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Serap ayağını kırdığı için okula gidemiyordu. 

Evde boş boş oturup canının sıkılmasını 

istemiyordu. Bu nedenle …. 

1- Bu metin aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanabilir? 

A) tiyatroya gitmeye karar verdi. 

B) bahçede arkadaşlarıyla ip atladı. 

C) resim yapmaya karar verdi. 

 

 

 

 

            a-b-c-ç-d-e-f-ğ-h-ı-i-j-m-n-o-p-r-s-ş-t-u-v-y 

 

Serhat, alfabemizdeki harfleri sırasıyla söylerken bazılarını 

unutmuş ve sonradan bu unuttuğu harflerin farkına varmıştır.  

2- Serhat’ in unuttuğu harflerin tamamını birer kez kullanmak 

şartıyla oluşturabileceği sözcük aşağıdakilerden hangisi olabilir?  

A) Görüntü  

B) Gözlük 

C) Sözlük  

 



3                                                       Lütfen sonraki sayfaya geçiniz. 
 

 

                    Hava ne kadar soğuk (  )             

 

 
     

                           Öğrenciler hızla          Ahmet dedesiyle           
            merdivene doğru          birlikte nereye 
           hareket ettiler(  )             gitti(  ) 
 
 

 

 

                                                    

3- Yukarıdaki ( ) içlerine yazılması gereken noktalama 
işaretlerine göre ok yönünde ilerlediğimizde karşımıza hangi 
hayvan çıkar? 

A)        B)           C)  

 

  Bir akşam vakti Fatih Bey evde oturuyordu. Kapının zili     
çalmaya başladı. Fatih Bey kapıyı açtı. 
 
 

4- Bu metinde aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisine yer 
verilmemiştir? 

A) Hikâyenin zamanına          B) Hikâyenin adına 

                C) Olayın geçtiği yere  
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5- Aşağıdaki çocuklardan hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? 

A)  Tekil adları çoğul yapmak için “-ler (-lar)” ekini 

       kullanırız. 

B)  Benzeri olmayan varlıkların adı özel addır. 

C)  Tür adlarının ilk harfleri daima büyük yazılır. 

 

 

                Bahçedeki havuçları önce Boncuk,  

                sonra Fındık, daha sonra Şanslı  

                ve en sonunda Maviş yedi. 

 

 

 

 

 

6- Buna göre havuçları üçüncü sırada yiyen kimdir? 
A) Fındık         

B) Şanslı 

C) Maviş 
 



5                                                       Lütfen sonraki sayfaya geçiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

Kitap okumak bilgimizi ve kelime hazinemizi arttırır. Eğlenceli 

vakit geçirmemizi sağlar. Daha sağlıklı düşünebilmemiz için bizi 

geliştirir. Bu nedenle kitap okumak oldukça önemlidir. 

7-8. soruları metne göre cevaplayınız. 

7- Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İnsan İlişkileri        

B) Bir Kitap Ne Yapar? 

C) Planlı Çalışmak 

 

 

 

 

 

8- Bu metne aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Kitap okuyarak okul başarımızı arttırırız. 

B) Kelime hazinemizi kitap okuyarak geliştirebiliriz. 

C) Kitap okuyarak eğlenceli vakit geçirebiliriz. 
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Aşağıda verilen kelime kartlarının arka yüzüne eş anlamları 
yazılacaktır. Eş anlamı olmayan kelime kartının arka yüzü ise 
boş bırakılacaktır. 

         
9- Buna göre hangi kelime kartının arka yüzü boş kalır? 

A)                  B)  

              C)  

 

 Gözde’nin yorganı hafif değil …………………………………….. 

   Tavşan yavaş değil …………………………………….. 

   Ablamların evi buraya yakın değil …………………………………….. 

   Bebeğin yastığı sert değil …………………………………….. 

10- Yukarıdaki ifadelerde bırakılan boşluklara aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz? 

A) uzundur. 

B) ağırdır. 

C) yumuşaktır. 

 

 

okul kedi doktor 

okul kedi 

doktor 
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1- Verilen örüntü ile aynı kurala sahip örüntü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) A A B B C C 

B) A B C C B A 

C) A B C A B C 

 

2- Modellenen çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 56-22 

B) 46-22 

C) 64-24 

 

  

            Ben 73 soru çözdüm.    3-Kayra kardeşinden kaç 

          Kardeşim 48 soru çözdü.   soru fazla çözmüştür? 

                                     A) 25           B) 23 

       Kayra                                  C) 27 
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Hatice, Tacettin ve Türkan üç kardeştir ve yaşlarıyla ilgili şu 

bilgiler verilmiştir: 

 Türkan 23 yaşındadır. 

 Hatice, Türkan’dan 10 yaş büyüktür. 

 Tacettin, Hatice’den 4 yaş küçüktür. 

4- Buna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır? 

A) 75 

B) 80 

C) 85 

 

 

Yukarıda verilen şekillerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 

1. Kare şeklinden 8 adet bulunmaktadır. 

2. Dikdörtgen şeklinden 6 adet vardır. 

3. Üçgen şeklinden 4 adet vardır. 

5- Verilen bilgilere göre bu geometrik şekilleri kullanarak 

hangi geometrik cismi birden fazla şekilde oluşturabiliriz? 

A)                  B)                  C)  
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6-Veysel’in kediyi görmesi için 

yapması gereken hareket 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kendi etrafında sağa doğru 

yarım dönüş. 

B) Kendi etrafında sola çeyrek 

dönüş 

C) Kendi etrafında sağa doğru 

çeyrek dönüş 

 

 

Görkem aşağıdaki harflerden simetrik olanları birer kez 

kullanarak sözcükler oluşturulacaktır. 

 

7- Buna göre aşağıdakilerden hangisi Görkem’in 

oluşturabileceği sözcüklerden birisi değildir? 

A)   B)    C)  
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Aşağıdaki görselde Filiz’in penceresinden görünen elma 

ağaçları verilmiştir. Filiz ,ağaçlardaki toplam elma sayısını 

çarpma işlemiyle bulmak üzereyken her ağaçtan birer elmanın 

düştüğünü görüyor. 

 

8- Buna göre Filiz , ağaçlarda kalan toplam elma sayısını 

bulmak için hangi işlemi yapmalıdır? 

A) 4x5      B) 4x4       C) 4x3 

 

Berke elindeki 83 cevizle , sırasıyla 

aşağıdaki verilen işlemleri yaptı 

8 tanesini yedi. 

1 düzinesini Şevval’e verdi. 

1 destesini Yunus’a verdi. 

Kalan kısmını da annesi baklava yapmak için kullandı. 

9- Buna göre Berke’nin annesi ne kadar ceviz kullanmıştır? 

A) 53          B) 55         C) 65 
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2-D sınıfındaki 22 tane öğrencinin 8 tanesi erkektir. Kızların 6 

tanesi gözlüklüdür. Sarışın öğrencilerin hiç biri gözlüklü 

değildir. 

10- Sarışın olmayan öğrencilerin hepsi esmer olduğuna göre 

bu sınıfta en çok kaç tane esmer kız öğrenci olabilir? 

A) 6 

B) 10 

C) 14 
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1- Bireysel farklılıkları doğal karşılayan bir öğrenciden hangisi 

beklenmez? 

A) Kendisi gibi düşünmeyen kişilerle arkadaş olmaması 

B) Farklı fikirlere saygı duyması 

C) Farklılıkları zenginlik olarak görmesi 

 

 

 

    Sınıfta pano hazırlarken  

                 arkadaşlarım resimlerin üstte,  

                yazıların altta olmasını istediler.  

                Bense tam tersini düşünüyorum. 

Serdar 

2- Bu durumda Ömer aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 

A) Düşüncesini söylemeden resimleri alta almalıdır. 

B) Düşüncesini kendine saklamalıdır. 

C) Düşüncesini uygun bir dille söylemelidir. 
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Merve, tuvaletten çıkarken musluğu kapatır. Can, sırasının 
üstüne adını yazar. Ali, teneffüste sınıfı havalandırır. 
3- Buna göre hangi öğrenci okuldaki kaynakları özenli 
kullanmaktadır? 
A) Merve  

B) Can  

C) Ali 

 

 Etrafındaki önemli yapı ve kurumları 

 Bulunduğu cadde ve sokağın ismini 

 Yakınında oturan öğretmenlerin adını 
4- Okulumuzun yakın çevresini tanıtırken hangi sembollerle 
gösterilen bilgileri verebilmeliyiz? 

A)  ve    B)  ve     C) ,  ve  
 

 

Teneffüste bahçeye indiğinde arkadaşlarının oyun oynadığını 
gören Arzu, oyuna katılmak istemiştir. 
5- Bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A) Hiçbir şey demeden oyuna girmelidir. 
B) Oyuna katılmak için arkadaşlarından izin istemelidir. 
C) Oyundaki arkadaşlarına ona haber vermedikleri için 
kızmalıdır. 
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Yukarıdaki tabloda Sunay’ın ailesinin bir ay boyunca yaptıkları 
harcamalar verilmiştir. 

6 ve 7. soruları grafiğe göre cevaplayınız. 

6-En fazla ve en az  gider hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A) Kira-Yiyecek      B) Giyecek-Su       C) Kira-Giyecek 

 

7- Hangi giderler birbirine eşittir? 

A) Elektrik ve su  

B) Giyecek ve yiyecek 

C) Kira ve doğal gaz 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi ilkokul ikinci sınıfa giden Zeynep 

için bir ihtiyaçtır? 

A)          B)         C) 
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Yaşımıza ve vücudumuzun durumuna göre 

ihtiyacımız olan tüm besin ögelerinin yeterli  

miktarlarda alınmasına ne denir?  

 

9- Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci doğru yanıt vermiştir? 

A)  Çok beslenme 

B)  Kişisel bakım 

C)  Dengeli beslenme 

 

 

 

10- Trafikte yardıma ihtiyaç duyan birine yardım ederken 

hangisini yapmamız güvenliğimiz için yanlış bir davranıştır? 

A) Yardım ettiğimiz kişiye adresimizi vermek 

B) Yardım ettiğimiz kişiyle kibar bir şekilde konuşmak 

C) Yardım ettiğimiz kişiye iyi dileklerimizi söylemek 
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1- Görseli anlatan seçenek 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) play soccer 

B) play chess 

C) jump 

 

 

Ali: What color is it?  

Ayşe: It is .......................... .  

2- Resme göre boşluğu hangi kelime doğru tamamlar?  

A) red     B) pink     C) yellow 

 

 

                            run          swing       jump          climp 

3- Görsel ve açıklamalarından kaç tanesi yanlıştır? 

A) 1      B) 2     C) 3 
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Asya: How many pencils are there? 

Alya: There are ........... pencils 

4- Resme göre uygun kelime hangi seçenekte verilmiştir?  

A) three     B) nine    C) five 

 

 

    

  open the window          sit down      draw the picture 

5- Görsel ve açıklamalarından hangisi yanlış verilmiştir? 

A)   B)   C)  
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