
 

 

 

Atatürk 1881 yılında Selanik’te doğdu. Küçük 
yaşta babasını kaybetti. Bunun üzerine annesi 
ile birlikte dayısının çiftliğine gitti. Sonra 
Selanik’e geri döndü. Şemsi Efendi İlkokuluna 
başladı. Daha sonra Selanik Askeri Rüştiyesine 
devam etti. Burada matematik öğretmeni 
“Kemal” adını verdi. Artık Mustafa Kemal oldu. 

 

 

1) Yukarıdaki parçada altı çizili sözcük grubu hangi anlamda 
kullanılmıştır?  
A) Mecaz anlamda  
B) Gerçek anlamda  
C) Yan anlamda  
D) Terim anlamda 
 

 

2)  Atatürk “Kemal” adını hangi okulda okurken almıştır?  
A) Mahalle Mektebi  
B) Manastır Askeri Lisesi  
C) Selanik Askeri Rüştiyesi  
D) Şemsi Efendi İlkokulu 
 

 

1 ve 2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 



 

 

Antik Mısır alfabesi ve Türkçe 
karşılıkları yandaki tabloda 
verilmiştir. 

Antik Mısır alfabesinde 
kelimeler soldan sağa doğru 
okunmaktadır. 

Önem ve değer vermemek, 
küçümsemek, beğenmemek 
anlamına gelen deyim: ………………….. 
kıvırmak 

3) Yukarıdaki deyimi tamamlamak için kullanılacak sözcüğün Antik 
Mısır alfabesinde yazımı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

A)  

B)      

C)    

D)    
 
 
 
 
 



 
 

Proje ödevi için yandaki görsellerden bir afiş 
hazırlamak isteyen  Kayra, afişi için slogan 
aramaktadır. 

4) Kayra aşağıdaki sloganlardan hangisini 
kullanamaz? 
A) Geri Dönüşüm Atık Çöp Değildir. 
B) Geri Dönüşüm Geleceği Kurtarır. 
C) Geri Dönüşüm Kirliliğe Karşı Tedbir Değildir. 
D) Geleceğini Düşünüyorsan Geri Dönüşüme Şans Ver.  
 

Ahmet’in telefonunun kullanımı hakkındaki 
bilgiler aşağıda verilmiştir: 
 Harflerin çıkması için tuşlara basmalıdır. 
 Hangi harfi yazmak istiyorsa harfin 
bulunduğu rakama harfin sırası kadar 
basmalıdır. 
 Boşluk bırakmak için bir kere sıfıra 
basması yeterlidir. 

5) Buna göre Ahmet arkadaşı Ayla Serra’yı aramak için telefonda 
tam olarak hangi tuşlara basmalıdır? 
A) 295273772 
B) 7377202352 
C) 737722352 
D) 2952073772 
 

 



 

Atatürk İlkokulunda bütün öğrencilerin ileride hangi mesleği 
yapmak istedikleri sorulmuş, 
seçtikleri meslekleri 
arkadaşlarıyla paylaşmaları 
istenmiştir. 

6) Verilen grafiğe göre 
aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 
A) Başarılı öğrencilerin çoğu öğretmen olmak istemektedir. 
B) Kızların çoğu doktor olmak istemektedir. 
C) Mühendis olmak isteyenlerin sayısı avukat olmak isteyenlerden 
fazladır. 
D) Öğrencilerin büyük çoğunluğu pilot olmak istememektedir. 
 

 

Bir işte ilk başlarda istenilen sonuçlar elde edilmeyebilir. İşin daha 
başarılı olması için, uygulanan yöntemler de değiştirilebilir. Ancak 
sonucu etkileyecek dönemde yöntem değiştirilmez.  
7) Yukarıdaki düşünceyi hangi atasözü ile anlatabiliriz?  
A) Irmak kenarına çeşme yapılmaz.  
B) Huylu huyundan vazgeçmez.  
C) Dereden geçerken at değiştirilmez.  
D) Sakla samanı gelir zamanı. 
 



 

8) Hangi öğrencinin kurduğu cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? 

A)  Öğretmenimiz Falaka hikâyesini okumamızı istedi. 

B)  Ay, dünyanın uydusudur. 

C)  Dün Doğu dergisine röportaj verdi. 

D)  Dünya, Güneş’in etrafında kaç günde döner? 
 

 

 

Nasrettin Hoca bir gün pazarda 10 akçeye aldığı odunu 9 akçeye 
satıyormuş. Etraftan sormuşlar: “Hocam bu ne iştir hiç böyle 
ticaret olur mu?”  

Hoca gayet sakin cevaplamış: “Olsun. önemli olan işi nasıl yaptığın 
değil, insanların seni iş yaparken görmesidir.”  

9) Yukarıdaki metnin ana fikri hangisidir?  
A) İnsanlara karşı her zaman sakin davranmak gerekir.  
B) Ticarette her zaman dürüst olunmalıdır.  
C) Nasrettin Hoca en bilinen fıkra kahramanlarındandır.  
D) İnsanlar için önemli olan, kişiyi iş başında görmektir, işin nasıl 
yapıldığı değil. 
 



 
Yemyeşil bir orman içindeyiz ( ) Bu ormanda her türlü ağaca 
rastlanabiliyor ( ) çam, ladin, çınar ( )  
10) Yay ayraçların ( ) içerisine sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
bırakılmalıdır?  
A) (!) (:) (...)  
B) (.) (:) (...)  
C) (!) (.) (.)  
D) (.) (!) (...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

a>11     b>7      c<8     d<10 
1) Verilen bilgilere göre a ve b doğal sayılarının en küçük değerleri 
ile c ve d doğal sayılarının en büyük değerleri alınarak yapılan 
sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 
A) c>a>b>d  
B) c>b>d>a  
C) a>b>c>d  
D) a>d>b>c 
 

 

2) Yukarıda verilen sonuçlar yapılan belli işlemlere göre 
bulunduğuna göre 10 * 12 işleminin sonucu kaçtır? 
A) 120  
B) 112  
C) 102  
D) 98  

 
Yandaki şekilde bulunan sayılar soldan sağa, yukarıdan 
aşağıya ve köşeden köşeye toplandığında 75 sonucunu 
vermektedir. 

3) Buna göre  olan yere kaç yazılmalıdır? 
A) 13       B) 21 
C) 33      D) 38 



 
 

Duru, bilgisayarına 4 farklı rakamdan 
oluşan bir şifre belirledi. Şifredeki yeşil ve 
mavi bölümlere sırasıyla birbirinden farklı 
en küçük tek rakamları, turuncu ve mor 
bölümlere ise sırasıyla birbirinden farklı en 
büyük çift rakamları yazdı. 

4) Buna göre  x  işleminin sonucu kaçtır? 
A) 608 
B) 624  
C) 632 
D) 648 
 

Tablo: 2021 Yılındaki Bazı İllere Ait 
 Nüfus Sayımı Sonuçları 

İl Burdur Sivas Erzurum Uşak 
Nüfus 267.092 646.608  757.436 369.433 

 

5)  Yukarıdaki tabloya göre hangi ilimizin nüfusunu gösteren doğal 
sayının birler bölüğündeki sayı en küçüktür? 
A) Burdur  
B) Sivas 
C) Erzurum 
D) Uşak 



 
 

 

Verilen toplama işleminde ,  ve  birer 
rakamdır. 
 

6) Buna göre  + +  işleminin sonucu kaçtır? 
A) 13     
B) 14     
C) 15       
D) 16 
 
 
 

 Bir mağazada satılan okul forması fiyatı  
169 TL’dir. Bu mağazadan alınan her 4 okul 
forması için 3 forma parası ödenmektedir. 
Sınıfımızın tamamına bu formalardan 
alınacaktır.  

 
7) Bu sınıf 36 kişi olduğuna göre  toplamda kaç TL para 
toplamaları gerekmektedir? 
A) 4563      
B) 5253 
C) 5553  
D) 6084 



 
 

       

Yukarıda bir küpün 3 farklı konumu verilmiştir. 
8) Bu küpün bir yüzü de mavi olduğuna göre , mavi renk hangi 
renkteki yüzün karşısındadır? 
A) Yeşil    
B) Siyah       
C) Kırmızı    
D) Pembe 
 
 
 
 

 

                      Saatte 112 km         Saatte 120 km              

9) Aynı anda yolculuğa başlayan iki araç arasındaki mesafe kaç 
saat sonra 48 km olur? 
A) 4        
B) 6           
C) 8      
D) 10 



 
 
 

 
 Bir törene katılan askerler dörder, sekizer ve 
dokuzar sayıldığında 
her defasında 3 asker artmaktadır. 

10) Bu törene katılan asker sayısı en az kaç olabilir?  
A) 92       
B) 83           
C) 75      
D) 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                           Kayaç             Altın 

1 Mineral içermez. Mineral içerir. 
2 Ekonomik değeri yoktur. Ekonomik değeri vardır. 
3 Yeryüzünde çok rastlanır. Yeryüzünde az rastlanır. 
4 Serttir. Yumuşak yapılıdır. 

Kayaçlar ve madenleri kıyaslamak isteyen bir öğrenci şekildeki 
tabloyu oluşturmuştur. 
1) Tabloda verdiği karşılaştırmadan kaç tanesi doğrudur? 
A) 1      
B) 2           
C) 3     
D) 4 
 
 
 
 

Berfin kilo problemi olduğu için diyetisyene gitmiştir. 
2) Diyetisyen Berfin’e hangi öneride bulunmuş olamaz? 
A) Bol su içmelisin.      
B) Yağlı yiyecekler tüketmelisin.           
C) Düzenli egzersiz yapmalısın.     
D) Her öğünde yeteri kadar beslenmelisin. 
 
 



 
 
 
Berra, Beyza ve Naz, Güneş,Dünya ve Ay’ın hareketlerini 
arkadaşlarına göstermek için yere elips şeklinde yörüngeler 
çizerek şekildeki konumlarda durmuşlardır. 

 
Berra Güneş’i, Beyza Dünya’yı, Bennu ise Ay’ı temsil ettiklerini 
söyleyerek temsil ettikleri gök cismi gibi harekete başlamıştır. 
3) Üç arkadaşın hareketleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Beyza, Berra’nın etrafındaki yörüngede dolanırken Berra her 
zaman eşit mesafede değildir.     
B) Her üçü de saat yönünden tersi yönde dönmelidir.         
  
C) Bennu kendi etrafında dönerken Beyza’nın etrafında da 
dolanmalıdır.     
D) Her üçünün de kendi etrafında eşit hızlarla dönmelidir. 
 
 

4) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerindeki etkisine 
örnek gösterilemez? 
A) Bekleyen portakalın küflenmesi 
B) Potaya çarpan topun yön değiştirmesi 
C) Yel değirmeninin rüzgarla dönmesi 
D) Sıkılan teneke kutusunun şeklinin değişmesi 
 



 
 
I. Vücudun karbondioksit ihtiyacı karşılanır. 
II. Daha hızlı soluk alıp verir. 
III. Kasları çalıştığı için bir süre yorgunluk hisseder. 
5) Egzersiz yapan bir kişide yukarıdaki durumlardan hangisi 
gözlenir? 
A) I ve II     
B) II ve III    
C) I ve III    
D) I, II ve III 
 

 
 
 
Sigara içmediği halde sigara içilen ortamda bulunan kişiye ...I... 
denir. 
Sigaradan etkilenen organların başında ...II... gelir. 
6) Yukarıdaki cümlelerde noktalı alanlara sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir? 

I    II 
A) pasif içici   karaciğer 
B) aktif içici   akciğer 
C) aktif içici   karaciğer 
D) pasif içici   akciğer 
 
 
 



 

Dünya’mız kendi etrafında dönerken batıdan doğuya doğru döner. 
Bu nedenle doğuda Güneş, daha erken doğar ve daha erken batar. 

 

7) Buna göre harita üzerinde gösterilen illerimiz ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Antalya’da Güneş doğduğunda Van ilinde gece saatleri yaşanır. 
B) Sinop’ta Güneş’in doğduğu saatte İzmir ili öğle saatlerini 
yaşar.           
C) Van’da Güneş’in doğduğu saatte Antalya’da Güneş henüz 
doğmamıştır.    
D) İzmir’de Güneş diğer illere göre daha erken doğar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

     Yük 
8) 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. 
D) Yükün yukarı hareket etmesi için uygulanan kuvvetin yükten 
daha fazla olması gerekmektedir. 
 

I. Fazla tüketilirse vücutta birikip kilo almaya neden olur. 
II. Buğday, patates, şekerli gıdaların yapısında bulunur. 
III. Canlıların büyümesini ve gelişmesini sağlar. 
9) Numaralandırılan bilgilerin ait oldukları enerji kaynakları hangi 
seçenekte doğru verilmiştir? 

Yağ             Protein         Karbonhidrat 
A)     III         I            II 
B)    II         III            I 
C)     I         III           II 
D)    I          II          III 



 

 

 
 
10) Numaralandırılmış besinler ile ilgili hangi ifade yanlıştır? 
A) 3 ve 4 numaralı besinler vitaminler grubunda yer alır.   
B) 2, 5, 7 ve 9  numaralı besinler karbonhidrat bakımından oldukça 
zengindir.         
C) 1, 6, 7 ve 8 numaralı besinler hayvansal kaynaklı gıdalardır.   
D) 1, 6 ve 8 numaralı besinler , vücudumuzda yapıcı ve onarıcı 
olarak görev yaparlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1)  “Bireylerin farklı özelliklerde olması ......................” cümlesi hangi 
seçenekle tamamlanmaz? 
A) toplumda huzursuzluğa neden olur. 
B) farklı düşüncelere sebep olur. 
C) toplumda çeşitliliğe sebep olur. 
D) toplumun gelişmesini sağlar. 
 
 
 
I. Emeklemeye başlamışım. 
II. Annemle babam evlenmiş. 
III. Okula başlamışım. 
IV. Biberonu bırakmışım. 
2) Defne’nin yaşadıklarını kronolojik sıraya koyarsak hangisi sonda 
olur? 
A) II  
B) I  
C) III  
D) IV 
 
 
 
3) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Farklı özelliklere sahip bireylere saygı gösterilmelidir. 
B) Engelli bireylere karşı anlayışlı olunmalıdır. 
C) Engelli insanları anlamanın en kolay yolu empati kurmaktır. 
D) Bireysel farklılıklar topluma zarar verir. 
 



 
 
 
 

Fransızların Maraş’ı işgali sırasında Fransız askerlerinin 
Müslüman kadınlara rahatsızlık vermesi üzerine çıkan 
olaylarda bir Fransız askerine karşı ilk kurşunu 
sıkmıştır. 

4) Yukarıda hakkında bilgi verilen Milli Mücadele kahramanı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İsmet İnönü 
B) Sütçü İmam 
C) Hasan Tahsin 
D) Kâzım Karabekir 
 

 
5) Atatürk’ün hangi renkle gösterilen şehre gelişiyle Kurtuluş 
Savaşı başlamıştır? 

A)  

B)  

C)  

D)  
 
 



 
6) Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki illerden hangisinde toplantı 
yapmamıştır?  
A) Amasya         B) Sivas  
C) Erzurum         D) Bolu 
 
I. Röportaj yapılacak kişinin belirlenmesi  
II. Soruların hazırlanması  
III. İnternetten araştırma yapılması  
IV. Kişi ile belirlenen saatte görüşülmesi  
7) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sözlü tarih 
aşamalarından değildir?  
A) I ve II        B) Yalnız III  
C) III ve IV        D) II ve IV 
 
 

 
8) Yukarıdaki görsellerden hangileri kültürümüze ait unsurlardan 
değildir?  
A) I ve II        B) I ve III  
C) II ve IV        D) III ve IV 
 
 



 
 
9) Resme göre hangisini söylemek doğru olur?  
A) Kediden korkmak Çisem’in duygusal 
özelliğidir.  
B) Herkes gibi Çisem de kedilerden korkar.  
C) Bu olay Çisem’in fiziksel özelliğini yansıtır.  
D) Çisem hatalı davranmaktadır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Millî kültür bir milleti ayakta tutan en önemli unsurdur. Kuşaktan 
kuşağa nesillere aktarılır.  
10) Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi millî kültürün 
kuşaklara aktarılmasında etkili değildir?  
A) Tekerlemeler, destanlar ve masalların kitap hâline getirilmesi  
B) Halk oyunlarımızın çocuklara okullarda öğretilmesi  
C) Çocukların ninni ve masallarla büyütülmesi  
D) Çocuklara bilgisayar oyunları öğretilmesi 
 
 
 
 
 
 



 
1) 

A: Whose piano is this? 
B: This is ____ piano. 
A) I  
B) his 
C) you  
D) we 

 
2) 
 

 
Verilen görselleri ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) swim - play the piano - drive 
B) dive - play the piano - climb a tree 
C) drive - play the guitar - climb a tree 
D) swim - play the guitar - ride a horse 
 
3)  

 
Verilen bayraklar hangi ülkelere aittir? 
A) Britain - Russia - Germany 
B) Japan - France - Egypt 
C) Britain - Russia - Iraq 
D) Egypt - France – Iraq 



 
 
4)  
A: Where are you from?  
B: I’m from America. 
A: ______________ 
B: Yes, I am. 
A) Where do you live? 
B) Are you American? 
C) Are you British? 
D) Where is she from? 
 
 
 
5) 

 
A) Sit down, please. 
B) Say that again, please. 
C) Clean the board, please. 
D) Open the door, please. 
 
 
 
 
 


