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TÜRKÇE
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A
1 - 3. soruları aşağıdaki metne göre cevap-
layınız.

Karıncalar, çok büyük topluluklar hâlinde yaşar. 
Bu topluluklar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bireyler-
den oluşur. Karıncaların çoğu işçidir, işçi karıncalar 
besin toplar ve yavrulara bakar. Asker karıncalar, 
işçilerden biraz daha iridir ve yuvayı davetsiz mi-
safirlerden korur. Tüm karıncalar, kraliçe adı verilen 
dev bir karıncanın yumurtladığı yumurtalardan çı-
kar. Yani bir karınca yuvasındaki tüm yumurtalar, 
kraliçe karınca tarafından yumurtlanır ve daha 
sonra işçi karıncalar tarafından özel bölmelere 
taşınır. Larvalar (yavrular) yumurtadan çıkıncaya 
kadar bu bölmelerde gözetim altında tutulur.

1. Bu metne göre tüm karıncalar aşağıdaki-
lerden hangisi tarafından yumurtlanır?

 A) İşçi karınca

 B) Asker karınca

 C) Kraliçe karınca

 D) Larva

2. Bu metinde karıncalarla ilgili aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

 A) Yuvalarını nasıl yaptıklarına

 B) Nasıl çoğaldıklarına

 C) Nasıl yaşadıklarına

 D) Farklı görevde olanların aynı yuvada yaşa-
dığına

3. Bu metne göre larvalar özel bölmelerde ne 
zamana kadar gözetim altında tutulur?

 A) Havalar ısınana kadar

 B) Yaşayacakları yuvalar yapılana kadar

 C) Hava kararıncaya kadar

 D) Yumurtadan çıkıncaya kadar
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göz” söz-

cüğü bir deyim içinde kullanılmıştır?

 A) Yağmur yağarken gökyüzüne bakıp dam-
laların gözüme girmesini çok severim.

 B) Kardeşimin gözü de benim gibi kahveren-
gi.

 C) Böyle davranırsan öğretmenin gözünden 
düşersin. 

 D) Resim diye bir yuvarlak yüz, bir de iki göz 
çizdi.

5. “Düşmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “uğramak, kapılmak” anlamın-
da kullanılmıştır?

 A) Bana da bakkaldan ekmek almak düştü.

 B) Öğrenciler doludizgin koşarken içlerinden 
biri düştü.

 C) Çocuk, ağaçtan düşüp ayak bileğini incit-
miş.

 D) Karanlığın ortasında garip bir öfkeye düş-
tüm.

6. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu görsel-
de ifade edilen sorunla ilgilidir?

 A) Deniz kenarındaki bölgelerde yaşayan in-
sanların denize hiçbir şey atmamaları ge-
rekmektedir.

 B) Trafik, ulaşım, endüstri ve ısınmadan kay-
naklanan kirleticiler hava kirliliğinin başlıca 
etmenleridir.

 C) Bir bölgede nem miktarının geçici denge-
sizliğinden kaynaklanan ve su kıtlığı olarak 
tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim ola-
yıdır.

 D) Plastik ambalaj atıklarının tarım arazilerine 
atılması toprak kirliliğine neden olmaktadır.
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4. Tatlıcı Yakup Bey; pazartesi günü 813 TL’lik tat-
lı, salı günü ise 578 TL’lik tatlı satıyor.

 Yakup Bey iki günde tatlı satışından kazandığı 
paralar arasındaki farkı, en yakın onluğa yu-
varlayarak tahmin ediyor. Daha sonra işlem 
sonucu ile tahminini karşılaştırıyor:

1. Adım: 813
578

810
580

2. Adım: 810
580
230Tahmin =

İşlem sonucu =

3. Adım:

İşlem sonucu, tahminden 
5 fazladır.

813
578
235

235
230
005

 Buna göre yapılan işlemler ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 A) Hata yapılmamıştır.

 B) 1. adımda hata yapılmıştır.

 C) 2. adımda hata yapılmıştır.

 D) 3. adımda hata yapılmıştır.

5. Emin Bey’in bankadaki vadesiz hesabında 
8900 TL para bulunmaktadır.

1
2

3
4
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8900 TL

 Emin Bey, vadesiz hesabına 6 tane 100 TL 
daha yatırıyor.

 Buna göre son durumda, Emin Bey’in va-
desiz hesabında kaç TL para olur?

 A) 8960 B) 9400

 C) 9500 D) 9600

6. Denge hâlindeki bir terazide, sağ ve sol ta-
raftaki değerler birbirine eşittir.

 Örnek:

 

958

958 = 958

958

589 147 300 600 ★ 40

 Buna göre, denge hâlindeki yukarıdaki 
terazide ★ yerine yazılması gereken sayı 
kaçtır?

 A) 286 B) 376

 C) 382 D) 396

7. “Emre Bey, biriktirmiş olduğu 9787 TL parası ile 
aşağıdaki motosikleti alacaktır. Emre Bey’in 
satın alma işlemi sonunda kaç TL parası kal-
mıştır?”

8085 TL

 Yukarıdaki problemin cevabı, verilen sayılar 
en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edile-
cektir.

 Buna göre bulunan tahminî sonuç, aşağı-
dakilerden hangisi olmalıdır?

 A) 1700 B) 1710

 C) 1750 D) 1800
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8. Levent, aşağıdaki verileri kullanarak toplama 
ve çıkarma işlemleri ile çözülen bir problem 
kuruyor.

 

Kitap

Giysi

Oyuncak

1515 1070

914

 “Bir okulda ihtiyacı olan çocuklara yardım et-
mek için 1515 tane kitap, 1070 tane oyun-
cak, 914 tane giysi toplanıyor. Buna göre .....
..............................”

 Yukarıda verilen bilgilere göre problemin 
devamı aşağıdaki ifadelerden hangisi ola-
bilir?

 A) toplam kaç tane malzeme toplanmıştır?

 B) toplanan kitap sayısı, giysi sayısından kaç 
tane fazladır?

 C) toplam kaç tane kitap ve oyuncak toplan-
mıştır?

 D) kitap sayısı; oyuncak ve giysi sayısı topla-
mından ne kadar azdır?

9. Aşağıda verilen 4 basamaklı 8876 doğal sa-
yısı, en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlana-
caktır. Yuvarlama sonucu elde edilen sayıların 
yer aldığı kutucuklar boyanacaktır.

 
8 8 0 0

8 9 0 0

8 8 7 6

8 8 7 0

8 8 8 0

 Buna göre hangi sayıların yer aldığı kutu-
cuklar boyanmamalıdır?

 A) 8800 ve 8880 B) 8800 ve 8870

 C) 8900 ve 8870   D) 8900 ve 8880

10. Zehra Hanım, aşağıda fiyatı verilen arabalar-
dan en ucuz olanını satın alıyor.

 Buna göre Zehra Hanım, bu arabalardan 
hangisini satın almıştır?

 

82 500 TL

A) B)

C) D)

83 000 TL 102 500 TL

90 500 TL



MATEMATİKA

4. SINIF / KDS 3 9

11. 

İstiklal Marşı 1921 yılında kabul edilmiş-

tir. İstiklal Marşı’nın kabulünün üzerin-

den _ _ _ _ _ _ _ _H  yıl geçmiştir.

 Yukarıdaki bilgide 2019 yılına göre hesaplamalar yapıldığında H yerine hangi doğal sayı ya-
zılır?

A) 92 B) 98 C) 102 D) 108

12. 5  8  7  3

2  0  9  9

7  8  7  2

 Yukarıdaki toplama işleminde, toplamın hangi basamağında yer alan rakam yanlış hesaplan-
mıştır?

A) Birler basamağı  B) Onlar basamağı

C) Yüzler basamağı  D) Birler basamağı

13. Bir lunaparkta cumartesi günü 3469 bilet, pazar günü ise 5336 bilet satılmıştır.

 Lunaparkta 2 gün boyunca satılan toplam bilet sayısı, verilen sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak 
tahmin ediliyor.

 Buna göre bulunan tahminî toplam aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) 8800 B) 8700 C) 8610 D) 8000
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A
1. 

Hastane

Okul

Eczane

Postane

K

G

B D

Şehit Ömer Halis Demir Caddesi

 krokiye göre, aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

 A) Postane hastanenin güneydoğusunda yer 
alır.

 B) Okulun kuzeydoğusunda eczane vardır.
 C) Eczane, hastanenin batısında yer almak-

tadır. 
 D) Eczanenin güneybatısında okul vardır.

2. 
Geleneksel Türk kültürünün en 
güzel alışkanlıklarından biridir. Ye-
mek sonrası hiçbir tat onun yerini 
dolduramaz.

Dünyaya armağanımız olan, 
sıcak bir içecekten ziyade örf 
ve âdetlerimiz içine yerleşen bir 
kültürdür. 

  Yukarıdaki öğrencilerin bahsettikleri gele-
neksel içeceğimiz hangisidir?

 A)         B)  

           Kahve  Kola

 C)   D) 

         Ayran           Gazoz

3. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın arka yüzün-
de yonga (çip) adı verilen bir bölüm yer al-
maktadır.

 Bu bölümde kişiye ait;

 I. Fotoğraf bilgisi,

 II. Nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe,

 III. Aile sıra numarası

 bilgilerinden hangileri yer almaktadır?

 A) Yalnız I. B) I ve II.

 C) II ve III. D) I, II ve III.

4. Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı’yla bağımsızlığını ve kendini savunma im-
kânlarını kaybetti. İtilaf Devletleri ateşkes ant-
laşmasına dayanarak terhis edilen ordumu-
zun silahlarına el koydu. Limanlarımızı, demir 
yollarımızı ve telgrafhanelerimizi denetimleri 
altına alıp topraklarımızı işgal ettiler. Mustafa 
Kemal, ülkemizin uğradığı bu felaket karşısın-
da ümidini kaybetmedi. “Geldikleri gibi gider-
ler.” diyerek işgalcilerin yurdumuzdan kovula-
cağına olan inancını dile getirdi.

 Paragraftaki anlatımdan yola çıkılarak;

 I. İtilaf Devletlerinin topraklarımızı ele geçir-
dikleri

 II. Mustafa Kemal’in düşman güçlerinin ül-
kemizden atılmasıyla ilgili kararlı bir tutum 
sergilediği,

 III. Mustafa Kemal’in düşman güçleriyle ortak 
hareket ettiği

 yorumlarından hangileri yapılabilir?

 A) Yalnız I. B) I ve II.

 C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Aşağıda verilen metinde hangisinden bah-
sedilmemiştir?

 

Hello! I’m Amy. I can sing, but I
can’t play the piano. I can climb
a tree, but I can’t dive. I can do
puzzles.

A) B)

C) D)

6. Aşağıda verilen diyaloğu tamamlayan ifa-
de hangisidir?

 Alice: _________________

 Paul: It’s my pencil sharpener.

 A) Where is the pencil sharpener?

 B) Give me the pencil sharpener, please.

 C) Whose pencil sharpener is this?

 D) How many pencil sharpeners?

7. Aşağıda verilen metinde hangi sorunun ce-
vabı yoktur?

 

Hello! I'm Alp. I'm Turkish. I'm from Rize, 
Turkey. Rize is in the north of Turkey.

 A) Where is Rize?

 B) What nationality is Alp?

 C) Where is Alp from?

 D) Can Alp speak Italian?

8. Aşağıda verilen tabloya göre hangisi doğ-
rudur?

Linda Bill

 

 

 

 

 A) Linda can’t drive a car.

 B) Bill can’t swim.

 C) Linda and Bill can’t ride a bike.

 D) Linda can climb a tree.



4. SINIF / KDS 3

FEN BİLİMLERİ

17

A
1. Fosiller, milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve 

hayvanların taşlanmış kalıntılarıdır. 

 

1

2

3

4

Üstteki tabakalar
daha da artar.

Ölen canlının
bir süre sonra
kasları çürür.
Geriye kemikleri
kalır.

Üstteki tabakaların
etkisiyle sertleşen
kemikler, çeşitli 
minerallerin etkisiyle
taşlanarak fosilleri
oluştururlar.

Oluşan fosiller,
üzerindeki yapının
doğal yollarla
aşınması
sonucunda
toprak üstüne 
çıkarlar.

Kemiklerin üstü 
su, rüzgâr gibi
unsurların
sürüklediği
taş, toprak ile
örtülür ve zamanla
tabaka oluşturur.

Ölü üzerinde
biriken 1. tabaka

Kemikler
minerallerin

etkisiyle
taşlaşır.

 Fosillerin oluşum aşamaları başlıklı bir pano 
hazırlamaya çalışan öğrenci, yukarıda ka-
rışık olarak verilen resimleri hangi sıra ile 
kullanmalıdır?

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

 C) 2 - 1 - 4 - 3 D) 4 - 1 - 2 - 3

2. Beyza ve Bora birlikte “Bil Bakalım Hangi Ma-
den?” oyununu oynayacaklar. 

 Oyun sırasında, 

 • Oyuncular karşılıklı olarak akıllarından birer 
maden tutacaklar. 

 • Tuttukları madenin kullanım alanları hak-
kında bilgi vererek, arkadaşlarının bu ma-
denleri tahmin etmelerini sağlayacaklar.

 

Ülkemizde en çok bulunan ma-
denlerden biridir. Uzay teknolo-
jisinde, askeri sanayide tıpta, 
bilgisayar teknolojisinde kullanı-
lır.

Beyza

▲

Beyza

Bora

Bora

Elektrik-elektronik sanayisinde,
mutfak eşyası yapımında vb.
yerlerde kullanılır. ●

 Beyza ve Bora’nın tahminlerinin doğru ola-
bilmesi için s ve  sembolleri ile gösterilen 
cevaplar hangi seçenekteki gibi olmalıdır?

s 

A) Bor Altın

B) Mermer Bor

C) Bor Bakır

D) Gümüş Mermer
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3. Şeyma Ramazan ayında ailesiyle birlikte oru-
cunu açmak için Güneş’in batma saatini 
yani iftar saatini beklemektedir. takvime bak-
tığında her şehirde iftar saatinin farklı olduğu-
nu fark eder. Bunun sebebini babasına sordu-
ğunda ise, babası aşağıdaki cevabı vermiştir.

 

Kızım, Dünya kendi etrafında batıdan
doğuya doğru döner. Böylece ülkemizin
doğrusunda bulunan illerimizde oruç
daha erken açılır.

 

İstanbul

Ankara

Antalya
Hakkari

DB

G

K

 Şeyma babasının açıklamasından yola çı-
karak yukarıdaki Türkiye haritasında verilen 
illerden hangisinde iftar saatinin en erken 
olduğu sonucuna ulaşır?

 A) İstanbul B) Ankara

 C) Antalya D) Hakkari

4. Dünya’mız kendi çevresinde sürekli olarak 
dönmektedir. Bu dönüş sırasında bir yüzü da-
ima Güneş’e bakarken, diğer yüzü Güneş’i 
görmez.

 Tahir yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak 
Dünya’mızın hareketi ile ilgili aşağıdaki görseli 
hazırlıyor.

 

 Buna göre Tahir’in yaptığı yorumlardan 
hangisi hatalıdır?

 A) Dünya’mızın dönme hareketi sırasında 
Dünya’nın Güneş’e dönük kısmı aydınlıktır, 
bu nedenle bu kısımda gündüz yaşanır.

 B) Bizim yaşadığımız yerde gündüz yaşandı-
ğında Dünya’nın diğer yüzü de gündüzü 
yaşar.

 C) Gecenin yaşandığı bölge Dünya’nın Gü-
neş’e dönük olmayan karanlık yüzüdür.

 D) Dünya’mız sürekli döndüğü için gece ve 
gündüz de birbirlerini takip ederler.
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A
1. Allah’ın emriyle çeşitli görevlerini yerine ge-

tiren, nurdan yaratılmış ve gözle görülme-
yen varlıklara iman etmektir.

 Yukarıda bahsedilen İslam’ın inanç esası 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kitaplara iman

 B) Peygamberlere iman

 C) Meleklere iman

 D) Kader ve kazaya iman

2. “Büyük küçük hataları bir daha yapmama-
ya niyet edip söz vermek ve bundan do-
layı Yüce Allah’ın affediciliğine sığınmaktır.”

 Panoda aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmiştir?

 A) Sübhanallah nedir?

 B) Maşallah nedir?

 C) Estağfirullah nedir?

 D) İnşallah nedir?

3. Gökhan, sabah okula giderken arkadaşı Nuri 
ile karşılaştı. Ona Selamün aleyküm dedi.

 Bu durumda Nuri’nin Gökhan’a aşağıdaki-
lerden hangisiyle karşılık vermesi gerekir?

 A) İnşallah

 B) Günaydın

 C) Aleykümselam

 D) Merhaba

4. Aşağıdakilerden hangisi “selam” kelimesi-
nin anlamlarından biri değildir?

 A) Akıl B) Barış

 C) Huzur D) Güven

5. Günlük hayatımızda yapacağımız bir iş için 
veya bir buluşmaya gideceğimiz zaman 
“............” diyerek o işin Allah’ın dilemesi ile 
gerçekleşeceğine inanırız.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi yazılmalıdır?

 A) İnşallah B) Maşallah

 C) Estağfirullah D) Sübhanallah

6. Günah, dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak 
yapılan ve bazı durumlarda cezayı gerektiren 
söz ve davranışlardır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi günah 
olan davranışlara örnek gösterilemez?

 A) Hayvanlara kötü davranmak

 B) Alışveriş yapmak

 C) Çevreyi kirletmek

 D) İnsanları rahatsız etmek














