Seda Öğretmen öğrencilerine söylediği kelimenin ikinci harfi ile
başlayan yeni bir kelime söylemelerini istemiştir. Yanlış cevap veren
öğrencilerin ise oyundan eleneceğini söylemiştir. Aşağıda Seda
öğretmenin söylediği ilk kelimeler ve öğrencilerin kurala göre verdiği
cevaplar verilmiştir.
Seksek-Erik

Kayseri-Yelek

Saat-Atkı

Akışkan-Kasa

Tren-Nar

Koyun-Oyun

1- Yukarıdaki öğrencilerin verdiği cevaplar incelendiğinde hangi
öğrenciler oyundan elenmiştir?
A)
B)
C)

arkadaş

ardıç

armut

ayva

aydınlık

ayran

kereviz

keçi

keklik

baba

baharat

badem

Suat Öğretmen yukarıdaki şekilde kelimeleri sınıf tahtasına
yazmıştır. Öğrencilerine kelimelerin belli bir kurala göre dizildiğini
ancak birinde hata olduğunu söylemiştir ve kaç numaralı sırada
hatalı olduğunu sormuştur.
2- Buna göre aşağıdaki hangi seçeneği söyleyen öğrenciler soruyu
doğru bilmiştir?
A)
B)
C)

Yarınki maça Ahmet ve Ferhat da gelecek.
Hafta sonu kar yağarsa kardan adam yapalım.
Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımız Murat’a hediye aldık.
Seyhan, Ferhat ve Gürkan yukarıdaki cümlelerden birini
yazmışlardır. Gürkan’ın yazdığı cümleyle ilgili bilinenler şunlardır:
Yazdığı cümle yedi kelimeden oluşmaktadır.
Cümlenin hece sayısı 22’dir.
Cümlede bulunan üçüncü kelime alfabenin sekizinci harfi ile
başlamaktadır.
3- Buna göre Gürkan’ın söylediği cümle aşağıda hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A)
B)
C)

Kayra babası ile ilk kez bir futbol maçına gitmiştir. Konyaspor ve
Beşiktaş arasındaki müsabakada futbola dair bazı terimleri ise ilk
kez duymuştur. Duyduğu kelimelerin anlamlarını merak ettiği için eve
gelir gelmez bakmayı düşünmüştür.

Kayra’nın maçta duyduğu sözcükler aşağıdaki gibidir:

şut

gol

faul

penaltı

4- Kayra bu sözcüklere sözlük sırasına göre baktığına göre sırayla
hangi sözcüklere bakmıştır?
A) gol-faul-penaltı-şut
B) penltı-şut-gol-faul
C) faul-gol-penaltı-şut

Derya öğretmen 2-G sınıfına satır sonuna sığmayan sözcüklerle ilgili
konuyu anlatmış ve aşağıdaki şu notları yazdırarak ödev vermiştir.
Bazen cümle yazarken kelimeler satırın sonuna sığmayabilir. Satırın
sonuna sığmayan kelimeyi her zaman hecelerinden (-) kısa çizgi ile
keseriz. Kelimenin geriye kalan hecesini alt satıra yazarız.
Satır sonunda ya da satır başında tek başına ünlü (sesli) harf
bırakılmaz.
Yağız verilen ödevi aşağıdaki şekilde yapmıştır.
çorap

elbise

çorap

elbise

forma
elbi-

se

forma

helikopter
helikopter

ayak

helikopter

helikopter

ayak

Ödevleri kontrol eden Derya Öğretmen doğrulara +(artı) yanlışlara
ise –(eksi) işareti koymaktadır.
5- Buna göre Yağız toplam kaç +(artı) işareti almıştır?
A) 8
B) 7
C) 6

Yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edildi.
Feyza parka gitmek için koşarak evden çıktı.
Akşamları yatmadan önce mutlaka odamda kitap okurum.
Yukarıdaki cümlelerde 5N 1K sorularına cevap veren sözcükler
bulunmaktadır.
6- Buna göre “Ne zaman?” ve “Nerede?” sorularına cevap veren
kelimelerin bulunduğu cümle hangi kelebeğe aittir?
A)
B)
C)

İjlal Öğretmen tahtaya yukarıdaki kelimeleri yazmıştır. Aşağıdaki
isimleri verilen öğrenciler şu yorumları yapmışlardır:
”eşşek” kelimesinin yazımı yanlıştır.
5 kelimenin yazımı yanlıştır.
5 kelimenin yazımı doğrudur.
”şoför” kelimesi yanlış yazılmış olup doğrusu “şofor” dür.
7- Kaç tane öğrencinin yorumu doğrudur?
A) 4
B) 3
C) 2

Elif (1) arkadaşlarıyla parkta oynuyordu
(2)Arkadaşlarından birisi (3) oyun
sırasında aniden düştü (4) Kolu kanadı (5)
Ona evlerine kadar gitmesi için yardım etti
(6) Arkadaşı (7) Elif(8)e teşekkür
etti (9) Elif (10) arkadaşına yardımcı
olduğu için çok mutlu olmuştu (11) Elif (12)
saatin ilerlediğini fark etti (13) Hızlı
adımlarla eve yürüdü (14) Zili çaldı (15) Annesi kapıyı açtı (16) Neden
geç kaldığını sordu (17) Elif (18) olanları anlattı (19) Annesi (20)
Elif (21) e yaptığı davranışın çok doğru olduğunu söyledi(22)
Yukarıdaki metinde noktalama işaretleri sayılarla gösterilmiştir.
8-9-10. soruları yukarıda verilen metne göre cevaplayınız.
8- Aşağıda verilen hangi seçenekteki numaraların hepsi aynı
noktalama işaretini göstermektedir?
A) 1-8-18-20
B) 5-9-13-20
C) 3-7-12-18
9- Bu metinde kaç çeşit noktalama işareti kullanılmıştır?
A) 4
B) 3
C) 2
10- Metinde kaç adet nokta bulunmaktadır?
A) 14
B) 13
C) 12

İkra

Fatih

Hacer

Emre

Okulda okul temsilciliği seçimi yapılmıştır. En çok oyu alan birinci kişi
okul temsilcisi, ikinci kişi ise okul temsilcisinin yardımcısı olacaktır.
Seçim bitiminde Meral Öğretmen şu bilgileri vermiştir:
En çok oyu alan bir erkek öğrencidir.
İkinci en fazla oyu alan bir kız öğrencidir.
En fazla oy alan öğrencinin oy sayısı 7 birlik 8 onluktan
oluşmaktadır.
En fazla üçüncü oy alan öğrencinin oy sayısı, en çok oy alan
öğrenciden 25 eksikken, en çok oy alan ikinci öğrenci,
üçüncüden 13 oy fazla almıştır.
1) Yukarıda verilen bilgilere göre okul temsilcisi seçilen öğrenciler
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)

Okul Temsilcisi
Emre
87

Temsilci Yardımcısı
İkra
75

B)

Okul Temsilcisi
İkra
87

Temsilci Yardımcısı
İkra
62

Okul Temsilcisi
Fatih
78

Temsilci Yardımcısı
Hacer
62

C

Dila ve Ela ödevlerini bitirdikten sonra sınıf arkadaşları Kayra’nın
yanına gitmişlerdir. O sırada Kayra dedesinin almış olduğu onluk ve
birlik bloklarla oynamaktadır. Kayra, Dila ve Ela’dan onluk ve birlik
blok almalarını istemiştir. Geriye kalan bloklara bakmadan onda kalan
blokların sayısal değerini bilebileceğini söylemiştir.

Kayra’nın blokları yukarıdaki görselde gösterilmiştir.
Ela 2 onluk 3 birlik bloğu almıştır.
Dila Ela’dan 2 birlik blok az, 2 onluk blok fazla almıştır.
2) Buna göre Kayra aşağıdakilerden hangi seçeneği söylerse ona
kalan blokların sayısal değerini doğru söylemiş olur?
A) 14
B) 24
C) 34

Sayı

Sayı

Yuvarlanmış Hali

Yuvarlanmış Hali

60

30

Yukarıda verilen sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış halleri tabloda
yazılmıştır. Tabloyla ilgili yorumlar aşağıda verilmiştir.
sayısının en büyük değeri 59’dur.
sayısının en küçük değeri 25’dir.
sayısının en küçük değeri ile
toplamı 89’dur.

sayısının en büyük değeri

sayısının en büyük değerinden
çıkarırsak sonucu 49 buluruz.

sayısının en küçük değerini

3) Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 2

B) 3

C) 4

Büşra Öğretmen sınıfta öğrencilerine birlik ve onluk kavramını
öğrettikten sonra onların konuyu kavrayıp kavramadığını öğrenmek
için bir etkinlik düşünmeye başlamıştır. Aklına söyle bir etkinlik
gelmiştir. Her satırda 3 kare olmak üzere alt alta 3 satır yapmış ve
içlerine 2 basamaklı sayılar yazarak öğrencilerine kağıtları
dağıtmıştır.
13 89 20
64 42 98
21 77 64
Büşra öğretmen öğrencilerine şu yönergeleri vermiştir:
Her satırda onluğu en büyük
olan kareleri kırmızıya boyayınız.
Her satırda birliği en küçük
olan sayıları maviye boyayınız.
Yukarıdaki yönerge dışında
kalan sayıları sarıya boyayınız.
4) Buna göre boyanan karelerden oluşacak şekil hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A)

B)

C)

A
B
C
D

1
48
25
17
32

2
29
21
73
65

3
52
47
41
57

4
35
16
54
23

Yukarıdaki kutularda 2 basamaklı sayılar kodlanmıştır. Örneğin C4
sayısının değeri 54’dür. Aşağıdaki işlemleri yukarıda verilen tabloya
göre yapınız.
A2 + D4 işleminin sonucu 52’dir.
B3 sayısı C1 sayısından 30 küçüktür.
A4 ve B1 sayılarını en yakın onluğa yuvarlayarak toplarsak
sonucu 70 buluruz.
5) Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3

Yücel, Kayra, Ediz ve Emre basketbol antrenmanı sonrasında bir
oyun oynamaya karar veriyorlar. Hepsi 10 atış kullanıyorlar. Hepsi
eşit mesafeden atış yapacak olup her basket 5 puan değerindedir.
Oyun sonucu hakkında bilinenler şunlardır:
Ediz 8 basket atmıştır.
En çok basketi Emre atmıştır.
Yücel, Kayra’nın puanının 2 katını kazanmıştır.
En az basket atan ile en çok basket atan arasında 30 puan fark
vardır.
6) Buna göre yarışmacıların aldığı puanlar hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
Yücel

Kayra

Emre

Ediz

A) 30

15

45

40

B) 15

30

40

45

C) 10

20

45

40

A

8

5

T

1

3

A

8

4

Ş

1

3

A

7

9

K

1

1

Derya’nın babası telefonuna banka uygulaması indirmiş ve 6 haneli
bir şifre oluşturması istenmiştir. Yukarıda 3 adet şifre verilmiştir.
Derya’nın babası şifrelerden biridir ve şifresi hakkında bilinenler
şunlardır:
Adımın ilk harfini 1. kutucuğa yazdım.
2 ve 3. kutucuğa iki basamaklı bir sayı yazdım. Yazdığım sayı 80’e
yuvarlanabilecek en büyük 2 basamaklı sayıdır.
Soyadımın ilk harfini 4.kutuya yazdım.
6 ve 7. kutulara 2 basamaklı en küçük rakamları farklı tek sayı
yazdım.
7) Buna göre benim adım ve soyadım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali KANDEMİR
B) Ahmet ŞENER
C) Adnan TEKELİ

8-9-10. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
8) Eren ile Dila’nın elindeki sayıların farkının en yakın onluğa
yuvarlanmış hali kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 40
9) Kaan elindeki sayıdan 12 çıkarıp 18 eklemiştir. Saliha ise elindeki
sayının sayı değerlerini toplamıştır. Buldukları sonuçların toplamı
nedir?
A) 43
B) 59
C) 79
10) Bütün çocuklar ellerindeki sayıların rakamlarını birbiri ile
çarpmışlardır. Buna göre en büyük sayıyı kim elde etmiştir?
A) Saliha
B) Dila
C) Eren

LÜTFEN SİTEMİZDE
BULUNAN REKLAMLARA TIKLAYIP
BİZLERE DESTEK OLMAYI
UNUTMAYINIZ
YENİ NESİL SORULARLA 2. SINIF DEĞERLENDİRME
CEVAP ANAHTARI
TÜRKÇE

1-C
6-C

2-B
7-C

3-C
8-C

4-C
9-B

5-B
10-B

MATEMATİK

1-A

2-C

3-A

4-A

5B

6-A

7-B

8-B

9-A

10-C

