
 
 

 

 

1. -Mert ve Efe, hafta sonunda Armağanlara

geleceklerdi. Armağan, çok heyecanlıydı. 

Arkadaşları evlerine ilk kez geliyorlardı. 

okulda Efe’ye evlerinin adresini yazıp vermişti. 

Ama evi krokiyle bulmaları daha kolaydı. Bunun

için evlerinin krokisini çizerek arkadaşlarına 

verecekti.- Armağan arkadaşlarının evini kolay 

bulmaları için hangisini vermek istiyor? 

A) Kroki 

B) Adres 

C) Telefon 

 

2. - Alper krokinin, bir yerin kuş bakışı görünüşünün 

kâğıt üzerine ölçüsüz olarak çizimi olduğunu 

biliyordu. Kâğıda evlerine yakın eczane, fırın, sağlık 

ocağı gibi belli başlı yerleri çizdi. Cadde, sokak ve 

binaların adlarını yazdı. – Yukarıda kroki ile ilgili 

aşağıdaki bilgilerden hangisi verilmemiştir?

A) Krokinin kabataslak çizildiği. 

B) Krokinin belli bir ölçü ile çizildiği. 

C) Krokinin kuşbakışı çizildiği. 

 

3. Bir yerin krokisini çizerken aşağıda verilenlerin 

hangisini kullanmayız? 

A) Kuşbakışı 

B) Kabataslak 

C) Ölçek 

 

4. Bir yerin üstten görünüşüne ne denir?

A) Kuşgözü 

B) Kabataslak 

C) Kuşbakışı 

 

5. Krokinin bir ölçüye bağlı kalmadan çizilmesine 

ne denir?  

A) Kuşgözü 

B) Kabataslak 

C) Kuşbakışı 

 

6. Krokide aşağıdakilerden hangisinin olmasına 

gerek yoktur? 

A) Ölçek  

B) Yönler 

C) Şekiller 
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7. Aşağıdakilerden hangisinin krokisi çizilmez?

A) Çantamızın 

B) Evimizin 

C) Sınıfımızın  

8. 

göre evimizin doğusunda hangisi vardır?

A) Fırın 

B) Pastane 

C) Eczane 

 

9. Krokiye göre evimizin 

A) Fırın 

B) Pastane 

C) Eczane 

 

10. Krokiye göre evimizin 

vardır? 

A) Eczane 

B) Pastane 

C) Fırın 

 

11. 

Ali’nin evi hangi sokakta yer alır?

A) Anıt Sokak 

B) Güneş Sokak 

C) Cumhuriyet Caddesi

 

12. Aşağıdakilerden hangisi hastaneden 

uzaktadır? 

A) Okul 

B) Park 

C) Cami 
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7. Aşağıdakilerden hangisinin krokisi çizilmez? 

Krokiye 

göre evimizin doğusunda hangisi vardır? 

Krokiye göre evimizin güneyinde hangisi vardır? 

Krokiye göre evimizin batısında hangisi 

 Krokiye göre 

nin evi hangi sokakta yer alır? 

Cumhuriyet Caddesi 

Aşağıdakilerden hangisi hastaneden 


