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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

TÜRKÇE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Türkçe kısmına işaretleyiniz.

1.

Batu arkadaşlarıyla bahçede top oynarken 
duvarın altında küçük yavru kedi gördü. 
Kediye yanaşıp bakınca bakımsız olduğunu 
anladı. Hemen annesine koşup durumu 
anlattı. Annesiyle beraber kediyi alıp 
yıkadılar, su ve yiyecek verdiler.

Yukarıdaki metne göre 1 ve 2.soruları 
cevaplayınız.

Yukarıda verilen parçaya göre Batu 
duvarın altında ne görmüştür?
A) Köpek
B) Kedi
C) Keçi

2. Batu durumu koşup kime anlatmıştır?
A) Babasına
B) Arkadaşlarına
C) Annesine

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş 
anlamlısı bulunmamaktadır?
A) Çiçek
B) Öğretmen
C) Tutsak

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt 
anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) Olur olmaz şeylere alınıyordu.
B) Bu anahtar her kapıyı açmaz.
C) Heyecandan bir aşağı bir yukarı 

koşturuyor.

5. “Okulu temsil etmek üzere yarışmaya ben 
gittim.’’ 

Yukarıda verilen cümlede eş sesli olan 
sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul
B) Ben
C) Yarışma

Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sıraya 
uygun olarak sıralanmamıştır?
A) Baba-baca-bant
B) Anıl-Ankara-antlaşma
C) Cüret-cılız-Caner

6.

“Ahmet’in karnı ağrıdığı için akşam 
gelemeyecekmiş.’’ cümlesinde hangi 
sorunun cevabı bulunmamaktadır?

7.

A) Ne zaman?
B) Nasıl?
C) Niçin?

1- market a- postane

2- sürahisiz b- eşek

3- çaydanlık c- kitapçılık

Yukarıda rakamlarla ve harflerle 
verilen sözcükler hece sayılarına 
göre eşleştirildiğinde doğru eşleşme 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1-b B) 1-c C) 1-a

2-c 2-b 2-b

3-a 3-a 3-c

8.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

Türkçe Testi Bitti

Hayat Bilgisi Testine geçiniz

1. bütün gün
2. kardeşiyle
3. oynadı
4. parkta
5. top
6. Hüseyin
Yukarıda karışık olarak verilmiş 
sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümle 
oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki 
sıralamalardan hangisi doğru olur?
A) 6-1-2-4-5-3
B) 3-4-6-1-2-5
C) 4-5-3-6-1-2

9.

Bir gün aslan bir fareye rastlamış ve hemen 
onu yakalamış.Fare,aslana yalvarmış. 
“Beni bırak,gün gelir ben de sana yardım 
ederim.’’demiş.Bunu duyan aslan kahkaha 
atmış ve “Sen bu küçük halinle bana yardım 
mı edeceksin?’’diyerek alay etmiş fareyle.
Ama yine de fareyi serbest bırakmış.Günler 
geçmiş ve bir avcı, aslanı ağları arasına 
almış.Bunu gören fare hemen aslanın 
yanına gelmiş ve ağları kemirerek aslanı 
kurtarmış. “Gördün mü aslan kardeş,benimle 
alay ettin ama ben senin hayatını 
kurtardım.’’demiş.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

A) Küçümsediklerimiz gün gelir bize yardım 
edebilirler.

B) Büyük küçük demeden, alay etmeden 
yardım etmeliyiz.

C) Kendimizden küçüklere yardım 
etmemeliyiz.

10.

11.
1. Kedim Boncuk biraz rahatsızlandı.
2. Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür. 
3. Yurdumuzu düşmanlardan Atatürk 

kurtardı.
Yukarıdaki numaralandırılmış 
cümlelerden hangisinde birden fazla özel 
isim bulunmaktadır?
A) 3
B) 2
C) 1

Aşağıdakilerden hangisinde bulunan 
sözcüklerin tamamı tekil isimden 
oluşmaktadır?
A) Elma-sandalye-ağaç
B) Komutan-orman-asker
C) Çocuklar-masa-kitaplık

12.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

HAYAT BİLGİSİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Hayat Bilgisi kısmına işaretleyiniz.

1. Her insanın yeteneklerine göre güçlü 
ve zayıf olduğu yönler bulunmaktadır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi güçlü 
yönlerimiz arasında  değildir?

A) Güzel futbol oynamak
B) Hoşgörülü olamamak
C) Güzel şarkı söylemek

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık 
ilişkilerinin güçlü olmasını sağlayan 
davranışlardan değildir?
A) Arkadaşlarımızın sorunlarına duyarlı 

olmak.
B) Arkadaşlarımıza karşı kibar ve nazik 

olmak.
C) Arkadaşlarımıza karşı ön yargılı olmak.

2.

Aşağıdaki afişlerden hangisi evdeki  
kaynakların tasarrufu amacına yönelik 
yazılmamıştır?

3.

Gereksiz 
ise kapat

Boşa 
akıtma

Dengeli 
beslen

4.

Verilen krokiye göre park,Tuna’nın evinin 
hangi yönünde bulunmaktadır?

Tuna’nın 
evi

Market Kütüphane

Park

SANAT SOKAĞI Kuzey

A)   Doğu B)   Batı C)   Güney

Murat, dedesiyle  bir röportaj yapmıştır. 
Dedesi  ona şunları söylemiştir: “Benim 
çocukluğumda cep telefonu yoktu. Uzaktaki 
bir yakınımızla konuşabilmek için ya 
mahallemizdeki telefon kulübesinden jeton 
kullanarak ya da postaneye gidip arama 
yapardık. Şimdi cep telefonu sayesinde 
herkes istediği yerde istediği kişiyle 
kolaylıkla konuşabiliyor.”
Murat, dedesiyle hangi konu başlığı  
hakkında röportaj yapmış olabilir?
A) Büyüklerimizin çocukluk döneminde 

eğitim koşulları ve günümüz
B) Büyüklerimizin çocukluk döneminde 

iletişim koşulları ve günümüz
C) Büyüklerimizin çocukluk döneminde 

sağlık koşulları ve günümüz 

5.

A)   B)  C)
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

6.
1. Tüm   kararları babanın   vermesi
2. Ev işlerinin hepsini annenin yapması
3. Görev paylaşımının yapılmaması
Evdeki görev ve sorumluluklarla ilgili 
yukarıda verilen ifadelerden hangileri   
yanlıştır?

A)   1 ve 2 B)   Yalnız 3 C)   1,2 ve 3

- Ütü - Telefon - Çamaşır makinesi

- Ocak - Klima - Aspiratör

- Televizyon - Radyo - Buzdolabı

Yukarıda verilen teknolojik ürünlerden 
kaç tanesi iletişim alanında kullanılan 
araçlardandır?

A)   3 B)   4 C)   5

7.

8.
- Çınar  , okul koridorunda hızlı koşar , 

derse geç girer.
- Ecrin, arkadaşlarına zarar verecek 

davranışlardan sakınır.
- Nida , derste aklına gelen her şeyi 

parmak kaldırmadan hemen paylaşır.
- Seda, çöplerini derste öğretmeninden izin 

alarak çöp kutusuna atar.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya 
da hangileri okul kurallarına uygun 
davranışta bulunmamıştır?
A) Ecrin ve Seda
B) Çınar ve Nida
C) Yalnız Çınar

9.

- Öğretmen - Hemşire - Doktor

- Ebe - Vali - Polis

Yukarıda verilen meslek grupları 
içerisinde sağlık ihtiyacımızı karşılayan 
meslekler aşağıdaki hangi şıkta doğru 
verilmiştir?

A) -Öğretmen - Vali - Doktor

B) -Polis - Ebe - Hemşire

C) -Doktor - Hemşire - Ebe
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Hayat Bilgisi Testi Bitti

İngilizce Testine geçiniz

10.Aşağıdakilerden hangisi, arkadaş 
seçiminde dikkat edilmesi gereken 
özelliklerdendir?
A) Fiziksel görünüşünün güzel olması
B) Dürüst ve güvenilir olması
C) Bizim isteklerimize uygun davranması

11.
1. Sınıfça huzur evine ziyarete gidilmesi  
2. İhtiyacı olan okullara kırtasiye 

malzemeleri gönderilmesi 
3. Kırsal yerlerde uygulanan imece usulü
4. Aileden harçlık alınarak  okula gidilmesi
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 
sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya 
örnektir?
A) 1, 2 ve 3
B) 1, 2 ve 4
C) 2 ve 3

12.Komşuluk, toplumumuzda oldukça önemli bir 
değerdir. Toplumun bir arada mutlu, huzurlu 
ve barış içinde yaşamasını sağlar. Toplumda 
dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma 
değerlerinin yaygınlaşmasını sağlar. 
Komşuluk ilişkilerinin olumlu olması için bazı 
unsurlara dikkat edilmesi gereklidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 
yapılması komşuluk ilişkileri açısından 
yanlıştır?
A) Evimize gelen misafirlerimizi hoş 

karşılayarak güzel ikramlarda 
bulunmalıyız.

B) Her akşam komşumuzun evine gidip 
sohbet etmeliyiz.

C) Bayramlarda komşularımızı ziyaret 
ederek bayramlarını kutlamalıyız.
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İNGİLİZCE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İngilizce kısmına işaretleyiniz.

Hi! I’m Cody. I ………. a sister and a brother. 
My sister’s name is Carol. My brother’s 
name is Carlo. I love them.

Yukarıdaki metinde boşluğa hangisinin 
yazılması uygundur?
A) do
B) have
C) can

1.

Hi! I’m Carol. Tom is my uncle. He is 20 
years old. He is strong and fast. He can lift 
weights. He is not fat. He is tall and he can 
play basketball.

Metne göre doğru ifadeyi işaretleyiniz.

A) Tom is slow.
B) Tom is short.
C) Tom is not weak.

2.

Kevin : Hello! I am the new …… .
My name is Kevin.
Rosy  : Hello, Kevin. Nice to meet you.

Konuşmayı tamamlayan doğru kelime 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) student
B) school
C) years

3.

A B
old ride a bike

strong play football
..................... .....................

4. Aşağıdaki kelimelerden hangileri 
yukarıdaki kelime gruplarını doğru 
tamamlar?
A) fly / draw
B) happy / fast
C) heavy / climb a tree

I. Let’s listen to music, then.
II. I’m sorry. I feel tired.
III. I feel energetic today. Let’s go to the 

park.
IV. Okay.

Yukarıdaki konuşmanın doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-IV-III-II
B) III-II-I-IV
C) II-IV-I-III

5.

Rob and Cindy are my grandparents.

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerin 
yerine aşağıdakilerden hangisi 
getirilebilir?
A) We
B) They
C) You

6.
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İngilizce Testi Bitti

Matematik Testine geçiniz

7.

I can play the flute ……..  I can’t play the 
violin.

Boş bırakılan yere hangi kelime 
yazılmalıdır?
A) but
B) or
C) and

I’m Janet. I’m nine years old. I go to school 
in the morning. I’ m short and slim. I can sing 
and dance. I can’t swim and play chess.

Yukarıdaki metinde hangi sorunun cevabı 
yoktur?
A) Can she sing a song?
B) Who is Janet’s dad?
C) How old is she?

8.

Her name is Sarah. She is my father’s sister. 
She is 23 years old. She is my ………. .

Yukarıdaki metinde boşluğa hangisinin 
yazılması uygundur?
A) uncle
B) daughter
C) aunt

9.

Tomorrow is Saturday. Have a good ……… .

Yukarıdaki metinde boşluğa hangisinin 
yazılması uygundur?
A) weekend
B) week
C) care

10.

Resme göre sorunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

11.How many letters are there?
A) three
B) four
C) five

* Chase is slim and weak.
* Rachel is young and beautiful.
* Andy is short and fat.

Yukarıdaki bilgilere göre hangi 
seçenekteki cümle söylenemez?
A) Andy isn’t tall and slim.
B) Chase is fat, but he is strong.
C) Rachel isn’t old and ugly.

12.
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MATEMATİK TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Matematik kısmına işaretleyiniz.

1. “KÖRFEZİM” kelimesini 36 defa yan yana 
yazarsak toplam kaç harf yazmış oluruz?

A)   36 B)   188 C)   288

Aralarında 3 yaş fark bulunan üç kardeşin 
en büyüğü 33 yaşında olduğuna göre bu 
üç kardeşin yaşları toplamı kaçtır?

A)   90 B)   96 C)   99

2.

Her gün kumbarasına eşit miktarda 
para atan Ayşe’nin bir hafta sonunda 
kumbarasında 21 TL olduğuna göre,       
21 gün sonra kumbarasında kaç TL 
birikmiş olur?(Başlangıçta kumbara 
boştur)

A)   42 B)   63 C)   132

3.

4. Bir cep telefonunda bir kısa mesaj en 
fazla 160 karakter ile yazılabilmektedir.                 
6 kısa mesaj yazan Ayşegül en fazla kaç 
karakter kullanmış olur?

A)   660 B)   960 C)   1000

Bir çiftlikte 10 tavuk, 5 inek ve atlar vardır. 
Tüm hayvanların ayak sayıları toplamı 
72 olduğuna göre bu çiftlikte kaç tane at 
vardır?

A)   8 B)   7 C)   6

5.

61▲ üç basamaklı sayısını en yakın 
onluğa yuvarlayıp, bulunan sayıdan 105 
çıkartıldığında 515 sayısı elde edildiğine 
göre ▲ yerine yazılabilecek rakamların 
toplamı kaç olur?

A)   35 B)   15 C)   10

6.

7.

Yukarıdaki çocuklar sayıları soldan sağa 
doğru sırasıyla dörder dörder artırarak 
saymaktadırlar. Çocuklardan beşincisinin 
söylediği sayı kaçtır?

A)   215 B)   219 C)   223

Sol Sağ
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8. Bir sepette yedi buket ve her bukette sekiz 
çiçek vardır.
Buna göre bu sepette toplam kaç tane 
çiçek vardır?

A)   15 B)   48 C)   56

Bir otobüste on beş yolcu vardır. Bu 
otobüsten her durakta üç yolcu iniyor ve 
otobüse iki yolcu biniyor. 
5. durakta üç yolcu inip hiç yolcu 
binmediğine göre otobüste kaç yolcu 
kalmıştır?

A)   5 B)   8 C)   10

9.

10. Bir sınıfta yirmi öğrenci vardır. Bu sınıfta 
her öğrenciye çeyrek pizza düşecek 
şekilde pizza sipariş edilecektir.
Buna göre bu sınıf için toplamda en az 
kaç tam pizza sipariş edilmelidir?

A)   5 B)   10 C)   80

11.

Yüzler 
Basamağı

Onlar 
Basamağı

Birler 
Basamağı

Yukarıdaki abaküse boncuk dizilerek 
312 sayısı oluşturulmuştur. Ela elindeki 
6 boncuğu da abaküsün çubuklarına 
ekleyecektir. Ela her çubuğa en az 
bir boncuk ekleyeceğine göre elde 
edebileceği en büyük doğal sayı kaç 
olur?
A)   534 B)   912 C)   723

Bilgi: 
DÖNÜM: Arazi ölçüm birimidir.

Ülkemizde iklim koşulları uygun olursa 
normal verimli bir toprakta bir dönüm 
arazide en az 250 en fazla 300 kg ay 
çekirdeği hasadı yapılabiliyor.
Çiftçi Yusuf Amca 3 dönüm tarlasının 
tamamına ay çekirdeği ektiğine göre 
tarlasından elde edeceği hasat miktarı 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

12.

A)   753 B)   837 C)   990

Matematik Testi Bitti

Fen Bilimleri Testine geçiniz
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FEN BİLİMLER TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Fen Bilimleri kısmına işaretleyiniz.

1.
1. Anahtarı kilide takıp çevirdim. Kapı 

açılınca anahtarı cebime koydum.
2. Çekmeceyi açıp mendili içine koyarak 

kapattım.
3. Kalemi kalemtıraşa takıp ucunu açtım. 

Daha sonra kalemi çıkardım. 
Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde 
sırasıyla itme-dönme-çekme hareketleri 
yapılmıştır? 

A)   1,3 B)   2,3 C)   1,2

* En sıcak katmandır.
* Canlılar bu katmanda yaşar.
* Canlıların yaşaması için gerekli gazları 

bulundurur.
Yukarıdaki bilgilere göre sırasıyla hangi 
katmanlar gelir?
A) Manto-Atmosfer- İç çekirdek
B) Manto-İç çekirdek-Yer kabuğu
C) İç çekirdek-Yer kabuğu-Atmosfer

2.

Grip olduğumuzda yediklerimizden tat 
alamayabiliriz.                 
Yukarıda verilen bilgiye göre birbirine 
bağlı olarak görev yapan duyu 
organlarımız hangileridir?
A) Dil-Burun
B) Kulak-Dil
C) Deri –Göz

3.

4. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin yaptığı 
hareket türü diğerlerinden farklıdır?
A) Piste iniş yapan uçak
B) Perondan kalkan tren
C) Limana yaklaşan gemi

Sevim : Geçen gün mutfakta annemi 
izliyordum. Elindeki bulaşık süngerini sıkarak 
avucunun içine aldı. Ancak bırakınca sünger 
eski haline döndü. 
Sevim’in bu gözlemi aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir?
A) Hiçbir kuvvetin cisimlerin şeklini 

değiştirmemesi                  
B) Süngere hiçbir kuvvetin uygulanmamış 

olması                  
C) Esnek olması nedeniyle süngerin tekrar 

eski haline dönmesi  

5.

6. * Yerin altında yer altı suları vardır.
* Denizlerin dibinde düzlükler, tepeler 

bulunabilir.
* Suyun içinde ve toprağın altında hava 

vardır.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?
A) Dünyada karalar ve suların kapladığı 

alan eşittir.
B) Dünyamız iç içe geçmiş hava-kara-su 

katmanlarından oluşur.
C) Hava katmanı canlıların yaşaması için 

gerekli değildir.
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7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Dilimizin ucu tatlıyı algılar.
B) Kulak dengemizi sağlamaya yardımcı 

olur.
C) Göz sağlığımız için 15 cm mesafeden 

kitap okuyabiliriz.

Varlıkların kokusunu almak bazı tehlikeli 
durumları algılamamızı sağlar. Bu 
cümleye örnek olarak aşağıdakilerden 
hangisini söyleyebiliriz?

A) Bazı gıdaların bozulduğunu algılayabiliriz.
B) Yürürken arkamızdan gelen araba sesini 

duyarız.
C) Bir dikene dokunduğumuzda elimizi 

çekeriz.

8.

9. Dünya’nın şeklinin yuvarlak olduğunu 
kanıtlamak üzere deniz yolculuğu yapmış 
bilim insanı kimdir?

A)   Pisagor B)   Macellan C)   Biruni

I. Mermerin sertliğini dokunarak algılarız.
II. Pamuk yere düşünce kırılır.
III. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, 

kuvvet kalktığında yine eski haline 
dönebilen maddeler esnek maddelerdir.

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da 
hangileri doğrudur?

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

10.

Göz sağlığını korumak için yapılması 
gereken davranışlara aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi yanlış bir örnek 
vermiştir?  
A) Melisa: Televizyona yakından bakmalıyız. 
B) Kemal: Gözlerimizi aşırı miktardaki 

ışıktan korumalıyız.
C) İzzet : Başkalarına ait, havlu, mendil gibi 

eşyaları kullanmamalıyız.

11.

12.Dünya’nın yapısı aşağıdakilerden 
hangisinde içten dışa verilmiştir?
A) İç çekirdek-manto-dış çekirdek-yer 

kabuğu
B) Manto-iç çekirdek-dış çekirdek-yer 

kabuğu
C) İç çekirdek-dış çekirdek-manto-yer 

kabuğu


