İNTERAKTİF EĞİTİM
Genel Değerlendirme -2HAYAT BİLGİSİ
6. “Arkadaşlarımın arasında çıkan bir anlaşmazlıkta ………………………………………………………..”
1. I) Arkadaşımdan ihtiyacım olan silgiyi izin isteyerek alırım.
cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
II) Kantinden ihtiyacımı alırken sıraya girerim.
A) En sevdiğim arkadaşımdan yana olurum.
III) Beni kızdıran arkadaşıma duygularımı öfkelenmeden söylerim.
B) Hiçbir şeye karışmam, kavgayı seyrederim.
IV) Derste tartışma yaparken düşündüklerimi karşımdakine bağırarak söylerim.
C) Herkese eşit davranırım.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
7. Sınıf başkanını ve sosyal kulüplerde görev alan öğrencileri kim seçer?
A) I, II, IV
B) I, II, III
C) II, III, IV
A) Öğrenciler
2. “Ayşe’de görme problemi başlamıştı. Boyu uzun olduğu için en arka sırada
B) Öğretmenler
oturuyordu. Uzağı pek iyi göremiyordu.”
C) Müdür yardımcısı
Ayşe'nin asıl problemi aşağıdakilerden hangisidir?
8. İyi bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Arkada oturması.
A) Derste parmak kaldırarak söz ister.
B) Uzun boylu olması.
B) İstediği araç gereçlerle okula gider.
C) Görme zorluğu çekmesi.
C) Oyun oynarken kurallara uyar.
3. I) Önce söylemek istediğimi düşünürüm.
II) Dinleyenin yüzüne bakarım.
TÜRKÇE
III) Ses tonumu ayarlar, gerektiğinde vurguya özen gösteririm.
İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler yer küre üzerinde doğanın dengesini bozmayacak
IV) Konuşmalarımda nezaket ifadelerini kullanırım.
oranda doğmak, gelişmek ve yaşamak zorundadır. Endüstri atıkları, nükleer
V) Söylediklerime inanarak, kendime güvenerek konuşurum.
denemeler gibi çeşitli olaylar yüzünden doğanın dengesini bozmaktadır. Öyle
İyi bir konuşmacı yukarıdakilerden hangilerini uygulamalıdır?
ise biz dünyalılar millet farkı gözetmeksizin doğaya önem vermeli ve bu eşsiz
A) I, II, III, IV, V
B) I, III, V
C) II, IV, V
umursamazlığımızdan vazgeçmeliyiz.
4. “Arkadaş seçerken ……………… değerleri gözetmeliyiz. Bununla birlikte
Aşağıdaki üç soruyu yukarıda ki parçaya göre cevaplayınız.
farklılıklara karşı da ………………. olmalıyız.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere
9. Doğanın dengesinin bozulması sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
A) İnsanlar yiyecek sıkıntısı çeker.
A) zengin – dikkatli
B) Dünyanın doğal dengesi bozulur.
C) Dünya üzerinde canlı hayat giderek yok olur.
B) kişisel – sabırsız
10. Aşağıdakilerin hangisi endüstride ileri olmanın getirdiği zarardır?
C) olumlu – hoşgörülü
A) Çevre ve hava kirliliğini önleyememek.
5. "Berat'ın kötü bir alışkanlığı vardı. Sıraların üzerini çiziyor, kazıyor sıralarda
B) İşçi nüfusunu arttırmak için aşırı çoğalma.
çukurluklar oluşturuyordu. Bir gün Berat, sırasının üzerindeki kâğıdına güzel yazı
C) Beslenme ve ısınma amacıyla ormanları yok etme.
azamadığını fark etti."
11. Yukarıdaki yazıda anlatılan nedir?
Berat neden güzel yazı yazamıyor?
A) Çevre kirliliği
A) Kaleminin ucu bozulduğu için
B) Hava kirliliği
B) Yazmayı unuttuğu için.
C) Hepsi
C) Masası çizik olduğu için.
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12. “Minnoş’un kısa zamanda iyileşeceğini öğrenince çok sevindik.” cümlesinde
altı çizili sözcüğün yerine hangisini kullanırsak anlam bozulmaz?
A) günde
B) haftada
C) sürede
13. “yat” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Mavi renkli olan, bu limandaki en güzel yattı.
B) Kardeşim, bu akşam erkenden yattı.
C) Mehmet, eve gelir gelmez yattı.
14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Yollarda süratli giden arabalar her an kaza yapabilir.
B) Türkiye’de en uzun gündüz , 21 Haziran’da yaşanır.
C) İnsanlar neden deprem konusunda hep hazırlıksızdırlar ?
15. “Ödül” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) başarı
B) zafer
C) mükâfat
16. “İtina” kelimesinin anlamdaşı nedir?
A) dikkat
B) özen
C) sorumluluk
MATEMATİK
17. I) 6 tane karesel yüzeyi vardır.
II) 8 tane köşesi vardır.
III) 12 tane ayrıtı vardır.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisine aittir?
A) Kare
B) Küp
C) Kare prizma
18. Aşağıdaki açınımlardan hangisi koniye aittir?

A)
B)
C)
19. “Benim beş yüzeyim vardır. İki yüzeyim üçgensel bölgeden, üç yüzeyim ise
dikdörtgensel bölgeden oluşmuştur. Buna göre ben hangi geometrik şekilim?
A) üçgen prizma
B) koni
C) silindir

Aşağıdaki 3 soruyu yukarıdaki çetele tablosuna göre cevaplayınız.
20. Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
A) 48
B) 10
C) 33
21. Sınıf kitaplığında kaç tane öykü kitabı vardır?
A) 25
B) 20
C) 24
22. Sınıf kitaplığında kaç tane şiir kitabı vardır?
A) 50
B) 51
C) 56

Not: Her şekil 3 kitabı göstermektedir.
Aşağıdaki 23. 24. 25. soruları yukarıdaki grafiğe göre cevaplayınız.
23. Sınıf kitaplığımızda kaç tane roman vardır?
A) 6
B) 12
C) 18
24. Sınıf kitaplığımızda kaç tane masal kitabı vardır?
A) 20 B) 21
C) 24
25. Sınıf kitaplığında öykü ve masal kitaplarının sayısı kaçtır?
A) 30 B) 21
C) 24
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