
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Afrika’daki filler, yaşam alanları gittikçe daraldığı için MiFnicik bulmakta 
zorlanıyorlar. Bu nedenle tarlalardaki ürünleri yiyorlar. üzülüyor de filleri 
uzaklaştırmak için onları korkutmaya çalışıyorlar. Ancak bunun pek işe yaradığı 
söylenemez. Çünkü korkan filler saldırganlaşıyorlar. Bir grup köyFGGe 
korumacı, tarlaları fillerden koruyacak bir şey bulmuşlar. Acı biber! Bibere 
acılığını veren kimyasal maddenin kokusu filleri kaçırıyor. 

1) Bu metindeki boş kutulara hangi sözcükler gelirse anlamlı bir metin olur? 

    MiFnicik                    üzülüyor                köyFGGe           

A) Yiyecek   Uzaylılar   ev 

B) Yiyecek   Çiftçiler   doğa 

C) Uyuyacak yer  Çiftçiler   doğa 

 
 

 

 Geyikler arasındaki en hızlı geyikmiş bu. 

 Hatta öylesine hızlıymış ki ne bir av köpeği ne de bir yaban hayvanı 
yetişebilirmiş ardından. 

 Bir zamanlar ağaçların bulutlara kadar yükseldiği görkemli bir ormanda bir 
geyik yaşarmış. 

 Avcılar ise diğer hayvanların yakalayamadığı bu geyiği tuzağa düşürmeye 
çalışırmış. 

2) Olayların oluş sırasına göre, numaralanmış cümleler nasıl sıralanmalıdır?  

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

4
2 

3 

2 

1 



 

 

 

 

 

 

Benim adım alfabenin 5. harfiyle başlıyor alfabenin ilk harfiyle bitiyor. 

Benim adımın ilk hecesi “ejderha” kelimesinin son hecesiyle başlamaktadır. 

Benim adımın 2. Harfi ü son harfi ise m harfinden sonra gelmektedir. 

Benim adım 3 heceli olup ilk hecenin ilk harfi alfabemizin 4.harfidir. 

3) Verilen ipuçlarına göre çocukların isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir. 

               

A) Dilara        Hakkı      Türkmen        Açelya  

B) Deniz   Hacer       Gülsüm         Çetin 

C) Derya   Hatice      Türkan        Çağatay 

 



 

 

 

 

 

4) Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığı nitelemektedir? 

A) 1.       B) 2.       C) 3. 

 

 

 

 

(1) Serdar, o gün futbol seçmelerine katılacaktı. (2) Bu seçmelere ilk defa 

katılacağı için heyecanlıydı. (3) Hep hayalini kurduğu futbolculuk için bu 
seçmeler onun için çok önemliydi. 

5) Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde duygusal bir ifadeye 

yer verilmiştir? 

A) 1.       B) 2.       C) 3. 

 



 

 

 

 

1- Minicik elleriyle kocaman çantayı zor taşıyordu. 

2- Kedi, fareden bir şarkı söylemesini istedi. 

3- Bu sahilde, martı seslerini dinleyerek yürürsünüz. 

 

6) Yukarıdaki cümlelerden hangisi hayal ürünüdür? 

A) 1           B) 2      C) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Bu görsele ait bilgilere göre “Karpuz”  ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 

A) Spordan sonra karpuz tüketirsek kas ağrılarımız azalır.       

B) Karpuzdaki A ve C vitaminleri cildimizi besler.    

C) Her gün öğle ve akşam yemeklerinde en az 2 dilim karpuz yemeliyiz. 

Karpuz içerdiği A ve C 
vitaminleri sayesinde 

saçlarımız ve cildimiz için 
de mükemmel bir besin. 

Su ve lif içeriği yüksek bir 
meyve olarak bilinen karpuz, 

vitamin ve mineral zenginliğiyle 
faydalı bir meyve. Ama şeker 

içeriği nedeniyle günde 2 
dilimden fazla tüketilmemesi 

önemli. 

Yazın insanların bolca 
yediği meyvelerden 

biriyiz. 

Spordan hemen sonra karpuz 
ve karpuz suyu tüketilmesi kas 

ağrısını azaltmaya yardımcı 
oluyor, kasları güçlendirir, 

egzersiz sonrası toparlanma 
sürecini hızlandırır. 



 

 

 

 

 
 
Karga, tohumdan çöpe kadar birçok şeyi yer. Yalnızca 
kendi bulduklarını değil, arkadaşlarının yiyeceklerini de 
kapıp yemeyi çok sever. Ayrıca kargalar gözü pek 
hayvanlardır. Yırtıcı kuşlara korkusuzca yaklaşırlar. 
Bununla da kalmayıp onlara sataşırlar. 
                              (Meb 3.Sınıf Çalışma  Kitabı) 
 

8) Parçaya göre, kargayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Başkalarına saygılı olduğu 
B) Açgözlülük ettiği 
C) Tehlikelere aldırmadığı 

 

 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yandaki cümleyle 

aynı anlamı taşımaktadır? 

A) Yaz tatilinde ne masa tenisi ne de yüzme 

kursuna gideceğim. 

B) Yaz tatilinde masa tenisi veya yüzme 

kursuna gideceğim. 

C) Yaz tatilinde hem masa tenisi hem yüzme 

kursuna gideceğim. 



 

 

 

Ahmet Öğretmen Türkçe tarama sınavının bir sorusunda 3/G sınıfına tablo 
verip verdiği kelimelerin türleri hakkında soru sormuştur.  

Sena ise tabloyu aşağıdaki şekilde doldurmuştur. 

Kalem Tür Tekil Somut 

Öğrenciler Tür Çoğul Somut 

Üzüntü Tür Tekil Soyut 

Futbolcu Özel Çoğul Soyut 

Konya Özel Tekil Somut 

 

10) Sena bu tabloda her doğru cevaptan iki  puan alıp her yanlış cevaptan bir 
puan kaybedeceğine göre bu sorudan kaç puan alır? 

A) 23     B) 25      C) 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Alper  ve Aylin tahtaya birer sayı yazıyor. Alper’in yazdığı sayı üç basamaklı 
en büyük çift doğal sayıdır. Aylin’in yazdığı sayı ise üç basamaklı en küçük tek 
doğal sayıdır. 

1) Buna göre, Ahmet’in yazdığı sayı, Ali’nin yazdığı sayıdan kaç fazladır? 

A) 897            B) 895           C) 893 

 

 

 

 

Görseldeki çarkta, aynı renkte olan bölgelerde yazan sayıların toplamı ortadaki 
sayıyı vermektedir. 

 

2) Buna göre  -  işleminin sonucu kaçtır? 

A) 6  

B) 16  

C) 26 

 



 

 

 

Manav Hüseyin Amca bugün satmak için aldığı meyveler ve ağırlıkları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. 

Meyve Ağırlığı (kg) 

Çilek 42 

Karpuz 96 

Kayısı 35 

Kiraz 54 

 

Manav Hüseyin amca çileğin 2/7'sini, karpuzun yarısını, kayısının 3/5'ini ve 
kirazın 5/9'unu satmıştır. 

3) Buna göre manav Hüseyin Amca'nın satmadığı çilek ve kiraz meyvelerinin 
toplam ağırlığı ne kadardır? 

A) 42     B) 48     C) 54 

 

 

Emir okulun basketbol takımındadır ve haftada 1 
gün antrenmanı vardır. Antrenmana saha 
etrafında üç tur koşu ile başlamaktadırlar. 

4) Buna göre Emir üç haftalık antrenmanda kaç 
metre koşar?  

A) 258 

B) 516 

C) 774 



 

 

 

 

Hasan Amca ineği Alaca'dan sabah 27 litre akşam ise 22 litre süt almaktadır. 
Günlük bu sütün 5/7  litresi yoğurt yapılırken geri kalanı litresi 8 TL'den 
satılmaktadır. 

5) Buna göre Hasan Amca bir haftada sattığı sütlerden kaç TL para kazanır? 

A) 784            B) 864           C) 948 

 

 

 

8 portakaldan 1 litre portakal suyu çıkıyor, 1 su 
bardağı 200 mL portakal suyu alıyor.  

6) 30 kişilik doğum günü partisi yapmak 
isteyen Berra kaç portakal sıkmalıdır? 

A) 36 

B) 48 

C) 64 

 

 

 



 

 

 

 

Yukarıda üç basamaklı ABC sayısının 8'e bölünmüştür.  

7) Bu bölme işleminde kalanın alabileceği değer en büyük olduğunda A+B+C 
toplamı kaç eder?  

A) 17               B) 20           C) 24 

 

 

İş adamı olan Emir Bey iş görüşmesi için  Konya'dan İstanbul'a gidip ertesi gün 
geri dönecektir.Gidiş ve dönüş tarihine ait gidiş-dönüş saatleri ve bilet fiyatları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

GİDİŞ BİLETİ DÖNÜŞ BİLETİ 

4 HAZİRAN 2022 5 HAZİRAN 2022 

09:00 220 TL 11:00 185 TL 

15:00 115 TL 16:00 225 TL 

19:00 175 TL 20:00 205 TL 

23:00 145 TL 22:00 195 TL 

 

8) Emir Bey giderken ve gelirken en ucuz biletleri seçtiğine göre gidiş ve dönüş 
saatleri arasındaki zaman farkı kaç saattir? 

A) 20                B) 25           C) 31 



 

 

 

 

Gökhan'ın babası Erdem Bey 5 yıl önce arabasına bir 
kar lastiği almıştır. 5 yıl boyunca kullandığı lastikten 
oldukça memnun kalan Erdem Bey lastikler eskidiği 
için aynı lastikten bir daha olmak için sanayiye 
gitmiştir. Durumu anlatan Erdem Bey'e oto lastikçi 
hangi marka lastik istediğini ve lastiğin kodunu 
sormuştur. Erdem Bey lastiğin kodu hakkında şu 
bilgileri vermiştir: 

Kod sırayla 1 harf, 3 basamaklı bir sayı ve 1 
harften oluşan 5 haneden oluşmaktadır. 

Kodda bulunan son harf alfabenin beşinci harfi iken , koddaki ilk harf ise bir 
ünlü harftir. 

Kodda bulunan 3 basamaklı sayının rakamlarından birinin basamak değeri  
50 iken, yüzler basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 
küçüktür. 

 

                                  A551D      İ256D       Ü548E 

9) Buna göre Erdem Bey yukarıda gösterilen kaç numaralı lastiği alacaktır? 

A) 1      B) 2           C) 3 

 

 

 



 

 

 

 

Yukarıda belli bir kurala göre yazılmış  bir örüntü verilmiştir. 

10) Buna göre soru işareti olan yere kaç yazılmalıdır? 

A) 52      B) 58           C) 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Türkiye’nin etrafını çevreleyen denizler yukarıda numaralı olarak verilmiştir. 

1) Bu denizlerin ismi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 1   2   3   4 

A)   Ege    Marmara     Akdeniz     Karadeniz   

B)   Marmara            Ege    Karadeniz       Akdeniz      

C)   Akdeniz   Marmara           Karadeniz                 Ege 

 

 

 

 

2) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) Kroki, bir yere yukarıdan bakıyormuş gibi çizilir.  

B) Kroki, belli bir ölçeğe göre çizilir. 

C) Kroki çizerken kare, üçgen, daire gibi geometrik şekillerden faydalanılabilir. 



 

 

 

Aşağıdaki tabloda Doğan ailesinin günlük harcadığı su miktarı verilmiştir. 

Günler Harcanan su miktarı 

Pazartesi 900 

Salı 850 

Çarşamba 850 

Perşembe 700 

Cuma 600 

 

3) Yukarıda verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  

A) En çok su tüketimi perşembe günü yapılmıştır.  

B) Salı ve çarşamba günleri aynı miktarda su harcanmıştır.  

C) Haftanın ilk günleri daha fazla su harcanmıştır. 

 

 

4)Yandaki görsele göre aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz?  

A) Aile bireyleri birbirlerine yardım etmektedir.  

B) Aile bireyleri arasında anlaşmazlık 
yaşanmaktadır. 

C) Aile bireyleri üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmektedir.             

 
 



 

 

 
   

Cümleler Doğru Yanlış 

Annem evde yokken ona yardım için ütü yapıyorum.   

Televizyonun karşısında 4 saat çizgi film izliyorum.   

Evdeki prizlerle kesinlikle oynamıyorum.   

Bisikletimi elimi bırakarak sürüyorum.   

 

Yukarıda verilen davranışlar doğru ve yanlış olacak şekilde işaretlenecektir. 

5) Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğru işaretleme yapılmıştır? 

A)           B)       C)    

 

 Kaynakların tükenebilir olduğunu unutmamalıyız.  

 Kaynakları dikkatli bir şekilde kullanmak hepimizin görevidir.  

 Kaynakları istediğimiz kadar kullanabiliriz.  

6) Kaynakların kullanımı ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A)      B)          C)  3 2 1 

3 

2 

1 



 

 

 

 

Aşağıda ülkemizle ilgili bazı bilgiler verilmiştir.  

Ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür.  

 İstiklâl Marşımızın şairi Mustafa Kemal Atatürk’tür.  

 Atatürk, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır.  

7) Bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur?  

A) 3              B) 2                  C) 1 

 

 

Sude Öğretmen derste aşağıdaki görselleri kullanarak sağlıklı büyüme ve 
gelişme konusunu anlatmıştır. 

   

8) Buna göre Sude Öğretmenin sağlıklı büyüme ve gelişme için aşağıdakilerden 
hangisini söylemesi beklenir?  

A) Sağlıklı büyüme ve gelişme için spor yapmak çok önemlidir. 

B)   Beslenmemize dikkat edersek sağlıklı büyüyebiliriz.  

C) Sağlıklı büyümek için kişisel bakım çok önemlidir. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aşağıda insanların bazı davranışları verilmiştir: 

Geç uyuyup, erken kalkmak  

Yeterli ve dengeli beslenmek  

Düzenli spor yapmak  

Sürekli ilaç kullanmak  

9) Verilenlerden hangileri sağlıklı yaşam için doğru davranışlardır?  

A)  ve    B)  ve    C)  ve  

 

Aşağıdaki tabloda kahvaltıda yediğimiz bazı besinler verilmiştir. 

 

 

   

 

Süt Tereyağ Reçel Bal Zeytinyağ Yumurta 

 

10) Buna göre bu besinlerin kaç tanesi bitkilerden üretilmiştir? 

A) 2       B) 3       C) 4 

 



 

 

 

 

Otomobil, uçak, gemi gibi taşıtlarda uzun süre enerji verilebilmesi için a ; telsiz, 
kamera, fotoğraf makinelerinde b ; klima, buzdolabı, TV gibi araç gereçlerde 
ise c kullanılır.  

1) Yukarıdaki boşluklara aşağıda verilenlerden hangileri gelirse doğru olur?  

     a       b          c  

A)   pil    akü    batarya  

B)   akü    batarya   şehir elektriği  

C)   batarya   akü    şehir elektriği 

 

 

 

Dünyanın bir noktasından harekete başlayan bir kişinin aynı yönde 
ilerlediğinde tekrar aynı noktaya gelmesi 

Denizdeki gemiye bakan bir kimsenin geminin önce bacasını daha sonra 
tamamını görmesi 

Denizlerdeki suların dökülmeden oldukları yerde durmaları 

2) Hangi öğrenci Dünya'nın yuvarlak olduğunu verdiği örnekle kanıtlayamaz? 

A)           B)     C)  



 

 

 

 

                                                                                                                    

        

                              

     

     

 

 

 

Serhat saatin çıkardığı tik tak sesini yakından duyarken, saatten uzaklaştığında 
saatin çıkardığı sesi duyamıyor.  

3) Bunun nedeni aşağıdaki ses özelliklerinden hangisi ile açıklanır? 

A) Her duyulan sesin bir kaynağının olması 

B) Sesin her yöne yayılması 

C) Ses kaynağından uzaklaşınca ses şiddetinin azalması 

 

 

4) Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine 
neden olabilecek bir davranıştır? 

A) Fabrika bacalarına filtre takmak  

B) Açık alanlarda kömür ve plastik yakmak  

C) Plastik atıkları, atık plastik kutusuna 
atmak 



 

 

 

 

Öğrenciler aşağıda bazı örnekler vermişlerdir. 

Sahasına gelen voleybol topunu karşı sahaya atan voleybolcu 

 Kırmızı ışık yanınca arabasını durduran adam 

 Salıncakta sallanan çocuk 

5) Hangi öğrenci yön değiştirme hareketine doğru örnek vermiştir? 

A)           B)     C)  

 

 

6) Yukarıdaki gibi bir makarayı tavana bağlayarak makaranın üstünden geçen 
ipin ucuna bağlı yükü hareket ettiren biri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır?  

A) İpe çekme kuvveti uygulanırsa yük yukarı yönde hareket eder.  

B) İpe itme kuvveti uygulanırsa yük yukarı yönde hareket eder.  

C) İpe itme kuvveti uygulanırsa yük aşağı yönde hareket eder. 



 

 

 

 

I. Bitkiler besinlerini topraktan alırken, hayvanlar besinlerini sudan alır.  

II. Canlı varlıklar hareket etmek için başka bir varlığın yardımına ihtiyaç 
duyarlar.  

III. Bitki ve hayvanların büyüme şekilleri birbirinden farklıdır.  

7) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?  

A) I ve III  

B) Yalnız II  

C) Yalnız III 

 

Yukarıda bazı varlıklar verilmiştir. Bu varlıklarla ilgili olarak aşağıdaki 
değerlendirmeler şu şekildedir: 

I. Verilen tüm görseller canlı varlıklara aittir. 

II. Görselleri verilen tüm varlıkların ortak özelliği beslenme, büyüme 
ve gelişmedir. 

III. Görseli verilen bazı varlıklar kendiliğinden hareket etmezler. 

8) Bu değerlendirmelerden hangilerinin doğruluğundan söz edilemez? 

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

 



 

 

 

 

Gizem’in bulunduğu yerde seslerin işitilme durumları aşağıdaki gibidir: 

I. Tren sesi gittikçe artmaktadır. 

II. Ambulansın siren sesi gittikçe artmaktadır. 

III. Uçak sesi gittikçe azalmaktadır. 

IV. Güvenlik görevlisinin sesi hep aynı tonda duyulmaktadır. 

9) Yukarıda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A)Tren ve ambulans Gizem’in bulunduğu noktadan uzaklaşmaktadır. 

B)Gizem hava limanına yakın bir noktada bulunmaktadır. 

C)Gizem’in bulunduğu yerde hem kara yolu hem de demir yolu 
bulunmaktadır. 

 

Sibel:Benim aldığım eşya mıknatıs tarafından çekilmez, suda 
batmaz ve suyu çekmez 

Aylin: Benim aldığım eşya suda batar, mıknatıs tarafından 
çekilir, suyu çekmez. 

Emel: Benim aldığım eşya renksiz,kokusuz, kırılgan ve 
pürüzlüdür. 

Yukarıdaki öğrenciler aldıkları ürünlerle ilgili bilgi vermişlerdir. 

10) Öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili hangi ifade doğru olamaz? 

A)Sibel plastik tabak almış olabilir. 

B)Aylin kolye almış olabilir 

C)Emel ayna almış olabilir. 



 

 

 
1)It is a .................................... 
A) whale 
B) seahorse 
C) ladybird 
 
 
 
2) It is ............................ in Konya. 
A) rainy 
B) snowy 
C) sunny 
 
 
3) The helicopter is .......  the sky 
A) at 
B) on 
C) under 
 
 
 
4) It is a ................................ 
A) garage 
B) bedroom 
C) kitchen 
 

 
5)It is a ................................ 
A) happy 
B) angry 
C) hungry 


