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Aşağıda bulunan dört arkadaş koşu yarışı yapmışlardır. 

 

Sena          Mert         Şule        Ege 

Yarışmanın sonucu ile ilgili şunlar bilinmektedir: 

Mert yarışmada birinci yada sonuncu olmamıştır. 

Sena’dan sonra yarışmayı tamamlayan sadece bir kişi 

bulunmaktadır. 

1- Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

kesinlikle yanlıştır? 

A) Şule yarışmada birinci olmuştur. 

B) Ege yarışmada sonuncu olmuştur. 

C) Mert yarışmada üçüncü olmuştur. 
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Seda öğretmen sınıfta oynanacak oyun  için üç öğrenci 

seçmiştir.  

 

 

 

 
                        Çağan   Elif   Arda 

Bu üç öğrenciden her biri bir hayvan seçerek arkadaşlarına 

taklit yoluyla anlatıp tanıtacaklardır. Bu üç öğrenci sınıftan 

dışarı çıkmıştır. Öğrenciler Seda öğretmenin koyduğu kurala 

göre ilk önce Elif, sonra Arda, en son ise Çağan’ı sınıfa 

çağırmışlardır. 

2- Öğrenciler arkadaşlarını aşağıdaki hangi kurala göre 

sırayla çağırmış olabilirler? 

A) İsimlerin sözlük sırasına göre  

B) Seçtikleri hayvanların harf sayısına gör 

C) Seçtikleri hayvanların hece sayısına göre 

 

Kaplumbağa 

Zürafa 

Penguen 



Sayfa | 4  
 

 

Reha, Gülsüm ve Batu “ağır” sözcüğünü cümle içinde 

kullanmışlardır. Cümleler şu şekildedir: 

 

 

Hangi cümlenin kime ait olduğu ile ilgili bilinenler şunlardır:  

 Reha, “üzücü, kırıcı” anlamında kullanmıştır. 

 Gülsüm, “tartıda ağır olan” anlamında kullanmıştır. 

 Batu, “yavaş” anlamında kullanmıştır. 

3- Buna göre numaralandırılmış cümleleri kimlerin 

yazdığı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 

          1               2             3 

A)      Reha      Gülsüm      Batu 

B)     Batu         Reha          Gülsüm 

C)      Batu           Gülsüm          Reha 
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Yukarıdaki şekiller sözlük sırasına göre sıralanmıştır. Berfin bu 

sıralamaya baktığında bir hata yapıldığını fark etmiştir. 

Buna göre Berfin hangi numaralı sözcükleri yer 

değiştirmelidir? 

A) 6 ile 7 

B) 5 ile 7 

C) 6 ile 8 
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Yukarıda verilen kalemler hakkında bilinenler şunlardır: 

 Birinci ve ikinci kalem sarı yazmaz ve en uzundur. 

 İkinci ve üçüncü kalem yeşil yazmaz. 

 Birinci kalem orta boy uzunluktadır. 

 Kalemler kısa,orta ve uzun boy ölçülerindedir. 

5- Buna göre ikinci kalemin özelliği hangi seçenekte doğru 

verilmiştir? 

A) Mavi ve orta boy  

B) Yeşil ve kısa boy  

C) Mavi ve kısa boy  

 

 
 

 
 

 
 

Saliha bir hafta boyunca hava durumunu gözlemleyerek 

yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur. 

6- Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Bulutlu gün sayısı yağmurlu gün sayısından azdır. 

B) Üç gün boyunca yağmur yağmamıştır. 

C) Hava en çok güneşli olmuştur. 
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   Futbol                  Basketbol                  Voleybol 

Sedat 12 , Hasan 10 , Musa ise 8 yaşındadır. Bu üç çocuk 

futbol , basketbol ve voleybol oyunlarından birini 

oynamaktadırlar. Bu durumla ilgili bilinenler şunlardır:  

Basketbol oynayan çocuk futbol oynayan çocuktan 

büyüktür. 

Voleybol oynayan çocuk futbol oynayan çocuktan küçüktür. 

7- Buna göre çocukların oynadığı oyun hangi seçenekte 

doğru verilmiştir? 

 

 

A) Hasan  Sedat  Musa    

B) Musa  Hasan  Sedat     

C) Sedat  Musa  Hasan 
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8- Kayra yukarıdaki hangi renkli kartları yanyana getirirse 

anlamlı bir sözcük oluşur? 

A)             B) 

               C)  

Cüce yarasalar genellikle ağaçların, sokak lambalarının ve 

binaların çevresinde uçar. Sinekleri ve sivrisinekleri avlarlar. 

Boyları yaklaşık olarak işaret parmağın kadardır. Kahverengi 

uzun kulaklı yarasalar, genellikle ağaçların yakınında uçar. 

Havadaki ve ağaç yapraklarındaki böcekler, sinekler, güveler 

ve örümceklerle beslenirler. Boyları cüce yarasalarınkinden 

biraz daha büyüktür. 

(Tübitak Meraklı Minik Dergisi) 

9- Bu metinde cüce yarasalar ile ilgili aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yoktur? 

A) Nerede yaşarlar? 

B) Ne ile beslenirler? 

C) Kaç yıl yaşarlar? 
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Mustafa’nın okulu perşembe ve cuma günleri öğleden sonra 

üçte bitmektedir. 

10- Buna göre Mustafa aşağıda afişlerde belirtilen 

etkinliklerden hangisine katılabilir? 

A)    B)  

 

C)  
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Burcu öğretmen , üzerinde  0’dan 9’a kadar rakamların yazılı 

olduğu topları kutuya atmıştır. Tahtaya çağırdığı Ela’dan 4 

top çekmesini istemiştir. Ela’nın çektiği toplar sırayla şu 

şekildedir: 

 

Burcu öğretmen Ela’ya bu dört topla oluşturulabilecek 

sayılarla ilgili şu soruları sormuştur: 

Birler basamağı 7 olan iki basamaklı en küçük sayı 

kaçtır? 

Oluşturulabilecek iki basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? 

Birler basamağı 9 olan oluşturulabilecek iki basamaklı en 

büyük tek sayı kaçtır? 

11- Ela aşağıda verilen sonuçları cevap olarak söylediğine 

göre hangi seçenekteki sayı  yukarıdaki soruların 

cevaplarından birisi olamaz? 

A) 97 

B) 73 

C) 79 
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Aşağıda bir televizyon programında yarışmaya katılan 

yarışmacılar Canan, Necati ve Kadriye bulunmaktadırlar. 

 

                   Canan       Necati       Kadriye 

Yarışmada 10 soru sorulmuş ve her soru 10 puan 

değerindedir. Soru sorulduğunda  cevap verme tuşuna ilk 

basan kişi cevap hakkı kazanmaktadır. Soruların 9’una doğru 

cevap verilmiş 1 soru cevaplanamamıştır.  Sorulara verilen 

cevaplarla ilgili bilinenler şunlardır: 

  Necati 3 kez cevap tuşuna basmış ve 3 soruyu da 

doğru bilmiştir. 

  Kadriye soru sorulduğu anda 6 kez tuşa ilk basan kişi 

olmuş ancak 4 soruyu doğru cevaplayabilmiştir. 

12- Yukarıda verilen bilgilere göre Canan bu yarışmayı kaç 

puanla tamamlamıştır? 

A) 10     B) 20    C) 30 
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Yukarıdaki hedefler üzerindeki numaraların 1 birlik 2 onluk 

fazlası kadar atış yapılacaktır. 

13- Bu atışlarla ilgili, 

I. Toplam 78 atış yapılmıştır. 

II. Mavi ve sarı hedeflere yapılan atışların toplamı , 

kırmızı hedefe yapılan atıştan 20 fazladır. 

III. Sarı hedefe 7 atış daha yapılırsa 3 onluğa eşit 

olacaktır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?  

A) I ve III 

B) II ve III 

C) I, II  ve III 
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Berke’nin bir haftada okuduğu günlük kitap sayfası aşağıdaki 

örüntü kuralı ile aynıdır. 

                   

Aşağıda Berke’nin bir hafta boyunca okuduğu kitap sayfa 

sayılarını gösteren tablo verilmiştir. 

 

                                                                                             

14- Buna göre Berke Pazar günü Perşembe gününden kaç 

sayfa daha fazla kitap okumuştur? 

A) 10 

B) 19 

C) 27 

 

      9 

Pazar Cumartesi Cuma Perşembe

m 

Çarşamba Salı Pazartesi 

51 41 32 24 17 11 6 
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Fatih Bey Muğla’da yaşamaktadır.Yaz aylarının çok sıcak 

geçtiği bu bölgede havuzdaki su buharlaşarak sürekli 

azalmaktadır. Bunu fark eden Fatih Bey havuzdan günlük 7 

kova suyun buharlaştığını ölçmüştür. Bu buharlaşmayı ise 

havuzun üzerini örterek önlemiştir.Havuzun tamamı ise 98 

kova su almaktadır. 

15- Bir hafta boyunca başlangıçta tam dolu olan havuzun 

üzerini 4 gün örtüp 3 gün açık unutan Fatih Bey’in havuzunda 

kaç litre su kalmıştır? 

A) 77 

B) 70 

C) 21 
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Ayşe ve Ahmet hedef vurmaca oyunu oynamışlardır. Tahtaya 

3 atış yapılacak ve 5 bölgeden hangi renk vurulursa o rengin 

puanı alınacaktır. 

 

Ayşe’nin 3 atışı da  aynı bölgeye isabet etmiştir. 

Ahmet ise 3 farklı renge isabet ettirirken renklerden birisi 

sarıdır. 

Yarışmayı ise Ayşe kazanmıştır 

16- Yukarıda verilen bilgilere göre Ayşe , Ahmet’ten en çok 

kaç puan fazla alabilir? 

A) 25     B) 35    C) 45 
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Hatice öğretmen 2-D sınıfına iki basamaklı sayılarda toplama 

işlemi konusunu anlattıktan sonra tahtaya üzerinde iki 

basamaklı sayıların yazılı olduğu renkli kartlardan ikisini 

görünecek şekilde diğer ikisini sayılar görünmeyecek şekilde 

yapıştırarak aşağıdaki toplama işlemlerini veriyor. 

+ =47      

 + =78 

 + = ? 

17- Verilen bilgilere göre  mavi ve yeşil kartta yazılı olan 

sayıların toplamı kaçtır? 
A) 24     B) 31    C) 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

47 
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Burcu öğretmen elinde rakam şeklinde balonları tutan 

çocukların olduğu resimleri tahtaya yapıştırmış ve 

öğrencilerine şunları söylemiştir: 

Çocuklar tahtada verdiğim rakamları birer kez kullanmak 

şartıyla önce iki basamaklı 2 sayı oluşturmanızı istiyorum. 

Ancak bu sayıları oluştururken iki sayı arasındaki fark en fazla 

olmalıdır. 

18- Buna göre Burcu öğretmenin istediği bu iki basamaklı iki 

sayının farkı kaçtır? 

A) 74      

B) 75     

C) 76 
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Cumhuriyet İlkokulu’nda bulunan 2/A, 2/B ve 2/C şubeleri 

sinemaya gideceklerdir. 

 

Sinemaya gidecek öğrenci sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler 

verilmiştir. 

2/A sınıfı öğrenci sayısı en az sınıf olup sayısı 25’den azdır. 

2/B sınıfı öğrenci sayısı 2/A sınıfındaki sayıdan 4 fazladır. 

2/C sınıfındaki öğrenci sayısı 2/B sınıfından 2 azdır. 

19- Verilen bilgilere göre Cumhuriyet İlkokulu’ndan sinemaya 

giden öğrenci sayısı en fazla kaç olabilir?  

A) 75      

B) 78     

C) 81 
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Üç kuzen olan Şeyma , Sevde ve Kayra yaz tatilinde 

dedelerinin köyüne gitmişlerdir. Dedeleri onlara bahçede 

yetiştirdiği karpuzdan keserek hepsine birer dilim vermiştir. 

 

Bu üç kuzen karpuzu yerken bir yandan da karpuz dilimindeki 

çekirdekleri ayırmışlardır. Dilimlerinde çıkan karpuz çekirdeği 

adetlerini ise aşağıdaki şekilde ifade etmişlerdir: 

Kayra benim dilimimde çıkan çekirdek sayısı onlar 

basamağı 6 olan en büyük iki basamaklı sayıdır. 

Şeyma benim dilimimde çıkan çekirdek sayısı onlar 

basamağı 6 olan en küçük  iki basamaklı sayıdır. 

Sevde benim dilimimde çıkan çekirdek sayısı birler 

basamağı 7 iken onlar basamağı 6’dır. 

20- Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi üç kuzenin yediği 

karpuz dilimlerinde çıkan çekirdek sayılarından birisi olamaz? 

A) 60     B) 69     C) 76 
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LÜTFEN SİTEMİZDE  

BULUNAN REKLAMLARA TIKLAYIP 

BİZLERE DESTEK OLMAYI  

UNUTMAYINIZ 

YENİ NESİL SORULARLA 2. SINIF DEĞERLENDİRME 

CEVAP ANAHTARI 

TÜRKÇE    1-C  2-B   3-B  4-C  5-C 

     6-B  7-A   8-C  9-C  10-B 

MATEMATİK 11-B  12-B  13-C  14-C  15-A 

                 16-B  17-C   18-B  19-B  20-C 


