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SİHİRLİ FASULYE 

Bir zamanlar yoksul ve dul bir kadın varmış. 

Oğlu çok tembel bir delikanlı olduğu için 

paraları yok denecek kadar azmış. Bir gün o 

kadar zor bir duruma düşmüşler ki, 

kadıncağız ellerinde kalan tek mal varlığını, 

"Süt Beyazı" isimli ineklerini satmaya karar 

vermiş. Oğluna ineği pazara götürüp 

satabileceği en iyi fiyata satmasını söylemiş.  

Delikanlı pazara giderken yolda tuhaf bir 

yaşlı adama rastlamış. Yaşlı adam, ineğe bir 

göz atmış ve delikanlıya: 

“Bak çocuğum, bana bu ineği verirsen 

karşılığında sana çok değerli şeyler veririm,” 

demiş. Sonra cebinden beş fasulye tanesi 

çıkarmış. 

 “Fasulye tanesi mi?” demiş delikanlı 

tereddütle.” “Ama bunlar sihirli,” demiş yaşlı 

adam. Adam öyle deyince bu iş delikanlının 

aklına yatmış ve fasulyeler karşılığında Süt 

Beyazı’nı yaşlı adama vererek yaptığı değiş 

tokuştan memnun, eve dönmüş.  

“Anne! Bak elimde ne var!” diye seslenip 

olanları anlatmış delikanlı eve dönünce. Ama 

annesi ona çok kızmış. Fasulye tanelerini 

dışarı, eline geçirdiği tavayı da delikanlıya 

fırlatmış. 

Sabah olunca delikanlı gözlerine inanamamış. 

Yatak odasının penceresinden, dışarıda bir 

bitkinin hızla büyüdüğünü görmüş. 

Bu ne bir ağaç, ne de dev bir ayçiçeğiymiş; göğe 

doğru büyümüş sihirli bir fasulye sırığıymış. 

Delikanlı hemen pencereden sarkıp sihirli 

fasulyeye tutunmuş ve tırmanmaya başlamış.  

Yarım saat sonra kendini, her şeyin normalden 

daha büyük olduğu garip bir ülkede bulmuş. 

Tarlaların ötesinde çok büyük bir ev varmış.  

 

Delikanlı, evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı 

bir kadın açmış. “Yiyecek bir şeyiniz var mı?” 

diye sormuş delikanlı.  

 

“Var,” demiş kadın. “Ama dev kocam gelince 

ortadan kaybolman gerek. Çünkü çocuklara hiç 

dayanamaz, onları hemen yer.” Delikanlı tam bir 

şeyler yemek üzere sofraya otururken 

dışarıdan birinin gür bir sesle şunları söylediğini 

duymuş:  

 

“Fee-fi-fo-fum, işte bir çocuk kokusu aldım. 

Ölü de olsa, diri de olsa güzeldir onları yemek. 

Kemiklerini öğütür, yaparım kendime ekmek.”  

 

“Hemen fırına saklan!” demiş kadın, delikanlıya. 

Sonra da kocasına: 

 

“Ne çocuğu hayatım, dün kediye verdiğim et 

parçalarının kokusunu aldın herhalde,” diye 

seslenmiş.  

 

Yemekten sonra dev, kese kese altınlarını 

saymaya başlamış. Kısa bir süre sonra altın 

saymaktan yorulup uykuya dalmış.  
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Delikanlı saklandığı yerden çıkıp bir kese 

altın almış. Keseyi, sihirli fasulyesinden 

aşağıya atmış, ardından fasulyenin sırığına 

tutuna tutuna aşağıya inmiş.  

Annesi, artık şanslarının döndüğüne bir türlü 

inanamamış. Ama birkaç ay sonra ellerindeki 

tüm altınlar bitmiş. Delikanlı tekrar sihirli 

fasulyesine tırmanarak devin yaşadığı ülkeye 

gitmiş.  

Devin karısı bu kez ona kuşkucu bir şekilde 

davranıyormuş.  

“Geçen gelişinde bir kese altınımız 

kayboldu,” diye iğnelemiş onu. Ama yine de 

delikanlıyı içeri almış. Çok geçmeden dev 

gelmiş.  

“Fee-fi-fo-fum, işte bir çocuk kokusu aldım. 

Ölü de olsa, diri de olsa güzeldir onları 

yemek. Kemiklerini öğütür, yaparım kendime 

ekmek.” 

Bunu duyan delikanlı hemen fırına saklanmış.  

“Ne çocuğu hayatım,” demiş devin karısı. 

“Dün yediğin piliç haşlamanın kokusunu aldın 

herhalde. Sen etli böreğini yemene bak!” 

Yemeğini bitirdikten sonra dev, karısına: 

“Kadın, bana tavuğumu getir,” demiş. Karısı 

hemen tavuğu getirmiş. 

“Yumurtla!” diye emretmiş dev ve 

delikanlının hayret dolu bakışları altında 

tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Tabii 

delikanlı, tavuğu da alıp evine götürmüş. 

 

Delikanlı ile annesi böylece zengin olmuşlar. 

Ama bir yıl sonra çocuk şansını bir kez daha 

denemeye karar vermiş ve tekrar sihirli 

fasulyesine tırmanmış. Bu sefer eve, devin 

karısına görünmeden girip, bir bakır tencerenin 

içine saklanmış. 

Dev girmiş içeri. “Fee-fi-fo-fum,” diye başlamış 

yine tekerlemesine. “Eğer bu yine, o lanet olası 

çocuksa, fırına bak hayatım, kesin oradadır,” 

demiş karısı. Delikanlı orada değilmiş tabii ki.  

“Buralarda bir yerde, eminim,” diye gürlemiş 

dev, ama karısıyla birlikte evin altını üstüne 

getirmelerine rağmen onu bulamamışlar.  

Bu sefer dev yemekten sonra altın bir arp 

çıkarmış ortaya. “Söyle!” diye emretmiş ve arp 

ninniler söyleyip onu uyutmuş. O an delikanlı bu 

arpı her şeyden çok istediğini anlamış.  

Horlamakta olan devin dizine tırmanmış, 

masaya atlamış ve arpı kapmış. “İmdat!” diye 

bağırmış arp. Delikanlı, sırtında arp, masadan 

aşağıya atlamış. Dev peşine takılmış.  

 

Delikanlı sihirli fasulyesini yarıladığında arp, 

“İmdat!” diye bağırmış yine. Dev, delikanlının 

peşinden sırık fasulyesine atlamış. Delikanlı 

aşağıya ulaşınca, “Anne! Çabuk bir balta getir,” 

diye bağırmış. İkisi birlikte sihirli fasulyeyi 

baltayla kesmeye başlamışlar. Bir süre sonra 

sihirli fasulyeyle birlikte dev de yere düşmüş 

ve anında ölmüş. “Üff!” demiş çocuk. “Az kalsın 

gidiyorduk!”  
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O günden sonra delikanlıyla annesi, zenginler 

gibi yaşamışlar. Onlar söyledikçe tavuk, altın 

yumurta yumurtluyormuş. İnsanlar, altın arpı 

dinlemek için onlara para ödüyorlarmış. 

Delikanlı daha sonra güzel bir prensle 

evlenmiş ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu 

yaşam sürmüşler. 

METNİMİZLE İLGİLİ SORULARI 

CEVAPLAYALIM. 

1-   Delikanlının annesinin özellikleri 

nelermiş? 

  

A) Zengin ve çok güzel bir kadınmış  

B) Çok tembel bir kadınmış 

C) Genç ve sarayda yaşayan bir kadınmış 

D) Yoksul ve dul bir kadınmış  

2- Delikanlı, ineği aşağıdakilerden 

hangisinin karşılığında yaşlı adama vermiş?  

 

A) Beş altın lira karşılığında 

B) Beş saray karşılığında 

C) Beş fasulye tanesi karşılığında 

D) Beş tavuk karşılığında  

 

3-  Delikanlı, Süt Beyazı ucuza satınca 

annesi nasıl tepki göstermiş?  

A) Çok sevinmiş, oğluna hediye almış.  

B) Çok kızmış, onu odasına yollamış ve ona 

yemek vermemiş.  

C) Çok üzülmüş, günlerce ağlamış. 

D) Çok kızmış, yaşlı adamı şikayet edip hapse 

attırmış.  

 

 

 

4-  Sabah olunca pencereden dışarı bakan 

delikanlı neden şaşırmış?  

A) Dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü 

görmüş.  

B) İnekleri Süt Beyaz’ın geri döndüğünü 

görmüş.  

C) Bahçede oynayan perileri görmüş.  

D) Dev adamın, pencereden ona baktığını 

görmüş. 

 

5 Kapıyı açan kadın, delikanlıya hangi uyarıda 

bulunmuş?  

A) Dev gelince kafesteki kuşları al ve git 

buradan. 

B) Dev gelince fırına saklan.  

C) Dev gelince dolaba saklan..  

D) Dev gelince tavuğu al ve git buradan. 

 
6-  Delikanlı, dev uyuyunca ilk önce neyi 

almış? 
  

A) Bir kese altını                

B) Bir kese elması  

C) Kralın tacını                   

D) Bakır tencereyi 

 

7- Delikanlı, ikinci gidişinde devin evinden 

neyi almış? 

  

A) Altın yumurtlayan ördeği  

B) Altın yumurtlayan kazı  

C) Altın yumurtlayan tavuğu 

D) Altın yumurtlayan güvercini 

8-  
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8- Delikanlı en son olarak devin evinden 

neyi almış? 

A) Altın bir flüt  

B) Altın bir arp  

C) Altın bir keman    

D) Altın bir saz   

 

9- Dev nasıl ölmüş?  

A) Zehirli fasulyeyi yediği için  

B) Fırında sıkıştığı için  

C) Altın yumurtlayan tavuğu yediği için 

D) Sihirli fasulyeden düştüğü için  

10- Aşağıdakilerden hangisi, devin 

özelliğinden biridir? 

  

A) Çocukları çok sever.  

B) “Fee-fi-fo-fum” diye tekerleme söyler.  

C) Irmağın kenarında bir şatoda yaşar.  

D) Herkese altın dağıtır.  

 

11- Bu masaldan hangi sonucu çıkaramayız?  

 

A) Rahat yaşamak için başkalarının mallarını 

izinsiz alabiliriz.  

B) Çalışmadan kazanılan şeyler çabuk biter.  

C) Tembellik yapanların elinde hiçbir şey 

kalmaz.  

D) Değersiz gibi görünen şeyler çok değerli 

olabilir. 
 

12.  Bu masalda hangisi olmuştur?  

 

A) İyilik perisi, delikanlıyı sihirli süpürgesiyle 

gezdirmiştir.  

B) Dev, delikanlıyı yakalayıp cezalandırmıştır.  

C) Delikanlı bir prensesle evlenmiştir.   

D) Delikanlı, annesiyle birlikte sihirli fasulyeye 

tırmanmıştır. 

13. Aşağıdakilerden hangisi hayal ürünü 

değildir?  
 

A) Devin fasulyeden düşmesi  

B) Delikanlının ineği satması  

C) Tavuğun altın yumurtlaması  

D) Devin çocuk kokusu alması 
 

14.   Bu masalın esas kahramanı kimdir?  
 

A) Delikanlı                    B) Dev  

C) Sihirli Fasulye          D) Yaşlı adam 

 

SIFAT(ÖN AD) 

Bir varlığın  sayısını, rengini, biçimini, 

durumunu ve yerini  bildiren kelimelere SIFAT 

denir. 

 

Örnek:  

 Kırmızı kalem 

 Beş ekmek 

 Bu araba  

 Hasta adam  

 Yuvarlak masa 

 Sıcak çorba  

 Hangi ev? 

 Biraz peynir 

 

Sıfatlar ikiye ayrılır. 

1- Niteleme sıfatları   

2- Belirtme sıfatları . 
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A- NİTELEME SIFATLARI: 

Varlıkların durumunu, renklerini ve şekillerini bildiren sıfatlara niteleme sıfatı denir.  
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2- İşaret sıfatları: Varlıkların yerini işaret yoluile bildiren kelimelere denir. 

Bu ağaç.  (hangi?)Şu araba.           O kuş.         Öteki çanta.  

 

3- Soru  sıfatları: Varlıkların yerlerini, durumlarını, sayılarınısoru yolu ile belierten sıfatlardır. 

Hangi ev?       Kaç evro?       Kaçıncı yıl?      Kaçar şeker?    Nasıl film? 

 

3- Belgisiz  sıfatları:Varlıkların tam olarak değil de yaklaşık olarak belirten sıfatlar denir. 

Biraz peynir. Birkaç ceviz.  Başka çiçek.  Her öğrenci.   Bazı günler    

Bütün yıl. 

Etkinlik 1.- Cümlelerde geçen sıfatları bulunuz. Sıfatların türlerini ve neleri belirtiklerini yazınız. 

(defterinize yazınız.) 

örnek:  

 Tatilde üç kitap okudum.  

 (üç kitap  - sayısını belirtiyor.   - belirtme sayı sıfatı.)  

 Annem pazardan sivri biber aldı. 

 Maçta kaç gol attın? 

 Pembe elbisemi çok seviyorum. 

 Bu ayakkabıyı daha çok beğendim. 

 Hasta adam daha fazla dayanamadı. 

 Bazı öğrencilen okula galmadi. 
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*Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfatların altını çizin ve yer aldığı grubu işaretleyiniz. 

 

Cümle Niteleme 

Sıfatı 

Belirtme 

Sıfatı 

İşaret 

Sıfatı 

Soru 

Sıfatı 

Sayı 

Sıfatı 

Belgisiz 

Sıfat 

Mavi elbisemi babam aldı.       

Her gece yatmadan önce dişlerimi 

fırçalarım. 

      

Bu akşam bize gidiyoruz.       

Buraya öbür yoldan geldim.       

Sınava beş kişi katıldı.       

O evi dayım boyadı.       

Babam gölde büyük balık yakaladı.       

İri elmaları ayrı yere koyalım.       

Hangi okula gidiyorsun?       

Bazı insanlar yardıma muhtaç.       

 

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ 

BİLDİREN SÖZCÜKLER TEST 

1. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir varlığı 

niteleyen sözcük yoktur? 

A. Baharda ağaçlar çiçek açmaya başlar. 

B. Konu başlıklarını kırmızı kalemle yazıyor. 

C. Gürültüyle açılan büyük kapıdan içeri girdik.  

D. Sporcular sağlam bir vücuda sahiptirler. 

 

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “tatlı” 

sözcüğü adı nitelememiştir? 

A. Bahçeden tatlı elmaları topladık. 

B. Bu akşam tatlı bir uyku çekmiş. 

C. Annem bugün tatlı yaptı. 

 

 

4. Yukarıdaki tümcelerde altı çizili sözcükler, 

aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olur? 

A. Niçin?                       B. Nasıl? 

C. Kaç?                         D. Ne? 
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Sena hangi giyeceğinin rengini belirtmemiştir? 

A.  B. C. D.  

6. Hangi çocuğun tümcesinde “o” bir varlığı 

nitelemiştir? 

 

 

7.      Çay çok sıcaktı. 

         Bugün çok sıcak. 

         Sıcak davranışlarıyla herkesi etkiledi. 

         Pınar sütü sıcak içer. 

Hangi sembolle belirtilen tümcede “sıcak” 

sözcüğü bir varlığı nitelemiştir? 

A.              B.               C.                D .  

 

 

8. Yukarıdaki tümcelerde geçen illerin plaka 

numaraları belirtilmiştir. Hangi plaka numaralı 

ilin adının bulunduğu tümcede soru anlamı ön 

adla sağlanmıştır? 

 

 

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili 

sözcük, bir varlığın özelliğini bildirmektedir? 

A. Bugünkü derste şarkılar, türküler söyledik. 

B. Adam, bize dik dik bakmıştı. 

C. Babam bana yeni çanta aldı. 

D. Hafta sonları çizgi film izliyorum. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinin yanıtı bir varlığın 

özelliğini belirtmez? 

A. Bugünkü oyunda kim kazandı? 

B. Nasıl bir şehir istiyormuş? 

C. Hangi kazağı beğendin? 

D. Kaçıncı sokakta oturuyorsunuz? 

 

 



 

 

12. Hangi seçenekte “yüz” sözcüğü varlığı 

nitelememiştir? 

A. Yüz kişi gelmişti. 

B. Ağabeyim askere gideli yüz gün oldu. 

C. Babam şımarık çocuklara yüz vermezdi. 

D. Komşusu Nasrettin Hoca’ya yüz altın vermişti. 
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14. Aşağıdaki tümcelerde altı çizili 

sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelemek 

amacıyla kullanılmıştır? 

A. Arkadaşlarımızdan birkaçı ödevleri 

olduğundan gelemediler. 

B. Arkadaşlarımızdan bazıları parka gelmedi. 

C. Parktaki arkadaşlar çok eğlendiler. 

D. Bazı arkadaşlar gelmeyenlere gücendiler. 
 

15.  “Soğuk havalarda sıcak sobanın başına 

geçer, kendi demlediği koyu çayı içerdi.” 

tümcesinde geçen aşağıdaki sözcüklerden 

hangisi bir varlığı nitelememiştir? 

A. soğuk                        B. hava 

C. sıcak                          D. Koyu 

 
 

 

A. Ödevini yapmayı nasıl unutursun? 

B. Kütüphaneden hangi kitapları aldınız? 

C. Kimler benimle top oynamaya gelecek? 

D. Gecenin bu saatinde nereye gidiyor? 

 

17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde renk 

bildiren sözcük varlığı nitelemek amacıyla 

kullanılmıştır? 

A. En beğendiğim renk mavidir. 

B. Beyaz, temizliği temsil eder. 

C. Çocuk pembe gömleğini kirletmiş. 

D. Doğayı sev, yeşili koru. 
 

18.  “Büyük yumurtayı sen al, küçüğünü bana 

ver.” tümcesinde kaç tane varlığı niteleyen 

sözcük kullanılmıştır? 

 

A. 1              B. 2               C. 3                 D. 4 

 



 

19. “O” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde 

varlığı işaret yoluyla göstermektedir? 

A. O benim adıma toplantıya katılacak. 

B. O gelmese de siz ona gitmelisiniz. 

C. O her zaman planlı çalışır. 

D. O mahallede yeşil alan kalmadı. 
 

20. “Çok” sözcüğü hangi tümcede bir adın 

özelliğini belirtmemiştir? 

A. Çok laf yalansız olmaz. 

B. Az konuşan çok iş yapar. 

C. Gün boyunca çok konuştu. 

D. Çok mal göz çıkarmaz. 

 

SIFATLAR (ÖNADLAR)TEST  

1-“Odanın ortasına serdikleri yuvarlak halı çok 

güzel durmuştu.” Cümlesinde hangi kelime 

sıfattır? 

A) çok    B) güzel C) yuvarlak D) ortasına 

2-Aşağıdakilerden hangisinde bir ad birden çok 

sıfatla nitelenmiştir? 

A) Bu renkli, kokulu,  güzel çiçekleri nereden 

aldın? 

B)  Sana bir şey söyleyeceğim ama kimseye 

söylemeyeceksin. 

C) Kırmızı bisikletine binip anneannesine gitti. 

D) Şu duraktan hangi otobüsler kalkıyor? 

3-“Yarım saat bekledikten sonra kısa bir not 

yazıp evden ayrıldı.” cümlesinde geçen aşağıdaki 

kelimelerden hangisi sıfat değildir? 

A) yarım B) kısa   C) bir  D) not 
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4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen 

varlığı biçim yönünden nitelemektedir? 

A)  Kitabın yırtık yerlerini onarmaya çalışıyor. 

B)  Dikdörtgen sehpanın üzerinde dantel örtü 

vardı. 

C) Mutlu çocuk arkadaşlarına selam verip 

yoluna devam etti. 

D) Birkaç saat önce buradan ayrıldığını 

söylediler. 

 

5-I. Koyu çay içmesini doktor yasaklamış. 

    II. Kardeşimle ben canlı renkleri çok 

severim. 

    III. Daracık merdivenlerden güçlükle 

inebildik. 

    IV. Aklımdan tuttuğum sayı sekiz değil, 

dokuzdu. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde sıfat 

kullanılmıştır? 

 A) I,III ve IV  B) I ve II   

C) I,II ve III  D) II ve IV 

 

6-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili 

kelimelerden hangisi bir adı nitelemiştir? 

A)Yaptığınız kek çok güzel olmuş. 

B)Saygılı olduğu kadar çalışkandır da. 

C)Meyvelerin olgun olanlarını topladık. 

D)Defterime eğik çizgilerden süsleme yaptım. 

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru 

anlamı sıfatla sağlanmıştır? 

A) Hangilerini daha çok beğendin? 

B) Bu kadar işi tek başına nasıl yaptın? 

C) Kaç aydır bu kursa devam ediyorsun? 

D) Niçin yanımıza gelip oturmuyorsun? 
 



TÜRKÇE 
 

 

8-“Birkaç gün sonra yaşlı adam elinde 

bastonuyla büyük evin bahçesine 

geldi.”cümlesinde nitelenen adların tümü 

hangi seçenekte verilmiştir? 

A) gün, adam, ev B) yaşlı, ev, bahçe  

C) gün,el,bahçe D) adam,el,bahçe 

 

  9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden 

çok sıfat vardır? 

A) Şişedeki su yarıya kadar inmişti.          

B) Çamurlu botlarınla içeri girince annem kızdı. 

C) İki yıldır bu eski evde oturuyorlar.         

D) Üç gündür durmadan kar yağıyor. 

 

10-…………………elbiseni mi giyeceksin? 

Cümlesinde noktalı yere aşağıdaki 

sıfatlardan hangisi yazılamaz? 

A) Pembe B) uzun     C) yeni D) zayıf 

 

  11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde renk 

adı sıfat olarak kullanılmamıştır? 

    A) Sarı başaklar tarlayı yorgan gibi örtmüş.     

    B) Pembe yanaklarında çiller vardı. 

    C) Mavi, renklerin içinde en çok beni 

rahatlatandır.       

    D) Kırmızı kazağını giyip saçlarını arkadan 

topladı. 

12-“Yüz”kelimesi aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır 

A) Yüz göz olmanız kötü olmuş.               

B) Yüz güzelliği o kadar da önemli değil. 

C) Yüz verince astarını istiyor.                  

D) Yüz yaşına kadar yaşamış gerçekten. 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

kelimenin görevi sıfattır? 

a)  O da gelsin de öyle başlayalım.          

b) Şu benim en sevdiğim kokudur. 

c) Bu çorbayı sen iç istersen.                   

d) Onlar erkenden gidip yer kapmışlar. 

 

14.“Kitap” kelimesi aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde bir sıfatla nitelenmiştir? 

A) Bazı kitapları okumakta zorlanıyorum.    

B) Sana aldığım kitabı beğendin mi? 

C) Çocuklar mutlaka kitap okumalıdır.          

D) Yarın kitap almak için kitapçıya gideceğim. 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yönelme 

durum eki almış addan önce sıfat 

kullanılmıştır? 

A) Köye giden dar yolda ilerlememiz çok zor oldu. 

B) Önümüzdeki üç yıl içinde ne olacağını 

bilemeyiz. 

C) Salonumuzdaki kırmızı koltuklara yeni yüz 

alacağız. 

D) Sokağın köşesindeki eski binayı 

boyayacaklarmış. 

 



 

MATEMATİK 
 

 

 

 

MATEMATİK – ALAN ÖLÇÜSÜ ve PROBLEMLERİ 

Aşağıdaki şekillerin alanlarını birim cinsinden bulun. 

     

     

   

 1.Bir kenarı 9 cm olan bir karenin alanı ne 

kadardır? 

 

 

2.Çevresi 80 cm olan karenin alanı ne 

kadardır? 

 

3.Kısa kenarı 5cm, uzun kenarı bunun üç katı 

olan bir dikdörtgenin alanı ne kadardır? 

 

 

4.Alanı 64 cm² olan bir karenin çevresi ne kaç 

cm’dir? 

 



 

 

 

 

  

 
 

 

MATEMATİK 
 

5.Uzun kenarı, kısa kenarının 3 katı olan bir 

dikdörtgenin çevresi 80 cm’dir. Bu dikdörtgenin 

alanı ne kadardır? 

 

 

6.Bir kenarı 30 m olan kare biçimindeki tarlamın 

3/5’ine buğday, geri kalanına arpa ektim. 

Tarlamın ne kadarına arpa ektim? 

 

 

7.Kısa kenarı 5 m olan bir dikdörtgenin çevresi 

50 m’dir. Bu dikdörtgenin alanı ne kadardır? 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

  

Yukarıdaki karelerden bir tanesinin kenarı 5 cm 

olduğuna göre, büyük dikdörtgenin alanı ne 

kadardır? 

 

 

 

 

 

KİLOGRAM – GRAM 

DÖNÜŞÜMLERİ 

KİLOGRAM : 1.000 gram  1 kilogramdır. 

Kilogram kısaca kg ile gösterilir. 

GRAM : Kilogramın binde birine gram denir. 

Gram kısaca g ile gösterilir. 

Aşağıdaki kilogram olarak verilen değerleri 

gram cinsine çeviriniz. 

KİLOGR

AM 

GRAMI BULMA 

FORMÜLÜ 

GRAM 

2 kg 2x1.000 = 2.000 2.000 gram 

3 kg   

5 kg   

7 kg   

12 kg   

15 kg   

8 kg   

17 kg   

23 kg   

36 kg   

45 kg   
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Aşağıdaki gram olarak verilen değerleri 

kilogram gram cinsine çeviriniz. 

GRAM KİLOGRAMI 

BULMA FORMÜLÜ 

KİLOGRAM 

2.000  g  2.000 : 1.000 = 2 kg 2 kg 

2.500  g 2.500 : 1.000 =  

3.400  g   

6.000  g   

8.000  g   

12.000 g   

46.000 g   

24.000 g   

32.000 g   

35.000 g   

45.000 g   

54.000 g   

 

AĞIRLIK PROBLEMLERİ 

1 –  7  tane eriğin kütlesi  500 g’dır. Aynı 

büyüklükteki 28 eriğin kütlesi kaç 

kilogramdır?                                               

Çözüm :   

 

 

 

2 –  50  gramı  75 kr  olan kuru nanenin  bir 

kilosu kaç TL’dir ?                                                                                           

Çözüm :   

 

3 –  Bir üretici bahçesinde ürettiği 3 t patatesi 

15 kg’lık çuvallara koyup bir çuvalını  50 TL’den 

satıyor. Kaç TL para kazanır?                                        

Çözüm :   

 

 

4 – 45 t  çimento bir inşaat sahasına, 1.800 kg  

taşıyabilen kamyonetlerle kaç seferde taşınır ?                  

Çözüm :   

 

 

5 –  20  dakikada   240 kg  buğday  öğüten un 

değirmeni  8 saatte kaç ton buğday öğütür ?                      

Çözüm : 

 

 

6 – Kilogram fiyatı aynı olan yeşil zeytinden 

çeyrek kilogram, siyah zeytinden yarım kilogram 

aldım. Aldığım zeytinler için  18 TL ödedim. Bu 

zeytinlerin bir kilogramı kaç TL’dir?                                                           

Çözüm : 

 

 

7 –  Boş süt şişesinin kütlesi   240 g , şişe süt ile 

dolu iken  1 kg  geliyor. Şişe yarısına kadar süt 

ile dolu iken kaç gram gelir ?                                                     

Çözüm :   
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8 –  Aşağıda  kayısı , incir ve elmanın ikişer 

tartılarak kütleleri verilmiştir. 

         

                        
 

İncir, kayısı ve elmanın kütleleri toplamı kaç 

gramdır?                                                                           

Çözüm :      

 

 

 

9 –  5  kg  domatesten  2  kg  salça elde 

ediliyor. 130  kg  domatesten kaç kg salça 

elde edilir?                   

Çözüm : 

 

 

10 –  Kayısı  kuruyunca  kütlesinin   
1

3
  ‘ ini  

kaybetmektedir.  312  kg  kayısı kuruyunca  

kaç kg  gelir ?                                                                                                                                               

Çözüm :   
 

 

 

11 –  Annem  12  kg  salçayı biri diğerinden 

bir kilogram fazla salça alan üç kavanoza 

doldurdu. En küçük kavanozda kaç kilogram 

salça bulunur? 

Çözüm :   

 

12 –  Bir  salça kavanozu tamamen dolu iken  3 

kg, yarısına kadar dolu iken  1.800  g  geliyor. 

Boş kavanozun kütlesi kaç gramdır?                                           

Çözüm : 

 

 

 

 

13 –  Kuru  yemişçiden   1 
1

10
  kg   leblebi ,  

3

4
kg    

üzüm,  
3

5
 kg fındık  , 

4

10
kg fıstık ile  

7

20
kg     

kabak çekirdeği aldım. Aldıklarımızın toplamı 

kaç gramdır?                                                                                                     

Çözüm :       

 

 

 
 

14 –  Kilogramı  45 TL  olan fındığın  1400 g’si  

kaç liradır ?                                                                          

Çözüm :   

                                   
 

15 –   

 

Annem kilogramı  14  TL  olan biber salçasından  

üç buçuk kilogram aldı. Kaç lira para öder?                         

Çözüm :   

 



 

 

MATEMATİK 
 

16 – Bir  kilogram kabuklu cevizden  480 g  

ceviz içi elde ediliyor. 12 kg ceviz içi kaç 

kilogram kabuklu cevizden elde edilir?                                                           

Çözüm :   

 

 

 

17 –  Dolmalık biber kuruyunca kütlesinin  
2

5
   ‘ 

ini kaybetmektedir.  75 kg kuru biber elde 

etmek için kaç kilogram dolmalık biber 

kurutmamız gerekir?                                                                                                                                              

Çözüm :   
 



 

 

FEN BİLİMLERİ 
 

TEST 

1. Aşağıdakilerden hangisi yaşam alanının 

tanımıdır?  

A) Ormanlık alanlarla kaplı olan yer 

B) Hijyen bir çevre  

C) Canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli 

olan alan  

D) Suluk alan  

 

2. I. Alışverişe çıkmadan önce liste hazırlamalıyız. 

 II. Çabuk bozulabilecek besinleri gerektiğinden 

fazla almamalıyız.  

III. Besin maddelerini uygun koşullarda 

saklamalıyız. 

 IV. İndirimdeki gıdaları fırsatı kaçırmamak için 

ihtiyacımızdan fazla almalıyız.  

Besin tasarrufuyla ilgili yukarıdaki ifadelerden 

hangisi veya hangileri doğrudur?  

A) I ve II   B) I, II ve III  

C) I, III ve IV  D) II, III ve IV  

 

3. Aşağıdaki canlıların hangisinin yaşam alanı 

diğerlerinden farklıdır?  

A) Aslan B) Penguen C) Ayı D) Zürafa  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi hem su hem de 

karada yaşayabilir?  

A)Kurbağa  B) Balık  C) Kedi  D) Sinek 

 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Su hiç tükenmeyecek bir kaynağımızdır.  

B) Kağıt ve camın geri dönüşümü mümkün 

değildir. 

C) Işık yayarak çevresini aydınlatan varlıklara 

ses kaynağı denir.  

D) Mikrofon ve megafon sesin şiddetini arttırır. 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık 

kaynaklarına aittirler?  

A) Meşale-ampul-şimşek  

B) Güneş-yıldız- mum  

C) Ateş böceği-şimşek-Güneş  

D) Floresan-şimşek-ateş böceği  

 

7. Sıvıların bulunduğu kabın şeklini almasının 

sebebi nedir?  

A) Akışkan olması  

B) Belli bir şeklinin olması  

C) Bulunduğu ortama yayılması  

D) Hayat kaynağı olması  

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs tarafından 

çekilir?  

A) Bardak   B) Demir bilye  

C) Çakıl   D) Altın yüzük 



 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ 
 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdaki maddelerin hangisinin belirli bir 

şekli ve hacmi vardır?  

A) Süt   B) Hava   

C) Benzin   D) Kalem  

10. Aşağıdakilerden hangisinde maddenin 

hacmi ifade edilmiştir?  

A) 13 kg     B) 6 t   C) 25 ml     D) 30 cm  

11. Gazın direk sıvıya dönüşmesine ne denir?  

A) Yoğunlaşma   B) Bozunma  

C) Kırağılaşma   D) Süblimleşme  

12. Duraktaki yolcuyu almak için minibüs 

şoförü hangi hareketi yapar?  

A) Hızlanma    B) Yavaşlama 

C) Yön değiştirme   D) Dönme  

13. Saatin yelkovanının hareket etmesi hangi 

tür harekete örnektir?  

A) Sallanma   B) Yön değiştirme  

C) Dönme   D) Yavaşlama  

14. Hangileri suyla karıştığında çözelti 

meydana getirir?  

A) Şeker   B) Kum   

C) pirinç   D) Çakıl 

 

15. Isınan ve ya soğuyan bir maddenin 

kütlesinde ne gibi bir değişik gözlemlenir?  

A) Azalır     B) Değişir  

C) Önce artar, sonra azalır   D) Değişmez 

16. Katı maddelerin su içinde görünmeyecek 

şekilde dağılmasına ne ad verilir? 

 A) Çözelti  

B) Çözünme  

C) Karışım  

D) Bozunma  

17. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın 

gözlemlenebilen katmanlarının en dışında yer 

alır?  

A) Atmosfer B) Manto C) Çekirdek D) Su küre  

 

18. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre 

daha fazla enerji veren besinlerle doludur? 

 A) Mandalina-limon-armut 

 B) Karnabahar-ıspanak-kabak  

C) Leblebi-kavun-çilek  

D) Fındık-fıstık-ceviz 

 

19. Dünya’da aynı yönde giden tüm taşıtlar, 

eninde sonunda tekrar başladıkları yere geri 

döner. Bunun temel sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Dünya’nın kendi çevresinde dönmesi  

B) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi  

C) Dünya'nın yuvarlak olması 

 D) Dünya'nın gezegen olması  

20. Kayaçlar Dünya'nın hangi katmanında 

bulunur?  

A) Ateş kabuğu   B) Yer kabuğu  

C) Çekirdek    D) Atmosfer 



 

  

SOSYAL BİLGİLER 

TÜRK CUMHURİYETLERİ 

• Günümüzde Türkiye dışında başka 

ülkelerde de yaşayan Türk toplulukları 

vardır. 

• Bunların büyük kısmı Orta Asya'dadır. 

 

Türk Cumhuriyetleri,  

1.Azerbaycan 

2.Türkmenistan 

3.Özbekistan 

4.Kırgızistan 

5.Kazakistan  

6.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere 6 

tanedir. 

 

AZERBAYCAN 

• Türkiye sınırına yakın bir ülkedir. Komşu 

ülke sayılmaktadır. 

• Azerbaycan ile Türkiye  kendilerini "iki 

devlet bir millet" olarak ifade eden iki 

kardeş ülkedir. 

• Başkenti Bakü’dür 

• Nüfusu 9,7 milyondur. 

• Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik 

ilişkiler oldukça iyidir. 

 

 

 
• Türkiye Azerbaycan'a çeşitli ürünler 

satmaktadır. 

• Türkiye Azerbaycan'dan başta petrol 

olmak üzere birçok ürün satın 

almaktadır. 

TÜRKMENİSTAN 

• Orta Asya’da yer alan bir Türk 

ülkesidir 

• Türkiye ile Türkmenistan arasında 

karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı 

bir ilişki vardır. 

• Başkenti Aşkabat'tır. 

• Nüfusu 5,4 milyondur. 

• Türkmenistan vatandaşları her yıl 

ülkemizi turizm ve ticaret için 

ziyaret etmektedirler. 

• Binlerce Türkmen öğrenci 

üniversitelerimizde öğrenim 

görmektedir 

ÖZBEKİSTAN 

• Orta Asya’da bulunmaktadır. 

• Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan 

ilk ülke Türkiye'dir. 

• Başkenti Taşkent'tir. 

• Nüfusu 31,2 milyondur. 

• Türkiye ile Özbekistan arasında iyi 

ticari ilişkiler vardır. 

• Özbekistan'da 700 tane Türk 

firması iş yapmaktadır. 

 



 

SOSYAL BİLGİLER 

KIRGIZİSTAN 

• Orta Asya’da bulunmaktadır. 

• Türkiye ile ebedi dostluk anlaşması 

imzalamıştır. 

• Başkenti Bişkek'tir. 

• Nüfusu 6 milyondur. 

• Kırgızistan Türkiye'den çeşitli ürünler 

satın almaktadır. 

• Her yıl karşılıklı ülke ziyaretleri 

yapılmaktadır. 

KAZAKİSTAN 

• Orta Asya’da bulunmaktadır. 

• Yüz ölçümü olarak en büyük Türk 

ülkesidir. 

• En fazla ticaret yaptığımız ülkedir. 

• Başkenti Astana'dır 

• Nüfusu 18 milyondur. 

• Kazakistan'la ilişkilerimiz eğitim ve 

kültürde de güçlüdür. 

• Kazakistan'da ortak Türk-Kazak 

Üniversitesi kurulmuştur. 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

• Türkiye’nin güneyinde yer alan bir ada 

ülkesidir. 

• Türkiye'de "Yavru Vatan" olarak 

adlandırılır. 

• Başkenti Lefkoşa'dır. 

• Nüfusu yaklaşık 200 bindir. 

• Ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti'ni siyasi, askeri ve 

ekonomik konularda desteklemektedir.  

• Türkiye ile ticari ilişkileri gelişmiştir. 

 

 

 

   Aşağıdaki  soruları cevaplayınız. 

1-Azerbaycan'ın başkenti neresidir? 

  

2-Türkmenistan'ın başkenti neresidir? 

  

3-Özbekistan'ın başkenti neresidir? 

  

4-Kırgızistan'ın başkenti neresidir? 

  

5-Kazakistan'ın başkenti neresidir? 

  

6-KKTC'nin başkenti neresidir? 

  

7-Nahcivan Özerk Cumhuriyeti 

nedeniyle komşumuz olan ülke 

hangisidir? 

  

8-'İki devlet bir millet' olarak ifade 

edilen ülke hangisidir? 

  

9-Azerbaycan ülkemizin ne tarafında? 

  

17-1997'de Wbwdi Dostluk ve İş 

Birliği Antlaşması, hangi ülke ile 

imzalanmıştır? 

                

18-TİKA, hangi ülkede temiz içme suyu 

kuyusu açmıştır? 

  

19-Orta Asya'daki Türk 

Cumhuriyetleri arasında en geniş yüz 

ölçümüne sahip ülke hangisidir? 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER 

TÜRK CUMHURİYETLERİ 
  

Ülke Başkenti Nüfusu 
Sattıklarımız 

(İhracat) 

Aldıklarımız 

(İthalat) 
İlişkilerimiz 

Azerbaycan 

          

Türkmenistan 

          

Özbekistan 

          

Kırgızistan 

          

Kazakistan 

          
 

23-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 

ne kadar Türk yaşamaktadır? 

  

23-2015'de KKTC Su Temin Projesi ile 

hangi ilimizden KKTC'ye boru hattı 

döşenmiştir? 

  

        
 

20-Orta Asya'daki Türk 

Cumhuriyetleri arasında en fazla 

ithalat ve ihracat yaptığımız ülke 

hangisidir? 

  

21-1993'te Kazakistan’da kurulan 

üniversitenin adı nedir? 

  

22-Ülkemizde 'Yavru Vatan' olarak 

adlandırılan ülke hangisidir? 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH 

UNIT 10 FOODS & FRUITS 

Foods 

 

Drinks 

 

Would you like .... / Do you want 

.....? ( ...... ister misin?) 

 *Yes,please 

  * No,thanks.I am full. 

* Not now,thanks. 

* No,thanks. Maybe later. 

 
Cheese (Peynir) 

Chicken (Tavuk) 

Butter (Tereyağı) 

Bread (Ekmek) 

Pasta (Makarna) 

 
Milk (Süt) 

Orange juice (Portakal suyu) 

Lemonade (Limonata) 

Water (Su)  

Hot chocolate (Sıcak çikolata) 

Tea (Çay) 

Coffee (Kahve) 

Coke (Kola) 

 

 

 

 

 

 

Are you hungry? (Acıktın mı?) 

 

  

 

 

 

Are you thirsty? (Susadın mı?) 

 

   

 

 
A: Do you want a sandwich? (Sandviç ister misin?) 

B: Yes,please. I am hungry. (Evet lütfen. Acıktım.) 

 
A: Would you like a hamburger? (Hamburger ister misin?)  

B: No,thanks.I am full. (Hayır, teşekkürler. Tokum.)  

 
A: Do you want some water? (Biraz su ister misin?) 

B:  Yes,please. I am thirsty.(Evet lütfen. Susadım.) 

 
A: Would you like some chicken? ( Biraz tavuk ister misin?) 

B: Not now,thanks. ( Şimdi değil,teşekkürler) 

 

 
Yes, I am. I want a sandwich. 

(Evet. Bir sandiviç istiyorum.) 

 
No, I am not. 

(Hayır.) 

 
Yes, I am. I want some water. 

(Evet. Biraz su istiyorum.) 

 
No, I am not. 

(Hayır.) 
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FOOD AND DRINKS  (YİYECEK VE İÇECEKLER) 

Food  Yiyecek  Taco  Meksika yemeği  

Drinks  İçecekler  Turkish delight  Lokum  

Fruit  Meyve  Baklava  Baklava  

Vegetable  Sebze  Sushi  Suşi   

Meat  Et  Pasta  Makarna  

Apple  Elma  Cheesecake  Peynirli kek  

Orange  Portakal  Cupcake  Küçük kek  

Apricot  Kayısı  Toast  Tost  

Strawberry  Çilek  Jam  Reçel  

Grapes  Üzüm  Honey  Bal  

Fig   İncir  Soup  Çorba  

Peach  Şeftali  Bread  Ekmek  

Watermelon  Karpuz  Pepper  Biber  

Melon  Kavun  Lettuce  Marul  

Cherry  Kiraz  Turnip  Turp  

Plum  Erik  Tea  Çay  

Banana  Muz  Coffee  Kahve  

Lemon  Limon  Turkish coffee  Türk kahvesi  

Milk  Süt  Tomatoes  Domates  

Orange juice  Portakal suyu  Potatoes  Patates  

Water  Su  Butter  Tereyağı  

Onion  Soğan  Cheese  Peynir  

Corn  Mısır  Dairy products  Süt ürünleri  

Carrot  Havuç  Fish  Balık  

Spaghetti  Spagetti   Chicken  Tavuk  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lasagna  Lazanya  Meatballs Et köftesi  

Olives  Zeytin  Beef  Biftek, sığır eti  

Egg  Yumurta  Hamburger  Hamburger  

Pizza  Pizza  Sandwich  Sandviç  

Hot dog  Sosisli sandviç  Omelette  Omlet  

To be Thirsty  Susamış olmak  Lemonade  Limonata  

To be Hungry  Aç olmak  Parsley  Maydonoz  

To be Full  Tok olmak  Main course  Ana yemekler  

Dessert  Tatlı  Milkshake  Dondurmalı süt  

Chocolate  Çikolata  Biscuit  Bisküvi   

Junk food  Abur cubur  Chips  Cips , Patates kızartması  

Pudding  Puding  Ice cream  Dondurma  

Salad  Salata  Rice  Pilav  

Coke  Kola  Mineral water  Soda, maden suyu  

Eat  Yemek Sugar  Şeker  

Drink  İçmek  Salt  Tuz  

Salami  Salam    
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Görsellerden yararlanarak yiyecek ve içeceklerin ismini yazınız. 

 

Tarif edilen yiyecekleri bulunuz. 

1) It’s drink. It’s white. What is this? 

2) It’s fruit. It’s yellow. Monkeys like it. What’s this? 

3) It’s vegetable. It’s red. What’s this? 

 

Boşluklara gelebilecek kelimeleri seçiniz. 

1) There is some ________.          A)  apples      B) bananas     C) fish 

2) There isn’t any _______.          A)  bread       B) carrots     C) eggs 

3) There aren’t any _______.       A)  tomatoes  B) milk          C) water 

4) There are some ________.      A)  meat         B) potatoes   C) jam 

5) There is some _________.       A) oranges     B) apples       C) orange juice 

Cümlelerde bazı hatalar bulunmaktadır.Onları bulup karşılarına doğrusunu yazınız. 

1) There are any apples in the basket. 

2) There is some bananas. 

3) Are there some carrots? 

4) There isn’t any eggs. 

5) There aren’t any cheese on the plate. 

Grubu bozan kelimeyi işaretleyiniz. 

1)  a) Art      b) Music     c) Spinach    d) Science 

2) a)  Wednesday     b) Day     c) Sunday    d) Saturday 

3) a) Milk     b) Jam    b) Water    d) Orange Juice 

4) a) Monday   b) October    c) May  d) April 

5) a) Honey    b) Apple    c) Strawberry    d) Tangerine 
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Verilen durumlara uygun 

tavsiyelerde bulununuz. 

1) I’m hungry.  

2) I’m thirsty.  

3) I’m tired.  
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A – Çocuklar ile tanıttıkları babalarını eşleştirin.  

My father is of medium 

height. He has got a 

long beard.  

 
 

My father is short. He 

is bald. He is cheerful. 

 

 

My father is slim and 

tall. He is funny. 

 

 

My father is very short 

and fat. 

 

 

 

 



 

B – Verilen yiyecek ve içecekleri uygun şekilde gruplayın. 

milk orange meatballs strawberry chicken 

fish tomato tea beef apple 

banana coffee orange juice potato carrot 

 

Meat Drinks Fruit Vegetables 

 

 

   

 

C – Resimlerle anlatılanları eşleştirin. 

   
I'm hungry. I want a sandwich. 

 

I'm thirsty. I want some water. 

 

I'm full, I don't want any food 

or drinks.  

 

D- Aşağıdaki soruları cevaplayın.  

* Do you like apple?                               ……………………………………………………………………… ( - ) 

* Are you full?                                       ……………………………………………………………………… ( + ) 

* What do you want?                              ………………………………………………………………………  

* May I borrow your sunglasses?            ……………………………………………………………………… ( - ) 

* It is March. What season is it?           ………………………………………………………………………  
 

E – Konuşmaları dikkatli okuyarak, konuşmalarda geçen yiyecek ve içeceklere geçmeyenlere ise X 

işareti koyun. 

 

Woman:What do you want for 

breakfast? 

Man: I’m very hungry and thirsty. 

I want a cup of coffee, a toast and 

some honey. 

Woman:What do you need for 

breakfast? 

Man: I’m not thirsty. I want some 

toast and some olives. 

Mother: What do you need for 

breakfast? 

Boy: I’m not hungry. I want an egg 

and some milk. 

 

 1  2  3 

ENGLISH 
 



 

ENGLISH 
 

F – Aşağıdaki test sorularını cevaplayın. 

Tom:Are you hungry? 

Sue: Yes, I’m hungry. I want some ……………………… 

1 – Boş bırakılan yere hangisi yazılamaz? 

a) apple juice            b) meatballs 

c) chicken                 d) bread 

 

“She is slim and tall. She has got 

………………… hair.” 

5 – Boşluğa hangisi yazılabilir? 

a) wavy             b) dark 

c) straight        d) curly 

 

John:Are you hungry? 

Mark: No, I’m full but I’m thirsty. I want some 

……………………… 

2 – Boş bırakılan yere hangisi yazılabilir? 

a) cheese                  b) water 

c) strawberry           d) banana 

Nick: What is the weather like in autumn? 

Mary: It is rainy and wet. I need ………… and 

………… 

6 – Boşluklara hangileri yazılabilir? 

a) sunglasses – gloves              b) boots – a scarf 

c) a raincoat – an umbrella       d) a jacket - 

shorts 

 

3 – What does Julie look like? 

a) She is slim and tall. She has got 

straight long blond hair. 

b) She is of medium weight and fat. 

 

 

 

c) She is tall. She has got curly dark hair. 

d) She is of medium height. She has got wavy 

hair. 

 

Sinem: What is the weather like in today? 

Yusuf: It is ………………………… 

7 - Boşluğa hangisi yazılabilir? 

a) foggy             b) cloudy 

c) snowy             d) thundery 

8- What season is it? 

a) It is spring. 

b) It is winter. 

c) It is summer. 

d) It is autumn (fall). 

4 – Hangisi görseldeki adamı 

tanımlamak için kullanılamaz? 

a) nice              b) rude 

c) polite            d) helpful 

 

 

A) Circle the correct answer. 

 

1) Thank you. I don’t want pasta. I’m hungry / full. 

 

2) I’m very thirsty. I would like some lemonade / sandwich. 

 

3) I’m very hungry. I want a cupcake / milk. 

 

4) I have pasta / marmalade for breakfast. 

 

5) It’s very hot today.I want some lemonade / coffee. 

 

6) I want some tea / chicken. I’m hungry.   7) I’m cold. Let’s drink tea / milkshake. 
 

 

 

 

 

 



 

B) Put the words in order. 

 

1) you / do / want / chicken / some / ? / 

…………………………………………………………………………….. 

 

2) want / I / some / lemonade / 

……………………………………………………………………………… 

 

3) later / maybe / not / now / 

……………………………………………………………………………… 

 

4) about / how / honey / some / ? / 

………………………………………………………………………….. 

 

5) you / like / would / some / coffee / ? / 

…………………………………………………………………………………. 

 

6) eat / meatballs / some / I / may / ? / 

………………………………………………………………………………. 

 

7) you / an / ? / apple / do / want / 

………………………………………………………………………………… 

 

8) what / breakfast / you/ do / eat / ? / 

for / 

…………………………………………………………………………………… 

 

9) like / honey / ! / I / Yummy / 

……………………………………………………………………………………… 
 

C) Read and Circle. 

 

1) Pınar :……………….. would you like? 

 a) Where 

 b) What 

 c) When 

 d) Which 

 

2) Mert : I’m thirsty. ………….. I drink 

something? 

a) May 

 b) Do 

 c) Am 

 d) Is 
 

3) Sare : Sure. …………..you like some orange 

juice? 

   Zeynep : Yes, please. I like orange juice. 

a) Can 

b) Are 

c) Would 

d) Does 

 

4) Nehir : …………. you want some cake? 

   Elif : No, thanks. 

 a) Would 

 b) Do 

 c) Are 

 d) Is 

 

5) Duygu: …………. about some cookies? 

a) Where 

b) When 

c) Who 

d) What 

 

6) Duru: I ……… olives, cheese and an egg ………. 

breakfast. 

 a) have / for 

 b) has / for 

 c) am / at 

 d) can / on 

 

7) Buğlem : I ………. milk. It’s healthy. 

  a) eat 

  b) do 

  c) drink 

  d) can 
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1.Doğru seçeneği işaretleyiniz .      

Let's drink................ . 

A)  milk                   

B)  orange juice 

C)  coffee          

D)  water. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yiyecek (food) 

değildir ? 

A) olive   B) butter    C) milk            D) cheese 

 

3. Hamburger is an .................... food. 

 A)  Turkish           

B)  Amerikan             

C)  Japanese             

D)  English             

4. I like bread with ................. .  

A)  honey 

B)  soup 

C)  olive  

D)  butter 

5.  

 

A)  tea 

B)  lemonade 

C)  milk  

D)  mineral water 

 

 

 
I,m thirsty.I want......... 

 

 

6.Would you like a sandwich ?  

Yukarıdaki soruya seçeneklerden hangisi 

ile cevap verirsek teklifi  kabul etmiş 

oluruz? 

A)  Yes,please.            B)  No,thanks 

C)  Maybe later.         D)  Not now. 

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır ?   

A)  hamburger               food               

B)  bread                        food 

C)  water                        drinks     

D)  yoghurt                    drinks 

 

8. A)  I,m happy.             

B)  I,m hungry.             

C   I,m thirsty.             

D)  I,m cheerful.             

9. Aşağıdaki  eşleştirmelerinden   hangisi 

yanlıştır? 

A)  B)  C)  D) 

 

10.  …………........... is a Japanese food. 

A) Fish and Chips    

B) Kebab     

C) Sushi  

D) Pizza 

 

 ________.I want......... 

 

lemonade egg   meat butter 
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11. A)  I,m happy.             

B)  I,m hungry.             

C   I,m thirsty.             

D)  I,m cheerful.             

 

12. A)  excuse me      B) quiet please 

C)  maybe later         D) say that again 

 

13. Seçeneklerden hangisi "Şimdi   

değil,teşekkürler."anlamındadır  

A) Thank you.          B) Yes,of course. 

C) Maybe later.      D) Not now,thanks. 

 

 

14.  

A)  Kebab                     B)   Pizza 

C)  Orange juice         D)  cake 

 

 
………………….I want some water. 

 
What about  a pizza ? 

Not now,........... . 

Oh,I 'm very hungry. 

Please,give me some………………. . 

 

 

Seçeneklerden 

hangisi cümledeki  

boşluğu    

tamamlamak için                                    

uygun   değildir ? 

 

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

diğerlerinden farklıdır ? 

A)  potatoes           B)  tomatoes      

C)  water                        D)  apples 

 

16. Is she thirsty ? 

A) Yes,she is. 

B) Yes,she wants a bread. 

C) No,she isn't. 

D) She is eating an ice-cream.  

 

17. “Some” kelimesi Hangi cümleye farklı bir 

anlam katmıştır.? 

A)  I want some coffee.               

B)  She wants some honey. 

C)  I want some cheese.   

D)  He wants some apples. 

 

18.A: What would you like to eat ?  

 B:................................................ 

.A) salad                          B) tea 

C) Milk                        D) Coffee 
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19. 

A) hungry                     

B) happy      

C) full                           

D) old 

 

20. 

Dairy Products 

Cheese 

Milk 

Butter 

? 

 

A) Olives                    B) Banana 

C) Potato                  D) Yoghurt  

 

 

No, thanks. I'm………. 

Would you like a sandwich ? 
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