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1. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

Hastalık belirtiniz
varsa evde kalınız

Temas edeceğiniz yüzeyleri
ve nesneleri temizleyiniz

Öksürürken ve hapşırırken
ağzınızı kapatın

Yemekleri pişirmeden
yemeyin

Hastalık belirtisi taşıyanlarla
temas kurmayın

Elinizi en az 20 saniye
sabunla yıkayınız

Ellerinizi yıkamadan gözünüze,
ağzınıza, burnunuza dokunmayın

.

Ellerinizi yıkamadan 
gözünüze, ağzınıza, bur-
nunuza dokunmayınız.

Yemekleri pişirmeden
yemeyiniz.

Temas edeceğiniz yüzeyleri 
ve nesneleri temizleyiniz.

Öksürürken ve hapşırırken 
ağzınızı kapatınız.

Elinizi en az 20 saniye 
sabunla yıkayınız.

Hastalık belirtisi taşıyanlarla 
temas kurmayınız.

Hastalık belirtiniz varsa evde 
kalınız.

 Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Bazı gıdalar çiğ tüketilmemelidir. 

B) Temizlik kurallarına tam olarak uyulmalıdır.

C) Hastalık belirtileri baş gösterdiğinde hemen doktora gidilmelidir. 

D) Hastalıktan korunmanın yollarından biri de hasta olanlardan uzak durmaktır. 

Nedir?

 Bu tarz sorularda verilenler 
iyi değerlendirilmeli, arala-
rındaki nedensellik ilişkileri 
belirlenip buna göre hareket 
edilmelidir.

Görsel Yorumlama
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2. 5/A sınıfı mayıs ayında bir kente gezi düzenleyecektir. Gezi düzenlenecek kentin özellikleriy-
le ilgili şunlar bilinmektedir:
• Kent, güneşli ya da bulutlu olabilir.

• Kentin sıcaklığı 15-20 derece arasındadır.

• Kentin nem oranı %40 - %65 arasında olmalıdır.

• Kentte esen rüzgârın hızı saatte 8-18 km olmalıdır.

 Aşağıda mayıs  ayında bazı kentlerin sıcaklık, rüzgâr hızı, nem oranı ve hava durumu bilgisi 
verilmiştir.

Kentler Sıcaklığı Rüzgâr Hızı Nem Durumu Hava Durumu

Bursa 16°C 9 km %45 Yağmurlu

Çanakkale 21°C 14 km %50 Bulutlu

Manisa 17°C 7 km %55 Güneşli

İzmir 19°C 17 km %60 Güneşli

 Buna göre 5/A sınıfı bu kentlerin hangisine gezi düzenleyebilir?
A) Bursa B) Çanakkale C) Manisa D) İzmir 

3. Aşağıdaki tabloda bazı şehirler ve bu şehirlerde çıkarılan madenler belirtilmiştir.
  

Bakır

Elâzığ

Balıkesir

Artvin

Bursa

Mermer Altın Krom





 





 

 Bu tablodan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Altın madeni iki şehirde çıkarılmaktadır.

B) Üç maden çıkarılan tek şehir Elâzığ’dır.

C) Mermer çıkarılan şehirlerde altın yoktur.

D) Krom çıkarılan şehirlerde bakır da çıkarılmaktadır.

Nedir?

Bazı bilgileri daha kolay ifade 
etmek için ve bilgilerin daha 
anlaşılır olması için tablo 
kullanırız. Tablolarda ifade 
edilen rakamlar bize sayısal 
çokluğu gösterir. Tabloda 
verilen rakamların tam ola-
rak neyi ifade ettiğini bilme-
liyiz. Tabloyu yorumlarken 
bilgileri kullanarak çıkarımda 
bulunuruz.

Tablo Yorumlama
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4. Trafik kazalarına bağlı
olarak ülkemizde yaralanma
ve ölümlerin yanı sıra
yılda 15 milyar TL maddi
kayıp oluşuyor.

2012 yılının Ağustos
ayında 14.212 trafik
kazası meydana
gelmiştir.

2013 yılı Ağustos
ayında 18.267
trafik kazası meydana
gelmiştir.

Her üç trafik kazasından
ikisinin nedeni hız.

Ölümlü ve yaralanmalı
trafik kazalarında sürücü kusurlarının
oranı %90.

Son 10 yılda ülkemizde 41 bin kişi
trafik kazalarından dolayı
yaşamını yitirdi.

2012

2013

 Bu görseldeki bilgilerden hareketle trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi 
söylenemez?
A) En fazla trafik kazası 2013 yılında meydana gelmiştir. 

B) Trafik kazaları ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. 

C) Kazaların çoğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır.

D) 2012 yılı Ağustos ayındaki kaza sayısı 2013 yılının aynı ayından daha azdır.

5. Aşağıda bir mahallenin krokisi verilmişir. Selim Bey, Hastaneden çıkıp Can Market’e gide-
cektir.

Yol

Yol

Yo
l

Yo
l

Nazım Hikmet
Parkı

Bahar Apartmanı

Hastane

Yeşim
Pastanesi

Yaşar Kemal
Ortaokulu

Can
Market

Kalekent
Sitesi

Taksi
Durağı

Buna göre Selim Bey, aşağıdakilerin hangisinin önünden geçmiş olamaz?
A) Yeşim Pastanesi  B) Kalekent Sitesi
C) Taksi Durağı  D) Bahar Apartmanı

Dikkat!

Tablodaki verilenlerden ha-
reketle yorum yapılmalı, ve-
rilerin dışına çıkılmamalıdır.
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6. Semender; Kuzeybatı Afrika, Güney ve Orta Avrupa, Suriye ve Anadolu’da yaşar. Uzunluğu 
30 cm’yi bulur. Derisi ,siyah üzerine iki uzunlamasına sıra biçiminde ya da düzensiz olan sarı 
tonlardaki lekelerle kaplıdır. Alt bölümü siyahımsı gridir ve kirli yeşilimsi sarı lekelerle kaplıdır. 
Küt vücudu, geniş başı, kısa kuyruğu, kulak bölgesinde çok büyük bir bezi ve sırtında siğil 
sıraları vardır.
Buna göre aşağıdaki görsellerin hangisi bir semendere ait olabilir?  

A)  B) 

C)  D) 

7. Aşağıdaki tabloda Ayla ve Tuğçe’nin bazı aylarda yaptıkları gezi sayıları verilmiştir.

Günler Ayla Tuğçe

Ocak 3 4

Şubat 5 7

Mart 5 3

Nisan 2 1

Mayıs 6 2

Haziran 3 5

Temmuz 4 4

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Haziran ayında Tuğçe daha fazla yer gezmiştir.

B) Ayla ve Tuğçe’nin gezdikleri yer sayısı yalnızca temmuz ayında eşittir.

C) Ayla’nın gezdiği yer sayısı sadece mart ve mayıs aylarında Tuğçe’den daha fazladır.

D) Ayla ve Tuğçe’nin ocak ayında gezdikleri yer toplamı, haziran ayı toplamından azdır.


