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1. Dedi ki yaşamadım asırlardır
                                   I

 Yeniden doğdum ben
                               II

 Köküm temizlenmeli kurttan akrepten
                                                 III

 Zihnim örümcekten
                  IV

 Nasibim bilgiden yana olmak

 Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler-
den hangilerinin eş seslisi vardır?

 A) I ve III. B) I ve IV.

 C) II ve III. D) III ve IV.

2. Kişiden kişiye değişen, doğruluğu veya yan-
lışlığı kanıtlanamayan cümleler öznel nitelik-
tedir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de öznellik hâkimdir?

 A) Kasabamızın insanları saygılı ve oldukça 
samimidir. 

 B) Bu ailenin Ayşe ve Mehmet adında iki ço-
cuğu vardı. 

 C) Yaşar, yürüye yürüye bir saatte geldi fabri-
kaya.

 D) Bir bayram günü hepimiz, evin arkasında-
ki arsada toplandık.

3. Aşağıda büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı 
kurallar verilmiştir:

 • Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle baş-
lar.

 • Hayvanlara verilen adlar büyük harfle baş-
lar.

 • Yer adları (il, ilçe, semt, köy vb.) büyük 
harfle başlar. 

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde yazım yanlışı vardır?

 A) Çikolatanın hası deyince herhâlde herke-
sin aklına İsviçre gelir.

 B) Arkadaşım yaprak, Ankara’daki ağaç dik-
me şenliğine katılmış. 

 C) Köpeği İrma’nın ameliyat olması gereki-
yormuş.

 D) Başkent Ankara’nın soğuğu meşhurdur.

4. Kök, bir sözcüğün anlamlı en küçük parçası-
dır. Örneğin “sevgi” sözcüğün kökü “sev-” fiili-
dir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdaki sözcükler-
den hangisinin anlamlı en küçük parçası 
yanlış verilmiştir?

 A) Üzümler: Üz

 B) Tilkinin: Tilki

 C) Rüzgârlı: Rüzgâr

 D) Kulaklık: Kulak



A
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5. Çocuk olsam yeniden

 Takılsam kırpık kuyruğuna 

 Kırmızı kanatlı uçurtmamın

 Uçsam ta uzaya kadar uçsam

 Sarışın yıldızlara dokunsam

 Kendi kendime yetsem

 Bu şiirde öne çıkan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Özlem B) Pişmanlık C) Sevgi D) Endişe

6. 

 Aşağıdakilerden hangisi, bu görselde verilmek istenen mesajla ilgilidir? 

 A) Çevre, dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlıların, hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü 
dış ortamdır. Bu dış ortam, gelişen teknoloji ve özellikle sanayileşme ile birlikte hızla kirlenmek-
tedir. Çeşitli kaynaklardan çıkan kirletici maddeler havaya, suya, toprağa karışarak çevre kirlili-
ğini meydana getirir.

 B) Atmosfer, dünyayı çevreleyen çeşitli gazlardan ve su buharından oluşan tabakadır. Yer çekimi 
sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların 
yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu oluşmakla birlikte gezegenin tarihi boyunca Dünya 
dışı kaynaklardan da beslenmiş ve etkilenmiştir.

 C) Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda Dünya üzerindeki 
ortalama sıcaklıklarda görülen artışa küresel ısınma denir. Dünya iklim sisteminde değişikliklere 
-örneğin buzulların erimesine- neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden ok-
yanus derinliklerine kadar dünyanın her yerinde hissediliyor.  

 D) İnsanoğlu, var olduğu günden beri çevresindeki doğal unsurlarla devamlı etkileşim içindedir. Do-
ğada bulunan, insanoğlunun elinin değmediği ve değiştirmediği her şey doğal unsurdur. Örneğin 
taşın kendisi doğal bir unsurdur ancak taştan yapılan bir köprü artık doğal değil yapay unsurdur. 
Çünkü köprünün yapımında insan faktörü etkilidir.
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7. Sağlıklı beslenmek için tüm öğünler çok önemli ancak uzmanlar kahvaltının üstünde durmaya de-
vam ediyorlar. Sağlık Zirvesi’nde konuşmacı olarak bulunan Dr. Aydın Korkmaz, güne sağlıklı ve 
güçlü başlamak için kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayıp konuşmasının devamında 
şunları söyledi: “Kahvaltıda kan şekerini hızla yükselten ve sonra düşüren besinler yerine protein 
açısından zengin olan hayvansal gıdalar, bağışıklığı güçlendiren yeşillik, günlük enerji ihtiyacımı-
zın çoğunluğunu karşılayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler tüketilmelidir. Ara öğünlerde bisküvi, 
çikolata yerine kuru meyve, fındık, ceviz ve badem gibi hem vitamin hem de mineral içeren sağlıklı 
besinlerin yenmesi gerekir.”

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi kahvaltıda tüketilmesi gereken besinlere örnek olarak 
gösterilemez?

 

A)

C)

B)

ReçelYumurta

Peynir Marul

D)
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1. Hak ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre 
hareket eden kişilere etkin vatandaş denir.

 Buna göre, etkin bir vatandaş ile ilgili;
 I. Sorumluluklarının bilinciyle hareket eder.
 II. Kanunlara ve kurallara uyar.
 III. Bireysel farklılıkları hoşgörüyle karşılamaz.
 verilenlerden hangileri söylenebilir?
 A) I ve II. B) I ve III.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

2. 

 Yukarıda fotoğrafı verilen el sanatımıza ba-
karak hangi konuyla ilgili bilgi edinemeyiz?

 A) Hangi amaçla kullanıldığı
 B) Hangi malzemeden yapıldığı
 C) Süslemelerin nasıl olduğu
 D) Kimler tarafından üretildiği

3. Sosyal bilgiler dersi sayesinde yaşamımıza 
yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. 
Doğru karar vermek, sorunları çözerken ken-
dimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak 
bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bu ders saye-
sinde hem tarihimizi hem de ülkemizle birlikte 
dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da buluruz.

 Buna göre, sosyal bilgiler dersinin sağla-
dığı kazanımlar arasında;

 I. Empati kurmayı öğretir.
 II. Millî bilincin oluşmasına katkı sağlar.
 III. Bireysel çıkarları toplumsal çıkarlardan 

üstün tutmayı öğretir.
 verilenlerden hangileri gösterilebilir?
 A) Yalnız I. B) I ve II.
 C) II ve III. D) I, II ve III.

4. Adana denilince akla gelen ilk yemek, Adana 
kebabıdır. Yanında olmazsa olmazı da şal-
gam suyudur. Trabzon’da ise yemeklerde ba-
lık çeşitleri ön plandadır. Trabzon’da özellikle 
hamsi, birçok yemeği yapılan bir balık çeşidi-
dir.

 Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

 A) Adana’daki yemek kültürünün Trabzon’da-
kinden daha çok geliştiği

 B) Ülkemizde kırmızı ve beyaz et tüketiminin 
çok fazla olduğu

 C) Ülkemizin değişik yörelerinde farklı yemek 
kültürünün olduğu

 D) Ülkemizdeki yemek kültürünün benzer 
özellikler taşıdığı

5. İbrahim, annesine bu sabah çok şiddetli bir 
şekilde başının ağrıdığını söyler. Annesi, İb-
rahim’i evlerinin yakınlarında bulunan aile 
sağlığı merkezine götürür.

 Buna göre, İbrahim aşağıdaki haklarından 
hangisinden yararlanmıştır?

 A) Barınma

 B) Eğitim görme

 C) Sağlıklı yaşama

 D) Oyun oynama
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1. • “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce 
Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. 
Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, ce-
hennem kapıları ise kapanır.” 

 (Nesâî, Sıyâm, 5)

 • “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bek-
leyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır.”

 (Buhârî, İman, 28)

 Bu hadislerden oruçla ilgili aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?

 A) İnsanı hayra teşvik etmesine

 B) İçtenlikle ve samimiyetle yerine getirilmesi 
gerektiğine

 C) Oruçluya yakışmayan davranışlara

 D) Tutanı, kötülüklerden alıkoymasına

2. “… O, karada ve denizde ne varsa bilir, onun 
ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin 
karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…” 

 (En’âm suresi, 59. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır? 

 A) Allah’ın her şeyi bildiği

 B) Allah’ın her şeye gücünün yettiği

 C) Allah’ın eşi ve benzerinin bulunmadığı

 D) Allah’ın insanlara doğru yolu gösterdiği

3. Ramazan ayı barındırdığı birçok fazilet nede-
niyle diğer aylardan farklı tutulmuş ve kültü-
rümüzde on bir ayın sultanı olarak isimlendi-
rilmiştir. Bu durum Kur’an-ı Kerim ve hadis-i 
şeriflerle de ayrıca vurgulanmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu konuyla ilişki-
lendirilemez?

 A) “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gece-
sinde indirdik… Kadir gecesi bin aydan 
daha hayırlıdır.” 

 (Kadir suresi, 1-3. ayetler)

 B) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici ve 
doğruyu yanlıştan ayırmanın açık delilleri 
olarak Kur’an’ın indirildiği aydır...” 

 (Bakara suresi, 185. ayet)

 C) “Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce 
Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. 
Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, ce-
hennem kapıları ise kapanır.” 

 (Nesâî, Sıyâm, 5)

 D) “Ye, iç. Gözün aydın olsun! Eğer insanlar-
dan birini görürsen de ki: Ben, çok mer-
hametli olan Allah’a oruç adadım; artık bu-
gün hiçbir insanla konuşmayacağım.” 

 (Meryem suresi, 26. ayet)
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1. 
Julia is a student at a secondary school 
in Italy. She has six classes a day. She 
likes doing sports and painting. She hates 
solving problems.

 Which question IS NOT answered in the 
text?

 A) How many classes does she have?
 B) Does she like maths?
 C) When is her art class?
 D) Where does she study?

2. 
It's an outdoor game. There are many 
children in the game. One child is the "it". He 
/ She turns his / her back and counts from 1 
to 20. The other children hide and he / she 
tries to fi nd other.

 

 Which game is it?

 

A)

C)

B)

D)

3. Paul Kate

 Which of the following is CORRECT 
according to the table?

 A) Paul likes hopscotch.

 B) Kate enjoys blind man’s buff.

 C) Paul hates dodgeball.

 D) Kate loves hide and seek.
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4. 
Go straight ahead and turn
left. Cross the street. It’s on
the right next to the bank.

 Which one IS NOT in the direction above?

 

A) B)

C) D)

5. Lucy : Hi! I’m Lucy. _______?

 Kate : My name is Kate.

 Lucy : I’m 11. _________?

 Kate : I’m 12.

 Lucy : ________?

 Kate : I am a student at London Secondary 

   School.

 Lucy : Nice to meet you.

 Kate : Me, too.

 Which question DOESN’T Lucy ask?

 A) Where do you study

 B) What’s your name

 C) When is your geography class

 D) How old are you

6. Monday

Sue

 Which class DOESN’T Sue have on  
Monday?

 A)  Art 

 B)  Language

 C)  Science 

 D)  Physical Education
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1. Aşağıda numaralandırılmış kutucukların içerisine kesir modelleri çizilmiştir.

 

I II III

 Buna göre, modellenen kesirlerden hangileri birbirine denktir?
 A) I ve II. B) I ve III.  C) II ve III.  D) I, II ve III.

2. Aşağıda 4 farklı su yılanının boy uzunluklarının kaçar metre olduğu verilmiştir. 

? metre

33
7

4 metremetre

metre metre19
5

16
20

3==

= =

 Yılanların boy uzunlukları, 4 farklı sembol ile verilmiştir.

 Buna göre, aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

 A) >  B) >   C) <   D) <



A
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9. Eray çocuklarla ilgili çok beğendiği bir cümleyi, internette paylaşıyor.
 

DÜNYADA BİR TANE DAHİ ÇOCUK
MUTSUZ OLDUĞU SÜRECE, BÜYÜK
İCATLAR VE İLERLEMELER HİÇTİR.
                                              (Einstein)

Beğenmeme Sayısı:Beğeni Sayısı:
012 202 435

 Beğeni sayısında, aşağıda verilen basamaklardan hangisinde, diğer seçeneklere göre farklı 
bir rakam bulunmaktadır?

 A) Milyonlar basamağı    B) Yüz binler basamağı
 C) On milyonlar basamağı   D) Binler basamağı

10. Aşağıdaki abaküste bir sayı modellenmiştir. Abaküste sağa doğru gidildikçe basamaklar küçülmek-
tedir.

 
Sol Sağ

 Buna göre modellenen sayının okunuşu, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 A) Doksan üç milyon altı yüz doksan bin yüz yirmi sekiz

 B) İki yüz on sekiz milyon altmış dokuz bin doksan üç

 C) Dokuz yüz otuz milyon altı yüz doksan bin sekiz yüz on iki

 D) Dokuz yüz otuz milyon altmış dokuz bin iki yüz on sekiz
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1. Aşağıda Dünya ve Ay’ın yaptığı hareketlerin tam turlarının gerçekleşme süreleri ile ilgili bir grafik 
verilmiştir.

Süre

Hareket
K L M N

 Buna göre K, L, M ve N hareketlerine ait aşağıdaki modellerden hangisi doğrudur?

 

A) N

K

M
L

B) K

N

M
L

C) N

M

L
K

D) N

L

M
K

2. Güneş, Dünya’dan çok daha büyük bir gök cismidir. Öyle ki 1.300.000 tane Dünya’yı içine alabilir. 
Güneş’in çapı Dünya’nın çapının 109 katıdır.

 Güneş ve Dünya arasındaki büyüklüğü modellemek isteyen bir öğrenci, hangi seçenekte 
verilen cisimleri seçerse, doğru tercih yapmış olur?

Güneş Dünya

A) Basket topu Misket

B) Pinpon topu Misket

C) Basket topu Futbol topu

D) Misket Pinpon topu
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4. Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yaparken Ay’ın Dünya ve Güneş’e göre konumu sürekli de-
ğişir. Bu da Ay’ın ışık alan kısmının değişmesine neden olur. Bu yüzden Dünya’dan bakan bir kişi 
Ay’ı farklı şekillerde görür.

 Aşağıdaki modelde Ay’ın Dünya etrafında dolanırken bulunduğu bazı konumlar numaralandırılmıştır.

I. III.

II.

IV.

 Bulutsuz bir gecede gökyüzüne bakan Mehmet Ali, Ay’ı aşağıdaki gibi gözlemlemiştir.

 Buna göre, Ay’ın Mehmet Ali’nin gözlemlediği evrede olabilmesi için numaralandırılmış ko-
numlardan hangisinde bulunması gerekir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

5. Göller, denizler, akarsular, ormanlar, çayırlar vb. yerlerde sayılamayacak kadar canlı çeşidi bulunur. 
Bu canlıları daha kolay incelemek için bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıf-
landırırlar.

 

Yavrularını doğurarak dünyaya getiren yunuslar gerek fi ziksel yapı-
ları gerekse çıkardıkları sesler ile insanlara ilham kaynağı olmuşlar-
dır.  Yunusların, balık sürülerini bulmak ve iletişim kurmak için çıkar-
dığı seslerden model alınarak, denizlerin derinliklerinin ölçülmesi ve 
su altı haritalarının çıkarılması için geliştirilen sonarlar icat edilmiştir.

 Yukarıda hakkında bilgi verilen yunuslar aşağıdaki canlılardan hangisi ile aynı grupta yer 
alır?
A)  B)  C)  D) 



A
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14. Dinamometreleri oluşturan yayların esneklik sınırları vardır. Bu sınır aşıldığı zaman yay esnekliğini 
kaybeder ve doğru ölçüm yapamaz. Bu nedenle her dinamometrenin üzerinde ölçebileceği maksi-
mum değer yazılıdır.

 Eymen ve Osman okul çantalarının ağırlıklarını ölçmek istiyorlar. Eymen’in çantası 80N, Os-
man’ın çantası ise 110N olduğuna göre, aşağıdaki dinamometrelerden hangisi kullanılırsa 
ikisi de doğru ölçüm yapmış olur?
A) 

0N

60N

 B) 
0N

80N

 C) 
0N

100N

 D) 
0N

150N

15. Öğretmeni, Nisa’dan A cisminin ağırlığını ölçmesini istiyor.

 Bunun üzerine Nisa,

• Önce bir dinamometre tasarlıyor.

• Sonra bu dinamometrede ağırlığını 40N olarak bildiği bir cismi ölçerek yaydaki uzama miktarını 
hesaplıyor.

• Son olarak A cismini bu dinamometreye asarak, yaydaki uzama miktarını gözlemliyor ve ölçüm-
ler arasındaki ilişkiyi kullanarak A cisminin ağırlığına ulaşıyor.

Cetvel

İbre
Yay

4 cm
6 cm

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

40N
A

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

 Buna göre Nisa, A cisminin ağırlığını kaç N olarak ölçer?
 A) 20N B) 30N C) 40N D) 60N
















