş. Ne
olduysa o zaman olmuş. Koca koca odun parçaları yürümüş üzerine. Bir de barajda biriken
sular hücum etmesin mi? Anne kunduz, canını zor kurtarmış.
Fakat yuvası ve çocukları onun kadar şanslı değilmiş. Yuvası darmadağın olmuş, yavruları
da sele kapılıp gitmiş. Yavrular hem lıkır lıkır su yutuyor hem de bağırıyorlarmış:
- Anne, ne olur kurtar bizi!
Anne kunduz bir yandan çocuklarını kurtarmaya çalışıyor, bir yandan da bağırıyormuş:
- Lütfen yardım edin! Yavrularımı sel götürüyor!
Komşu kunduz kendisini kısa sürede toparlayıp yardıma koşmuş. Anne kunduzla birlikte
beş yavruyu da kurtarmışlar. Tabi anne kunduz ne diyeceğini bilememiş. Bu olayı duyan Kral
Kuskunduz, bütün kunduzları toplamış ve onlara şöyle demiş:
- Küçük bir haksızlığa uğradığınız zaman, onu gidermek için daha büyük bir haksızlık yapmayın!
O günden sonra kunduzlar, birbirleriyle çok iyi geçinmişler. Aralarındaki sorunları hep iyilikle
çözmüşler.
Bestami Yazgan
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OKUDUĞUMUZU ANLADIK MI?
1

Kunduzlar nasıl bir yerde yaşamaktadır?

2

Yazar, kunduzları niçin marangoz olarak düşünmektedir?

3

Anne kunduz yuvasından niçin ayrılmıştır?

4

Yuvasına dönen anne ve yavru kunduzları şaşırtan nedir? Bu duruma niçin kızmıştır?

5

Anne kunduz, komşusunu uzaklaştırmak için nasıl bir plan yapmıştır?

6

Anne kunduzun düştüğü durumu açıklayan bir atasözü biliyor musunuz?

7

Komşu kunduz, anne kunduza nasıl yardım etmiştir?

8

Kral Kuskunduz’un sözlerinden ne anlıyorsunuz?

Aşağıdaki cümleleri belirtilen zamandaki eylemlerle tamamlayalım.
bitirdim.
Yazları balkonda kitap okumayı ..................................

Biten eylem

Hava oldukça soğuk, kar ..................................

Devam eden eylem

Baloncu bütün balonlarını ..................................

Biten eylem

Havalar ısınınca insanlar ..................................

Devam eden eylem

Yarın sınıfça ağaç dikmeye ..................................

Gelecekte yapılacak eylem

Ayşe ablasının düğünü için elbise ..................................

Gelecekte yapılacak eylem

Güneş bir sat içinde tepeye ..................................

Biten eylem

Bahçeye diktikleri çiçekleri ..................................

Devam eden eylem

Okuldaki bütün kurallara ..................................

Biten eylem

Kırmızı ışık yanınca karşıya geçmedi ..................................

Biten eylem
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Clothes & Weather Conditions
1. Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi
bulunuz.
It’s cold. I need
my………………
A)
B)
C)
D)

Test 1

4. Cümlede bahsi geçmeyen ifade
hangisidir?
The weather is very cold. I wear
my boots, gloves and scarf today.
C)

A)

coat
hat
skirt
t-shirt

D)

B)

2. Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi
bulunuz.
It is sunny. Wear
your………………

5. Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi
bulunuz.
It is ………… Take your
gloves and scarf.

A) socks
B) dress

C) umbrella
D) hat

3. Görsele göre soruyu
cevaplayınız.
A: What’s the weather
like today?

A) sunny

B) hot C) snowy D)warm

6. Görsele gore hangi ifade
söylenebilir ?

B: ……………………………………
A)
B)
C)
D)

It
It
It
It

is
is
is
is

sunny.
rainy.
cloudy.
windy.

A)
B)
C)
D)

Take your umbrella
Wear your skirt
Wear your jeans
Take your gloves

Clothes & Weather Conditions
1. Boşluğa gelmesi gereken
ifadeleri bulunuz.

Test 2

4. Bahsedilen ifadeye uygun olan
görseli işaretleyiniz.
.Thw weather is very hot. I wear
my red dress.

It is ……………… and ………………
A)
B)
C)
D)

cold and snowy
hot and sunny
warm and rainy
cold and rainy

A)

C)

B)
2. Boşluğa gelmesi gereken ifadeyi
bulunuz.
It’s sunny. I
need ………………

D)

5. Boşluğa gelmesi gereken mevsimi
bulunuz.
A: What’s the weather like in ……………?
B: It’s very cold and snowy.

A) sunglasses
B) trousers

C) socks
D) shoes

3. Görsele göre soruyu
cevaplayınız.
A: What’s the weather
like today?
B: ……………………………………
A)
B)
C)
D)

It
It
It
It

is
is
is
is

sunny.
rainy.
cloudy.
snowy.

A) Spring
B) Summer
C) Winter
D) Autumn
6. Boşluğa yazılması gereken giysiyi
bulunuz.
I wear my …………… now
A)
B)
C)
D)

Skirt
Shirt
Trousers
Shorts

