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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. * Ürkütücü bir çığlık kaplıyor etrafı.
* Acı bir feryat yükseliyor.
* Kaybolan çocuğu arıyor bütün mahalleli.
* Günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan 

zavallı çocuk yüreklere su serpiyor.
Yukarıdaki cümlelerin kaç tanesinde öznel 
anlatım vardır?

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

Aşağıdaki kelimeler satır sonuna sığmadığı 
için bölünmüştür. Buna göre hangisi yanlış 
ayrılmıştır?
A) caddede- 

kiler
B) vatandaş- 

lardan
C) o- 

kuldaki
D) kaldı- 

rım

2.

Deprem – heyelan – sel 
Yukarıdaki sözcükler ile ilgili aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı kavram alanına giren sözcüklerdir.
B) Bir tanesi eş seslidir.
C) Sözcüklerden birinin eş anlamlısı zelzeledir.
D) Sözlük sırasına göre dizilmişlerdir.

3.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önem 
belirten bir ifade yoktur?
A) Spor yapmanın başlıca yararı sağlıklı 

olmaktır.
B) Yaptığın resimlerin en iyisi buydu.
C) Ayşe ve Pınar sınıfın uzun boylularındandır.
D) Hayvanları özellikle de balıkları çok severim.

4.

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısına 
göre diğerlerinden farklıdır?

A) tarak B) kulak

C) dudak D) tabak

“Ahmet Eyüp, yağmurun türküsünü gün boyu 
odasında dinledi.” 
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yukarıdaki cümlede bulunmamaktadır?

A) Kim? B) Ne zaman?

C) Nerede? D) Neden?

6.

I. dinlemektir
II. bilgi
III. kazanmanın
IV. ve
V. en iyi yolu
VI. birikim

Yukarıda karışık olarak verilen  
numaralandırılmış sözcüklerin, anlamlı 
ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde 
sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? 

A) II-IV-VI-III-V-I
B) I-II-IV-VI-V-III
C) II-III-VI-V-IV-I
D) I-V-II-IV-VI-III

7.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

Türkçe Testi Bitti

Hayat Bilgisi Testine geçiniz

* Birinin işine yarayacak biçimde davranmak
* Geçimini kendi emeğiyle sağlayacak duruma 

gelmek
* Birinin geçimini sağlayan işi elinden almaya 

çalışmak
* Üretici olmayan yalnızca tüketen

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin yukarıda 
anlamı verilmemiştir?

A) Ekmeğine yağ sürmek
B) Eli ekmek tutmak
C) Ekmeğinden olmak
D) Ekmeğine göz dikmek

8.

Sosyal faaliyet dersi için futbol ( ) voleybol ( ) 
tenis ve yüzme branşları seçilmiştir( )

9. Yukarıdaki cümlede yay ayraç içinde belirtilen 
yerlere sırasıyla getirilebilecek noktalama 
işaretleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) ( , ) ( , ) ( . )           B) ( ; ) ( , ) ( . )

C) ( , ) ( ; ) ( . )           D) ( ! ) ( ! ) ( . )

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme 
işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Hüseyin Tuğra 2012’de dünyaya geldi.
B) Bahar’ı yaşamadan yaz geldi.
C) Deniz’in yeni aldığı araba çok güzel.
D) İzmir’de yaşamak istiyorum.

Gemiler geçer rüyalarımda
Allı pullu gemiler
Damların üzerinden
Ben zavallı
Ben yıllardır denize hasret
Bakar ağlarım.
Yukarıda verilen şiirin ana duygusu 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gemi özlemi 
B) Çocukluk özlemi
C) Memleket özlemi
D) Deniz özlemi

11.

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan bir zeka ve 
dikkat oyunudur. Bu oyun, satranç tahtası denen 
8*8 ‘lik kare üzerinde çeşitli taşlarla oynanır. 
Toplam 64 karenin yarısı siyah yarısı beyaz 
renklerden oluşur. Taraflar siyah ve beyaz renkli 
taşları alır. Bu taşların sayısı eşittir ve on altışar 
tanedir. Oyun ilerledikçe taşların sayısı azalır. 
Oyunu kazanmak için taraflardan birinin diğerini 
hamle yapamaz duruma getirmesi gerekir.

Yukarıdaki metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Satranç tahtasının özellikleri
B) Satrancın nasıl bir oyun olduğu
C) Satranç taşlarının nasıl olduğu
D) Satranç oynarken nelere dikkat edilmesi 

gerektiği

12.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük kısmına işaretleyiniz.

1. 1. T.C. kimlik kartı kişiye özgüdür.
2. Yeni kimlik kartlarına akıllı çip yerleştirilmiştir.
3. Hastaneye gittiğimizde kimlik kartımız 

gereklidir.
4. Yeni kimlik belgelerimiz kadın ve erkekler için 

farklı renkte hazırlanmıştır.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

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

▲ Üniversiteyi Sakarya Üniversitesi’nde okudum.
► İlkokul ve liseyi Kocaeli’de okudum.
▼ Evlendim ve 1 çocuğum oldu.
◄ Üniversiteden sonra eşimle tanıştım.
Yukarıdaki olay sıralamasında en sonda 
olması gereken cümlenin sembolü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) ▲ B) ► C) ▼ D) ◄ 

2.

4. Milli mücadelenin önde gelen 
komutanlarındandır. 1882’de İstanbul’da 
dünyaya gelmiştir.1905’te Harp Akademisi’ni 
bitirerek ordudaki görevine başlamıştır. Balkan 
Savaşları ve 1. Dünya Savaşı’na katılmıştır. 
Milli Mücadele’nin Doğu Cephesi Komutanı’dır. 
Kars ve Ardahan çevresini Ermeni işgalinden 
kurtarmıştır.
Yukarıda kendisi hakkında bilgi verilen 
Milli Mücadele komutanı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Şahin Bey B) İsmet İnönü

C) Kazım Karabekir D) Hasan Tahsin

Eymen ailesi ile ilgili sözlü tarih çalışması 
yapacaktır.
Eymen bu çalışmayı aşağıdaki kişilerden 
hangisi ile yapamaz? 

A) Dedesi B) Anneannesi

C) Babaannesi D) Öğretmeni

5.

Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra 
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır?

A) 1.İnönü Savaşı B) Sakarya Meydan 
Muharebesi

C) Kütahya-Eskişehir 
Savaşları

D) 1.Dünya Savaşı

6.

(1) Benim adım Mert. 4. sınıf öğrencisiyim. 
Sosyal Bilgiler dersini çok severim.
(2) Yüzmede çok başarılı olduğum için babam 
yüzme kursuna kaydettirdi. 
(3) Yüzme kursu sonrasında çok acıktığım için 
her zaman yemek yerim.

A) 1.Yetenek B) 1.İlgi

2.İlgi 2.Yetenek

3.İhtiyaç 3.İhtiyaç

C) 1.Yetenek D) 1.İlgi

2.İhtiyaç 2.İhtiyaç

3.İlgi 3.Yetenek

3.

Yukarıda kendisi ile ilgili bilgi veren Mert’in 
cümleleri yetenek, ilgi, ihtiyaç, sıralamasında 
hangi seçenekte sırası ile doğru verilmiştir?
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

7. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve 
kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve 
manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Kültür 
bir toplumu diğer toplumlardan ayıran önemli bir 
özelliktir.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze ait bir 
görsel değildir? 

A)

B)

C)

D)

Milli kültürümüzün bir parçası da çocuk 
oyunlarıdır. Çocuk oyunları tarih boyunca 
değişikliğe uğramıştır. Kültürümüzün bir parçası 
olduğu için bu oyunları oynayarak yaşatmalıyız.

8.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk 
oyunlarımızdan birisi değildir?

A) Yakan Top       B) Aşık Oyunu

C) Bilgisayar Oyunları         D) Saklambaç

9. Bir yerin başka bir yere göre bulunduğu konuma 
yön denir. Yönler Güneş’in doğuşu ve batışına 
göre belirlenir. Yönümüzü bulmak için çeşitli 
yöntemler kullanabiliriz.

Yön bulma ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi doğru değildir?      

A) Ağaçların, kayaların ve taşların güney yönü 
genellikle yosunludur.

B) Cami minarelerinin şerefe kapısı her zaman 
güney yönünü gösterir.

C) Karıncalar yer altından çıkardıkları toprakları 
yuva girişinin kuzey tarafına yığarlar.

D) Pusulanın renkli ibresi her zaman kuzeyi 
gösterir.

Zübeyde  
Hanım  
İlkokulu

Postane Gül Apartmanı

Çocuk Parkı Cami Aile Sağlık 
Merkezi

Atatürk Anadolu 
Lisesi

Papatya 
Apartmanı Su Apartmanı

1.Cadde

3.
C

ad
de

Yukarıda verilen krokiye göre hangi bilgi 
yanlıştır?

10.

A) Çocuk parkı, caminin doğusundadır.
B) Zübeyde Hanım İlkokulu, postanenin 

batısında, caminin kuzeybatısındadır.
C) Cami, Aile Sağlığı Merkezi’nin batısındadır.
D) Su Apartmanı, Aile Sağlığı Merkezi’nin 

güneyindedir.

2.Cadde

Halk oyunları

Çinicilik

Pizza

Türk Kahvesi
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

Sosyal Bilgiler Testi Bitti

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testine geçiniz

11.Çevreyi oluşturan unsurlar doğal ve beşeri 
unsurlar olmak üzere ikiye ayrılır. Çevrede 
kendiliğinden oluşmuş, var oluşunda insanların 
herhangi bir etkisinin olmadığı unsurlara doğal 
unsur denir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurdur?

A) Köprü B) Vadi

C) Baraj D) Yol
Belinay 1 hafta boyunca yaşadığı yerde 
görülen hava olaylarını yukarıdaki şekilde 
grafikleştirmiştir. 
Bu grafikten yararlanarak Belinay’ın yaşadığı 
yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tüm hafta hava parçalı bulutludur.
B) Cuma ve cumartesi günleri hava yağışlıdır.
C) Pazartesi ve Salı hava güneşlidir.
D) Her gün hava sıcaklıkları değişmiştir.

12.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmına işaretleyiniz.

1. Hatice bugün okula çok üzgün bir şekilde gitmişti. 
Arkadaşları O'nun bu haline çok üzüldü ve neden 
böyle olduğunu sordular: Hatice arkadaşlarına 
dedesinin çok hasta olduğunu O’na bir şey 
olmasından çok korktuğunu söyledi. Mutsuz bir 
şekilde derslere girip çıkarken bir derste sınıfın 
kapısı açıldı. Gelen Okul Müdürü idi ve "dışarıda 
seni bekleyen biri var" dedi. Hatice sınıftan dışarı 
çıktığında Ali Rıza abisini gördü. Onu almaya 
geldiğini söyleyince Hatice dedesinin vefat 
ettiğini anlamıştı. Ali Rıza abisi Hatice’yi alırken 
Müdür Bey'de Hatice’nin dedesinin ölüm haberini  
duyunca "………………,    mekanını cennet 
etsin" dedi.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilirse Müdür Bey’in cümlesi 
doğru tamamlanmış olur?
A) Allah rahmet eylesin
B) Allah’tan umut kesilmez
C) Allah razı olsun
D) Allah’a şükürler olsun

2. Tayfun Öğretmen derse girip öğrencilerle 
selamlaştıktan sonra derse bir soru ile 
başlamak istedi. Tahtaya ‘’Allah en büyüktür’’ 
ifadesini yazdı ve "çocuklar bu cümlenin 
karşılığı olan dini ifade nedir?" diye sordu. 
Zeynep Naz parmak kaldırarak söz aldı ve  
"………………………………… dir, öğretmenim" 
dedi. Tayfun Öğretmen de "aferin Zeynep Naz 
doğru söyledin" dedi. 
Zeynep Naz’ın Tayfun Öğretmene söylediği 
dini ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bismillah
B) Allahu Ekber
C) Euzubillahimineşşeytanirracim
D) Maşaallah

3. Zeynep Naz'ı anneannesi büyütmüştü. 
Bebekliğinden beri onunla beraberdi. 
Anneannesini çok seviyordu. Anneannesi sık 
sık akrabalarını ziyarete gider aynı zamanda 
onları da evinde misafir ederdi. Yine bir gün 
Ramazan ayında Necip Bey "Ayşe Teyze güzel 
yemeklerinizle karnımızı doyurduk……………" 
diyerek sofradan kalktı. İftar yemeği için 
teşekkür etti. Evde işlerinin olduğunu söyleyerek 
"………….."  diyerek kapıya yöneldi. Ayşe Teyze 
de "işlerinizde …………. " diyerek Necip Bey’i 
uğurladı.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdaki dini 
ifadelerden hangisi getirilirse doğru olur?

A) Allah’a ısmarladık-Elhamdülillah-Allah 
kolaylık versin

B) Allah razı olsun-Allah kolaylık versin-
Sübhanallah

C) Elhamdülilllah-Allah’a ısmarladık-Allah 
kolaylık versin

D) Allah kolaylık versin-Allah’a ısmarladık-
Allah’tan umut kesilmez

Aşağıda isimleri verilen öğrencilerden 
hangisi, kendisine sevap kazandıracak bir 
davranışta bulunmuştur?

A) Verda; aslında hiç geçinemediği kardeşi 
Ömer’in bilgisayarını almak için ‘’Canım 
kardeşim ne istersen yaparım, sen bir tanesin 
sözleriyle kandırarak bilgisayarını bana verir 
misin?’’ demesi

B) Cemal;  kendisine hakaret eden arkadaşına 
daha kötü sözlerle karşılık vermesi

C) Ümit; yazılıdan kötü not alınca ‘’Bu konuyu 
bize anlatmadınız ‘’ diyerek öğretmenine 
bağırması

D) Hatice; karşıdan karşıya geçmekte zorlanan 
yaşlı bir teyzeye yardımcı olması.

4.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

5.
a. Çöplerini sokağa atmak
b. Arkadaşımıza rahatsızlık vermek
c. Anne babamıza saygılı davranmak
d. Başkalarının malını izinsiz kullanmak
e. Sokak hayvanlarına yiyecek vermek
Yukarıda sözü edilen davranışlardan hangileri 
sevap olan davranışlardır?

A) c ve e B) c ve d

C) b ve e D) a ve b

* Bütün namazların ilk rekatında okunur.
* Yüce Allah’a hamd ve övgüler içerir.
* Allah’ın yüceliğini dile getirir
* Allah’tan başka ilah olmadığı ifade edilir.
Yukarıda özellikleri verilen dua 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rabbena Duaları
B) Sübhaneke Duası
C) Salli-Barik Duaları
D) Amentü Duası

6.

Kerem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 
proje ödevi almıştır. İslamiyet’e yeni girecek olan 
bir kimsenin öncelikli olarak yapması gerekenleri 
söyleyerek sunumuna başladı. Sevgili 
Arkadaşlar; İslamiyet’e girip Müslüman olmak 
için şu sözler söylenmelidir."Eşhedü Enla İlahe 
İllallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhü 
ve rasulüh." 
Kerem’in bahsettiği bu sözlere İslam dininde 
ne ad verilir?
A) Kelime-i Tevhid
B) İhlas Suresi
C) Kelime-i Şahadet
D) Euzu Besmele

7.

8. Sabri Dede emekliliğinden sonra televizyonda 
İslam Dini ile ilgili yayınlanan programları sürekli 
izlemeye özen gösteriyordu.Bu hafta bütün 
kanallarda İslam’ın şartlarının anlatatıldığını 
fark etti.Yalnız TV kanallarından birinin farklı bir 
konuyu ele aldığını fark etti.
Aşağıdaki isimleri verilen kanallardan hangisi 
İslam’ın şartları dışında bir konuyu ele 
almıştır?
A) Papatya Kanalı:Namaz Kılmak
B) Orkide Kanalı: Zekat Vermek
C) Gül Kanalı:  Kelime-i Şahadet getirmek
D) Sardunya Kanalı: Meleklere İnanmak

9. Esma Öğretmen sınıfa girdi.Öğrencilerine 
selam verdi.Öğrenciler de hep bir ağızdan 
karşılık verdiler. “Günlük hayatımızda hepimizin 
kullandığı pek çok selamlaşma ifadesi vardır 
çocuklar” dedi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
ifadelerden birisi değildir?
A) Şükürler Olsun
B) Hayırlı Sabahlar
C) Selamun Aleyküm
D) Merhaba

Ayşe Teyzenin vefatının ikinci yılıydı. Bu sebeble 
çocukları Mevlid-i Şerif okuttular. Kur’an dan 
bazı bölümler okundu ve duaya geçildi. Duadan 
sonra hep beraber Peygamberimiz’e salavat 
getirdiler. Salavat Peygamber Efendimizi anmak 
için söylenen sözlere verilen addır. Şöyle 
söylenir……………….
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki hangi dini ifade 
gelmelidir?

A) La ilahe illallah
B) Allahümme salli ala seyyidina Muhammed
C) Eşhedü en la ilahe illallah
D) Sübhanallahi ve bihamdihi

10.
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

11.Dedesi Cemal’e İslam’ın şartlarından birini 
açıklıyordu.3 Tane farzı vardır diyerek başladı. 
"İhrama girmek, Kabe’yi tavaf etmek, Arafat’ta 
vakfe yapmak. Zengin sayılan ve yoluna gücü 
yetenlerin O evi yani Kabe’yi ziyaret etmesi 
farzdır" dedi. "Peki bu ibadetin adı nedir?" diye 
sordu Cemal’in dedesi. Cemal bu ibadetin adı 
"………………." dedi

A) Namaz      B) Oruç

C) Hac D) Zekat

12.

Boşluğa aşağıdakilerden ifadelerden hangisi 
getirilmelidir?

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor  ki; ‘’ 
Yüce Allah’ı anarak başlamayan söz veya iş 
bereketsizdir, sonuçsuzdur.’’
Peygamberimizin işlerimize başlarken 
söylememizi istediği söz aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Sübhanallah
B) Elhamdülillah
C) Allahu Ekber
D) Bismillahirrahmanirrahim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Bitti

İngilizce Testine geçiniz
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Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

İNGİLİZCE TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun İngilizce kısmına işaretleyiniz.

1. Read the dialogue and circle the correct 
answer.

Teacher  : May I……………… the eraser?
Girl     : ………………………. you are.
A) ride / Yes                          
B) take / Here
C) clean / Sorry
D) give / No

Which of the following matching is WRONG?

A) Come here X Go back
B) Turn on the lights X Turn off the lights
C) Clean the board X Look at the board
D) Open the door X Close the door

2.

Hello friends! I’m Sally. I’m in the school garden. 
My friends are playing hopscotch and 
I’ m watching them. I want to play with them. 
Which of the following sentence does Sally 
say?
A) May I take the ball?
B) Can I stay in the line?
C) May I join your game?
D) Can I go out?

3.

Put the dialogue in order and choose the 
correct answer.
1. No, she is not. She’s from Sinop.
2. It’s in the north of Turkey.
3. Where’s Sinop?
4. Is Selin from İzmir?
A)  4-1-3-2
B)  2-3-1-4
C)  4-1-2-3
D)  1-3-4-2

4.

5.

Daniel : Hello. I’m Daniel. What’s your name?
Elsa : Hi! I’m Elsa. Are you from France?
Daniel : No, I’m not. I’ m from Italy. What about
              you?
Elsa : I’m from the USA. Nice to meet you.
Daniel : Nice to meet you, too.
Which of the following sentence is true 
according to the text?
A) Elsa is from Italy.
B) Daniel is French.
C) Elsa is American.
D) Daniel is from the USA.

6. According to the text, there is NO information 
about…
A) her surname
B) her nationality
C) her country
D) her age

Hello friends! My name is Alina.
I’m from Russia. I’ m Russian.
I live in Kiev. I am twelve years old.

7.

Kate : Can your brother ……….. ?
Bryan : No, he can’t. He hates water.
Choose the right answer to complete the 
dialogue.
A) work hard
B) swim well
C) ride a horse
D) play chess
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Choose the correct answer for questions. 
(8-11)

My School
Hello I ‘m Mike. I’m a student. I love my school. 
There are many students in my school.There are  
teachers, too! Maths teacher is my favorite. She 
asks lots of (8) ……….. and we answer them. 
Some teachers read a (9) ……….. and we have 
fun. We also have  (10) ……….. lessons in the 
lab and do many interesting experiments there. 
School is a great place.

8.
A) questions      B) answers

C) rules D) solutions

9.
A) music      B) movie 

C) story D) pictures

10.
A) Maths      B) P.E 

C) Turkish D) Science

Which of the following should NOT  be in the 
text below?
(I) Garfield is a funny cartoon character. (II) He 
is an orange lazy cat. (III) I like watching films 
about cats. (IV) He loves sleeping and eating too 
much.
A) I
B) II
C) III
D) IV

11.

Complete the dialogue
Sofia : ………………….. ?

12.

Tony : It is Superman. He is strong and he can 
fly.
A) What can you do?
B) Why don’t you like him?
C) Do you like movies?
D) Who is your favorite cartoon character?

İngilizce Testi Bitti

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

1.

Bölük Adları Binler Bölüğü Birler Bölüğü

Basamak 
Adları

Yüzbinler 
Basamağı

Onbinler 
Basamağı

Binler 
Basamağı

Yüzler 
Basamağı

Onlar 
Basamağı

Birler 
Basamağı

Sayı Değeri 7 3 .......... 0 .......... 6

Basamak 
Değeri .......... .......... 8000 .......... 50 ..........

Buna göre Sare’nin basamak tablosunda gösterdiği bu sayının binler bölüğü ile birler bölüğünün 
yerleri değiştirildiğinde oluşan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş yüz altmış bin yedi yüz otuz sekiz
B) Yedi yüz otuz sekiz bin elli altı
C) Otuz yedi bin altı yüz elli sekiz
D) Elli altı bin yedi yüz otuz sekiz

Sare bir sayının bazı değerlerini aşağıdaki basamak tablosunda göstermiştir.

Ahmet telefonunda oyun oynamaktadır. 
Oynadığı oyunda tuşları kullanarak bir şifre 
bulması istenmektedir. Basacağı tuşlar hakkında 
aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
* İlk basacağı tuş "F" harfinin alfabemizdeki 

sırasıdır.
* İkinci basacağı tuş "KAPLAN" kelimesinin 

harf sayısıdır.
* Üçüncü basacağı tuş ise en küçük rakamdır.
Buna göre, Ahmet hangi sayılara sırası ile 
basmıştır?

A) 7-6-0 B) 7-6-1

C) 6-7-0 D) 6-6-1

2. 3. Mira’nın bitirmesi gereken 8 tane ilacı vardır. Her 
seferinde 2 tane ilaç içmektedir. Altışar saat 
aralıklarla ilaç içen Mira, ilk ilacını 08.00’ de 
içtiğine göre ilaçlar tamamen bittiğinde saat 
kaçı gösterir?

A) 20.00 B) 02.00

C) 14.00 D) 22.00
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4.
A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Yukarıda alfabemizdeki harflerin altına soldan sağa doğru rakamlar yazılarak bir örüntü 
oluşturulmuştur.

Bu numaralandırma işlemi ile bazı kelimelerin kodları belirlenebilmektedir.                                    
Örneğin; KÖRFEZ kelimesinin kodu

 K→ 3  Ö→ 8  R →0  F→6  E→5 Z→8
olduğundan 380658 dir.
Buna göre aynı numaralandırma işlemi ile MEZGİT kelimesinin kodu aşağıdakilerden hangisidir?

A)  559703 B)  548713

C) 558713 D)  549703

5. Ahmet kırk yedi tane şekerin bir kısmını kendine 
ayırmıştır. Daha sonra kalan şekerlerin tamamını, 
her biri eşit sayıda şeker alacak biçimde sekiz 
arkadaşına paylaştırmıştır.
Buna göre Ahmet kendisine en az kaç tane 
şeker ayırmıştır?

6. Ebrar telefonuna üç basamaklı bir şifre koyuyor. 
Şifre ile ilgili verilen bilgiler aşağıdaki gibidir.

* Yüzler basamağındaki sayı ikinin kendisi 
ile çarpımıdır.

* Onlar basamağındaki sayı birler ve yüzler 
basamağındaki sayıların toplamıdır.

* Birler basamağındaki sayı en küçük 
rakamdır.

Buna göre, bu telefonun şifresi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 15 B) 7 C) 6 D) 5

A) 541 B) 540 C) 451 D) 440
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7.

670

Yukarıda birbirinden farklı üç basamaklı sayıların 
toplamı verilmiştir. Bu sayılardan en büyüğü en 
fazla kaç olabilir?

a   b   c
     d   e
0   0   1

Yukarıda üç basamaklı bir sayıdan iki basamaklı 
bir sayının çıkarma işlemi harflerle gösterilmiştir.
Buna göre d ve e harflerine karşılık gelen 
rakamların toplamı kaçtır?

A) 18 B) 16 C) 9 D) 1

8.

9. 6▲5 sayısı üç basamaklı bir doğal sayıdır. 6▲5 
sayısı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 600 
sayısı elde ediliyor.
Buna göre bu sayı en yakın onluğa 
yuvarlandığında aşağıdaki sayılardan hangisi 
elde edilemez?

A) 630 B) 640 C) 650 D) 660

10. Olimpiyatlar dört yılda bir yapılan geniş 
kapsamlı bir spor organizasyonudur. İlk 
olimpiyatlar Atina'da 1896'da gerçekleştirilmiştir.
Buna göre 2024’te Paris’te olimpiyat 
oyunlarının kaçıncısı yapılacaktır?

Bir çıkarma işleminde A - B = C ' dir. 
A + B + C = 280 olduğuna göre A kaçtır?
A) 120 B) 140 C) 160 D) 230

11.

Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri diğerinin 
4 katıdır. Çarpanların toplamı 75 olduğuna 
göre çarpım kaçtır?

A) 900 B) 750 C) 600 D) 125

12.

Matematik Testi Bitti

Fen Bilimleri Testine geçiniz

A) 467 B) 469 C) 470 D) 479

A) 31 B) 32 C) 33 D) 34
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FEN BİLİMLERİ TESTİ
•Bu testte toplam 12 soru vardır.
•Cevaplarınızı optik formun Fen Bilimleri kısmına işaretleyiniz.

1. Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin 
başındaki boşluk, Doğru (D) ya da Yanlış(Y) bir 
şekilde tamamlanmak isteniyor.
* (    ) Kuvvet her cismin şeklini değiştirir.
* (    ) Kuvvet her cismi hareket ettirir.
* (    ) Kuvvet cisimleri durdurabilir.
* (    ) Kuvvetin etkisi gözlemlenebilir.
Ayşe, boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi gibi doldurursa başarılı olur?

Fosil yakıtlar ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
I. Petrol fosil yakıt değildir.
II. Kömür, doğalgaz fosil yakıttır.
III. Fosil yakıtların kullanılması insan sağlığına 

zarar verebilir. 
Buna göre I,II ve III bilgilerinden hangisi veya 
hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) II ve III

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

2.

3. Aşağıda madenler ile ilgili verilenlerden 
hangisi yanlıştır?
A) Yer kabuğundaki kayaçlar içerisinde bulunur. 
B) İşlenebildiği için birçok araç gereç yapımında 

kullanılır.
C) Ülkelerin ekonomik gelişiminde önemli role 

sahiptir.
D) Dünyadaki bor rezervinin çok az bir kısmı 

Türkiye’dedir.

29 Şubat 2016’da dünyaya gelen Duygu için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bu yılda böyle bir tarih yoktur.
B) Sonbahar mevsiminde doğmuştur.
C) 4 yılda bir doğum günü kutlanır.
D) Bu yıl 365 gündür. 

4.

Dünyamızın Güneş etrafında dolanması 
sonucunda aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşir?

5.

A) Gece ve gündüz oluşur.
B) Gün içinde güneş ışığının açısı değişir.
C) Gece ve gündüz uzunlukları değişir.
D) 24 saat içinde gerçekleşir.

A) Y B) Y
Y D
D D
D D

C) D D) D
Y D
D D
Y D



2022-2023 Eğitim - Öğretim Yılı 4.Sınıf Okula Kabul Sınavı Soruları

15
Her hakkı saklıdır. Diğer sayfalara geçiniz.

6. Vücudun tüm görevlerini tamamlayabilmesi  
için ihtiyaç duyduğu besin maddelerinden 
yeteri miktarda alınmasına ne ad verilir?
A) Dengeli beslenme 
B) Düzenli beslenme 
C) Çok yemek yemek 
D) Düzenli spor yapmak 

7. Ani gelişen, kontrol edilemeyen, can ve mal 
kaybına neden olan doğa olaylarına ne ad 
verilir?
A) Doğal unsur
B) Doğal afet 
C) Beşeri unsur 
D) İklim 

Aşağıdakilerden hangisi alkolün verdiği 
zararlardan değildir?
A) En çok etkilenen organ akciğerdir.
B) Karaciğer kanserine ve siroza neden olur.
C) Dengeli hareket etmeyi engeller.
D) Trafik kazalarına sebep olabilir.

8.

Aşağıdakilerden hangisinde bir çekme 
kuvveti uygulanmamaktadır?
A) Buzdolabının kapağını açarken 
B) Pantolonumuzu giyerken 
C) Çekmeceyi kapatırken
D) Pencereyi açarken

9.

10.Aşağıdakilerden hangisi rüzgar kuvvetiyle 
hareket etmez?
A) Uçurtma 
B) Süt dolu bidonu kaldırma 
C) Yel değirmeni 
D) Yelkenli tekne

Aşağıdakilerden hangisi bir nesnenin şeklini 
değiştirmez?
A) Germe 
B) Bükme 
C) Sıkma 
D) Kaldırma 

11.

Maden ve kayaçlarla ilgili aşağıdaki şema 
hazırlanmıştır.

D Y

Türkiyede bor, altın, mermer, 
taşkömürü, linyit, gümüş gibi önemli 

madenler vardır.

Kayaçlardan çeşitli 
etkenler ile kaya, taş, 
çakıl, kum oluşabilir.

Madenler yeraltından 
ham madde olarak 

çıkarılır.

D Y D Y

Buna göre şemadaki ifadelerden doğru 
olanlar için “D” yönü, yanlış olanlar için 
“Y” tönü takip edildiğinde hangi sembolle 
gösterilen çıkışa ulaşılır?

A) B) C) ▲ D) 

▲

12.


