
HAYAT BİLGİSİ
1. İlköğretim bize neyi kazandırır?
a) Ailemize saygıyı b) şarkı söylemeyi
c) Bize gerekli temel bilgi ve becerileri

2. Aşağıdakilerden hangileri sınıfımızda bulunmaz?
a) Atatürk Köşesi b) lavabolar c) Ünite köşesi

3. Eğitici kollar kimin başkanlığında toplanır?
a) Eğitici kol rehber öğretmeni
b) Sınıf Öğretmeni c) sınıf başkanı

4. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçtır?
     a) Dondurma b) Bisiklet c) Giyinme

5.  Dünya Çocuk Gününü hangi ayda kutluyoruz?
a) Ekim b) Kasım c) Nisan

6.  M. Kemal niçin Erzurum. Sivas’ta toplantılar yaptı?
a) Türk Milletini çok sevdiğini söylemek için.
b) Padişah gönderdiği için.
c) Düşmanla mücadele etme kararı almak için.

7. Egemenliğin halkın elinde olması ne demektir?
a) Millet vekillerinin halk tarafından seçilmesi.
b) Milletvekillerinin Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi.
c) Milletvekillerinin başbakan tarafından seçilmesi.

   8. Hastalıklardan korunmak için neler yapmalıyız?
    a) Çok yemek yemeliyiz. b) Dengeli ve yeterli beslenmeliyiz.
      c) Çok uyumalıyız.

9. Hastalanınca doktorun verdiği ilaçları eczanelerden alırız. Onları 
kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

a) Aklımıza geldiğinde içmeliyiz.  
b)  Doktorun verdiği miktar ve zamanlarda içmeliyiz.
c) İstediğimiz kadar, istediğimiz zaman içmeliyiz.

10. Tutumlu olmakla ilgili atasözü hangisidir?
a) Damlaya damlaya göl olur.   
b) Bu günün küçüğü yarının büyüğü olur.
c) Aslan yatağından belli olur.

11. Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, ve taksileri kullananlara ne denir?
a) Makinist b) Kaptan c) Şoför

12. Trafik ışıklarının anlamları hangi seçenekte doğru olarak 
eşleştirilmiştir?
a) Yeşil----- geç  b) sarı-------bekle c) Yeşil------geç
    sarı-------dur     yeşil—hazırlan     sarı----hazırlan
    kırmızı—hazırlan             kırmızı—geç     kırmızı---dur

13. Radyo, televizyon, bilgisayar, gazete, kitap, dergiler...............
araçlarıdır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmalıyız?
a) Kişisel iletişim        b) Kitle iletişim      c) Ailesel iletişim

14. Acil telefonlar hangi durumlarda aranır?
a) Arkadaşımızı şikayet edeceğimiz zaman
b) Yangın hastalık gibi tehlikeli durumlarda
c) Canımızın istediği zaman

15. Dünyanın kendi etrafında dönüşünde neler meydana gelir?
a) Gece-gün b) Gün-gündüz c) Gece –gündüz

16. Görme organımız gözdür. Göz bebeğimiz aydınlıkta...............
karanlıkta ........................

Yukarıdaki cümlede eksik olan yerlere sırasına uygun olarak hangi 
kelimeler gelmelidir?
a) küçülür-büyür b) büyür-değişmez c) büyür-küçülür

17. Cisimlerin titreşmesi sonucu oluşan nedir?
a) görüntü b) ses c) gölge

18. Mustafa Kemal aşağıdaki illerden hangisinde toplantı yapmamıştır?
a) Antalya b) Ankara   c) Sivas



19. Bayram törenlerinde hangisi yapılmaz?
a) kitap okumak. b) İstiklal Marşı söylemek
c) Rontlar oynamak

20. Su canlılar için hayat kaynağıdır. Fazla su bitkileri ................
az ve yetersiz su  bitkileri..........................

Cümlesinde uygun olan tümceler hangileridir?
a) büyütür-geliştirir     b) büyütür-kurutur         c) çürütür-kurutur

MATEMATİK
1. Vücudumuzda kalbimiz hangi yöndedir?
a) sağımızda b) Solumuzda c) Ortamızda

2. 60’tan başlayarak 2’şer sayarken 7. sırada söylediğimiz sayının 1 fazlası 
kaçtır?
a) 71 b)73 c)75

3. Dörtyüzdört sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 414 b) 444 c) 404

4. Aşağıdaki kümelerin hangisi yanlıştır?

     

• •        

 

5. 28 sayısından önce ve sonra gelen sayılar hangisidir?
a) 27-30 b) 27-29 c) 29-30

6. 7 Onluk+0 birlik= şeklinde çözümlenmiş olarak verilen sayı 
hangisidir?

                  a) 710   b) 71 c) 70

7. Bir koşuda Emre baştan üçüncü , sondan ikincidir. Yarışmada kaç kişi 
vardır?

           a) 5 b)4 c)3

8. 20 Kalemin ½ si kaç kalemdir?
         a) 12 b)11 c)10
9. Bir günde 8 çeyrek ekmek yiyen bir aile, bir günde kaç ekmek tüketir?
         a) 2 b)4 c)3
10. Ali’nin 12 kitabı, ablasının ise Ali’nin kitaplarından 13 fazladır. 

İkisinin kaç kitabı vardır?
a) 25 b) 35 c) 37

11. Aşağıdaki tanımların hangisi doğrudur?
a) Çıkarma işleminin doğru olduğunu. Toplama işlemi ile kontrol 

ederiz.
b) Çıkarma işleminin doğru olduğunu çarpma işlemi ile kontrol 

ederiz. 
c) Çıkarma işleminin doğruluğunu kontrol edemeyiz.

12. Masal kitabım 48 sayfadır. Birinci gün 16 sayfa , ikinci gün 22 sayfa 
okudum. Okumadığım kaç sayfa kaldı?

           a) 38 b)10 c)21

13. Bir basamaklı en büyük çift sayınım , 5 katının 13 eksiği kaçtır?
           a) 40 b) 34 c)27

14. 6 Deste zarfı, 3 kardeş eşit olarak paylaşıyorlar. Her birine kaç zarf 
düşer?

                a) 20 b)24 c)2

15. 40 cm’lik kumaştan 2 mendil çıkıyor. 3 mendil için kaç cm kumaş 
gerekir?

               a) 120 cm b) 60 cm c) 30 cm

16. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Varlıkların değerini para ile ölçeriz.
b) Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir.
c) Kütle ölçüsü birimi terazidir.

• Gül
• Lale
• Karan

fil



17. 36 litre su alan bir kabın ¼ ini doldurduk. Kaç litre daha su gerekir?
                    a) 27 b)9 c) 29
18. 

Yukarıdaki şekil grafiğinde kız öğrenci sayısı kaçtır?
a) 9 b) 11 c) 12

19. Aşağıdaki tanımlardan hangileri doğrudur?
      1) Küpe benzeyen varlıkların tüm yüzeyleri birbirine eşittir.
     2) Kare prizmaya benzeyen varlıkların alt ve üst yüzeyleri birbirlerine 
eşittir. 

 3)Dikdörtgenler prizmasına benzeyen varlıkların karşılıklı yüzeyleri 
birbirine eşittir.
 a) 1ve2 b) 1,2,3 c) 1,3

20. Ayrıt ve köşesi olmayan cismin adı nedir?
a) silindir b) küre c) küp

TÜRKÇE
İnsana yararı çok                        Öykü masal ve şiir
Ondan iyi şey yok                       Yazılmış bize dair

                                Atasözü, bilmece
                                Okurum gündüz gece

Aşağıdaki üç soruyu yukarıdaki dizelere göre yanıtlayınız.
1. Yukarıdaki parçanın türü nedir?
                      a) masal b) öykü c)şiir

2. Yukarıdaki dizelerde anlatılan varlığın adı nedir?

            a) televizyon b) kitap c) bilmece

3. Dizelere göre öykü, masal ve şiirler  kimler için yazılmıştır?
               a) bizlere b) hiç kimseye c) okumayanlara

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?
a) Annem, bize ne zaman geleceğinizi sordu
b) Özlem ikinci sınıfa mı gidiyor
c) Bu kedi güzel mi güzel

5. “Arkadaşımın kedisi pamuk çok yaramaz.” Cümlesinde yazım yanlışı olan 
kelime hangisidir?
            a) arkadaşımın b) kedisi c) pamuk

6. Aşağıdaki cümlede (  ) ile gösterilen yerlere hangi noktalama işaretleri 
gelmelidir?
Bensu ( ) İlayda ( ) Cem birlikte size mi geldiler ( ) 
a) (?) (?) (,)  b) (,) (,) (?) c) (,) (?) (.)

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda bulunur?
                     a) şiir b) öykü c) masal

8. Türk – bayrağa – gösterir – her – çocuğu – saygı
Kelimelerinden düzgün cümle oluşturduğumuzda “bayrağa” sözcüğü 

kaçıncı sırada bulunur?
             a) 3 b) 4 c) 5

9. Annemizin bizden büyük oğluna ne deriz?
a) dayı b) amca c) ağabey

10. Aşağıdaki cümlede bileşik isim hangisidir?
“Anneannem ıspanağı sarımsaklı yoğurtla yapar?”
              a) anneannem b) ıspanağı c) sarımsaklı

11. “Güler çiçekleri bana verdi.” Cümlesinde çoğul ek alan sözcük hangisidir?
                 a) Güler b) çiçekleri c) bana
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12. “Bu akşam .................... misafirimiz var.” Cümlesinde noktalı yere 
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
               a) yemeği b) yemeğe c) yemekten

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
a) Yaz tatili gelince İzmir’e gideceğiz.
b) Kuşum Boncuk cik cik diye ötüyor.
c) Yurdumuz doğal güzellikleri ile ünlüdür.

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ek almamıştır?
                a) sandalye b) deftere c) bahçeye

15. “Ne mutlu Türk’üm diyene!” 
Yukarıdaki cümle bir ..............................dir.
Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?
        a) atasözü b) deyim c) özdeyiş

16. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?
      a) ağız tadı b) Çalışan kazanır  c) En çalışkan

17. “Televizyon”  sözcüğü hecelerine hangi seçenekte doğru olarak 
ayrılmıştır?
     a) tel-e-viz-yon b) te-le-viz-yon c) telev-iz-yon

18. “Okul” sözcüğünün eş anlamlısı hangi cümlede geçmektedir?
a) Çocuklar mektebe kavuştular. b) Çocuklar okula kavuştular.
c) Çocuklar sınıfa kavuştular.

19. “Üç” kelimesi ile, aşağıdaki cümlelerden hangisi  tamamlanırsa cümle 
anlamlı olur?
a) Bu gün ...............gömleğimi giydim.
b) Her gün ............ elma yiyorum.
c) Bu akşam ............ televizyon  seyredeceğim.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, varlıkların özelliklerin belirten kelime 
vardır?

a) Tepeden aşağıya doğru inmeye başladık.
b) Orman yolunu bilmiyorum.
c) Bahçe beyaz çiçeklerle dolmuştu.


