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HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI     TÜRKÇE 

34. HAFTA 

KARGA İLE TİLKİ 

v Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

 

v Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını bularak, 
cümle içerisinde kullanınız. 

 1- Şiirin kahramanları kimlerdir? 
………………………………………………………………… 
2- Tilki, kargaya neden güzel sözler söylemiştir? 
...................................................................................... 
3- Karga duyduğu güzel sözler karşısında ne 
yapmıştır? 
....................................................................................... 
4- Karga peyniri neden düşürmüştür? 
....................................................................................... 
5- Tilki peyniri alınca kargaya ne söylemiştir?  
....................................................................................... 
 

 

Keyfinden aklı başından gitti bay karganın. 
Göstermek için güzel sesini 
Açınca ağzını, düşürdü nevalesini. 
Tilki kapıp onu dedi ki: “Efendiciğim, 
Size güzel bir ders vereceğim: 
Her dalkavuk bir alığın sırtından geçinir, 
Bu derse de fazla olmasa gerek bir peynir.” 
Karga şaşkın, mahcup, biraz da geç ama 
Yemin etti gayrı faka basmayacağına. 
 

Bir dala konmuştu karga cenapları; 
Ağzında bir parça peynir vardı. 
Sayın tilki kokuyu almış olmalı, 
Ona nağme yapmaya başladı: 
“-Ooo! Karga cenapları, merhaba! 
Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz! 
Gözüm kör olsun yalanım varsa. 
Tüyleriniz gibiyse sesiniz, 
Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.” 

Cenap Cümle:...................................................
................................................................ 

Nevale Cümle:...................................................
................................................................ 

Alık Cümle:...................................................
................................................................ 

Faka 
basmak 

Cümle:...................................................
................................................................ 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI   TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

Adıl ( Zamir) 

 Aşağıdaki adıl ile ilgili verilen bilgileri okuyunuz. Verilen adıllar ile cümleler kurarak boşluklara yazınız. 

 

Ali, Ela ve Can eve gittiler. 

Onlar eve gittiler. 

Ali, Ela ve Can isimlerinin yerine 

“onlar” kelimesini yazabiliriz. İsimleri 

cümleden çıkarıp yerlerine geçen 

“onlar” kelimesi adıldır. 

Bilgi: Cümle içerisinde, 

ismin yerine geçen 

sözcüklere adıl (zamir) 

denir. Adıllar ismi 

cümleden çıkararak, 

ismin yerine geçerler. 

“Şu” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

 

“Bu” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

 

“O” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

 

“Bunlar” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

“Biz” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

 

“Onlar” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

 

“Sen” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

“Ben” adılı ile bir cümle kurunuz. 

........................................................ 

 Aşağıda verilen bilgiyi okuyunuz. Verilen cümleleri inceleyiniz. Mor renkle yazılan altı çizili kelimelerin 

altlarındaki boşluklara, durumlarına göre “Zamir” ya da “Sıfat” yazınız. 

 

Gerekenleri söyledim ben. 

............................... 

 

Gidip şu kitabı okuyayım. 

............................... 

 

Şu senin mi? 

............................... 

 

Bu çocuk nereden geldi? 

............................... 

 

Onunla birlikte gel bugün. 

............................... 

 

Osman hep o montu giyer. 

............................... 

 

Bilgi: Adıl olarak 

kullandığımız kelimelerden 

sonra bir isim gelirse, o 

kelime adıl değil sıfat olur. 

Adıllar ile sıfatları 

karıştırmamalıyız. 

Sen de çok şakacıymışsın. 

................................. 

Akşam bunu görmek istemiyorum. 

............................... 

Bu ne zaman geldi okula? 
“Bu” kelimesi ismin yerine geçtiğinden 

zamirdir. 

Bu kalemi sen mi aldın? 
“Bu” kelimesi “kalem” isminin önüne 

geldiğinden zamir değil sıfattır. 



............................... ............................... ............................... ............................... 

 Aşağıdaki sıvıların kaç L veya mL olabileceğini tahmin ediniz. Uygun olan seçeneğin altına    koyunuz. 

         

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Litre ve mililitre 

  

 

 

 Aşağıdaki sıvıların altlarına, hangi birimle ölçülebileceklerini yazınız. (litre, mililitre) 

............................... ............................... ............................... ............................... 

5 L 750 L 65 mL 5 L 75 mL 900 mL 250 mL 2 L 12 L 

60 L 200 mL 3 L 150 mL 6 L 150 L 1 L 10 L 50 mL 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

Litre ve mililitre 

❖ Sıvı ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( litre , mililitre ) 

   

❖ Aşağıdaki sıvıların kaç L veya mL olabileceğini tahmin ediniz. Uygun olan seçeneğin altına    koyunuz. 

mL L  

Bir bardak süt 

Damacana su 

Bir tencere çorba 

Bir teneke sıvı yağ 

Bir depo benzin 

İki çay kaşığı şurup 

On bardak ayran 

mL L  

Bir fincan kahve 

İki damla su 

Bir bidon sıvı sabun 

Bir bardak ayran 

Bir sürahi limonata 

Bir çay bardağı çay 

 
Altı kavanoz sirke 

3 L 500 mL = .......... mL 

8 L 25 mL = ............ mL 

25 L 25 mL =............ mL 

5 L 150 mL =............ mL 

3000 mL = ............ L 

90000 mL = ............ L 

25000 mL =............ L 

10000 mL =............ L 

12 L = ............ mL 

36 L = ............ mL 

20 L =............ mL 

30 L =............ mL 

2 L 452 mL = .......... mL 

7L 123 mL = ............ mL 

9 L 365 mL =............ mL 

2 L 124 mL =............ mL 

1000 mL = ............ L 

6000 mL = ............ L 

16000 mL =............ L 

41000 mL =............ L 

3 L = ............ mL 

9 L = ............ mL 

25 L =............ mL 

15 L =............ mL 



        

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Kütle ölçüleri çevirmeleri  

  

 

 

 Kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( ton, kilogram ) 

 

   12 ton = ............ kg 

5 ton = ............ kg 

21 ton = ............ kg 

4 ton 110 kg = ......... kg 

   2 ton 452 kg = ....... kg 

1 ton 21 kg = ............ kg 

4120 kg = ....ton ......kg 

1278 kg = ....ton ......kg 

3127 kg = ....ton ......kg 

 Kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( kilogram , gram ) 

   12 kg = ............ g 

65 kg = ............ g 

36 kg = ............ g 

6 kg 365 g = ......... g 

3 kg 850 g = ......... g 

7 kg 780 g = ......... g 

8500 g = .... kg .......g 

4120 g = .... kg .......g 

1240 g = .... kg .......g 

 Kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( gram , miligram ) 

 

   3 g =  .............. mg 

75 g = ............ mg 

42g = ............ mg 

   2 g 147 mg =.......mg 

8 g 420 mg =.........mg 

1 g 255 mg =.........mg 

4120 g = .... g .......mg 

4025 g = .... g .......mg 

9657 g = .... g .......mg 

  
 

 Kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( kilogram , gram , ton , miligram ) 

     1110 kg = ....ton ........kg 

 5024 kg = ....ton ......kg 

 7853 kg = ....ton ......kg 

2 g 123 mg =.........mg 

9 g 578 mg =.........mg 

    4 g 21 mg =.............mg 

3320 g = .... kg .......g 

2456 g = .... kg .......g 

4523 g = .... kg .......g 



    

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLGİLER 

Farklı Kültürler ve Farklı Kültürlere Saygı 

 Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.  

 

 Orta bölümdeki kelimeleri, cümlelerdeki boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yazınız.  

 

(    ) Çin’in Tibet bölgesinde,        

insanlar dil çıkararak selamlaşırlar. 

(    ) Fajita Meksika’nın en ünlü 

yemeğidir.  

(    ) Matruşka, Ruslara ait bir 

oyuncaktır. 

(    ) Çiğ balıktan yapılan sushi 

adındaki yemek, bir İngiliz yemeğidir. 

(    ) Sumo güreşi, Japonya’ya ait       

bir spor türüdür. 

(    ) İskoçya’ya ait olan ve erkeklerin   

etek giydiği giysinin adına kilt denir.  

(    ) Kruvasan, Suriye’ye ait bir 

tatlıdır. 

(    ) Ülkemizde çubuk ile  

yemek yeriz. 

Spagetti 

şapka 

giysiler 

Kimono 

kültürleri 

çubuk 

saygı 

Hindistan’da 

Ülkelerin ....................... farklılık 

gösterebilir. 

.............. Japonya’ya ait bir giysidir. 

Meksikalılar başlarına geniş ve 

yuvarlak bir .................. takarlar. 

.......................... İtalya’ya ait bir tür 

yemektir. 

Farklı kültürlere .......... göstermeliyiz. 

............................ sol elle yemek     

yemek ayıptır. 

Çinliler ....................... ile yemek 

yerler. 

Arabistan’da insanlar beyaz ve    

uzun ...................... giyerler. 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ 

Elektrik devresi (Tekrar) 

 Orta bölümde devre elemanlarının isimleri verilmiştir. Her devre elemanına bir numara verilmiştir. Yan 

bölümlerde yer alan tanımları okuyunuz. Uygun devre elemanlarının numaralarını boşluklara yazınız.  

Devrenin güç kaynağı ......

. 

Elektriği ileten ......

. 

Işık veren ......

. 

Devreyi açıp kapatan ......

. 

Ampulün yerleştiği yer 

 

......

. 

Devrenin en uzun 

elemanı 
......

. 

Koparsa elektrik 

iletilemez 
......

. 

Pil 

Ampul 

İletken Kablo 

Anahtar 

Duy 

Pil Yatağı 

Kapalıyken ışık yanar ......

. 

Ampulün yatağı ......

. 

Evimizdeki elektrik 

düğmesi 
......

. 

Biterse enerji vermez  ......

. 

Pilin yerleştiği yer 

 

......

. 

Elektrik enerjisini 

ışığa çevirir 
......

. 

Açıkken ışık yanmaz ......

. 

Devrenin çalışması için anahtarın hangi 

pozisyonda olması gerekir? 

Cevap: .............................................................. 

............................................................................

. 

“Devrede olmasa da olur.” diyebileceğimiz 

devre elemanları hangileridir? 

Cevap: .............................................................. 

............................................................................

. 

Duyun devredeki görevi nedir? 

Cevap: .............................................................. 

............................................................................ 

İletken kablonun iki ucu da pilin artı 

kutbuna bağlanırsa sonuç ne olur? 

Cevap: .............................................................. 

............................................................................

. 

Evlerimizde pil yerine hangi enerji türünü 

kullanırız? 

Cevap: .............................................................. 

............................................................................

. 

Pil yatağının devredeki görevi nedir? 

Cevap: .............................................................. 

............................................................................ 

 Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulunuz. Bulduğunuz cevapları boş bırakılan bölümlere yazınız.  



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLGİLER 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

Farklı kültürler - Komşu ülkeler - Türk Cumhuriyetleri 

 Aşağıda verilen soruların doğru cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız. 

 

Batıdaki komşularımızı yazınız. 

...................................................... 

İran’ın başkenti neresidir? 

...................................................... 

Türk Cum. lerinden ikisini yazınız. 

.......................................................

Suriye’nin resmi dili nedir? 

........................................................ 

KKTC bayrağı renkleri nelerdir? 

......................................................... 

      
En uzun sınırımız hangi komşumuzla? 

........................................................... 

Azerbaycan’ın başkenti neresidir? 

....................................................... 

Başkenti Atina olan komşumuz? 

.................................................................. 

   Ülkemizin topraklarına  

komşu olan sekiz tane komşu 

ülke vardır. 

  Ayrıca bizim gibi Türk olan 

ülkeler de vardır. Bunlara 

Türk Cumhuriyetleri denir. 

Doğudaki komşularımızı yazınız. 

.................................................... 

Kazakistan’ın başkenti neresidir? 

...................................................... 

 Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına  “D”  , yanlış olanlarının başına ise  “Y”  yazınız. 

 

Farklı kültürlere ve geleneklere saygı 

duymalıyız. ......

.. 

İskoçların “kilt” adlı milli giysisinde, 

erkekler etek giyerler. ......

.. 

Geleneksel kıyafetler, ülkelerin 

kültürlerini yansıtır. ......

.. 

Farklı kültürler bizler için zenginliktir. ......

.. 

Pizza çok sevilen bir Alman milli 

yemeğidir. ......

.. 

Sumo güreşi, İtalyanların dünyaca 

tanınmış milli sporudur. ......

.. 

Kimono Japonların milli giysisidir. ......

.. 

Afrikalılar yemek yerken,  yemek 

çubuğu kullanırlar. 

 

......

.. 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Kütle problemleri 

A)3  

B)4 

C)5 

D)6 

Çözüm : 

Ömer Bey’in tarlasından 11 ton 655 kg 

patates çıktı. 345 kg daha patatesi olsaydı 

her torununa 3’er ton patates verebilecekti. 

Ömer Bey’in kaç torunu vardır? 

 

A) 85 

B) 95 

C) 765 

D) 8500 

Çözüm : 

Depomda 8 ton 500 kg buğdayım var. 

Buğdaylarımın yarısını 50 kg’lık çuvallara 

koyarak satacağım. Bir çuval buğday 9 TL 

olduğuna göre kaç TL kazanırım? 

A) 11 

B) 11000 

C) 4852 

D) 5852 

Çözüm : 

Ali Bey kuyumcudan bilezik aldı. Bileziğin 

kütlesi 5 g 500 mg geldi. Ali Bey aynı 

bilezikten 2 tane aldı. Altının bir gramı 

532 TL olduğuna göre, kaç TL ödedi?  

A)9040  

B)8050 

C)2125 

D)2512 

 

Çözüm : 

Kütlesi 2 kg 260 g gelen karpuzdan      

4 tane aldım. Aldığım karpuzların toplam 

kütlesi kaç gramdır? 

 

A) 20 

B) 40 

C) 60 

D) 100 

Çözüm : 

200 TL’ye 5 kg baharat alan aktar, 

baharatları 100 gramlık poşetlere koyuyor. 

Her poşeti 6 TL’ye satıyor. Aktar, aldığı 

baharatı sattığında kaç TL kâr eder? 

A) 16 

B) 35 

C) 4 

D) 25 

Çözüm : 

39 Kg leblebiyi 5kg’lik 7 poşete koyan 

Ela, kalan leblebileri de 250 gramlık 

poşetlere koymak istiyor. Kaç Tane 250 

gramlık poşet kullanır? 



4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir 

kullanılmıştır?   

A) Akşama kadar bu ödevi yetiştirmeliyim. 

B) O kağıtları alıp bana getir. 

C) Bugün o adamı yine gördüm. 

D) Hadi şu yemeği getir de yiyelim. 

 

 

 

 

 

5- Yukarıdaki cümledeki adıl olan kelime, 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şu                              B) akşam 

C) sana                           D) getireceğim 

 

 

 

 

 

 

 

6- Hangi cümlelerde “bu” zamir olarak 

kullanılmıştır?   

A) 2 ve 3              .           B) 1 ve 3  

C) Sadece 3                    .  D) 1 – 2 ve 3 

 

 

 

 

 

 

 

1- Yukarıdaki çevirmelerin kaç tanesi doğrudur? 

A) Bir                  .           B) İki 

C) Üç                             D) Dört 

 

 

 

 

2- Hangisinin litre ile ölçülemez? 

 

A).                              B)                                

 

 

C)                 . .           D)  

 

 

 

 

 

 

3- Yukarıdaki sıvı yağın hacmi ağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) 25 L                  .       B) 2 L 

C) 2 mL                         D) 100 mL 

 

   
MİNİ TEST 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAFTANIN TEKRARI 

 Şu kitapları akşam sana getireceğim. 

 

 

 

 

22 L 22 mL = 2200 mL 

5 L 235 mL = 5235 mL 

30025 mL = 3 L 25 mL 

19965 mL = 16 L 965 mL 

 Akşam bu arabayı götür evden. 1 

Bu yine mi geldi? 2 

Emre geldi, bu gitti. 3 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 



 

 

 

 

 

10- Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?                                                                     

A)  I – II - III                      B)  I – III 

C) II - III                          D)  I – III - IV 

 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi olmazsa çalışan bir 

devre oluşturulamaz? 

 

A).                              B)                                

 

 

C)                 . .           D)  

 

 

 

12- Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır?    

A) Evdeki elektrik devresinde anahtar görevini, 

duvardaki elektrik düğmesi görür. 

B) Evlerde elektrik kaynağı olarak şehir elektriği 

kullanılır. 

C) Cep telefonlarında elektrik kaynağı olarak 

batarya kullanılır. 

D) Devredeki iletken kablo tamamen plastikten 

yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Yukarıdaki çubuklar ile yemek yiyen bir 

çocuğun ülkesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?   

A) Hindistan                 B) Almanya 

C) Kenya                    D) Çin 

 

 

 

8- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bizim 

kültürümüzü yansıtan bir öğedir?   

A) Hamburger              B) Karate 

C) Hacivat                  D) Hokey 

 

 

 

 

 

9- Aşağıdaki çocuklardan hangisi Meksikalıdır? 

 

A).                              B)                                

 

 

 

C)                 . .           D)  

 

 

 

 

  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAFTANIN TEKRARI 

I – Devrede duy olmasa da devre 

çalışır. 

II- Pil yatağı, devrenin olmazsa olmaz 

elemanıdır. 

III- Devreye elektriği pil verir.  

IV- Anahtar kapalıyken ampul yanmaz. 


