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DOĞAL SAYILAR

6. "513" sayısının onlar basa-
mağındaki rakamın basamak 
değeri aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A. 10 B. 30 C. 50

1.   

 Yukarıda ki ta ban blok la rıy la 
oluş tu ru lan sa yı han gi si dir?

 A. 482 B. 428 C. 424

2. ✎  840 : sekiz yüz dört
 ✎  349 : üç yüz kırk dokuz
 ✎  175 : yüz yetmiş beş
 Yukarıdaki eşleştirmelerden 

hangisi yanlıştır?
 A. ✎ B. ✎ C. ✎

5. ▲  135 ➙ 140
 ●  213 ➙ 200
 ■  182 ➙ 180
 Yukarıdaki sayılar en yakın 

onluğa yuvarlanmıştır.
 Hangi sırada hata yapılmıştır?
 A. ▲ B. ● C. ■

3. 13, 113, 213, .... 413
 Yukarıdaki ritmik saymada boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

 A. 303 B. 313 C. 403

4.   

4 1 8

 Tırtılın üzerinde ve ri len rakam
lar la ya zıla bi le cek üç ba sa
mak lı en kü çük çift do ğal sa yı 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A. 148 B. 184 C. 418
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7.       39, 170, 48, 391
 Yu ka rı da ki sa yı la rın bü yük ten 

kü çü ğe doğ ru sıra la nı şı han gi 
seçenekte doğ ru ola rak ve ril
miş tir?
A.  39 > 48 > 170 > 391
B.  48 > 39 > 391 > 170
C.  391 > 170 > 48 > 39

9. Aşa ğı da ki sa yılar dan han gi si ni 
hem üçer, hem al tı şar, hem de 
do ku zar sa yar ken söy le riz?

 A. 49 B. 54 C. 63

12. Hangi sayının en yakın onluğa 
yuvarlanmış hâli farklıdır?

 A. 406 B. 401 C. 405

8. 128 sayısının basamak değer-
leri toplamı kaçtır?

 A. 11 B. 28 C. 128

13. Hangi seçenekte Romen raka-
mının gösterdiği sayı 14'ten 
büyüktür?

 A. IX B. XIII C. XIX

10. 28 sa yı sın dan baş la yıp ye di şer 
rit mik sa yan Eda'nın 7. say ma
da söy le diği sa yı da kaç on luk 
var dır?

 A. 4 B. 6 C. 7

14. ❁  V ➙ 5
 ❁  IX ➙ 11
 ❁  IV ➙ 4
 Yukarıdaki eşleştirmelerden 

hangisi yanlıştır?
 A. ❁ B. ❁ C. ❁

11. 11 - 20 - ▲ - 38 - 47 - ■ - 65
 Sayı örüntüsünde ▲ ve ■ 

yerine sırasıyla hangi sayılar 
gelmelidir?
A.  56, 29
B.  39, 66
C.  29, 56
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2

DOĞAL SAYILAR

1. "6, 8, 5" ra kam la rıyla ya zı la
bi le cek en bü yük do ğal sa yı 
kaç tır?

 A. 685 B. 856 C. 865

2. 
103

248

753

462

 Yu ka rıda be lir ti len do ğal sa yı
lar dan han gi le ri çift tir?
A.  103 - 248
B.  248 - 753 
C.  248 - 462

3. ▲ 126 ▲ 224
 ▲ 165 ▲ 341
 Yukarıdaki doğal sa yı la rın bü 

yük ten kü çü ğe doğ ru sı ra la nı şı 
han gi se çe nek te ve ril miş tir?
A. ▲ > ▲ > ▲ > ▲
B.  ▲ > ▲ > ▲ > ▲ 
C. ▲ > ▲ > ▲ >  ▲

6. 42, 49, ▲, 63, 70, ●
 Sayı örüntüsünde ▲ ve ● 

yerine gelecek sayılar aşağı-
dakilerden hangisidir?
A. ▲ = 56, ● = 76
B.  ▲ = 56, ● = 77 
C. ▲ = 54, ● = 76

4.      205 < .................. < 587
 Yu ka rı da ki kar şı laş tır ma da 

nok ta lı ye re aşa ğı da ki ler den 
han gi si ya zı la maz?

 A. 206 B. 319 C. 590

5. 
24’ten baş la yıp 

al tışar rit mik say
ma yap tım.

 Ahmet 6. saymada hangi sayı-
yı söylemiştir?

 A. 72 B. 60 C. 54
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7. İki ba sa mak lı ra kam
la rı bir bi rin den fark lı 
en kü çük tek doğal 
sa yıdan baş la ya rak 
ile ri ye doğ ru altışar 

rit mik sa ydım.

 Ayça, 4. say ma da han gi sa yı yı 
söy lemiştir?

 A. 25 B. 31 C. 36

8. 5 onluk + 3 yüzlük + 4 bir-
lik'ten oluşan sayı kaçtır?

 A. 534 B. 345 C. 354

12. 2, 4, 9 sayılarını kullanarak 
oluşturulacak üç basamaklı en 
küçük çift sayı hangisidir?

 A. 492 B. 429 C. 294

13. Aşağıda verilen üç basamaklı 
doğal sayılardan hangisi en 
büyüktür?

 A. 975 B. 986 C. 963

14. 518 doğal sayısında basamak 
değeri en büyük olan rakam 
hangi seçenekte verilmiştir?

 A. 1 B. 5 C. 8

11. Aşağıdaki sayı örüntülerinden 
hangisinin kuralı diğerlerinden 
farklıdır?
A. 21 - 30 - 39 - 48 
B. 7 - 15 - 23 - 31
C. 4 - 13 - 22 - 31

9.    XI + VIII

 Yan da ki iş le min so nu cu aşa
ğıda ki ler den han gi si dir?

 A. XV B. XIX C. XVII

10. 6 birlik, 2 yüzlükten oluşan 
sayının en yakın yüzlüğe 
yuvarlanmış hali aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A. 200 B. 210 C. 300
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DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TEST
3

1. Yan da ki top la ma iş   328
174

+  69
 ...........

le mi nin so nu cu aşa
ğıda ki ler den han gi
sin den kü çük tür?

 A. 560 B. 569 C. 572

3. "39 + 24 = AB" iş le mi ne gö re 
A ve B ra kam la rı için aşa ğıda
ki ler den han gi si söy le ne mez?
A. A + B = çift sayıdır. 
B. A - B = 3
C. A > B

5. 198 > ▲ > 154 sı ra la ma sın
da   "▲" ye ri ne ge le bi le cek en 
bü yük ve en kü çük do ğal sa yı
nın top la mı kaç tır?

 A. 325 B. 352 C. 355

2. 
53 72 98+ + işleminin so 

nucu kaçtır?

 A. 223 B. 233 C. 243

4.     
327 + 123 = ▲ 
382 + 138 = ●
245 + 178 = ■

 Tah ta da ki top la ma iş lem le ri nin 
top lam la rı sem bol le gös te ril
miş tir.

 Buna göre ▲, ● ve ■ sembol-
leri hangi seçenekte küçükten 
büyüğe doğru sıralanmıştır?
A. ▲ < ■ < ●
B. ● < ▲ < ■ 
C. ■ < ▲ < ●
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9. 3, 0, 4
 Verilen rakamların tümünü 

kullanarak yazılabilen üç basa-
maklı en büyük ve en küçük 
doğal sayının toplamı kaçtır?

 A. 734 B. 724 C. 707

6. 2 yüz lük, 3 on luk, 5 bir lik
ten olu şan sa yı ile 3 yüz lük, 1 
on luk, 2 bir lik ten  olu şan sa yı
nın top la mı kaç tır?

 A. 547 B. 556 C. 574

10. 2 onluk + 1 yüzlük + 9 birlik-
ten oluşan sayı ile 9 onluk + 5 
birlikten oluşan sayıyı toplar-
sak sonuç hangisi olur?
A. 1 yüzlük+2 onluk+4 birlik 
B. 2 onluk+4 birlik+2 yüzlük
C. 2 yüzlük+1 onluk+4 birlik

8. Aşağıdaki toplama işlemle-
rinden hangisinin sonucu tek 
sayıdır?

 A.  215
+ 121

 B.  182
+ 168

 C.  207
+ 190

11. (13 + 45) + 25 = ■ + (45 + 25)
 Yu ka rı da ki toplama işleminde 

■ yerine hangi sayı yazılmalı-
dır?

 A. 13 B. 45 C. 25

7. 85 + 12 + 28 = ? iş le mi
nin sonucunu üç basamaklı en 
küçük sayı ile karşılaştırırsak 
hangi seçenek doğru olur?
A. 120 < 100 
B. 125 > 100
C. 100 < 115
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DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
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4

2. 

I. II. III.
  422
- 139

  988
- 525

  642
- 179

 Yu ka rı da ki ev lerin üze rin de ki 
iş lem le ri yap tığımızda han gi 
ev le rin ka pısın da ay nı sa yılar 
ya zar?

 A. I ve II B. II ve III
    C. I ve III

1. "869 - 435" işleminde bulaca-
ğınız fark için söylenenlerden 
hangileri doğrudur?

 ★ Eksilenden küçüktür.
 ★ Çıkandan büyüktür.
 ★  Onlar basamağında 3 raka-

mı vardır.
 ★  Yüzler basamağında 5 raka-

mı vardır.
 A. ★ - ★ B. ★ - ★

    C. ★ - ★

3. Aşa ğı da ki çıkarma iş le mi şema-
sında boş bıra kı lan yer le re 
sıra sıy la han gi sa yı lar ge ti ril
me li dir?

 

61

.......

.......

.... yaşındayım.
.......

.......

-13 -6

-8

-4

-7

A. 48 - 42 - 34 - 30 - 23
B. 49 - 43 - 35 - 31 - 24
C. 48 - 42 - 35 - 31 - 23

4. I. 324  169 =
 II. 259  175 =
 III. 449  267 =
 Yukarıdaki çıkarma işlemle-

rinin sonuçlarının büyükten 
küçüğe doğru sıralanışı aşağı-
dakilerden hangisidir?
A. III > I > II
B. I > II > III
C. III > II > I
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5. 612 - 345 < A ifadesinde "A" 
yerine yazılabilecek en küçük 
sayı kaçtır?

 A. 265 B. 270 C. 268

10.  800
-  296

Yandaki çıkarma işle-
minde fark aşağıdaki-
lerden hangisine eşit-
tir?

A. 4 birlik + 5 yüzlük
B. 5 yüzlük + 4 onluk + 0 birlik
C. 4 yüzlük + 5 birlik

9.    
 ■

-   ●
 127

 Dam la, tah ta da ki iş lem de ek si
le ni 30 ar tı rıp çı ka nı 15 azal
tır sa fark na sıl de ği şir?
A. Fark 15 azalır.
B. Fark 45 artar.
C. Fark 15 artar.

7.  90
-  20

I.  100
-  40

II.  80
-  10

III.

 Yukarıdaki işlemleri zihinden 
yaptığımızda sonucu en küçük 
olan aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A. I. B. II. C. III.

6. ▲ 100 - 30 = 60
 ■ 90 - 40 = 50
 ● 80 - 50 = 30
 Yukarıdaki zihinden çıkarma 

işlemlerinden hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

 A. ■ B. ● C. ▲

8. 128 ve 215 sayılarını en yakın 
onluğa yuvarlayıp farklarını 
bulursak sonuç hangisi olur?

 A. 90 B. 80 C. 70
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DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TEST
5

1. Yan da ki top la  13 ? 15

31 ?

64

327 + 123 = ▲ 
382 + 138 = ●
245 + 178 = ■

+ +

+
ma iş le min de 
"?" olan yer le
re han gi sa 
yı la rın gel me
si ge re kir?

 A. 16 - 28 B. 19 - 35
    C. 18 - 33

2. 28 45 89 253?+ + + =

 Yu ka rı da ki top la ma iş le min de   
?  yerine aşa ğıda ki sa yı lar

dan han gi si yazılma lı dır?
 A. 87 B. 91 C. 94

3. Yan da ki top la ma iş 
le min de ✮ ye ri ne 
han gi ra kam ya zıl
ma lı dır?

 A. 3 B. 4 C. 5

  ✮35
+ 17✮

  609

4. ▲ 40 + 20 = 
 ■ 30 + 40 =
 Yukarıdaki toplama işlemlerini 

zihinden yaparak toplamları-
nı karşılaştırırsak doğru sonuç 
aşağıdakilerden hangisi olur?

 A. ▲ > ■         B. ■ < ▲
    C. ■ > ▲

5. Ez gi 25 ya şın da, an ne si 52 
ya şın da dır.

 Ez gi'nin ve an ne si nin yaş la
rı nın top la mı han gi on lu ğa 
ya kın dır?

 A. 70 B. 80 C. 90

6. Bir çiçekçide 98 karanfil, karan-
fillerden 45 fazla gül vardır.

 Bu çiçekçideki karanfillerin ve 
güllerin toplam sayısı kaçtır?

 A. 143 B. 188 C. 241
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7. Şe kil de ki çı nar 
ağacının ya şı 3 
yüz lük, 4 bir lik
ten olu şu yor.

 Çı nar ağacının ya şının 47 faz-
lasını en yakın onluğa yuvar-
ladığımızda sonuç kaç olur?

 A. 300 B. 350 C. 360

12. 263 + 148 + 317 iş le min
de top lam için aşa ğıda ki ler den 
han gi si söy le ne bi lir?
A. 73 onluktan küçüktür.
B.  7 yüzlük 40 birlikten büyük-

tür.
C.  720 doğal sayısından küçük-

tür.

9. Bir uçakta 118 erkek yolcu, 97 
bayan yolcu, 43 tane de çocuk 
yolcu bulunmaktadır.

 Bu uçaktaki toplam yolcu sayı-
sı kaçtır?

 A. 258 B. 215 C. 161

10. 
Ba bam, 34 TL’ye bir pan
to lon, 47 TL’ye bir ayak ka
bı al dı. Ba bam yak la şık kaç 

TL har ca mış tır?

   

 Tah ta da ki prob le min cevabı 
hangi seçenekte verilmiştir?

 A. 60 B. 70 C. 80

11. 305 + 218 = ▲ 
 102 + 119 = ★
 ▲ + ★ işleminin sonucu kaç-

tır?
 A. 523 B. 744 C. 804

8. 16 - 23 - 30 - 37 - 45 - 51 
 Sayı örüntüsünde kuralı bozan 

sayının iki basamaklı en büyük 
sayı ile toplamı kaçtır?

 A. 37 B. 134 C. 144
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6

6. Tuğ çe’nin ba ba sı 900 TL ma aş 
alı yor. 375 TL’si ni ev ki ra sı 
na, 230 TL’si ni ise fa tu ra la ra 
har cı yor.

 Di ğer gi der le ri için ka lan pa ra 
ne ka dar dır?

 A. 335 B. 305 C. 295

5. Fatih, dedesinin verdiği 350 
liranın 115 lirası ile kendine 
çanta aldı. 85 lira ile de hikâye 
kitapları aldı.

 Fatih'in kaç lirası kaldı ?
 A. 160 B. 150 C. 140

4. Rakamları birbirinden farklı üç 
basamaklı en büyük sayının 
298 eksiği kaçtır?

 A. 789 B. 698 C. 689

3. Üç basamaklı en büyük tek 
sayı ile üç basamaklı en küçük 
tek sayının farkı kaçtır?

 A. 798 B. 898 C. 899

2. Bir torbadaki 187 bilyenin 35 
tanesi sarı, 43 tanesi kırmızı 
geri kalanlar da mavidir.

 Mavi bilyelerin sayısı kaçtır?
 A. 152 B. 109 C. 105

1. Üç sayının toplamı 257'dir.
 Birinci sayı 99, ikinci sayı birin-

ci sayının 35 eksiği ise üçüncü 
sayı kaçtır?

 A. 94 B. 75 C. 67
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7. 878 sayısında tekrar eden 
rakamların basamak değerleri 
farkı kaçtır?

 A. 720 B. 750 C. 792

12. Hangi sayının 310 eksiği 418 
eder?

 A. 738 B. 108 C. 728

8. Eksilenin 3 yüzlük 8 birlikten 
oluşan bir çıkarma işleminde, 
fark 1 yüzlük 3 onluktan olu-
şuyorsa çıkan sayı kaçtır?

 A. 277 B. 178 C. 250

13.       3 0 9

 Verilen rakamları bir defa kul-
lanarak yazılabilen en büyük 
sayı ile en küçük sayının farkı 
kaçtır?

 A. 513 B. 694 C. 621

11. 284 sayısının en yakın onluğa 
yuvarlanmış hâlinden 78 çıka-
rılırsa hangi sayı elde edilir?

 A. 206 B. 202 C. 102

9. Aylin 130 sayfalık bir kitabın 
1. gün 28 sayfasını, 2. gün 35 
sayfasını okudu.

 Geriye okumadığı kaç sayfa 
kaldı?

 A. 63 B. 67 C. 77

10. 

 Yukarıda taban bloklarıyla 
gösterilen sayının 97 eksiği 
kaçtır?

 A. 145 B. 150 C. 155

14.          
  72★

- 3■5

  332

 Yukarıdaki çıkarma işleminde 
■ - ★ kaçtır?

 A. 2 B. 3 C. 4
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VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

TEST
7

1. Oto mo bil ler için öde nen pa ra 
kaç TL’dir?

 A. 112 B. 162 C. 212

2. Top lar ve ayı cık lar için öde nen 
top lam pa ra kaç TL’dir?

 A. 162 B. 202 C. 302

5. Ko me di iz le yen ler, bel ge sel 
iz le yen ler den kaç faz la dır?

 A. 6 B. 8 C. 10

3. Ayıcıklara ödenen para, topla-
ra ödenen paradan ne kadar 
fazladır?

 A. 22 B. 24 C. 28

 (Her şekil 1 oyuncağı göster-
mektedir.)

 (1, 2 ve 3. so ru la rı yu ka rı da ki 
şe kil gra fi ği ne gö re ce vap la ya
lım.)

Otomobil

Top

Ayıcık

54 TL 15 TL 28 TL

 (4. ve 5. so ru la rı yu ka rı da ki 
çe te le tab lo su na gö re ce vap la
ya lım.)

komedi
belgesel

çizgi film

4. Aşa ğıda ki ifa de ler den han gi si 
doğ ru dur?
A. Bel ge sel iz le yen ler 15 ki şi dir.
B.  Çiz gi film iz le yen ler 25 ki şi

dir.
C. Ko me di iz le yen ler 20 ki şi dir.
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Hikâye

Masal

Şiir

(Her şekil 4 kitabı göstermektedir.)
(6 ve 7. so ruyu yu ka rı da ki gra fi ğe 
gö re ce vap la ya lım.)

6. Sı nıf ki tap lı ğın da top lam  kaç 
ki tap var dır?

 A. 28 B. 32 C. 48

8. 3B sı nı fı nda sat ranç kur su na 
ka tı lan kaç öğ ren ci var dır?

 A. 6 B. 10 C. 12

9. 3B sı nı fın da ti yat ro kur su
na ka tı lan öğ ren ci ler, İn gi liz ce 
kur su na ka tı lan öğ ren ci ler den 
kaç faz la dır?

 A. 4 B. 3 C. 2

10. 3B sınıfının mevcudu kaç kişi-
dir?

 A. 18 B. 24 C. 36

7. Sı nıf ki tap lı ğın da ki ma sal ki tap
la rı, şi ir ve hi kâye ki tap la rı nın 
top la mın dan kaç faz la dır?

 A. 8 B. 10 C. 12

11. 3B sı nı fın da öğ ren ci ler en 
faz la han gi kur sa ka tıl mış tır?
A. Tiyatro kursuna
B. İngilizce kursuna
C. Satranç kursuna

(Her şekil 2 kişiyi göstermektedir.)
Yu ka rı da ki şekil grafiğinde 3B 
sı nı fın da ki çe şit li kurs la ra ka tı lan 
öğ ren ci sa yı la rı gös te ril miş tir.

(8, 9, 10, 11. so ru la rı şekil grafiğine 
gö re cevaplayalım.)

İngilizce 
kursu

Tiyatro 
kursu

Satranç 
kursu
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DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

TEST
8

1. 7 x 5 Kutudaki çarpma iş 
leminin  tekrarlı top-

lama şeklinde yazılışı aşağıda-
kilerden hangisidir?
A. 5 + 5 + 5 + 5 + 5
B. 7 + 7 + 7 + 7 + 7
C. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

2. Tab lo ya gö  x 3 4 6
3 ●

5 ▲

8 ■

re aşa ğı da ki 
sı ra la ma lar
dan han gi si 
doğ ru dur?
A. ● > ■ > ▲
B. ■ > ● > ▲
C. ■ > ▲ > ●

4. Yu ka rı da ki iş lem le ri ok yö nün 
 de ya pa rak Ah met’in okul 
nu ma ra sı nın kaç ol du ğu nu 
bu lu nuz.

 A. 24 B. 36 C. 48

3
.......

.......

.......

.......

.......

-9

x5

x4

x6

x2-40

Okul 
Numarası

3.      
27x32

 Kır mı zı ba lık, çarp ma iş le mi nin 
so nu cu nun ya zı lı ol du ğu han gi 
ak var yu ma ko nul ma lı dır?

 A. 
864

B. 
854

 C. 
844

5. 
Sı nı fı mız da 16 sı ra 

var. 11 sı ra da iki şer, 
di ğer le rin de üçer 
öğ ren ci otu ru yor. 

 Sınıfımızın mevcudu kaç kişi dir?
 A. 37 B. 41 C. 47
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6. ▲ 8 x 100 = 800
 ■ 12 x 10 = 120
 ● 7 x 100 = 70
 Yukarıdaki kısa yoldan yapılan 

çarpma işlemlerinden hangisi-
nin sonucu yanlıştır?

 A. ▲ B. ■ C. ●

7. ■ sembolünün yerine ya zı la
cak sa yı nın 2 ka tı nın 35 ek si ği 
kaç tır?

 A. 54 B. 61 C. 72

9. ● yerine yazılması gereken 
sayının onlar basamağındaki 
rakamın basamak değerinin 3 
katı kaçtır?

 A. 40 B. 50 C. 60

10. 
15x10=? 28x1=?

 Ce mil'in ve Ber kay’ın yap tı ğı 
iş lem le rin far kı kaç tır?

 A. 150 B. 138 C. 122

8. ● ile ▲ sembollerinin yerleri-
ne yazılması gereken sayıların 
toplamının 9 katı kaçtır?

 A. 159 B. 279 C. 369

x
4
5
6
7

 3    2   8   4

■

▲

●

(7, 8 ve 9. so ru la rı tabloya gö re 
cevaplayalım.) 11. Bir çarpma işleminde çarpan 

50'ye yuvarlanan en büyük 
sayı, ikinci çarpan ise 20'ye 
yuvarlanan en küçük sayıdır.

 Bu çarpma işleminde çarpım 
kaçtır?

 A. 800 B. 810 C. 735

12. Bir tavuk 15 liradır. Hindinin 
fiyatı, tavuğun fiyatının 3 katı-
dır. 3 hindi ve 2 tavuk aldım.

 Kaç lira öderim?
 A. 135 B. 155 C. 165
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DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

TEST
9

1. Bir böl me iş le min de bö lü nen 
95, bö len 5 ise bö lüm kaç tır?

 A. 16 B. 17 C. 19

2. Bir böl me iş le min de bö len 4 ise  
ka lan en çok kaç ola bi lir?

 A. 3 B. 5 C. 6

3. ■ sembolünün yerine aşa ğı da
ki ler den han gi si gel me li dir?

 A. 10 B. 12 C. 15

4. ■ ve ▲ sembollerinin yerleri-
ne ya zıl ma sı ge re ken sa yı la rın 
çarpımı kaçtır?

 A. 60 B. 90 C. 120

÷
30
60
90

5 106

■

▲

(3 ve 4. so ru yu yu ka rı da ki tab lo ya 
gö re ce vap la ya lım.)

5. Bölme işlemi ile ilgili verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A.  Bölme işlemine en büyük 

basamaktan başlanır.
B.  Bölme işleminde kalan, 

bölenden küçük olduğunda 
işleme devam edilmez.

C.  80 sayısını 10'a kısa yoldan 
böldüğünüzde sonuç 18 olur.

6. Yan da ki böl me iş le 
mi için han gi öğ ren
ci nin söy le di ği doğ
ru dur?
A.  Ka lan sız böl me 

iş le mi dir.

B.  Bölüm 21, kalan 
3’tür.

C.  Bu bölme işlemin-
de kalan 1’dir.

 87 4
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8. Bir haftada 63 sayfa kitap 
okuyan bir öğrenci, 20 günde 
kaç sayfa kitap okur?

 A. 163 B. 180 C. 203

7. Bir bak kal, 86 şi şe sü tü do ku
zar grup la ya rak ka sa la ra yer
leş tir miş tir. Ka lan süt le ri de 
buz do la bın da sak la mış tır.

 Bak kal, buz do la bı nda kaç şi şe 
süt sak la mış tır?

 A. 5 B. 6 C. 7

11. 205 ÷ 5 = A, 336 ÷7 = B
 ise A ve B arasına yazılabile-

cek kaç doğal sayı vardır?
 A. 6 B. 7 C. 8

12. Bir otoparktaki otomobillerin 
ve bisikletlerin tekerlek sayıları 
toplamı 56'dır.

 Otoparkta 8 otomobil olduğu-
na göre kaç tane bisiklet var-
dır?

 A. 10 B. 7 C. 12

9. 84 sa yı sı nı 2’ye 
böl dü ğü müz de 

bö lüm han gi on lu ğa 
ya kın olur?

 Oya öğ ret me nin, so ru su nun 
doğ ru ce va bı aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A. 40 B. 50 C. 45

10. ▲ = 120 ÷ 10 = 12
 ■ = 100 ÷ 10 = 11
 ● = 80 ÷ 10 = 8
 Yukarıdaki bölme işlemleri kısa 

yoldan yapılmıştır.
 Hangi işlem hatalıdır?
 A. ▲ B. ● C. ■
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KESİRLER

TEST
10

2. Aşa ğı da ki şe ki ller den han gi si
nin ya rı sı bo yan mış tır?

 A.  B.  C. 

5. Aşa ğı da ki şe ki ller den han gi si
nin çeyreği bo yan mış tır?

 A.  B.  C. 

3. Can, elin de ki el ma yı 4 
eş par ça ya ayı rıp 4 
ar ka daş ı na ve ri yor.

 Can’ın her ar ka da şı na el ma nın 
ne ka da rı dü şer?

 A. 1
4

 B. 4
1

 C. 1
2

4. 
0 A 1

 Yu ka rı da ki sa yı doğ ru sun da A 
nok ta sı na kar şı lık ge len ke sir 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A. 3
8

 B. 4
8

 C. 3
7

1. 
An ne min pi şir di ği 

48 ku ra bi ye nin 1        
6

‘ini ye dim.

 Bu na göre ge ri ye kaç ku ra bi ye 
kal mış tır?

 A. 40 B. 42 C. 44

6. Ömer 45 say fa lık ki ta bı nın     
3
5

‘ünü oku muş tur.

 Ömer’in oku ma sı ge re ken kaç 
say fa var dır?

 A. 14 B. 16 C. 18
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7. Alper 64 tane test sorusunun     
1
8

'ini çözdü.

 Geriye kaç tane çözemediği 
soru kalmıştır?

 A. 56 B. 60 C. 64

8. Bir günün 1
8

'i kaç saattir?

 A. 3 B. 6 C. 8

11. 60 sayısının 1
3

'i ile 1
5

'inin 

toplamı kaçtır?

 A. 22 B. 32 C. 12

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A.  3
10

 kesri, 3 tane 1
10

 birim

 kesrinden oluşur.
B. 1

2
 kesri yarımı ifade eder.

C.  5
100

 kesrinin birim kesri 1
10

 kesridir. 

9. Bir sınıftaki 30 öğrencinin     
1
6

'i spor müsabakalarına 

katılmıştır.
 Müsabakalara katılmayanların 

sayısı kaçtır?
 A. 20 B. 25 C. 27

10. Efe 5 düzine misketinin çeyre-
ğini kardeşine verdi.

 Efe'nin kardeşinin kaç misketi 
oldu?

 A. 15 B. 17 C. 20
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ZAMANI ÖLÇME

TEST
11

1. 2 sa at 18 da ki ka kaç da ki ka ya 
eşit tir?

 A. 78 B. 128 C. 138

2. ❁ 4 gün 10 saat = 105 saat
 ❁ 5 ay 15 gün = 165 gün
 ❁ 3 yıl 9 ay = 45 ay
 Yukarıda ki ler den han gi si yan

lış tır?
 A. ❁ B. ❁ C. ❁

4. Aşağıdaki saatlerden hangisi 
15.30’u göstermektedir?
A.  

B.  

C.  

5. Sa at 08.30’da İs tan bul’dan 
ha re ket eden bir yol cu oto
bü sü 4 sa at son ra An ka ra’ya 
va rı yor.

 Oto büs An ka ra’ya ulaş tı ğın da 
sa at ka çı gös te rir?

 A. 12.30 B. 13.30
    C. 14.30

3.        
15.20

 Dijital saatle gösterilen saatin 
doğru okunuşu aşağıdakiler-
den hangisi olamaz?
A.  On beş yirmi
B.  Öğleden sonra 3'u 20 ge 

çiyor.
C.  Öğleden sonra 4'e 20 var.
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6. Ay ça’nın ke man kur su sa at 
kaç ta bit mek te dir?
A.  10.30
B.  10.35
C.  11.35

9. "5 hafta ............... gündür." ifade-
sinde boş bırakılan yere aşa-
ğıdakilerden hangisi yazılmalı-
dır?

 A. 12 B. 25 C. 35

7. Ay ça’nın yüz me kur su  saat 
kaçta baş la mak ta dır?
A.  11.10
B.  11.00
C.  10.35

11. Akrep 3 ile 4 arasında, yel-
kovan 7'nin üzerinde iken saat 
aşağıdakilerden hangisi olur?

 A. 15.35 B. 15.25
    C. 03.25

8. Ay ça yüz me kur sun dan çık tı
ğın da sa at kaçı gös te rir?
A.  10.35
B.  11.10
C. 12.10

Ay ça, cu mar te si gün le ri yüz me 
ve ke man kurs la rı na git mek te dir. 
10.00’da baş la yan ke man kur su 
35 da ki ka sür mek te dir. Ke man kur
su bit tik ten 35 da ki ka son ra yüz me 
kur su baş lamaktadır. Yüz me kur su 
da 60 da ki ka sür mek te dir.

(6, 7 ve 8. so ru la rı yu ka rı da ki met
ne gö re ce vap la yalım.) 10. ▲ 5 saat 300 dakikadır.

 ■ 3 dakika 150 saniyedir.
 ● 2 yıl 104 haftadır.
 Yukarıda ki bilgilerden han gi si 

yan lış tır?
 A. ▲ B. ■ C. ●

12. Günde 9 saat çalışan bir işçi, 
bir haftada toplam kaç saat 
çalışmış olur?

 A. 16 B. 27 C. 63
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PARALARIMIZ

TEST
12

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si en 
bü yük kâ ğıt pa ra mız dır?
A.  

B.  

C. 

2. 3 TL’de kaç 10 kr. var dır?
 A. 30 B. 20 C. 10

4. 2 ta ne 20 TL, 3 ta ne 5 TL, 
1 ta ne 50 TL ve 2 ta ne 100 
TL top lam kaç TL eder?

 A. 215 B. 205 C. 305

5.      

5 tane ¨10 
2 tane ¨20 
4 tane ¨5 
10 tane ¨1 

 Ah met’in kum ba ra sın da ki pa ra 
top lam kaç TL’dir?

 A. 120 B. 105 C. 90

3. Yan da ki   şe kil de 
top lam kaç kr. 
var dır?

 A. 3 B. 85 C. 385

6. Ar zu’ya an ne si 75 TL, ba ba
sı da an ne sin den 50 TL faz la 
pa ra ver di.

 Ar zu’nun top lam kaç TL’si 
ol muş tur?

 A. 125 B. 200 C. 225
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7. ★  2 tane 5 TL, 3 tane 1 TL 
13 TL eder.

 ★  1 tane 75 kr., 1 tane 25 kr. 
1 TL eder.

 ★  5 tane 5 kr., 3 tane 10 kr. 
50 kr. eder.

 Yukarıda ki ifadelerden han gi si 
yan lış tır?

 A. ★ B. ★ C. ★

8. Bir pas ta, bir don dur ma al dık. 
Sa tı cı ya 6 TL ver dik.

 Ge ri ye kaç TL al malıyız?
 A. 1 B. 2 C. 3

10. Haf ta da 36 TL harç lık alan 
Eda, bir gün de 4 TL har ca yıp 
ka lan pa ra sı nı bi rik ti ri yor.

 4 haf ta son ra Eda’nın bi ri ken 
pa ra sı kaç TL olur?

 A. 22 B. 28 C. 32

9. Bir dondurma, bir ekmek ve iki  
paket cips aldık. Satıcıya 3TL 
verdik.

 Kaç kr. geri alırız?
 A. 50 B. 25 C. 5

(8 ve 9. so ru yu yu ka rı da ve ri len le re 
gö re cevaplayalım.)

75 kr. ¨2 ¨1 50 kr.

11. 50 tane 10 kr. + 8 tane 25 kr. 
işleminin sonucu kaç liradır?

 A. 5 B . 6 C. 7

12. 9 TL'ye tane 75 kr. olan balon-
lardan kaç tane alabilirim?

 A. 10 B . 12 C. 14

13. Aşağıda miktarları verilen 
paralardan hangisi kâğıt para 
değildir?

 A. 200 B . 5 C. 1
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TARTMA

TEST
13

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ni ki 
log ram ve ya gram cin sin den 
öl çe me yiz?

 A.  B.  C. 

2.  
1 kg1 kg 1 kg 1 kg1 kg

1 kg

 Yu ka rı da ki te ra zi den ge de 
ol du ğu na gö re üzüm kaç ki log
ram dır?

 A. 4 B. 3 C. 2

3. Ay nı bü yük lük te 4 ta ne por
ta kal, 1 ki log ram dan kaç gram 
ek sik tir?

 A. 275 B. 300 C. 375

4. Aynı büyüklükte 5 tane elma 
1 kilogramdan kaç gram eksik-
tir?

 A. 300 B. 325 C. 375

5. Ay nı bü yük lük te 9 ta ne ar mut, 
1 ki log ram dan kaç gram ek sik
tir?

 A. 200 B. 10 C. 100

6.   = 158 g

= 112 g

 Üze rim de ki pat
lı can lar la bir lik
te ağır lı ğım kaç 

gram dır?

 A. 270 B. 494 C. 624

125 g 175 g 100 g

(3, 4 ve 5. so ru la rı yu ka rı da ki şe kil
le re gö re ce vap la ya lım.)
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7. Be nim ağır lı ğım 2 on luk 8 
bir lik ten olu şan sa yı ka dar
dır. Ağa be yi min ağır lı ğı be nim 
ağır lı ğım dan 3 dü zi ne sa yı sı 
ka dar faz la dır.

 Bu na gö re ağa be yim kaç 
kg’dır?

 A. 52 B. 64 C. 66

10. Ki log ra mı 3 TL'den 2 kg 
bi ber, ki log ra mı 4 TL'den 
ya rım kg ıs pa nak alan bi ri
si ma na va kaç TL öder?

 Tah ta da ya zan prob le min 
cevabı hangi seçenekte veril-
miştir?

 A. 10 B. 6 C. 8

8. Okan ve kar de şi nin ağır lık la rı
nın top la mı 79 kg’dır.

 Okan 53 kg ol du ğu na gö re 
kar de şi nin ağır lı ğı nın en ya kın 
on lu ğa yu var lan mış hâ li kaç
tır?

 A. 30 B. 40 C. 50

12. 2 kg undan 4 tane pasta yapı-
labilmektedir.

 16 tane pasta yapmak için kaç 
kg un gereklidir?

 A. 7 B. 8 C. 9

9. 

Un

200 g

Yandaki un 
paketinin kaç 
tanesi 2 kg 
eder?

 A. 8 B. 10 C. 12

11.   A
15 kg 25 kg

B

 Yu ka rı da ki te ra zi nin den ge de 
ola bil me si için B ke fe sin den 
kaç kilogram alı nıp A ke fe si ne 
kon ma lı dır?

 A. 3 B. 5 C. 10
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GEOMETRİK CİSİMLER VE ŞEKİLLER

TEST
14

1. Aşağıdaki geometrik şekiller-
den hangisinin dairesel bölge-
den oluşan yüzü yoktur?

 A.  B.  C. 

4. Aşa ğı da ki geo met rik cisimler-
den han gi si nin yü zü kul la nı la
rak dik dört gen çi zi le mez?

 A.  B.  C. 

6. Aşa ğı da ki geo met rik ci sim
ler den han gi si nin ayrıt sa yı sı 
da ha az dır?

 A.  B.  C. 

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si ko ni
nin düz lem üze rin de açıl mış 
hâ li dir?

 A.  B.  C. 

2. Yan da ki şe kil aşa 
ğı da ki geo met rik ci 
sim ler den han gi si nin 
açını mı dır?
A.  Koni
B.  Kare prizma
C. Silindir

3. Aşa ğı da ki geo met rik ci sim ler
den han gi si nin kö şe si ve ay rı tı 
yok tur?
A.  Küre
B.  Küp
C. Üçgen prizma
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7.    Beşgen • •

Altıgen • •

Sekizgen  •   •

 Yukarıdaki şekillerle isimlerini 
eşleştirdiğimizde sonuç aşağı-
dakilerden hangisi olur?

 A. •     •
•     •
•     •

 B. •     •
•     •
•     •

 C. •     •
•     •
•     •

9.  ♥ ❁ ◆   

 Yukarıdaki şekillerden hangisi-
nin köşegeni yoktur?

 A. ◆ B. ♥ C. ❁

11.  

1 32 4

  

 Yukarıdaki şekil örüntüsünde 
5. sırada hangi şekil olmalıdır?

 A.  B.  C. 

8. ●  Kare prizma
 ●  Küp
 ●  Koni
 Yu ka rı da ki geo met rik ci sim ler

den han gi le ri nin alt ve üst 
yü zey le ri ay nı dır?

 A. ●, ● B. ●, ●
    C. ●, ●

10. Yüzey
sayısı

Köşe
sayısı

Ayrıt
sayısı

I Küp 6 8 12

II Dikdörtgenler 
prizma 6 8 12

III Üçgen prizma 5 6 8

 Yukarıdaki tabloda kaç numa-
ralı bilgi yanlıştır?

 A. I B. II C. III

12. Aşağıdakilerden hangisini kul-
lanarak çember çizebiliriz?

 A.  B.  C. 
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GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR - UZAMSAL İLİŞKİLER

TEST
15

1.     L S

R

 

 Yu ka rı da ki tahtanın üzerinde 
yer alan nok ta aşa ğı da ki ler den 
han gi si dir?

 A. S B. R C. L

2.     
A B

 Yu ka rı da ki şek lin ifa de si aşa ğı
da ki ler den han gi si dir?
A. A ışını
B.  AB doğrusu
C. AB ışını

3. "?" ile gös te ri len kı sım na sıl 
ifa de edi lir?
A. Doğru
B.  Doğru parçası
C. Işın

4. Yukarıdaki şeklin tamamı neyi 
ifade etmektedir?
A. Doğru
B.  Doğru parçası
C. Işın

5. D nok ta sı ile F nok ta sı ara sın
da ki uzun luk na sıl ifa de edil
mek te dir?
A. DF doğru parçası
B.  DF ışını
C. DF doğrusu

D E F

?

(3, 4 ve 5. so ru la rı yu ka rı da ki şek le 
gö re cevap la yalım.)
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6.   Yatay doğru • •

Dikey doğru • •

Eğik doğru • •

   

 Yukarıdaki doğruları isimleriy-
le eşleştirdiğimizde sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

 A. •     •
•     •
•     •

 B. •     •
•     •
•     •

 C. •     •
•     •
•     •

7. Aşa ğı da ki ler den han gi si ve ri
len doğ ru ya gö re si met rik tir?
A. 

B.  

C. 

11. Aşa ğı da ki kelime ler den han gi si 
si met rik de ğil dir?

 A. ECE B. PAŞA
    C. EBE

8. Aşa ğı da ki şe kil ler den han gi si 
si met rik tir?

 A.  B.   C. 

9.    

 Yu ka rı da ki şek lin si met ri ği aşa
ğı da ki ler den han gi si dir?
A. 

B.  

C. 

10. I. Kare
 II. Dikdörtgen
 III. Daire
 Yukarıdaki geometrik şekiller-

den hangisinin sadece 2 tane 
simetri doğrusu vardır?
A. I B. II C. III
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TEST
16

UZUNLUK ÖLÇME

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si stan
dart ol ma yan uzun luk öl çü sü 
bi ri mi dir?
A. Karış
B.  Metre
C. Santimetre

3. Aşa ğı da ve ri len öl çü ler den 
han gi si da ha kı sa dır?
A. 10 cm
B.  100 cm
C. 1 m

4. Aşa ğı da ki eşit lik ler den han gi si 
yan lış tır?
A. 20 m = 2000 cm
B. 300 cm = 3 m
C. 4 m = 4000 cm

2. Fun da bo yu nu ölç 
mek is ti yor.

 Bo yu nu öl çer ken aşa
ğı da ki ler den han gi si ni 
kul lan ma lı dır?

 A.  B.  C. 12 1
2
3

4
567

8
9
10

11

5. Bir ter zi elin de ki 7 metre ku ma
şın 406 santimetresi ile el bi se 
dik ti.

 Ge ri ye kaç san ti met re ku maş 
kal dı?

 A. 204 B. 254 C. 294

6.    2m + 6cm = 260cm
5m + 9cm = 590cm
6m + 82cm = 682cm

 Tahtada yazılı olan eşit lik ler
den kaç ta ne si doğ ru dur?

 A. 1 B. 2 C. 3
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7. 81 99

4 m

?

 Bir çekirge, 4 met re lik yo lun 
bi rin ci sıç ra yış ta 81 san ti met
re si ni, ikin ci sıç ra yış ta 99 san
ti met re si ni git ti.

 Çekirge ge ri ye kaç san ti met re 
yo lu kal mış tır?

 A. 190 B. 220 C. 240

10. 

Elif'in evi
12 km

8 k
m

Okul

Ömer'in 
evi

 Yukarıdaki şekilde Elif'in ve 
Ömer'in evlerinin okula uzak-
lıkları verilmiştir.

 Hafta içi her gün okula gittikle-
rine göre kalsın Elif, Ömer'den 
kaç km yol fazla gider?

 A. 12 B. 10 C. 20

9. Elif

 Elif’in bir adı mı 20 cm’dir. Elif 
28 adım at a rak oku la var dı
ğın a gö re, Elif oku la ulaş tı ğın
da kaç san ti met re yol yü rü müş 
olur?

 A. 48 B. 460 C. 560

12. Aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si 
yan lış tır?
A.  1 kilometrenin yarısı 500 

metredir.
B.  10 met re, 10 ya rım san ti

met re ye eşittir.
C. Ya rım met re 50 cm’dir.

8. Aşa ğı da ki uzunluk ölçümlerin-
den hangisini metre ile ifade 
etmek daha uygundur?
A.  Kalemimin uzunluğu
B.  Kitabımın boyu
C. Sınıfımızın boyu

11. Aşa ğı da  verilenlerden han gi si
nin bo yu 349 cm ola bi lir?

 A.  B.  C. 
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ÇEVRE ÖLÇME

TEST
17

1. İki nok ta ara sı  
1 cm ol du ğu na 
gö re, yu ka rı da
ki şek lin çev re si 

kaç san ti met re dir?
 A. 18 B. 24 C. 28

2. Bü tün ke nar uzun
luk la rı eşit olan bir 
ha lı nın bir ke na rı
nın uzun lu ğu 35 
cm’dir.

 Bu ha lı nın çev re si kaç santi-
metredir?

 A. 140 B. 130 C. 120

4.    

70 cm

40 cm

 Yu ka rı da  dik dört gen şek lin de
ki ma sa nın ke nar uzun luk la rı 
ve ril miş tir.

 Bu na gö re ma sa nın çev re 
uzun lu ğu kaç santimetredir?

 A. 110 B. 180 C. 220

3.   

6 m 10 m

13 m

13 m

 Ca ner, yu ka rı da ke nar uzun
luk la rı ve ri len ar sa nın et ra fın
da 3 tur koş tu.

 Ca ner kaç met re koş muş tur?
 A. 42 B. 116 C. 126

5.    2 cm

2 cm  

 Yukarıda ölçüleri verilen kareli 
kağıttaki şeklin çevre uzunluğu 
kaç santimetredir?

 A. 60 B. 40 C. 30
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7. Yan da ki şek lin 4cm
5cm

5cm

5c
m

5c
m

3c
m  

çev re uzun lu ğu 
kaç san ti met re
dir?

 A. 22 B. 27 C. 32

8.      

 Yu ka rı da ki şe kil bir bi ri ne eş 
üç gen ler den oluş muş tur. Üç 
gen le rin bü tün ke nar la rı eşit 
ve bir ke nar uzun lu ğu 6 cm’dir.

 Bu na gö re şek lin çev re si kaç 
san ti met redir?

 A. 72 B. 70 C. 54

10.         

 Yu ka rı da üç tane kare yan 
yana dizilerek bir dikdörtgen 
oluşturulmuştur.

 Karelerin bir kenarının uzun-
luğu 6 cm olduğuna göre dik-
dörtgenin çevresi kaç cm'dir?

 A. 18 B. 30 C. 48

6.   
  60 m

80 m
 Bir çiftçi tarlasını, bir köşe-

den diğerine bir çizgi çizerek 
yukarıdaki gibi iki eş parçaya 
ayırıyor.

 Bu parçalardan boyalı olan 
kısmın çevresi kaç metredir?

 A. 100 B. 140 C. 240

9. Aşa ğı da ki bilgilerden han gi si 
yan lış tır?
A.  Bir şeklin çevresini ölçerken 

her kenarını bir kere ölçeriz.
B.  Bir şeklin çevresini ölçer-

ken aynı kenarları tekrar 
tekrar ölçeriz.

C.  Bir şeklin çevresini hesap-
larken bütün kenarların 
uzunluklarını ölçerek topla-
rız.

11.      

25 m

  

 Uzun ke na rı, kı sa ke na rı nın 4 
ka tı olan fut bol sa ha sı nın çev
re uzun lu ğu kaç met re dir?

 A. 125 B. 225 C. 250
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ALAN ÖLÇME

TEST
18

1. Aşa ğı da ki ci sim ler den han gi si
nin kap la dı ğı alan di ğer le rin
den da ha az dır?

 A. Masa B. Kitap C. İğne

4. Yan da ve ri len dik 
dört ge nin ala nı kaç 
bi rim den oluş muş
tur?

 A. 3 B. 4 C. 62. Aşa ğı da ki şe kil ler den han gi si
nin ala nı di ğer le rin den da ha 
faz la dır?
A.  

B.  

C.  

3. Yan da ki şe kil mor 
üç gen sel böl ge ler
le kap la na cak tır.

 Tüm şek li kap la
mak için kaç ta ne üç gen sel böl
ge kul la nı lır?

 A. 20 B. 30 C. 40

5.       

 Ban yo mu zun ze mi ni yukarı da ki 
gi bi ka re şek lin de ki fa yans lar la 
dö şe ne cek tir.

 Ta ma mı nı hiç boş luk kal ma ya
cak şe kil de dö şe di ği miz de top-
lam kaç ta ne fa yan s kullanmış 
oluruz?

 A. 50 B. 40 C. 30
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6. Aşa ğı da ki öğ ren ci ler den han
gi si nin yap tı ğı açık la ma yan lış
tır?
A.  Oda mın ze mi ni ni 

bas ket top la rıy la 
öl çe bi li rim.

B.  Bir yü ze yi kap lar
ken boş luk bı ra
kır sak kap la dı ğı 
ala nı bu la ma yız.

C.  Bir yü ze yin ala
nı nı ölç mek için 

ge nel lik le ka re sel 
böl ge ler kul la nı lır. 9. Yan da ki evin 

kap la dı ğı alan 
kaç bi rim ka re
dir?

 A. 40 B. 45 C. 50

7. Yan da ki şek lin 
kap la dı ğı alan 
aşa ğı da k i ler
den han gi si nin 
kap la dı ğı alan

la eşit tir?
 A.  B. C. 

8.        

 Yan da ki ma sa nın yü zü  şe kil
de ki gi bi kitap lar la kap lan mak 
is te ni yor.

 Her ki ta bın yü zü de 10 ta ne 
eti ket le kap lan dı ğı na gö re ma 
sa nın yü zü kaç ta ne eti ket le 
kap la nır?

 A. 22 B. 28 C. 280

10. "Şe kil de ki gi bi ka 
re nin kö şe le ri ni 
bir leş ti re rek oluş
tu ru lan üçge nin 

kap la dı ğı alan ka re nin kap la dı
ğı ala nın ..........’dır."

 ve ri len cüm le de boş bı ra kı lan 
ye re han gi si gel me li dir?

 A. çeyreği B. yarısı
    C. iki katı
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SIVI ÖLÇME

TEST
19

1. Mey ve su yu, zey tin
ya ğı ve su gi bi akı cı 
mad de le re .................... 
mad de ler de nir.

 

Merve’nin ifa de si ni se çe nek
lerdeki hangi kelimeyle ta mam
la ya bi li riz?

 A. Katı B. İçilecek C. Sıvı

2. Sı vı öl çü sü bi ri mi aşa ğı da ki ler
den han gi si dir?

 A. Litre B. Metre C. Gram

4. Ko va yı dol dur mak için kaç ten-
cere su ya ih ti ya cı mız var dır?

 A. 18 B. 10 C. 8

3. Mey ve su yu mik ta rı nı bul mak 
için aşa ğı da ki öl çü alet le ri nin 
han gi si ni kul la nı rız?

 A. B.  C. 

4 l 2 l 36 l

(4, 5 ve 6. so ru ları yu ka rı da ve ri
len le re gö re cevaplayalım.)

5. Do lu olan sü ra hi de ki ve ten ce
re de ki su yu ko va ya bo şalt tık. 

 Ko va nın dol ma sı için da ha kaç 
tencere su ya ih ti ya cı mız var
dır?

 A. 21 B. 15 C. 30

6. Bir tencere su ile be ra ber 
sü ra hi de ki su yun ya rı sı nı ko va
ya bo şalt tık. 

 Ko va nın dol ma sı için da ha kaç 
lit re su ya ih ti ya cı mız var dır?

 A. 12 B. 22 C. 32
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7. Ben bir öl çü ara cı yım. 
 Aşa ğı da ki ler den han

gi si ni öl çe bi li rim?
 A. Nohut B. Süt C. Ceviz

8. Se çe nek ler den han gi si için öl çü 
bi ri mi ola rak lit re yi kul la nı rız?

 A. B.  C. 

10. 8 litre su alan kovayı yarım 
litre su alan kaç sürahi ile dol-
durabiliriz?

 A. 8 B. 10 C. 16

11. Çeyrek litresi 2 lira olan süt-
ten 5 litre alırsak satıcıya kaç 
lira öderiz?

 A. 30 B. 40 C. 45

9. 

 Yu ka rı da ki ko va lar dan her  bi ri 
18 lit re su al mak ta dır. 

 6 ta ne da ha ko va ek ler sem 
bahçemi su la mak için kaç li tre 
su yum olur?

 A. 180 B. 108 C. 80

12. Aşa ğı da ki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A.  16 yarım litre = 8 litre
B.  12 yarım litre = 6 litre eder
C.  16 çeyrek litre 5 litre eder
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HECE - HARF BİLGİSİ

3. Alfabemizin 24. ve 1. harf-
leri ile oluşturulan kelime ne 
olabilir?

	 Yukarıdaki	 sorunun	 cevabı	
aşağıdakilerden	hangisidir?

 A. TAK  B. TAT
C. ATA

4. Bir kelimenin hece sayısını bul-
mak için o kelimenin ..................... 
harflerini sayarız.

	 Yukarıdaki	cümlede	boşluğa	ne	
yazılmalıdır?

 A. ünsüz  B. ünlü
C. büyük

1.	 Şair;	 yeşil,	 sarı	 ve	 kırmızı	
kalemleriyle	neler	yapmıştır?

 A. yeşil - çimen
 sarı - ayva
 kırmızı - bayrak
B. yeşil - ayva
 sarı - çimen
 kırmızı - bayrak
C. yeşil - ağaç
 sarı - ayva
 kırmızı - bayrak

2.	 Şair	 defterine	 kalemleriyle	 ne	
yazmamıştır?

 A. Anne
B. Baba
C. Yıldız

Yeşiliyle  çimen
Yaptım kuzuma.
Sarısıyla ayva
Yaptım dal dal.
Kırmızısıyla
Al yıldızlı bayrağımı
Al al...

Anne yazdım,
Baba yazdım,
Defterime sizinle.
Hiç unutur muyum
Kalemlerim sizi ben.

Turan	TEKDOĞAN

KALEMLERİM

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	şiire	göre	cevaplayalım.
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6. "Sar dun ya lar" ke	li	me	si	 han
gi	 se	çe	nek	te	 he	ce	le	ri	ne	 doğ	ru	
şe	kil	de	ay	rıl	mış	tır?
A. Sar-du-nya-lar
B. Sar-dun-yal-lar
C. Sar-dun-ya-lar

10. Ah met ile Cey da dün si ne-
ma ya git ti.

 

Yukarıdaki	 cüm	le		de	 kaç	 ta	ne	
iki	he	ce	li	ke	li	me	var	dır?

 A. 4 B. 3 C. 2

11. "Evi niz" ke li me si  yaz dığımız 
mek tup ta sa tır so nu na sığ ma dı 

	 Bu	na	gö	re	bu	kelimenin	yazımı	
aşa	ğıda	ki	ler	den	han	gi	si	olmalı
dır?

 A. evin-iz B. evi- niz
C. e-viniz

12.	 Yan	da	res	mi	ve
ri	len	var	lığın	adı
nı	 ya	zar	ken	 kul
lan	dı	ğımız	 ses	li	 harf	ler	 han	gi	
se	çe	nek	te	ve	ril	miş	tir?

 A. l-i-o B. e-i-o C. e-v-o

7. I. ka-la-ba-lık II. sa-tı-lık
 III. de-niz-a-tı

	 Yu	ka	rıda	ki	 ke	li	me	ler	den	 han
gisi	he	ce	le	ri	ne	yan	lış	ay	rıl	mış
tır?

 A. I B. II C. III

8. 1. ka lo ri fer
 2. ha va lan dır ma
 3. kü tüp ha ne
	 Yu	ka	rıda	 yer	 alan	 ke	li	me	le	rin	

han	gi	sin	de	 ün	lü	 harf	 sa	yısı	
di	ğer	le	ri	ne	gö	re	faz	la	dır?

 A. 3 B. 2 C. 1

9. Ün lü harf ler   ●
 Ün süz harf ler  ■
 "Don dur ma"	 ke	li	me	si	nin	 kod

la	ma	sı	aşa	ğıda	ki	ler	den	han	gi	si	
olur?
A. ■●■●■●■■

B. ■●■■●■■●

C. ■●■■●●■●

5. "Sabah on tane ekmek aldım."
	 Yukarıdaki	 cümlede	 sadece	

ince	 ünlü	 harflerden	 oluşan	
kelime	hangisidir?

 A. Ekmek  B. Tane
C. Sabah
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KELİME BİLGİSİ

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	şiire	göre	cevaplayalım.

1.	 Kimler	her	şeyi	başarırlar?
 A. Çok çalışanlar

B. Çok para kazananlar
C. İşini severek yapanlar

6. "Elek trik"	 ke	li	me	si	nin	 so	nu	na	
han	gi	 ek	 ge	ti	ri	lir	se	 bir	mes	lek	
adı	olur?

 A. -ler B. -siz  C. -ci  

2.	 Öğretmenin	görevi	nedir?
 A. Yazmak

B. Öğretmek
C. Dinlemek

3.	 Aşağıdaki	kelimelerden	hangisi	
diğerlerinden	farklıdır?
A. Buzdolabı         B. İlkokul
      C. Kitap

4.	 Aşağıdaki	kelimelerden	hangi
sinin	eş	sesli	(sesteşi)	yoktur?

 A. Dolu B. Cetvel C. Ocak
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Her meslek önemlidir.
Bunu herkes iyi bilir.
İşini severek yapanlar
Her şeyi başarırlar.

Öğretmenin görevidir öğretmek,
Terzinin görevidir dikmek,
Biz çocukların görevi de
Çalışıp öğretmenimizi dinlemek.

Çiğdem	BARAN

MESLEKLER

5. I. korkak - cesur
 II. doğu - batı
 III. barış - sulh
	 Yukarıdaki	 kaç	 numaralı	 keli

meler	 anlam	 ilişkisi	 yönünden	
diğerlerinden	farklıdır?
A. I B. II C. III
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7.	 Hangi	cümlede	eş	an	lam	lı	ke	li
me	le	rin	 bir	 ara	da	 kul	la	nıl	ma
sın	dan	 kay	nak	la	nan	 an	la	tım	
bo	zuk	lu	ğu	var	dır?
A.  Rü yam da es ki ar ka daş la rı-

mı gör düm.
B.  Ki tap lık ta ki bü tün hi kâ ye le-

ri öy kü le ri oku dum.
C.  Ba şa rı lı ol mak için çok ça ba 

gös ter dim.

10. "Be yaz ba lık, kü çük ka ra ba lı ğı 
yut tu."	 cüm	le	sin	de	ki	 al	tı	 çi	zi	li	
ke	li	me	ler	ara	sın	da	ki	an	lam	iliş
ki	si	aşa	ğıda	ki	ler	den	han	gi	sin	de	
de	var	dır?
A. Ta mir-ona rım
B. Gümüş - altın
C. İle ri-ge ri

11. "Kol tu ğun al tı boş."	 cüm	le	sin
de	ki	 eş	 ses	li	 ke	li	me	aşa	ğı	da	ki
ler	den	han	gi	si	dir?
A. Kol tuk B. Al tı C. Boş

12.	 Hangi	cümlede	zıt	an	lam	lı	ke	li
me	ler	bir	ara	da	kul	la	nıl	mış	tır?
A. Ha va çok so ğuk, üşü yo rum.
B. Ara sıra si ne ma ya gi de lim.
C.  Bir içe ri gi ri yor, bir dı şa rı 

çıkıyor, sü rek li ko şu yor du.

13. 
yaş köprü çay

	 Yu	ka	rıda	ki	ba	lon	lar	dan	han	gi
si	nin	üze	rin	de	yazılı	 ke	li	me	eş	
ses	li	de	ğil	dir?

 A. 

yaş köprü dolu

 B. 

yaş köprü dolu

 C. 

yaş köprü dolu

 

8.	 Hangi	cümlede	zıt	an	lam	lı	ke	li
me	ler	bir	ara	da	kul	la	nıl	ma	mış
tır?
A.  Ge ce gün düz de me den 

ça lış tı.
B.  Er ken kalk tım ama yi ne de 

oku la geç kal dım.
C.  Yü rü ye rek gel dim, ko şa rak 

dön düm.

9. "Va zi fe"	ke	li	me	si	nin	eş	an	lam
lısı	aşa	ğıda	ki	cüm	le	le	rin	han
gi	sin	de	kul	la	nıl	mış	tır?

A. Bu günkü gö re vim çi çek le-
ri su la mak.

B. Dı şa rı çık ma ya hâlim yok.

C. Bu du rum hak kın da ko-
nuş mak is ti yo rum.
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KELİME BİLGİSİ

SİHİRLİ	PERDE
Ba bam, dev let ti yat ro su na üç ki şi lik bi let al mış tı. Haf ta so nu 

"De ve ta ba nı" ad lı oyu na gi de cek tik. Ni ha yet haf ta so nu gel di ğin de, 
ti yat ro ya doğ ru yo la çık tık. Ti yat ro ya var dı ğı mız da dı şa rı da bek le-
yen ka la ba lı ğı gör dük. Oyu nun baş la ma za ma nı gel di ğin de sa lo na 
gir dik. Yer le ri mi ze otur duk. Ha fif bir mü zi ğin ar ka sın dan ti yat ro 
per de si ya vaş ya vaş açıl dı. O per de ba na her za man si hir li bir dün-
ya yı çağ rış tı rır dı. Oyu nu iz ler ken ken di mi oyu nun için de his se der-
dim. İş te esas si hir o za man baş lar dı. Oyun bit ti ğin de bir den ger çek 
dün ya ya dön müş tüm. Eve doğ ru gi der ken ya şa dı ğım si hir li an la rı 
dü şü nü yor dum.

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1.	 Yazar	 ve	 ailesi	 hafta	 sonu	
nereye	gidiyor?
A.  Sinemaya
B.  Tiyatroya
C. Konsere

3. kapı dal ekmek

dil kaz

	 Yu	ka	rı	da	ki	 ke	li	me	ler	den	 kaç	
ta	ne	si	eş	ses	li	dir?

 A. 2 B. 3 C. 4

2.	 Yazar	 tiyatroyu	 izledikten	
sonra	ne	düşünüyor?
A.  Oyunun çok güzel olduğu-

nu
B.  Tiyatroya gitmekten hoş-

landığını
C.  Oyunu izlerken yaşadığı 

sihirli anları

4. boşluk
çöpçü
halı

arabaya
kapıyı 
derslik

	 Yu	ka	rı	da	ki	 ke	li	me	ler	den	 kaç	
ta	ne	si	al	dığı	ek	se	be	biy	le	ye	ni	
bir	an	lam	ka	zan	mış	tır?

 A. 3 B. 4 C. 5
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7. evcil

aç

ağır

tok

düz

yabani

kolay

hafif

eğri

	 Yukarıdaki	kelimeleri	zıt	anlam
ları	ile	eşleştirediğimizde	hangi	
kelime	dışta	kalır?
A. Kolay
B. Ağır
C. Evcil

6.	 Aşa	ğı	da	ki	cüm	le	le	rin	han	gi	sin
de	bir	le	şik	ke	li	me	yok	tur?
A.  An nem ak şam ye me ği için 

kar nı ya rık yap tı.
B.  Mi sa fir ge le ce ği için çok 

te laş lıy dı.
C.  Ka ba ku lak, bu la şıcı bir has-

ta lık tır.

10.	 Aşa	ğıda	ki	ler	den	 han	gi	si	 tek	
ba	şı	na	 an	la	mı	 ol	ma	yan	 bir	
ke	li	me	dir?

 A. Ben B. Gibi C. Aile

5. İ R İ C
K I S A
İ P R S
S O R U

	 Yukarıdaki	 bulmacada	 hangi	
kelimenin	zıt	anlamlısı	yoktur?

 A. Cevap B. Uzun C. İnce

11. "Yaş" ke	li	me	si	nin	an	la	mı	han	gi	
cüm	le	de	 di	ğer	le	rin	den	 fark	lı	
ola	rak	kul	la	nıl	mış	tır?
A. Ku ze nim dört yaşındadır.
B. El bi se le rim hâ lâ yaş. 
C.  Yaş kilime oturmayın.

9.	 Hangi	cümlede	al	tı	çi	zi	li	ke	li	me	
eş	ses	li	dir?
A. Mar ket ten su al dık.
B. Marketten pirinç al.
C. Kö pe ği mi zin adı Bon cuk.

8. I. Şap ka lı adam el le ri ni iki ya na 
aça rak gü lüm se di.

 II. Dı şa rı yı gö re bil mek için ca mı 
sil di.

 III. Bu oyun çok gü zel.
	 Yukarıdaki	kaç	numaralı	cümle	

daha	fazla	kelimeden	oluşmuş
tur?
A. I B. II C. III
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4

GÖKKUŞAĞI
Su dam la sı ve ya kı cı gü neş... İş te gök ku şa ğı bun lar dan olu şur. Düş-

mek te olan yağ mur dam la cık la rın da gü neş ışın la rı nın kı rı lıp yan sı-
ma sıy la ha va da be li ren ye di renk li ve ke mer bi çi min de ki gö rün tü dür. 

Gü neş ışı ğı sa rı gö rün me si ne rağ men as lın da be yaz dır ve bü tün 
renk ler onun için de dir. Yağ mur dam la sı nın içi ne gi rin ce kır mı zı, 
tu run cu, sa rı, ye şil, ma vi, la ci vert ve mor renk le re ay rı şır. Mor renk 
çem be rin için de kır mı zı renk ise en dı şın da dır.

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1.	 Metne	 göre	 gökkuşağı	 nasıl	
oluşmaktadır?
A.  Renkler ve ışık ile
B.  Bulutlar ile
C.  Su damlası ve yakıcı güneş 

ile

3. "İn ce-ka lın"	 ke	li	me	le	ri	 ara	sın
da	ki	 an	lam	 iliş	ki	si	 han	gi	 ke	li
me	ler	ara	sın	da	da	var	dır?
A. be yaz - ak
B. sonbahar - güz
C. yan lış - doğ ru

2.	 Gökkuşağını	oluşturan	çembe
rin	en	dışındaki	 renk	aşağıda
kilerden	hangisidir?
A.  Mor B. Kırmızı C. Sarı

4 . "Kaz"	 ke	li	me	si	 aşa	ğı	da	ki	 cüm
le	le	rin	 han	gi	sin	de	 hay	van	 adı	
ola	rak	kul	la	nıl	mış	tır?
A. Kaz la ra yem ver dim.
B.  An nem top ra ğı ka zıp çi çek 

dik ti.
C. İş çi ler yo lu kaz dı lar.

5. "Se ne" ke	li	me	si	nin	eş	an	lam	lı	sı	
hangi	cümlede	ve	ril	miş	tir?
A.  Da yım lar ya rın bi ze ge le-

cek.
B. Dün an nem le pa za ra git tik.
C.  Bu yıl ta ti lim çok gü zel 

geç ti.
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9. "Öz gür"	ke	li	me	si	hangi	cümle
de	"ba ğım sız"	an	la	mın	da	kul	la
nıl	mamış	tır?
A.  Ka fes te ki ku şu nu öz gür 

bı rak tı.
B. Öz gür dün bi ze gel di.
C.  Türk ulu su dai ma öz gür 

ka la cak tır.

10. "yük sek, sı cak, al çak, kirli, cö-
mert, te miz, cim ri"

	 Yu	ka	rı	da	ki	ke	li	me	ler	zıt	an	lam
lı	la	rı	 ile	bir	lik	te	ve	ril	miş	tir.	Zıt	
an	lam	lı	sı	 ve	ril	me	yen	 ke	li	me	
han	gi	si	dir?

 A. Sı cak B. Cim ri C. Yük sek

8. "Boya" ke	li	me	si	ne	 hangi	 seçe
nekteki	ek	ge	ti	ri	lir	se	ke	li	me	nin	
an	la	mın	da	bir	de	ğiş	me	ol	maz?
A. -ler B. -cı C. -lı

12.	 Aşa	ğı	da	ki	 cüm	le	le	rin	 han	gi
sin	de	al	tı	çi	zi	li	ke	li	me	ço	ğul		eki	
almıştır?
A.  Ha zır la nan tur şu la rı ki le re 

gö tür dü. 
B.  O hem ça lar, hem oy nar. 
C. Göz le ri nin içi gü lü yor du.

11. ★  Annem bahçeye gül dikti.
 ◆  Arkadaşlarım bana güldü.
	 Yu	ka	rı	da	ki	 cüm	le	ler	de	 ge	çen	

al	tı	 çi	zi	li	 ke	li	me	ler	 ara	sın	da	
na	sıl	bir	iliş	ki	var	dır?
A. Eş an lam lıdır.
B. Zıt an lam lıdır.
C. Eş ses lidir.

7. "Düş-rü ya"	 ke	li	me	le	ri	 ara	sın
da	ki	 an	lam	 iliş	ki	si	 aşa	ğı	da	ki	
ke	li	me	 çift	le	rin	den	 han	gi	sin	de	
de	var	dır?
A. büyük-küçük
B. so ğuk-sı cak
C. kır mı zı-al

6. "At"	 ke	li	me	si	 hangi	 cümlede	
fark	lı	an	lam	da	kul	la	nıl	mış	tır?
A. Elin de ki çö pü ye re at tı.
B. Ata bin me yi çok se ver di.
C.  Ço cuk lar pen ce re ye taş at-

tılar.
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OYUNUN	FAYDALARI
Biz çocukların en önemli ihtiyacı nedir biliyor musunuz? "Oyun 

oynamak." Oyun oynarken kendimize olan güvenimiz artar. El 
becerilerimiz gelişir. Oyun sayesinde paylaşmayı, insanları sevmeyi 
öğreniriz. Sosyal ilişkilerimiz gelişir.

Biz çocuklara sayısız faydaları olan oyunlarımızı siz büyükler lüt-
fen sadece boş bir zaman geçirme ve çocukların gürültü yaptığı bir 
iş olarak görmeyin. Oyun oynayabilmemiz için güvenli oyun yerleri 
belirleyin.

Gülnur	EMİRİ

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1.	 Hangisi	oyunun	faydalarından	
biri	değildir?
A.  Kendimize olan güvenimiz 

artar.
B.  Sosyal ilişkilerimiz zayıf-

lar. 
C. Paylaşmayı öğreniriz.

2.	 Çocuk	 oyun	 oynamak	 için	
büyüklerinden	ne	istiyor?
A.  Çok fazla oyuncak almala-

rını istiyor.
B.  Oyun oynarken zaman 

kısıtlaması yapmamalarını 
istiyor.

C. Güvenli oyun yerleri istiyor.

3. 
♥Dün ✿de ❋gelmedi.

	 Hangi	sembolle	gösterilen	keli
meyi	çı	ka	rır	sak	cüm	le	nin	an	la
mı	bo	zul	maz? 

 A. ♥ B. ✿ C. ❋ 
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ap 4. Aşa	ğı	da	ki	ler	den	han	gi	si	cüm	le	
değildir?
A.  Ki tap oku ma yı çok se vi yo-

rum
B. Pe lin çok
C. Oyu nu mu zu boz ma
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5. saklanmış
böcek

arasına çiçeklerin

yaprakları

	 Yu	ka	rı	da	ka	rı	şık	ola	rak	ve	ril	miş	
ke	li	me	ler	den	olu	şan	an	lam	lı	ve	
ku	ral	lı	cüm	le	han	gi	si	dir?
A.  Bö cek çi çek le rin yap rak la rı 

ara sı na sak lan mış.
B.  Sak lan mış çi çek le rin yap-

rakları ara sı na bö cek.
C.  Yap rak la rı ara sı na çi çek le-

rin bö cek sak lan mış.

10.	 Hangi	cümle	olum	suz	bir	cüm
le	dir?	
A.  So rum lu luk la rı nı ye ri ne 

ge tir me li sin.
B.  Bir sa at da ha din len sen 

mi?
C.  Sı nav da, yap tık la rı nı kont-

rol et me di.

8.  ★  Bil gi sa yar da ko nu ile il gi li 
araş tır ma yap tım.

  ■  Öğ ret menim su nu mu mu çok 
be ğen di.

  ▲  Öğ ret men ül ke ler ve bay-
rak la rı ile il gi li bir ödev ver di.

	 Yu	ka	rı	da	ki	olay	la	rın	oluş	sı	ra
sı	na	gö	re	sı	ra	la	nı	şı	han	gi	se	çe
nek	te	doğ	ru	olarak	ve	ril	miş	tir?

 A. ★ ▲ ■ B. ▲ ★ ■

    C. ▲ ■ ★

9.	 Aşa	ğı	da	ki	 cüm	le	le	rin	 han	gi	si,	
bir	pa	rag	ra	fın	gi	riş	bö	lü	mün	de	
bu	lu	na	bi	lir?
A.  İş te bu se bep le kah val tı da 

sağ lık lı gı da lar tü ket me li-
yiz.

B.  Gü nün en önem li ye me ği 
kah val tı dır.

C.  Açık ta  sa tı lan bu tür yi ye-
cek le ri al ma ma lı yız.

6. "Va zo yu sen mi kır dın?"	 cüm
le	si	 an	lam	yö	nün	den	na	sıl	 bir	
cüm	le	dir?
A. Ünlem cüm lesi
B. Olum suz cüm le
C. So ru cüm le si

7.	 Aşa	ğı	da	ki	cüm	le	le	rin	han	gi	sin
de	ne	denso	nuç	iliş	ki	si	var	dır? 

A.  Öde vi ni yap tık tan son ra 
dı şa rı çık tı.

B.  El ma nın için den kü çük bir 
kurt çık tı.

C.  Piş man ol du ğu için özür 
di le di.
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PLANLI	VE	DÜZENLİ	ÇALIŞMAK
Öğretmeni Zeynep için çok endişeleniyordu. Zeki olmasına rağmen 

derslerinde başarılı olamıyordu. Zeynep'in başarısızlık sebebi belliydi. 
Planlı ve düzenli bir öğrenci değildi.

Öğretmeni bu sorunu çözmek için Zeynep ile birlikte bir program 
hazırladı. Hazırladığı programı her gün düzenli olarak birlikte takip et-
tiler. Çok kısa zamanda Zeynep'te büyük değişim oldu.

Zeynep planlı ve düzenli çalışarak ders konularını daha iyi öğrendi. 
Zamanını daha verimli kullanarak sevdiği birçok şeyi yapabildi. 
Unutmayalım planlı yaşayanlar kendilerine koydukları hedeflere daha 
kolay ulaşırlar.

Gülnur	EMİRİ

1. Öğretmeni	 Zeynep'in	 başarılı	
olması	için	ne	yaptı?
A.  Ders çalıştılar.
B.  Program hazırladılar.
C. Konu tekrarı yaptılar.

2. Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	
metinden	çıkarılamaz?
A.  Planlı ve düzenli olursak 

başarımız artar.
B.  Planlı yaşayanlar koyduk-

ları hedefe daha kolay ula-
şırlar.

C.  Planlı yaşayaların günlük 
işleri çok olur.

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

3. "Kedim Pamuk .................................. ."
	 cümlesi	hangisi	ile	devam	etti

rilirse,	 hayal	 ürünü	 bir	 ifade	
olur?

 A. hastalandı
 B. bugün çok konuştu

C. çok yemek yedi

4. I. Aldığım en güzel hediyeydi.
 II. Bugün çok yoruldum.
 III. Çevremizi koruyalım.
	 Yukarıdaki	 numaralandırılmış	

cümlelerin	 hangisi	 karşılaştır
ma	cümlesidir?
A. I B. II C. III
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5. 

Yağmur 
yağdığından ?

Sebep Sonuç

	 Yukarıdaki	 boşluğa	 aşağıdaki
lerden	hangisi	getirilemez?
A. Pikniğe gidemedi.
B. Çok yemek yedi.
C. Islandı.

6. 1. içecekler  2. için
 3. içmeyelim  4. gazlı
 5. sağlığımız
	 Numaralandırılmış	 kelimelerle	

anlamlı	 ve	 kurallı	 bir	 cümle	
oluşturduğumuzda	 sıralama	
nasıl	olur?

 A. 5 - 2 - 4 - 1 - 3
 B. 5 - 2 - 3 - 4 - 1

C. 4 - 1 - 3 - 5 - 2

7. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisin
de	farklı	düşünmeye	yönlendi
ren	bir	ifade	kullanılmıştır?
A.  Yarasalar gündüz uyur, 

gece uyanıktır.
B.  Yeterli ve dengeli beslen-

meliyiz.
C.  Tavuklar kanatlı hayvan-

lardır ama uçamazlar.

11. Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	
devrik	cümledir?
A.  Çocuklar oynadı oyun.
B. Annem pazara gitti.
C. Dün akşam misafir geldi.

8. "Büşra da Şeyma gibi hızlı 
okuyor."

	 Yukarıdaki	 cümlede	 Büşra	 ile	
Şeyma	hangi	yönden	karşılaş
tırılmıştır?

 A. Fiziksel özellik
 B. Kitap okuma

C. Duygusal özellik

9. "Güneş ışığı sarı görünmesine 
rağmen aslında beyazdır"

	 Yukarıdaki	 cümlede	 farklı	
düşünmeye	yönlendiren	kelime	
hangisidir?
A. Sarı           B.  Işığı
      C. Rağmen

10. "Bu kalemi ..........................................."
	 Yukarıdaki	boşluğu	hangi	ifade	

ile	 tamamlarsak	 soru	 cümlesi	
olmaz?

 A. nereden aldın
 B. kime aldın

C. çok beğendim
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GÜNEŞ	SİSTEMİ
Güneş Sistemi'miz, Güneş, sekiz gezegen ve bu gezegenlerin 

uydularından meydana gelir. Bu gezegenlerin arasındaki boşlukta birçok 
kuyruklu yıldız ve gök taşı bulunur. Bütün bu gök cisimlerinin en büyüğü 
olan Güneş ise tüm Güneş Sistemi'nin kalbidir.

Güneş Sistemi'mizin bir parçası olan bu sekiz gezegen hem kendi 
etraflarında hem de Güneş'in etrafında sıralanmış bir şekilde sürek-
li dönerler. Güneş'e en yakın olandan en uzağa doğru gezegenlerin 
adlarını sayalım: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs 
ve Neptün. Gördüğümüz gibi Dünya'mız, Güneş'e yakınlık sıralamasında 
üçüncüdür.

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1. Metne	 göre	 aşağıdakilerden	
hangisi	 sekiz	 gezegenin	 özel
likleri	arasında	yer	almaz?
A.  Kendi etraflarında döner-

ler.
B.  Gezegenler Güneş'ten bü- 

yüktür.
C.  Güneş'in etrafında döner-

ler.

2. Güneş'e	 en	 yakın	 olan	 geze
gen	hangisidir?
A. Merkür
B. Dünya
C. Neptün

3. Geldim

Mavi

Elma

Göz

Eldiven

Koştu

	 Yukarıdaki	 kutularda	 yazılı	
olan	 kelimelerden	 kaç	 tanesi	
addır?
A. 3 B. 4 C. 5

4. orman ülkeler

yollar sınırlar
 

	 Yu	ka	rıda	ki	 ke	li	me	ler	den	 kaç	
ta	ne	si	ço	ğul	eki	al	mış	tır?
A. İki B. Üç C. Dört
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5.	 Aşağıda	ki	ke	li	me	ler	den	han	gi	si	
te	kil	addır?
A. Yorgan
B. Ormanlar
C. Oyuncaklar

10.	 Aşa	ğı	da	ki	ler	den	han	gi	si	ni	top
lu	luk	ismi	değildir?
A. Or du B. Aile C. İn san lar

9. 

Te
kil

Ç
oğ

ul

Ö
ze

l

C
in

s

Bulutlar ✓ ✓

Ece ✓ ✓

Tencere ✓ ✓

2
3

1

	 Tablonun	 kaç	numaralı	 yerin
de	yanlışlık	yapılmıştır?
A. 1 B. 2 C. 3

8.	 Aşa	ğı	da	ki	 ke	li	me	ler	den	 han
gi	si	 bir	 yö	nüy	le	 di	ğer	le	rin	den	
fark	lı	dır?
A. Ankara           B.  Şehir
      C. Almanca

11.	 Aşağıdaki	 adları	 bir	 özel	li	ğe	
gö	re	grup	lam	ak	is	ter	sek	han	gi	
seçenek	açık	ta	ka	lır?
A. Çiçekler       
B. Özgürlük         
C. Bulut

12. "Kü tah ya lı lar"	 ke	li	me	si	 ile	 il	gili	
aşa	ğı	da	ki	ler	den	han	gi	si	doğ	ru
dur?
A. Özel ad, te kil ad
B. Cins ad, ço ğul ad
C. Özel ad, ço ğul ad 

6.	 Aşa	ğı	da	ki	ke	li	me	ler	den	han	gi	si	
ço	ğul	eki	al	ma	dı	ğı	hâl	de	bir	den	
faz	la	var	lı	ğı	ifa	de	eder?
A. Sürü
B. Ço cuk lar
C. Sıra

7.	 Aşağıda	 ve	ri	len	 ba	lon	lar	dan	
han	gi	si	nin	 üs	tün	de	 so	mut	 ad	
yaz	mak	ta	dır?

 

üzüntü arkadaş sevinç

arkadaşsevinçüzüntü
A. B. C.
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DUMAN	VE	ATEŞ	DAĞLARI
 Dün ya’nın de rin lik le rin de sı cak lık o ka dar yük sek tir ki ka ya lar bi le 
eri miş du rum da dır. Mag ma adı ve ri len bu eri miş mad de ba zen yer yü zü-
ne yük se lir ve iş te o za man lav adı nı alır. Lav lar ya nar dağ ya da vol kan 
de ni len açık lık lar dan yer yü zü ne çı kar. 
 Ya nar dağ la rın bü yük bö lü mü çok yaş lı dır. Bun la rın ço ğu uzun yıl-
lar dır püs kür me miş ve so ğu muş tur. Et kin lik le ri ni yi tir miş olan ya nar dağ-
la ra sön müş ya nar dağ de nir. Ül ke miz de ki Ağ rı ve Er ci yes Dağ la rı da 
sön müş ya nar dağ lar dandır. 
 Ba zı ya nar dağ lar dan hâ lâ du man çık mak ta dır. Bu uyu yan ya nar-
dağ lar gü nün bi rin de uya nıp ye ni den püs kür me ye baş la ya bi lir. Ör ne ğin 
İtal ya’da ki Ve züv Ya nar da ğı gibi. Bri	tan	ni	ca	Bil	gi	Dün	ya	sı
	 (Düzenlenmiştir.)

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.
1.	 Yer	yü	zü	nün	 de	rin	lik	le	rin	de	ki	

eri	miş	mad	de	nin	adı	ne	dir?
A. Ya nar dağ
B. Vol kan
C. Mag ma

3. "An nem çi çek le ri ma sa ya koy-
du."	cüm	le	sin	de	kaç	ta	ne	ço	ğul	
ad	var	dır?

 A. Bir B. İki C. Üç

2.	 Met	ne	 gö	re	 aşa	ğıda	ki	ler	den	
han	gi	si	ülkemizdeki	sön	müş	bir	
ya	nar	dağ	dır?
A. To ros Dağ la rı 
B. Er ci yes Da ğı
C. Ulu dağ

4.	 Aşa	ğıda	ki	cüm	le	le	rin	han	gi	sin
de	hem	te	kil,	hem	de	ço	ğul	ad	
var	dır?
A.  Ke di, ağaç la rın ara sın da 

kay bol du.
B.  Ba ba sı nı gö rün ce çok mut-

lu ol du.
C. Ço cuk lar, çi çek le ri top la dı.
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5.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisin
de	özel	isim	yoktur?
A. Ke di miz Pa muk ev den kaç tı.
B.  Cey lan’ın kö pe ği çok se vim-

lidir.
C.  Bit ki ler ve hay van lar can lı 

var lık lar dır.

9.	 Aşa	ğı	da	ki	 cüm	le	le	rin	 han	gi
sin	de	hem	so	yut	hem	ço	ğul	ad	
bir	lik	te	kul	la	nı	lmış	tır?
A. Bü tün eş ya la rı nı sat tı.
B.  Ma sal okur ken çok he ye-

can lıy dı.
C.  Kor ku do lu göz ler le ba na 

bak tı.

11. 

ingiltereIII

bilgisayarI ahmetII
 
 
	 Yu	ka	rı	da	ki	 ke	li	me	ler	den	 han

gi	le	ri	nin	 ilk	 harfi	 cüm	le	 içe	ri
sin	de	bü	yük	ya	zıl	ma	lı	dır?

 A. I - III B. II - III  C. I - II

12.	 Aşa	ğı	da	ki	cüm	le	le	rin	han	gi	sin
de	özel	ad,	 so	yut	ad	ve	ço	ğul	
ad	bir	ara	da	kul	la	nıl	mış	tır?
A.  Ken di me ye ni el bi se ler 

al dım.
B.  Can, rü ya sın da gü zel kuş-

lar gör müş.
C.  Oyun oy nar ken to pum pat-

la dı.

8.	 Han	gi	 cüm	le	de	 top	lu	luk	 adı	
var	dır? 
A. Bu rak oku la gel me di.  
B.  Ata türk ulu su nu çok se ver-

di. 
C.  Bay ra ğı mız gön de re çe ki li-

yor.

7. "Tüm sınıf Ece'nin iyiliği için 
çalıştık."

	 Yukarıdaki	 cümlede	aşağıdaki
lerden	hangisi	yoktur?
A. Çoğul isim  B. Topluluk ismi
  C. Soyut isim

6. köpek umut vapur saygı
güneş hava kar fikir

	 Tablodaki	 kelimelerden	 kaç	
tanesi	somut	addır?

 A. 4 B. 5 C. 6

10. "Ban yo dan son ra te miz giy si ler 
giy me li yiz."	 cüm	le	sin	de	ki	 te	kil	
ad	han	gi	si	dir?

 A. Ban yo  B. Giy si ler C. Te miz
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VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN KELİMELER

VATANI	SEVMEK
Küçükken babama sorduğum "Vatan sevgisi nedir?" sorusuna 

babamın verdiği cevap bendeki vatan, millet, bayrak sevgisinin temelini 
oluşturmuştur.

Babam vatan sevgisini, ülkemiz için çok çalışmak, kanunlara uymak, 
çevreyi temiz tutmak, vergi vermek, gerektiğinde ülkemiz için savaşabilmek  
olarak anlattı. Vatan sevgisinin vatanımı ve milletimi çok seviyorum de-
mekle olmayacağını söyledi. Vatanını gerçek anlamda sevmek istiyorsan 
anlattıklarımı hiç unutma, dedi.

Gülnur	EMİRİ

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1.	 Çocuk	babasına	ne	sordu?
A. Millet sevgisi nedir?
B. Vatan sevgisi nedir?
C. Bayrak sevgisi nedir?

2.	 Çocuğun	 babasına	 göre	 aşa
ğıdakilerden	 hangisi	 gerçek	
vatan	sevgisini	oluşturmaz?
A. Vergi vermek
B. Ülkemiz için çok çalışmak
C.  Vatanımı ve milletimi çok 

seviyorum demek

3. iki

küçük

tembel

kapı

1

2
3

	 Yukarıdaki	ön	ad	eşleştirmele
rinden	kaç	numaralı	eşleştirme	
yanlıştır?

 A. 3 B. 2 C. 1

4. "Ba bam eve ta ze ba lık ge tir di." 
cüm	le	sin	de	ba	lı	ğın	han	gi	özel
li	ği	an	la	tıl	mak	ta	dır?

 A. Du ru mu B. Bi çi mi C. Ren gi
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11. "Yük sek dağ lar da ki be yaz kar-
lar hâlâ du ru yor."	 cüm	le	sin	de	
var	lık	la	rın	özel	lik	le	ri	ni	be	lir	ten	
ke	li	me	ler	han	gi	le	ri	dir?
A. Dağ lar - kar lar 
B. Yük sek - kar lar 
C. Yük sek - be yaz

12. Hangi	cümlede "ön" ke	li	me	si	nin	
zıt	 an	lam	lı	sı	 var	lı	ğın	 özel	li	ği	ni	
be	lir	ten	ke	li	me	ola	rak	kul	la	nıl
mış	tır?
A.  Ar ka sı na bak ma dan iler le-

di. 
B.  Yü rü yüş te so nun cu sı ra da 

yer al dı.
C. Ar ka ka pı açık kal mış tı.

6. " .................................................. "

	 Yu	ka	rı	da	ki	boş	lu	ğa	han	gi	ke	li
me	ya	zı	la	maz?

 A. Gü zel  B. Bü yük C. Ek şi

7.	 Hangi	 seçenekte	 var	lı	ğın	 ren
gi	ni	be	lir	ten	ke	li	me	var	dır?
A. Kırmızı ev
B. Yu var lak ma sa
C. İki kız

8.	 Hangi	 cümlede	 "bü yük"	 ke	li	
me	si	 varlığın	 özelliğini	 belirt
mez?
A. Büyük evde oturuyoruz.
B.  Büyük görünmek istiyor-

du. 
C.  Bü yük ba şın der di bü yük 

olur.

9. "Ço cuk ani den de rin ku yu ya 
düş tü."	 cüm	le	sin	de	 han	gi	 ke	li
me	varlığın	özelliğini	belirtir?

 A. Ani den B. De rin C. Ço cuk

10.	 Hangi	seçenekte	var	lı	ğın	özel
li	ği	ni	be	lir	ten	bir	ke	li	me	kul	la
nıl	ma	mış	tır?
A. Dedemin yaşı 
B. Üç soru 
C. Güzel kalem

5. kitap

adam

?

	 Soru	 işareti	 (?)	 yerine	 yazı
labilecek	 hangi	 kelime	 her	 iki	
varlığın	da	özelliğini	belirtir?

 A. Çalışkan B. Üç
      C. Yuvarlak
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BALİNALAR
Dün ya mı zın dört te üçü su lar la kap lı dır. Ka ra lar, kı ta lar hâ lin de yer-

yü zü ne da ğıl mış tır. Bü yük Ok ya nus çok ge niş bir su küt le si ni oluş tur-
mak ta dır. Ok ya nus lar da baş ka hiç bir yer de gö rül me yen, renk renk ba-
lık lar var dır. Bu çe şit li lik de niz  bi lim ci le ri nin her za man dik ka ti ni çek miş tir. 
Ok ya nus lar da ve de niz ler de ya şa yan en bü yük can lı ba li na dır. Ba li na lar 
üze rin de ya pı lan araş tır ma lar da, boy la rı nın 18-27 met re ara sın da ol du-
ğu gö rül müş tür. Bu yak la şık ye di kat lı bir bi na nın uzun lu ğu na denk ge lir. 
Ba li na lar; kü çük ba lık grup la rı, mü rek kep ba lı ğı ve ka la mar ile bes le nir. 
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	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1.	 Balinalar	ne	ile	beslenirler?
A. Fok balığı, penguen
B.  Küçük balıklar, mürekkep 

balığı, kalamar
C. Deniz anası, deniz yosunu

3. kim çok
on sana

onlar biz
 Yukarıdaki tabloda adın yerine 

kullanılan kelimeler boyana-
caktır.

	 Buna	 göre	 tablonun	 son	 hâli	
nasıl	olur?

 A.  B.  C. 

2.	 Okyanuslarda	 ve	 denizlerde	
yaşayan	 en	 büyük	 canlı	 han
gisidir?
A. Mürekkep balığı
B.  Köpek balığı
C. Balinalar

4.	 Aşa	ğıda	ki	ler	den	 han	gi	si	 ki	şi	
adı	 ye	ri	ne	 kul	la	nılan	 bir	 ke	li
me	dir?

 A. Şurası B. Kimin C. Ben
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5. "Ken di niz ko nu yu an la ma dık-
ça onu baş ka in san la ra an la-
ta maz sı nız."	 cüm	le	sin	de	 adın	
ye	ri	ne	 kul	la	nılan	 kaç	 ke	li	me	
vardır?

 A. 2 B. 3 C. 4

9.	 Hangi	seçenekte	altı	çizili	keli
me	bir	adın	ye	ri	ne	kul	la	nıl	mış
tır?
A.  Ye me ği ni ye me den oy na-

ma ya git me. 
B. Bu oda yı ben te miz le dim.
C. Oya şu ev de otu ru yor.

10. “Ta til de Ah met ler An 
-tal ya’ya gi de cek.“	al	tı	
çi	zi	li	ke	li	me	nin	ye	ri	ne	

kul	la	nı	la	bi	le	cek	 uy	gun	 ke	li	me	
han	gi	si	dir?

 

 
 A. On lar B. Hiç bi ri C. He pi miz

11. "Bu"	 kelimesi	 hangisinde	 adın	
yerine	kullanılmamıştır?
A.  Bu, bi zim al dı ğı mız ka lem 

de ğil.
B. Bu ev çok gü zel.
C. Bu be nim, o da se nin.

12. "Ni çin ........ de si zin le bir lik te 
ge le mi yo ruz?"	cüm	le	sin	de	nok
ta	lı	ye	re	han	gi	ke	li	me	ya	zıl	ma
lı	dır?

 A. ben B. biz C. onlar

6. "Ali çok gü zel şar kı söy lü yor." 
 cüm	le	sin	de	 "Ali"	 adının	 ye	ri	ne	

aşa	ğı	da	ki	 ke	li	me	ler	den	han	gi	si	
ge	le	bi	lir?

 A. O B. Ben C. Sen

7. 1. ........ dün oku la gel me di.
 2. Ba ba sı ......... oyun cak al dı.
 3. ......... pik ni ğe git tik.
	 Yu	ka	rı	da	ki	 cüm	le	ler	de	 ad	la	rın	

ye	ri	ne	 ge	çe	bi	le	cek	 ke	li	me	ler	
han	gi	 se	çe	nek	te	 doğ	ru	 ve	ril
miş	tir?

      1        2         3  
A. bu şu nu ona
B. o ona biz
C. on lar biz  o

8.    ........... be be ğim var.

	 Be	tül’ün	 cüm	le	sin	de	 nok	ta	lı	
ye	re	 han	gi	 ke	li	me	 ge	ti	ril	me	li
dir?

 A. Be nim  B. Can’ın C. Si zin
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İŞ, OLUŞ, HAREKET BİLDİREN KELİMELER

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	şiire	göre	cevaplayalım.

1.	 Meyveler	 vücudumuza	 ne	
verir?
A. Enerji verir.
B. Sağlık verir.
C. Oksijen verir.

2.	 Bu	 şiire	 göre	 aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?
A. Meyveleri iyi yıkamalıyız.
B.  Vücudumuza iyi bakmalı-

yız.
C. Çok fazla meyve yemeliyiz.

3. Elif bahçede ...................................... .
 Annem pazara ............................. .
	 Yukarıdaki	cümleleri	tamamla

yacak	iş,	oluş,	hareket	bildiren	
kelimeler	aşağıdakilerden	han
gisidir?
A. oynadı gitti

B.  gitti oynadı

C. girdi bırak

4. "Sınıfımızı temizledik."	 cüm	le
sin	de	işi	yapan	kimdir?

 A. Biz B. O C. Ben

Ne çok severim meyveleri,
Vücuduna sağlık verir hepsi.
Portakal, armut, üzüm, elma,
Karpuz, kiraz, kivi, ayva...

Her mevsim ayrı bir tat,
Durma al filene kat.
Aman çok iyi yıkayalım,
Vücudumuza iyi bakalım.

Çiğdem BARAN

MEYVELER
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5. Doğum günümü .............................. .
	 Yukarıdaki	 cümle	 hangisi	 ile	

tamamlanırsa	 eylemin	 daha	
sonra	 yapılacağı	 belirtilmiş	
olur?
A. kutladık
B. kutlayacağız
C. kutluyoruz

7. Cümlelerin	hangisinde	eylemin	
devam	ettiği	söylenir?
A.  Bahçede kahvaltı yapıyo-

ruz.
B.  Öğretmen seni sordu.
C.  Yarın bize gelecek.

11. Öğrenciler bahçeye çıktı. 
Çöpleri topladılar.

	 Yukarıdaki	cümlelerde	 iş,	oluş,	
hareket	 bildiren	 kelimeler	
hangi	seçenekte	verilmiştir?
A.  Bahçeye - topladılar
B.  Çıktı - çöpleri
C.  Çıktı - topladılar

6. 

bir kaz bak
1 2 3

	 Yukarıdaki	 kelimelerden	 han
gisi	 hem	 ad,	 hem	 de	 eylem	
olarak	kullanılır?

 A. 1 B. 2 C. 3

9. sabah

oynadık

süpürdü

güldü

erken

koştu

	 Yukarıdaki	 kelimelerden	 kaç	
tanesi	iş,	oluş	ve	hareket	bildi
ren	kelimelerdir?

 A. 3 B. 4 C. 5

8. I. Yemek yiyorum.
 II. Elif erkenden uyudu.
 III. Babam Ankara'ya gidecek.
	 Yukarıdaki	 cümlelerin	 han

gisinde	 eylemin	 daha	 sonra	
yapıldığı	anlatılır?

 A. I B. II C. III

10. I. Ağaçların yaprakları sarar-
dı.

 II. Emel ip atladı.
 III. Saksıdaki çiçekler soldu.
	 Yukarıdaki	 kaç	numaralı	 cüm

lede	eylem	oluş	bildirmemekte
dir?

 A. I B. II C. III
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Çiftçi sürer tarlayı,
Sonra eker buğdayı.
Boy verir azar azar,
Saplar gittikçe uzar.
Başaklar olgunlaşır,
İçleri dolgunlaşır.

Yazın arttıkça sıcak,
Sararır bir başak.
Biçer ekinleri,
Şenlenir harman yeri.
Olup bitince harman,
Ayrılır buğday saptan.

Güzel kokulu ekmek,
Olmaz seni sevmemek.
Sensin yemeklere baş,
Her yemeğe arkadaş.

Hasan	Ali	YÜCEL

EKMEK

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	şiire	göre	cevaplayalım.

1. I. Buğday ekilir.
 II. Başaklar olgunlaşır.
 III. Başaklar sararır.
 IV. İçleri dolgunlaşır.
 V. Ekinler biçilir.
 Yukarıda buğdayın oluşumu ile 

ilgili sıralama verilmiştir.
	 Sıralamanın	 doğru	 olabilme

si	 için	 hangi	 numaralar	 yer	
değiştirilmelidir?

 A. II ve III   B. I ve IV 
   C. III ve IV

2.	 Şiire	göre	buğday	hangi	besi
nin	yapımında	kullanılır?
A. Ekmek B. Pasta

C. Makarna

3. Hangi	seçenekte	yazım	yanlışı	
yoktur?
A. 13 ekim 2019
B.  29 Ekim 1923
C.  30 - 05 - 2019
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4. "Bizim market yanlız perşenbe 
günü kapalıdır."

	 Yukarıdaki	 cümlede	 yazım	
yanlışı	 yapılan	 kelimeler	 han
gisidir?
A. market - yanlız
B. yanlız - perşenbe
C. market - perşenbe

5. birçok traş
spor makina
filim sağ ol

 Yukarıdaki	 tabloda	 kaç	 tane	
kelimenin	yazımı	doğrudur?

 A. 3 B. 4 C. 5

8. Hangi	 cümlede	 ya	zım	 yan	lı	şı	
ya	pıl	mış	tır?
A.  Rı fat Il gaz’ın "Ök süz Civ-

civ" ki ta bı nı oku dum.
B.  Kap lum ba ğa ya vaş mı ya vaş 

iler li yor.
C.  Dün ya, Gü neş’in et ra fın da 

dö nü yor.

9. "Bu ak şam Ay şe’le re gi de ce-
ğiz."	cüm	le	sin	de	ki	ya	zım	yan	lı	şı	
ya	pı	lan	ke	li	me	nin	doğ	ru	ya	zı	lı
şı	aşa	ğı	da	ki	ler	den	han	gi	si	dir?
A. Aş kam   B. Git cez
  C. Ay şe le re

10. Hangi	 cümlede	 ya	zım	 yan	lı	şı	
yok	tur?
A. Kah val tı nı yap tın mı?
B. Bizimle mi ge le cek sin?
C. Def te ri mi sen mi al dın?

11.	 Hangi	 cümlede	 özel	 adların	
ya	zı	mıy	la	 il	gi	li	 bir	 yan	lış	lık	
ya	pıl	ma	mış	tır?
A.  As lı rus ça öğ ren mek için 

kur sa gi di yor.
B.  Meh met efen di bi zi ye me-

ğe da vet et ti.
C.  Ay dın lı ar ka da şı mı çok 

se ve rim.

6. Kaç	 numaralı	 cümlede	 yazım	
yanlışı	yapılmamıştır?
A. Gök çe, ipe ği çok üz dü.
B.  Okul Ha zi ran Ayı’nda ta ti-

le gi re cek.
C.  İs tan bul, Mar ma ra Böl ge-

si’nde dir.

7. 

Kızılay

Öğretmen Şehir

 
	 Han	gi	 kutunun	 içinde	ki	 ke	li

me	 cüm	le	nin	 ne	re	sin	de	 olur	sa	
ol	sun	bü	yük	harf	le	baş	lar?

 A. ● B. ● C. ●
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Abur cubur yemeyesin,
Hasta oldum demeyesin.
Temizliğe çok önem ver,
Tehlikeye girmeyesin.

Vücut sağlam gıda ister,
Bal vitamin iyi besler.
"Can boğazdan gelir." diye,
Çok eskiden söylemişler.

Hastalığı kovmak için,
Ona karşı koymak için,
Gecikmeden git doktora,
Korkma aşı olmak için.

İbrahim ŞİMŞEK

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	şiire	göre	cevaplayalım.

1. Şiire	 göre	 tehlikeye	 girmemek	
için	ne	yapmalıyız?
A. Abur cubur yemeliyiz.
B. Çok yemek yemeliyiz.
C.  Temizliğe çok önem verme-

liyiz.

2. Vücudumuz	ne	ister?
A. Sağlam gıda ister.
B. Hasta olmak ister.
C. Sebze, meyve ister.

SAĞLIĞIMIZ

3.	 Kesme	 işareti	 (')	 hangi	 seçe
nekte	yanlış	kullanılmıştır?
A.  Gökçe'yle
B. Murat'lar
C. Burak'ın

4.	 Aşa	ğıda	ki	 nok	ta	la	ma	 işa	ret	le
rin	den	 han	gi	si	 cüm	le	 so	nu	na	
ko	nul	maz?

 A. ,  B. ?  C. !
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6.	 Hangi	 cümlenin	 so	nu	na	 so	ru	
işa	re	ti	(?)	ko	nul	ma	lıdır?
A.  Re sim de ki ço cuk ba na mı 

ben zi yor
B. Git tim  de gör düm mü san ki
C. Ne de ni ni öğ ren mek is te dim

9.	 Tır	nak	 işa	re	ti	 hangi	 cümlede	
yan	lış	kul	la	nıl	mış	tır?
A.  Ömer Sey fet tin’in "Fa la ka" 

ad lı ki ta bı nı oku dum.
B.  Sınıfı mı za "Bi lim Ço cuk" 

der gi si al dık.
C.  "Ali, An ne mi çok se vi yo-

rum." de di.

10. Bu la nık göz lü(  ) kü çü cük(  ) 
sıs ka, yıl gın bir kö pek ti.

	 Yu	ka	rıda	ki	cüm	le	de	yay		ay	raç	
içi	ne	 han	gi	 nok	ta	la	ma	 işa	re	ti	
ge	ti	ril	me	li	dir?
A. Nok ta B. Vir gül C. Ün lem

5. Ata türk, Ce mil’e sor -
du( )

 ( ) Ben ki mim( )
 (  ) Sen, Ga zi Pa şasın.
	 Yu	ka	rıda	ki	 pa	rag	raf	ta	 yay	

ay	raç	 ile	 gös	te	ri	len	 yer	le	re	
sıra	sıy	la	han	gi	nok	ta	la	ma	 işa
ret	le	ri	ge	ti	ril	me	li	dir?
A. (,) (:) (") (")
B. (:) (-) (?) (-)
C. (") (") (-) (?)

8.		 Sa	tır	 so	nu	na	 sığ	ma	yan	 ke	li
me	le	ri	 ayır	mak	 için	 kullanılan	
nok	ta	la	ma	işa	re	ti		hangisir?

 A. `  B. —  C. ,

7. Annem mahallemizde kuru-
lan pazara mutlaka gider( ) 
Pazarda satılan marul ( ) soğan 
( ) maydanoz gibi yeşilliklerin 
çok taze olduğunu söyler ( )

  	 Yukarıdaki	 paragrafta	 yay	
ayraç	 ile	 gösterilen	 yerlere	
sırasıyla	hangi	noktalama	 işa
retleri	getirilmelidir?
A. (.) (,) (,) (.)
B. (.) (.) (,) (,)
C. (.) (,) (.) (,)

11. I. Bir an ön ce bu ra dan git me li-
yiz?

 II. Sen de mi yü rü ye cek sin!
 III. Can Apart ma nı’nın 3. ka tın-

da oturuyoruz.
	 Yukarıdaki	 kaç	numaralı	 cüm

lenin	sonuna	doğru	noktalama	
işareti	konulmuştur?

 A. I B. II C. III
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ÇORBA
Küçük çocuk sofraya henüz oturmuştu. Çorbasından bir kaşık içti. "Bu 

çorbanın tuzu fazla olmuş, ben bunu yemem." diyerek kaşığı bıraktı.
Annesi hiç üstüne varmayıp, "Peki, yavrum." dedi. "Akşama sana daha 

iyisini hazırlarım."
Biraz sonra çocuk ve annesi patates tarlasına çalışmaya gittiler. Gün 

batıncaya dek patates çıkardılar, yoruldular.
Akşam önüne konulan çorbadan bir kaşık alan çocuk, "Ooo... Bu çorba 

gerçekten güzel olmuş. Mis gibi de kokuyor." dedi. 
Annesi gülerek, "Sevgili yavrum." dedi. "Sabah beğenmediğin çorbaydı 

yediğin. Ama şimdi çok hoşuna gitti. Çünkü bütün gün çalıştın ve çok 
acıktın."

         	Mehmet	Vural
	 	 	 	 	 	 				(Ev	ve	Sınıf	Etkinlikleri	Antolojisi)

	 İlk	iki	soruyu	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayalım.

1.	 Çocuk	çorbayı	niçin	içmedi?
A.  Abur cubur yediği için
B. Tuzlu olduğu için
C.  Annesi yaptığı için

2.	 Metnin	ana	 fikri	 aşağıdakiler
den	hangisidir?
A.  Her yemeği yememeliyiz.
B.  Yemeği beğenmediysek 

bunu yapan kişiye söyle-
meliyiz.

C.  Çalışıp yorulduysak acık-
tığımızda yediğimiz her 
yemek bize güzel gelir.

4.	 Hangi	cümlenin	sonunda	yan
lış	bir	noktalama	 işareti	kulla
nılmıştır?
A.  Eyvah, okula geç kaldım.
B. Kitabını bana verir misin?
C. Ali dün bize geldi.

3. Ankara	 kelimesine	 aşağıdaki	
eklerin	 hangisi	 gelirse	 kesme	
işareti(')	kullanılır?

 A. -li B. -de C. -suz
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6. I. Of, yeter artık
 II. Nereye gidiyorsun
 III. Akşam bize gel
	 Yukarıdaki	 hangi	 cümlenin	

sonuna	ünlem	işareti	konulma
lıdır?
A. I B. II C. III

7. 
1. İstanbul’a  2. Ömer’in

  3. Hakan’ların

	 Tah	ta	da	ya	zı	lı	olan	kaç	nu	ma
ra	lı	 ke	li	me	de	 kes	me	 işa	re	ti	
yan	lış	yer	de	kul	la	nıl	mış	tır?
A. 1 B. 2 C. 3

10. 1. İmdat, yardım edin ( )
 2. Yarın sinemaya gidelim ( )
 3. İdil eve geldi mi ( )
	 Yukarıdaki	 cümlelerin	 sonları

na	 sırasıyla	 hangi	 noktalama	
işaretleri	getirilmelidir?
A.  Ünlem, üç nokta, soru işa-

reti 
B. Nokta, soru işareti, ünlem
C. Ünlem, nokta, soru işareti

11.	 Aşağıdaki	 tarihlerden	hangisi
nin	yazımı	yanlıştır?
A. 29/10/1923
B. 29 ekim 1923
C. 29.10.1923

5. Gülnur Emiri
Kardelen Caddesi
Menekşe Apartmanı No:24 
  avcılar / İstanbul

 Yukarıdaki	 adres	 bilgisinde	
hangi	 yazım	 yanlışı	 yapılmış
tır?

 A.  Kişi adı yanlış yazılmıştır.
B. Yer adı yanlış yazılmıştır.
C.  Sayının yazımında yanlışlık 

yapılmıştır.

8.	 Hangi	 cümlede	 yazım	 yanlışı 
vardır?
A.  Annem, otuzyedi yaşında-

dır.
B. Yarın İzmir'e gideceğim. 
C. Zehra, dün bize geldi.

9. 
♥biraz ✿herkez ✹kibrit

 Yu	ka	rıda	ki	 ke	li	me	ler	den	 han
gi	si	yanlış	ya	zıl	mış	tır?
A. ♥ B. ✿ C. ✹ 
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1.	 Geçmişte	 insanlar	 Dünya’nın	
şeklini	 aşağıdakilerden	 hangi-
sine	benzetmişlerdir?
A.	Ay’a-yıldızlara
B.	 	Tepsiye-öküzün	 boynuzla-
rındaki	cisme

C. Timsaha-bardağa

Geçmişte	 Dünya’nın	 şekli	
insanların	kafasında	hep	merak	
uyandırmıştır.	İnsanlar	yaptıkları	
gözlemler	 ile	 meraklarını	 gi-
derme	yoluna	gitmişlerdir.
Yapılan	 gözlemler	 sonu-

cunda	 Dünya’nın	 şekli	 ile	 ilgili	
farklı	 fikirler	 ortaya	 atılmıştır.	
Dünya’nın	suda	yüzen	bir	tepsi	
olduğundan	 tutun	 da	 öküzün	
boynuzlarında	 taşıdığı	 bir	 cisim	
olduğuna	inananlar	bile	çıkmıştır.
Yüzyıllar	 geçtikten	 sonra	 bi-

lim	 ve	 teknolojinin	 gelişmesiyle	
Dünya’nın	 şekli	 konusundaki	
araştırmalar	 daha	 somut	 bil-
gileri	de	beraberinde	getirmiştir.
O	 dönemin	 ünlü	 astronomi	

bilginleri	 Dünya’nın	 şekli	 ile	 il-
gili	 birçok	 araştırmalar	 yapmış	
ve	bu	bilgileri	kaleme	alıp	günü-
müze	 eşi	 benzeri	 bulunmaz	 bir	
şaheser	bırakmışlardır.
Artık	bugün	uydu	fotoğrafları	

da	gösteriyor	ki	Dünya’nın	şekli	
ile	 ilgili	 o	 dönemde	 yapılan	
araştırmalar,	eldeki	imkânlar	göz	
önünde	 bulundurulduğunda	 hiç	
de	gözardı	edilemeyecek	ölçüde	
başarılı	ve	gerçeğe	yakınmış.
(1,	 2,	 3	 ve	 4.	 soruları	metne	 göre	
cevaplandıralım.)

2. Geçmişte	 Dünya’nın	 şekli	 ile	
ilgili	 bilim	 insanlarının	 yazdığı	
eserler	 hakkında	 aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenebilir?
A.	Bilimsellikten	çok	uzaktır.
B.	 	Eserlerde	yazılanlar	gerçe-
ği	yansıtmıyor.

C. 	Başarılı	 ve	 gerçeğe	 yakın-
dır.

3. Dünya’nın	şekli	ile	ilgili	gerçekçi	
ve	 somut	 bilgilere	 neyin	 sonu-
cunda	ulaşılmaya	başlanmış?
A.	 	Gök	 cisimlerinin	 Dünya’ya	
yaklaşması	sonucu

B.	 	Bilim	 ve	 teknolojinin	 geliş-
mesi	sonucu

C.	 	Bilim	 insanlarının	 yazdığı	
eserler	sonucu
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4. Okuduğumuz	 metinde	 aşağı-
dakilerden	 hangisine	 değinil-
memiştir?
A.	 	Geçmişte	 insanların,	 Dün-
ya’nın	şeklini	merak	ettikle-
rine

B.	 	Astronomi	 biliminin	 nasıl	
ortaya	çıktığına

C.	 	Gelişen	 bilim	 ve	 teknoloji	
ile	 daha	 somut	 ve	 başarılı	
sonuçlar	elde	edildiğine	

6.	 Demir,	bakır,	kömür,	altın	gibi	
madenler	 Dünya'nın	 hangi	
tabakasında	bulunur?
A.	Hava	tabakası
B.	 Su	tabakası
C.	 Kara	tabakası

5. 
Buradan	uçaklar	geçer,
Kuşlar	sık	sık	gezer.
Oksijen	benim	parçamdır,
Bulutlar	da	benimledir.

 

	 Yukarıda	anlatılan	tabaka	aşa-
ğıdakilerden	hangisidir?
A.	Hava	tabakası
B.	 Su	tabakası
C.	 Kara	tabakası

7. 

buzullar4

havadaki	su	buharı3

yer	altı	suları2

deniz,	göl	ve	akarsular1

 
	 Yukarıdakilerden	 hangileri	 su	

katmanını	oluşturur?		
A.	1	-	3	 	 	 B.	2	-	4										

C. 1	-	2	-	4

9.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 yan-
lıştır?
A.	 	Dünya	 üzerinde	 karalar	
sulardan	çok	yer	kaplar.

B.	 	Taş,	toprak,	kaya	vb.	Dün-
ya'mızın	 kara	 tabakasını	
oluşturur.

C.	 	Göller	 ve	 denizler	 Dün-
ya'mızın	su	tabakasını	oluş-
turur.

8. Dünya	 mode-
linde	 gösteri-
len	▲	 sembo-
lü	 Dünya’	 nın	
hangi	 tabaka-
sını	belirtir?
A.	 Hava	tabakası	
B.	 Su	tabakası	
C.	 Kara	tabakası

■

▲

●
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BEŞ DUYUMUZ

1.	 "Duyu	 organlarımız	 ........................
tarafından	yönetilir."

	 Cümlede	 boş	 bırakılan	 yere	
aşağıdakilerden	hangisi	gelme-
lidir?
A. kalp
B.	 beyin
C.	 karaciğer

2.	 Duyu	 organları	 ve	 görevleri	
ile	 ilgili	 yapılan	 eşleştirmeler-
den	hangisi	doğrudur?
 
A.	Deri	   

Zararlı	madde-
leri	ter	yoluyla	
dışarı	atar.

B.	 Dil	     Sesleri	duyma-
mızı	sağlar.

C. Beyin	 Koku	almamızı	
sağlar.

3.  

	 Resimde	hangi	duyu	organıyla	
ilgili	bir	faaliyete	yer	verilme-
miştir?

 A.	Kulak	 B.	Dil	 C. Burun

4.	 Tatil	gelmişti.	Köyümüze	gitmek	
için	 hazırlanmıştık.	 Otobüse	
bindik.	Yemyeşil	ağaçların	ara-
sındaki	 bir	 tesiste	 mola	 ver-
dik.	 Hava	 soğuktu;	 üşümüş-
tüm.	 Çam	 ağaçlarının	 kokusu	
harikaydı.	 Birbirinden	 lezzetli	
yemekler	yedik.	

	 Yukarıda	 anlatılan	 olayda	
hangi	 duyu	 organına	 değinil-
memiştir?

 A. Burun	 B. Dil	 C. Kulak
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6. •		Tat	 almaya	 yarayan	 or-
ganım.
•		Benim	yardımımla	konuş-
ma	gerçekleşir.

	 Yukarıda	 görevlerini	 anlatan	
duyu	 organımız	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

 A. Dil	 B. Burun	 C. Kulak

8.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 kulak	
sağlığımızı	 korumak	 için	 yap-
mamız	 gerekenlerden	 biri	
değildir?
A.	 	Kulağımızı	temizlerken	sert	
bir	cisim	kullanmamalıyız.

B.	 	Ne	 olduğunu	 bilmediğimiz	
maddeleri	koklamamalıyız.

C.	 	Uzun	 süre	 yüksek	 sesin	
olduğu	bir	ortamda	bulun-
mamalıyız.

7.	 Burun	sağlığımız	 için	aşağıda-
kilerden	hangisini	yapmalıyız?
A.	Sigara	içmeliyiz.
B.	 	Burun	 kıllarını	 koparmalı-
yız.

C.	 	Burnumuzu	 karıştırmama-
lıyız.

9. Dil	 sağlığımızı	 korumak	 için	
aşağıdakilerden	hangisini	yap-
malıyız?
A.	 	Genellikle	soğuk	yiyecekler	
yemeliyiz.

B.	 	Dilimizi	 diş	 fırçası	 yardı-
mıyla	temizlemeliyiz.

C.	 	Başkalarına	ait	diş	fırçala-
rını	kullanmalıyız.

5.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 duyu	
organımız	 olan	 derinin	 görev-
lerinden	biri	değildir?
A.	 	Vücudun	 hava	 almasını	
sağlar.

B.	 	Konuşmayı	 gerçekleştiren	
organdır.	

C.	 	Dokunma	duyusu	organıdır.

10. Televizyonu	uzun	süre	ve	
yakından	izlememeliyiz.

	 Yukarıdaki	 ifade	 hangi	 duyu	
organımızın	 sağlığını	 ilgilendi-
rir?

 A.	Göz	 B.	Deri	 C. Dil
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KUVVETİ TANIYALIM

3. 

hızlanma ✗

✗

✗

dönme
yavaşlama

	 Tabloda	kuvvetin	cisimler	üze-
rindeki	etkileri	işaretlenmiştir.

	 İşaretlemelerden	 kaç	 tanesi	
doğrudur?

	 A.	1	 B.	2	 C.	3

4.	 Aşağıda	 verilen	 bilgilerden	
hangisi	yanlıştır?
A.	 	Kuvvet	 uygulanan	 her	 ci- 
sim	mutlaka	hareket	eder.

B.	 	Kuvvet	hareket	eden	cisim-
lerin	 hareket	 yönünü	 ve	
hızını	değiştirebilir.

C.	 	Aynı	 yolu	diğerlerine	göre	
önce	tamamlayan	bir	araba	
daha	hızlıdır.

1.          

III

    

	 Taşıt	 sürücüleri	 trafik	 ışıkla-
rında	I	ve	II	numaralı	yerlerde	
nasıl	hareket	ederler?
	 						I	 	 	 		II
A.	Yavaşlama					Hızlanma	
B.	 Durma		 					Hızlanma
C.	 Hızlanma						Durma

2. Aşağıdakilerden	hangisi	hare-
ketli	 varlıkların	 sebep	 olabile-
ceği	tehlikelerden	biridir?

 A.	 	Koridorda	koşan	çocukların	
çarpışması

B.  Masanın	 üstündeki	 kitabın	
düşmesi

C.	 	Ağaçtaki	kirazın	düşmesi
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5.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 kuv-
vetin	maddeler	üzerindeki	etki-
lerinden	biri	değildir?

 A.	 Hareket	ettirme	   
 B. Hızlandırma
 C.	 Miktarını	azaltma

7.	 Bazı	 cisimler	 sabit	 hızla,	 bazı	
cisimler	 ise	 değişken	 hızla	
hareket	eder.

	 Buna	 göre	 hangi	 seçenekteki	
varlığın	hızı	sabittir?

 A.     B. 

 C. 

6.	 Furkan	kâğıttan	yaptığı	gemi-
sinin	 suda	 yüzmesini	 istiyor.	
Suya	gemisini	koyuyor.

	 Geminin	 ilerlemesi	 için	 çocu-
ğun	hangisini	yapmasına	gerek	
yoktur?
A.	Çekmesine
B.	 Sallamasına
C.	 İtmesine

8.	 Yol	da	iler	le	yen	bir	araç	kır	mı	zı	
ışığı	 gö	rün	ce	 bek	le	di.	 Ye	şil	 ışık	
ya	nın	ca	 ha	re	ket	 et	ti	 ve	 sağa	
dön	dü.

	 Ara	cın	yap	mış	ol	duğu	ha	re	ket	
tür	le	ri	sı	ra	sıy	la	hangi	seçenek-
te	doğ	ru	ola	rak	ve	ril	miş	tir?
A.	 	hız	lan	ma	 -	 dur	ma	 -	 yön	
değiş	tir	me

B.	 	dur	ma	 -	 hız	lan	ma	 -	 yön	
değiş	tir	me

C.	 	dur	ma	 -	 ya	vaş	la	ma	 -	 yön	
değiş	tir	me

9.	 Öz	gür,	ara	ba	sı	na	bin	mek	için;
	 I.	Ön	ce	ka	pı	sı	nı	aç	tı.
	 Bin	dik	ten	son	ra	ise;
	 II.	Ka	pı	sı	nı	ka	pat	tı.
	 Öz	gür’ün	 ara	ba	sı	na	 bi	ner	ken	

nu	ma	ra	lar	la	 be	lir	ti	len	 du	rum
lar	da	ka	pı	ya	uy	gu	la	dı	ğı	kuv	vet	
çe	şit	le	ri	han	gi	se	çe	nek	te	doğ	ru	
ola	rak	ve	ri	lmiş	tir?

     				I				           				II				    
A.	 İtme	 	 	 Çekme
B.	 Çekme		 	 İtme
C.	 Çekme		 	 Çekme
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MADDEYİ TANIYALIM

1.   

Ümit

Aslı

Bir	iş	yap	mak	amaç	lı	kul-
la	nı	lan	var	lık	la	ra	de	nir.

Boş	luk	ta	bir		yer	kap	la-
yan,	hac	mi	ve	küt	le	si	olan	
her		şe	ye	de	nir.Elif

Can	lı	olan	her		şe	ye	
de	nir.

 

 

	 Yu	karı	da	ki	öğ	ren	ci	ler	den	han
gi	si	mad	de	nin	ta	nı	mı	nı	en	doğ
ru	şe	kil	de	yap	mış	tır?	

 A.	Ümit	 B.	Elif	 C.	Aslı

4.	 Beş	 du	yu	 or	ga	nı	mız	 ile	 mad-
de	le	rin	 bazı	 özel	lik	le	ri	ni	 an	la-
ya	bi	li	riz.

	 Bu	na	gö	re	mad	de	lerin	aşa	ğı	da	ki	
özel	lik	le	rin	den	 han	gi	si	ni	 gör	me	
du	yu	muz	la	an	la	ya	ma	yız?
A.	Pü	rüz	lü	ol	du	ğu	nu
B.	 Par	lak	lı	ğı	nı
C.	 Ko	ku	su	nu

3.	 Mad	de	yi	 ni	te	le	yen	 özel	lik	ler-
den	bi	ri	de	es	nek	lik	tir.

	 Aşa	ğı	da	ki	mad	de	ler	den	han	gi
si	yu	ka	rı	da	ki	açık	la	ma	ya	ör	nek	
gös	te	ri	le	bi	lir?

 A.	Lastik	 B.	Defter	 C.	Buz

2.	 Aşağıdaki	özelliklerden	hangisi	
katılara	ait	olamaz?
A.	Belirli	şekilleri	vardır.																		
B.	 	Sert,	berk,	kırılgan,	sağlam	
gibi	özellikleri	vardır.

C.	 Hepsi	akışkandır.
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8. 
❖silgi

❖oksijen

❖defter

❖süt

❖zeytin

❖su
 

	 Yukarıdaki	 maddelerden	 kaç	
tanesi	 maddenin	 katı	 hâline	
örnek	olarak	gösterilebilir?

 A.	3	 B.	4	 C.	2

6.	 Kolonya,	parfüm	gibi	maddeleri	
koklayabiliriz.	Ancak	........................
gibi	maddeleri	koklamamız	teh-
likelidir.

	 Boş	 bırakılan	 yere	 aşağıdaki-
lerden	hangisi	yazılamaz?
A.	 kireç	çözücü	
B.	 tiner		
C.	 süt

5.	 “Toz	 şekeri	 kavanoza	 boşal-
tırken	 şekerin	 su	 gibi	 aktığını	
görebiliriz.“

	 Toz	 şekerin	 bu	 özelliği	 aşa-
ğıdaki	 ifadelerden	 hangisi	 ile	
açıklanabilir?
A.	 	Bazı	 küçük	 taneli	 katılar	
sıvılar	gibi	akışkanlık	özelli-
ği	gösterebilir.	

B.	 	Toz	şeker	bulunduğu	kabın	
şeklini	alamaz.

C.	 	Toz	şeker	sıvı	maddedir.

9.	 Mad	de	ler	 doğa	da	 üç	 hâl	de	
bu	lu	nur.

	 Bu	na	gö	re	aşa	ğı	da	ve	ri	len	ler
den	 han	gi	si	 mad	de	nin	 hâl	le
rin	den	biri	değil	dir?

 A.	Katı	 B.	Sıvı	 C.	Ateş

7.	 "Fur	kan,	ay	na	da	saç	la	rı	nı	ta	ra-
dı."

	 Yu	ka	rı	da	ki	 cüm	le	de	 al	tı	 çi	zi	li	
olan	 mad	de,	 aşa	ğı	da	ki	 özel	lik
ler	den	 han	gi	si	ne	 sa	hip	 değil
dir?	
A.	Kırılganlık	
B.	 Yumuşaklık	
C.	 Pürüzsüzlük



75

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

3.
SINIF

FEN BİLİMLERİ TEST
1

ki
ta

p&
kit

ap

TEST
5

MADDEYİ TANIYALIM

1. Taş	sert	bir	maddedir.
Masanın	yüzeyi	pürüzlü	
maddelere	örnek	verile-
bilir.
Kalem	esnek	bir	maddedir.

 

Tabloda	hangi	renkle	gösterilen	
ifade	doğrudur?

 A.  B.  C. 

2. Resimdeki	 kardan	
adam	hangi	olayı	
yaşamaktadır?

A.	Buharlaşma
B.	 Donma
C.	 Erime

3. 

	 Resmi	verilen	maddelerden	kaç	
tanesi	esnektir?

 A. 4	 B.	3	 C.	2

4.	 Aşağıda	 verilen	 bilgilerden	
hangisi	yanlıştır?
A.	 	Bazı	 maddeleri	 koklayarak	
tanıyabiliriz.

B.	 	Maddelerin	bazı	özelliklerini	
anlamak	için	duyu	organla-
rımızdan	faydalanırız.

C.	 	Işık	da	bir	maddedir.
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7.	 Resmi	 verilen	 maddelerden	
hangisi	 kırılgan	 bir	 madde	
değildir?

 A.  B.  C. 

9.	 Duyu	organlarımızla	maddele-
ri	 bazı	 özelliklerine	 göre	 nite-
lendiririz.

	 Hangi	 seçenekteki	 maddeleri	
dokunarak	ayırt	edebiliriz?
A. Tuzlu	su	-	şekerli	su
B. Sünger	-	tahta
C.	 Süt	-	ayran

8. 
•	Bal	 	 •	Su	
•	Buhar	 	 •	Kalem	 	
•	Pirinç	 	 •	Süt
•	Kolonya	 •	Hava	
•	Tuz

	 Tabloda	maddenin	hangi	hâli-
ne	daha	çok	örnek	verilmiştir?

 A. Katı	 B.	Gaz	 C.	Sıvı

6.	 Gözleri	 kapatılan	 Ece	 önüne	
konulan	muz	için	aşağıdakiler-
den	hangisini	söyleyebilir?

 A.Kokuludur.		 B. Serttir
C.	Esnektir.

5. 
I. II.

III. IV.

	 Yukarıda	resmi	verilen	madde-
lerden	hangileri	yumuşaktır?

 A.	I	ve	II	 B.	II	ve	III
C.	III	ve	IV



77

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

3.
SINIF

FEN BİLİMLERİ TEST
1

ki
ta

p&
kit

ap

TEST
6

ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

1.  Çevremizdeki	canlı	ve	
cansız	varlıkları	............. 
sayesinde	net	olarak	
görebiliriz.

	 İclal’in	 cümlesinde	 boş	 bırakı-
lan	yere	aşağıdakilerden	han-
gisi	gelmelidir?

 A.	ısı	 B.	ışık	 C.	elektrik

4.	 •	Gaz	lambası
 •	Ampul
 •	Mum
 •	Ateş
	 Yukarıdaki	 varlıkların	 ortak	

özelliği	nedir?
A.	Doğal	ışık	kaynağı	olmaları	
B.	 	Yapay	ışık	kaynağı	olmaları
C.	 	Koku	yayan	ışık	kaynakları	
olmaları

3. IIIII

I

	 Derya'ya	 ders	 çalışırken	 kaç	
numaralı	bölgeden	 ışık	gelirse	
doğru	 aydınlatma	 sağlanmış	
olur?

 A. I B. II C. III

2.  "Dünden	 Bugüne	 Işık"	 konu-
su	 hakkında	 sunum	 yapacak	
olan	 Melike	 ışık	 kaynaklarını	
geçmişten	günümüze	aşağıda-
kilerden	 hangisi	 gibi	 sıralarsa	
doğru	sıralama	yapmış	olur?
A.	Ateş-mum-kandil-ampul
B.	 Ampul-kandil-mum-Ateş
C.	 Ateş-kandil-mum-ampul
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7. 	 Ba	zı	ci	sim	ler	ışığı	ken	di	le	ri	üret- 
	mez,	başka	bir	kay	nak	tan	al	dı-
ğı	ışığı	yan	sı	tır.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	yuka-
rıda	 ifade	 edilen	 varlıklara	
örnektir?

 A.	Güneş	B.	Yıldızlar	C. Ayna

9. 	 Hangi	 seçenekte	 doğal	 ışık	
kaynakları	 ve	 yapay	 ışık	 kay-
nakları	 arasındaki	 farklardan	
biri	verilmiştir?

 A.	 	Etrafımızı	aydınlatırlar.
B.	 	Yapay	ışık	kaynakları	uzun	
süreli	ışık	yarar.

C.	 	Doğal	 ışık	 kaynakları	 ken-
diliğinden	 ışık	 yayarken	
yapay	 ışık	 kaynakları	 ken-
diliğinden	ışık	yaymaz.

8. 	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 ışık	
kirliliğinin	sonucu	değildir?

 A.	 	Doğal	 hayatı	 olumsuz	 et-
kilemesi

B.	 	Sokakların	 daha	 güvenli	
hâle	gelmesi

C.	 	Gökyüzü	 incelemelerin	
olumsuz	etkilenmesi6. 

Ateş	böceği

✓

✓

✓

✓

Meşale

Şimşek

Güneş

Işık	Kaynakları Doğal Yapay

	 Yukarıdaki	 tabloya	 göre	 aşa-
ğıdakilerden	hangisini	söyleye-
meyiz?
A.	 	Meşale	 ile	ateş	böceği	yer	
değiştirirse	tablo	tamamıy-
la	doğru	olur.	

B.	 	Tabloda	 üç	 ışık	 kaynağı	
yanlış	işaretlenmiştir.

C.	 	Tabloda	Güneş	doğru	 işa-
retlenmiştir.

5.  
Işık	Kaynakları

Doğal	Işık	
Kaynağı

Yapay	Işık	
Kaynağı

▲ ■

	 Tabloda	▲ - ■ yerine	hangi-
lerinin	yazılması	uygun	olur?
    ▲ ■

A.	Güneş		 	 Yıldız
B.	 Yıldız	 	 	 Ampul	
C.	 Kibrit	 	 	 Meşale

....................... .......................
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ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER

1.	 Seçeneklerdeki	 varlıkların	 çı 
kardığı	seslerden	hangisi	doğal	
ses	değildir?

 A.  B.  C.

2.	 ..........................	gibi	bazı	hayvanlar	
işitme	 duyuları	 daha	 gelişmiş	
olduğundan,	 insanların	 duya-
madığı	birçok	sesi	duyabilirler.

	 Yukarıdaki	 boşluğa	 ne	 yazıla-
maz?

 A.	Yunus	balığı	 B.	Yarasa
       C.	İnek

3. 

Ersin YusufNilgün

	 Ağaçtaki	 kuşun	 sesini	 en	 iyi	
hangi	çocuk	işitebilir?

 A.	Ersin	 B.	Nilgün	 C.	Yusuf

4.	 Aşağıda	 verilen	 bilgilerden	
hangisi	yanlıştır?
A.	 	Her	sesin	bir	kaynağı	var-
dır.

B.	 	Piyano	 doğal	 ses	 kaynağı-
dır.

C.	 	Ses	 dalgalar	 hâlinde	 her	
yönde	yayılır.

5.	 Ses	aşağıdaki	ortamların	han-
gisinde	yayılmaz?
A. Suda	yayılmaz.
B. Havada	yayılmaz.
C. Havasız	ortamda	yayılmaz.

6. 

II III IVI 
 
	 Yukarıda	 verilen	 canlılardan	

hangilerinin	 çıkardığı	 sesleri	
duyabiliriz?

 A. I - III B. I - II - III
C. II - III - IV
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7. 

	 Yukarıda	 resmi	 verilen	 var-
lıklardan	 kaç	 tanesi	 doğal	 ses	
kaynağına	örnek	gösterilebilir?

 A. 1 B.	2	 C.	3

8.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 sesin	
şiddetini	 artırmak	 için	 kullanı-
lan	araçlardan	biri	değildir?

 A.      B.

 C. 

10.	 Aşağıdaki	 ortamlardan	 han-
gisinde	 ses	 kirliliğinin	 olması	
beklenir?

 A.      

 B. 
 
 

 C. 

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	gürül-
tünün	 insan	 sağlığı	üzerindeki	
olumsuz	 etkilerine	 örnek	 ola-
maz?
A.	 	İşitme	bozukluklarına	neden	
olabilir.

B.	 Stres	meydana	getirir.
C.	 	İnsanın	 çok	 yönlü	 düşün-
mesini	sağlar.
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CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK

4.	 Aşağıdakilerden	hangisi	 canlı-
ların	 ortak	 özelliklerinden	 biri	
değildir?
A. Her	canlı	çoğalır.
B. Her	canlı	solunum	yapar.
C. Her	canlı	konuşur.

2.	 I.	 Solunum	yaparım.
	 II.	 Beslenirim.
	 III.	Doğar,	büyür,	ölürüm.
	 IV.	Hareket	ederim.
	 Yukarıdaki	 özelliklere	 sahip	

olan	 varlık	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

 A.         B. 

C. 

3. Aşağıda	 verilen	 bilgilerden	
hangisi	yanlıştır?	
A.	 	Her	canlı	aynı	şekilde	hare-
ket	eder.

B.	 	Çevreyi	korumak	hepimizin	
görevidir.

C.	 	Hava,	 su	 ve	 toprak	 cansız	
varlıklardır.

1. 

havaV

kuşlarI çiçeklerII

balıklarIII suIV

 
     

 

	 Yukarıdaki	 varlıklardan	 kaç	
tanesi	canlıdır?

 A.	3	 B.	4	 C. 5 

5. Kendiliğinden	oluşmuştur.

Canlılar	için	çok	önemlidir.

Kutularda	 yazılanlar	 bize	 ne	
hakkında	bilgi	veriyor?
A.	Yapay	çevre
B.	 Doğal	çevre
C.	 Köprüler
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8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	 canlı-
ların	 yaşamını	 olumsuz	 yönde	
etkileyen	çevre	kirliliğine	neden	
olmaz?
A.	 	Yerlere	 atılan	 plastik	 şişe-
ler	

B.	 Tarım	ilaçları	
C.	 Hayvan	atıkları

10. 

I

II

III

IV

	 Şemada	 bir	 bitkinin	 yaşam	
döngüsü	verilmiştir.

	 II	numara	ile	gösterilen	bölüm	
hangi	aşamayı	gösterir?
A.	 	Genç	bitki
B.	 Çimlenme	
C.	 Fidan

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	yapay	
çevreye	örnektir?

 A.  B. 

        C. 

7. Deniz Okul Dağ

Orman Köprü Baraj

Tablodaki	 doğal	 ortamları	
maviye	 boyamak	 istersek	 kaç	
tane	 kutucuğu	 boyamamız	
gerekir?

 A.	2	 B.	3	 C.	4

6. I II III

	 Resimleri	 verilen	 varlıklardan	
hangileri	 canlı	 varlıklardan	
elde	edilmiştir?

 A.	 I	ve	II	 B.	I	ve	III
 C.	I,	II	ve	III
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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

TEST
9

1. 

■ ★▲

	 Hangi	şekille	gösterilen	görsel	
elektrik	 enerjisi	 elde	 ettiğimiz	
bir	kaynak	değildir?

 A. ▲ B. ■ C. ★

2. 

Aydınlatma

..................................................

	 Kavram	haritasında	boş	bırakı-
lan	 yerlere	 aydınlatma	 amaç-
lı	 kullanılan	 araçgereçlerden	
hangisi	yazılamaz?

 A.	 Kombi	 B. Ampul
 C.	Floresan	lamba

3. 

 Resimlerdeki	 araçların	 ortak	
yönü	 aşağıdakilerden	 hangisi-
dir?
A.	 	Batarya	ile	çalışıyor	olma-
sıdır.

B.	 	Şehir	 elektriği	 ile	 çalışıyor	
olmasıdır.

C.	 Pille	çalışıyor	olmasıdır.

4. 1 Fotoğraf	makinesi

2 Saç	kurutma	makinesi

3 Tost	makinesi

4 Uzaktan	kumandalı	
araba

	 Yukarıdaki	 araçlardan	 hangi-
leri	şehir	elektriği	ile	çalışır?

 A.	1-2	 B.	2-4	 C.	2-3
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7.	 Kaan	 çok	 meraklı	 bir	 çocuktu.	
Elektrik	 prizleriyle	 oynamak-
tan	keyif	alıyordu.

	 Annesi	 bu	 tehlikeli	 durumu	
önlemek	 için	 aşağıdaki	 tedbir-
lerden	hangisini	almalıdır?
A.	Kapaklı	priz	kullanmalıdır.
B.	 Kaan’a	ceza	vermelidir.
C.	 Elektriği	kullanmamalıdır.

8. Anne,	televizyonu	
çalıştıramıyorum?

................................................ 
çalıştırmayı	dene.

 
 

	 Yukarıdaki	 diyalogda	 annenin	
cümlesinde	 boş	 bırakılan	 kısmı	
aşağıdakilerden	hangisiyle	dol-
duramayız?
A. Fişini	prize	takarak
B. Güç	düğmesine	basarak
C. Pilleri	doğru	yerleştirerek

5.	 Elektrik	santrallerinde	üretilen	
elektrik	 evlerimize	 kadar	 nasıl	
taşınır?
A.	 	Elektrik	telleri	sayesinde	
B.	 Jeneratör	vasıtasıyla
C.	 Akülere	doldurularak

6. 

 Saat,	 enerji	 kaynağına	 ulaş-
mak	 için	 aşağıdaki	 yollardan	
hangisini	takip	etmelidir?
A.	 	2	kare	sola,	3	kare	yukarı	
gitmelidir.

B.	 	2	kare	yukarı,	2	kare	sağa	
gitmelidir.

C.	 	3	kare	yukarı,	3	kare	sola	
gitmelidir.
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1.	 Düşük	 enerji	 üreten	 elektrik	
kaynaklarıdır.

	 Yukarıda	 sözü	 edilen	 elektrik	
kaynağı	 aşağıdakilerden	 han-
gisidir?

 A. Akü  B.	Pil
 C.	Şehir	cereyanı

2. Elektrik	kaynakları
...............................................................

...............................................................

...............................................................

	 Tabloya	 aşağıdakilerden	 han-
gisi	yazılamaz?
A.	 Jeneratör	 	
B.	 Şehir	elektriği
C.	 Elektrik	kablosu

3.	 Aşağıdaki	 araçlardan	 hangisi	
akü	ile	çalışmaz?

 A.       B. 

C. 

4. 

III ●

II ▲

I ★  
 

 

Araç	ve	elektrik	kaynağı	eşleş-
tirmelerinden	 hangisi	 doğru-
dur?

 A. I - ★
II - ▲
III - ●

 B. I - ▲
II - ●
III - ★

 C. I - ●
II - ★
III - ▲
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6. Aşağıdakilerden	 hangisi	 elekt-
rikli	alet	ve	makinelerin	yarar-
ları	arasında	yer	almaz?
A.	 	Zamandan	tasarruf	sağlar.
B.	 Para	kazandırırlar.
C.	 	Kuvvetten	tasarruf	sağlar-
lar.

8.	 Aşağıdaki	elektrikli	araçlardan	
hangisi	soğutma	amacıyla	kul-
lanılmaz?	

 A.   B. 

C. 

7.	 Kullanım	süresi	dolan	piller	ne	
yapılmalıdır?
A.	Ateşe	atılıp	yakılmalıdır.	
B.	 Çöpe	atılmalıdır.
C.	 	Geri	 dönüşüm	 kutularına	
atılmalıdır.

9. Haberleşme	amaçlı	kullanılan	
araçlar

Bilgisayar

Televizyon

Klima

Telefon

	 Tabloya	hangi	araç	yanlışlıkla	
yazılmıştır?

 A.	 Telefon	 	
B.	 Televizyon
C.	 Klima

5.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 yan-
lıştır?	
A.	 	Cep	telefonları	batarya	ile	
çalışır.	

B.	 Elektrik	bir	enerji	çeşididir.	
C.	 	Bütün	 elektrikli	 araçlar	
şehir	cereyanı	ile	çalışır.
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OKULUMUZDA HAYAT

1. Fiziksel özelliklerimiz fark-
lı olduğu gibi ............................de 
farklı olabilir.

 Cümledeki ifadeyi hangisi ile 
tamamlamamız en uygun olur?

 A. ilgi ve yeteneklerimiz 
B. evlerimiz
C. komşularımız

3. 

Masa Ka
pı

★ ◆

▲ ●

 Ela sınıflarının krokisini çizmiştir. 
 Kapı tarafındaki sıraların en 

sonunda oturduğuna göre 
Ela'nın sırasının sembolü nedir?

 A. ★  B. ▲ C. ●

4. Dürüst

Saygılı

Kavgacı

Kibar

Duyarlı

Nezaketsiz

 Yukarıdaki özelliklerden hangi-
lerinin arkadaşlarımızda olma-
sını istemeyiz?

 A. Kavgacı - Nezaketsiz 
B. Duyarlı - Kibar
C. Saygılı  - Dürüst

2. Yusuf ve Harun çok iyi arka-
daştır. Yusuf iyi satranç 
oynarken Harun güzel kalecilik 
yapar.

 Yukarıdaki açıklamaya göre 
Yusuf ve Harun'un hangi yön-
lerinden söz edilmektedir?

 A. Duygusal özelliklerinden 
B. Güçlü yönlerinden
C. Fiziksel özelliklerinden
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5. Sınıf başkanlığı seçiminde;
 ★ İstediğim adaya oy veririm.
 ★  Öğretmenimin istediği ada-

ya oy veririm.
 ★  Arkadaşımın istediği adaya 

oy veririm.
 Yukarıdaki cümleyi hangisi ile 

tamamlarsak demokratik dav-
ranmış oluruz?

 A. ★  B. ★ C. ★

6. Han gi öğ ren ci nin ifa de si, dav ra
nı şı nın olum lu ol duğu nu be lir ti r?
A. Okul eş ya la rı mı 

özen siz kul la nı rım.

B. Ar ka daş la rı mı za 
kar şı pay la şmacı 

ol ma lı yız.

C. Ar ka da şı mı zın 
ba şa rı sı na öf ke len-

meliyiz.

8. Hangi cümle okul kaynakları-
nın doğru kullanılmadığını ifade 
eder?
A.  Okul bilgisayarında işim 

bitince kapatırım.
B.  Sınıfımızın ışıklarını her 

zaman açık tutarım.
C.  Sınıf tahtasına gereksiz 

yazılar yazmam.

7. Tuğçe, sınıf arkadaşlarının 
bazılarıyla eşyalarını paylaşı-
yor, bazılarının isteklerine ise 
kalp kırıcı cevaplar veriyor.

 Aşağıdakilerden hangisi Tuğ
çe'nin davranışını anlatır?

 A. Yardımseverlik
B. Liderlik
C. Ayrımcılık

9. Meslek seçerken aşağıdakiler-
den hangisine dikkat etmeliyiz?
A.  Severek yapabileceğimiz 

bir meslek olmasına
B.  Çok para kazandıran bir 

meslek olmasına
C.  Ailemizin istediği bir mes-

lek olmasına
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1. Aşağıdaki çocuklardan hangi-
sinin güçlü ve zayıf yönlerini 
tanıdığını söyleyemeyiz?

 A.  Berke: Güzel çizimler yapı-
yorum, mimar olmak istiyo-
rum.

B.  Doruk: Hangi alanda başa-
rılı olacağıma karar vere-
medim.

C.  Hasan: Sesim güzel olduğu 
için müziğe yöneldim.

3.   Oyun oynarken arkadaş 
seçerim.

   Arkadaşlarımın hatalarını 
yüzüne vurmam.

   Arkadaşımın sır olarak söy-
lediğini başkalarına söyle-
mem.

 Doğru olan ifadelere "D", yanlış 
olan ifadelere "Y" yazdığımızda 
hangi seçeneğe ulaşırız?

 A. D
D
Y

 B. Y
Y
D

 C. Y
D
D

2. Çınar, görev aldığı sosyal sorum-
luluk projesinde "Kitap toplama 
kampanyası" yapmıştır.

 Çınar için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?
A.  Yardımlaşma ve dayanış-

maya önem veren biridir.
B. Duyarsız biridir.
C.  Paylaşmayı sevmeyen biri-

dir.

4. Mahallede arkadaşlarınızla oyun 
oynuyorsunuz. Bir arkadaşınız 
oyun bozanlık yaptı.

 Sorunu nasıl çözersiniz?
A.  Kavga ederek çözerim.
B. Konuşarak çözerim.
C.  Onunla bir daha arkadaşlık 

etmeyerek çözerim.
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6. 
hastane K

D

G

B

park

okul

kırtasiye

 Yukarıdaki krokiye göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

 A. Park, okulun güneyindedir.
B.  Kırtasiye, parkın doğusun-

dadır.
C.  Hastane, okulun batısında-

dır.

5. e polis         e hakim 
 e avukat       e jandarma  
 e özel güvenlik
 Verilen meslek gruplarından 

han gi le ri gü ven li ği miz için ça lı
şır?
A. e, e, e
B. e, e, e
C. e, e, e

9. Han gi se çe nek te mes lek ler le 
il gi li eş leş tir me yan lış ya pıl mış
tır?
 A. Avu kat  ➠ Hayvan la rı 

te da vi eder.

 ➠B. Öğretmen Ye ni bil gi ler 
öğ re tir.

C. Polis Güvenliğimizi 
sağlar.

 ➠

8. "Bir yerin kuş bakışı görünüşü-
nün ölçüsüz olarak çizilmesine 
.......................... denir." cümlesinde 
boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?
A. harita   B. plan

C. kroki

7. Aşağıdakilerden hangisi arka-
daşlarımızda olmasını istediği-
miz olumlu değerlerdendir?
A.  Adaletsizlik
B. Sorumluluk
C.  Cimrilik
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1.  Babaannemin düğün fotoğraf-
larını gördüm. Eskiden fotoğ-
raflar sadece siyah beyazmış. 
Bu durum çok dikkatimi çekti. 

 Babaannesinin fotoğrafları-
nı inceleyen Arda'nın başka 
hangi unsurlar dikkatini çekmiş 
olabilir?
A. Eskiden giyilen gelinlikler
B.  Eski şarkılar
C.  Eski oyunlar

2. ★  Yüksek sesle müzik dinle-
mek

 ●  Balkondan halı, kilim silke-
lemek

 ▲  Selamlaşmak
 Hangi davranışlar komşuluk 

ilişkilerimize zarar verir?
 A. ★ - ▲ B. ★ - ● C. ● - ▲

3. ■  Ailede herkes üzerine 
düşen görevi yapmalıdır.

 ■  Ailede en çok annemiz 
çalışmalıdır.

 ■  Ailede sadece  bir kişinin 
çalışması yeterlidir.

 Yukarıda yer alan ifadelerden 
hangileri yanlıştır?

 A. ■ - ■ B. ■ - ■ C. ■ - ■

4. 
K

D

G

B
Ali’nin

evi

okul  

Ali, evinden çıkıp okuluna git-
mek için sırayla hangi yönleri 
takip etmelidir?

 A. Kuzey - Doğu
B.  Doğu - Güney
C. Batı - Güney
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5. Bey za: Bi zim ev de her kes 
bir bi ri ne yar dım eder.

 Ser gen: Bi zim ai le de her-
kes bir bi ri ne sev gi ve say-
gı gös te rir.

 Ye şim: Bi zim ai le de her 
şe ye ba bam ka rar ve rir.

 Yu ka rı da ki ço cuk lar dan han gi si 
için de mok ra tik bir ai le or ta mı 
yok tur di ye bi li riz?
A. Beyza           B. Sergen 
  C. Yeşim

8. Aşağıdaki teknolojik ürünler-
den hangisi evlerimizde iletişim 
amaçlı kullanılmaz?
A. Bilgisayar B. Telefon
  C.  Klima

9. ★  Derslerimizde başarılı olu-
ruz.

 ★  Yapacaklarımızı unutmayız.
 ★  İşlerimiz gecikir.
 Yu ka rı da ki ifa de ler den hangisi 

ya da han gi le ri plan lı ça lış ma
mı zın yararlarındandır?

 A. ★ - ★  B. ★ - ★
C. ★ - ★ - ★

7. 

?

Yapabileceklerim

Çiçek sulamak

Ekmek almak

........................................

 Hasan yapacağı işleri sırala-
mıştır.

 ? olan yere aşağıdakilerden 
hangisini yazabilir?

 A. Fatura yatırmak
B.  Pazara gitmek
C. Odamı toplamak

6. Çizme

Çikolata

Resim defteri

Paten

Mont

Tablet

 Tabloda verilen ürünlerden 
isteğimiz olabilecekleri kırmızı-
ya boyadığımızda hangi seçe-
neğe ulaşırız?

 A. 

B.  

C. 
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1. "Aile" için söylenen ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

 A.  Aile, geniş ve çekirdek aile-
olmak üzere ikiye ayrılır. 

B.  Aile içinde herkesin bir 
sorumluluğu vardır.

C.  Çekirdek aile; babaanne, 
dede, anne, baba ve çocuk-
lardan oluşur.

2. Çevremizdeki insanlarla iyi ile-
tişim kurabilmek için hangisini 
yapmamalıyız?

 A.  İyi bir dinleyici olmayı 
bilmeliyiz. 

B.  Konuşurken ses tonumuza 
dikkat etmeliyiz.

C.  Her zaman kendi istekleri-
mizi önemsemeliyiz.

3. Komşularımızın ................................. 
yanlarında olmalıyız.

 Yukarıdaki cümledeki boşluğu 
hangisi ile tamamlayamayız?

 A.  kötü günlerinde 
B. misafirleri geldiğinde
C. özel günlerinde

4. 

★ ★ ★

 Görsellerden hangisi dede-
min de çocukluğunda oynadığı 
oyuncaklardan biri olabilir?

 A. ★ B. ★ C. ★

5. 
Buzdolabı

Çamaşır
Makinesi

Fırın

Temizlik

Isıtma

Soğutma

 Evlerimizde kullandığımız tek-
nolojik aletler ve kullanım 
amaçlarının doğru eşleştirilme-
si hangi seçenekte verilmiştir?

 A.  B.  

C. 
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6. Annem bayat ekmekleri 
çöpe atar.
Alışverişe çıkmadan ön- 
ce alışveriş listesi hazır-
larız.
İhtiyaçlarımızı öncelikli 
alırız. Para kalırsa istekle-
rimizi alırız.

 Tutumlu olmaya yönelik olum-
lu davranışlara ✓  koyalım.

 Tablonun görüntüsü nasıl olur?
 A. ✓

✓

 B. 

✓

✓

 C. ✓

✓

7. Okul Ders Oyun Uyku

 Eda bir gününü planlarken 
yukarıdaki şekli yapmıştır.

 Şekle göre hangisi doğrudur?
 A.  En az zamanı derse ayır-

mıştır.
B.  En çok zamanı okula ayır-

mıştır.
C.  Oyun ve derse ayırdığı 

süre eşittir.

8. Kızılay Mah.

Gelincik Sok.

No: 18

 Zehra adresini eksik yazmıştır.
 Eksiklik aşağıdakilerden hangi-

sidir?
 A.  Babasının adını yazmamış-

tır.
B.  Telefon numarasını yaz-

mamıştır.
C.  Bulunduğu ilçe ve ili yaz-

mamıştır.

9. Teknolojik aletlerin faydaları

1.  Zamandan tasarruf 
etmemizi sağlar.

2.  İşlerimizi daha az emek 
harcayarak yaparız.

3.  Sağlığımızı olumsuz 
etkiler.

 Kaç numaralı ifade teknolo-
jik aletlerin faydalarından biri 
değildir?

 A. 1 B. 2 C. 3



95

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

3.
SINIF

HAYAT BİLGİSİ TEST
1

ki
ta

p&
kit

ap

SAĞLIKLI HAYAT

TEST
5

1.   Tarak Masa Gözlük

Havlu Kalem Diş fırçası

 Tablodaki ürünlerin kaç tane-
sini kişisel bakımımızı yaparken 
kullanırız?

 A. 3 B. 4 C. 5

3.   

Meyve ve sebzeleri mev-
siminde tüketmeliyiz.

Gıda ürünleri alırken 
son kullanma tarihine 
bakmalıyız.
Katkı maddesi olan ürün-
ler daha sağlıklıdır.

 Sağlığımızı korumak için yap-
mamız gerekenlere ✓ işareti 
koyalım.

 Tablonun görüntüsü nasıl 
olur?

 A. ✓

✓

✓

 B. ✓

✓

 C. 

✓

✓

4. ●  Ala ca ğı ma lı yet ki li sa tı cı-
sın dan alır.

 ■ Fiş ve fa tu ra kul lan maz.
 ▲ Ga ran ti bel ge si is ter.
 Bi linç li bir tü ke ti ci yu ka rı da

ki dav ra nış lar dan han gi le ri ni 
ya par?

 A. ● - ■ B. ● - ▲
    C. ■ - ▲

2. Aşağıdaki davranışlardan han-
gisi sağlık ve hijyen açısından 
olumlu bir davranıştır?

 A.  Başkalarının kişisel eşya- 
larını kullanabiliriz. 

B.  Açıkta satılan ürünlerden 
alabiliriz.

C.  Ortak kullanım alanların- 
dan  çıktıktan sonra el-
lerimizi yıkamalıyız.
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6.   Kış Sebzeleri Yaz Sebzeleri

Domates Lahana

Ispanak Fasulye

Pırasa Biber

 Sağlığımızı korumak için sebze 
ve meyveleri mevsiminde 
tüketmeliyiz.

 Buna göre tabloda hangi yiye-
ceklerin yeri yanlış verilmiştir?

 A. Domates - Lahana 
B. Ispanak - Fasulye
C. Pırasa - Biber

7. Ayşe mandalina, portakal ve 
limonun mevsimi olduğunu söy- 
ledi.

 Ayşe'nin bahsettiği mevsim 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A.  İlkbahar B. Kış
C. Yaz

9. Bazı insanların buğday, arpa 
gibi tahıllara hassasiyeti var-
dır. Bu tahılları içeren ürünle-
ri tükettiklerinde çeşitli sağlık 
sorunlarıyla karşılaşırlar.

 Yukarıda bahsedilen sağlık 
sorununun adı nedir?
A. Diyabet 
B. Çölyak
C. Obezite

8. Kullandığım peçetele-
ri ortalıkta bırakırım.

Çekirdeklerin kabuk-
larını yerlere atarım.

Lavabodaki sabunları 
gerektiği kadar kulla-

nırım.

Ela

Ege

Naz
 Hangi çocuk ortak kullanım 

alanlarında uymamız gereken 
kurallara uygun davranmıştır?
A. Ela    B. Ege

C. Naz

5. Marketten aldığımız yoğurt 
için aşağıdakilerden hangisine 
dikkat etmemize gerek yoktur?

 A. Ambalajının sağlamlığına 
B. TSE damgasına
C.  Garanti belgesi olup olma-

masına
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1.   

Mecburi yaya 
yolu

Yaya giremez

Okul geçidi

 Trafik işaret levhaların anlam-
larıyla doğru eşleştirilmesi 
hangi seçenekte verilmiştir?

 A.  B.  C. 

4. Tra fik ışık la rı için aşa ğı da söy
le nen ler den han gi si doğ ru dur?
A.  Tra fi ği dü zen ler, ka za ris-

ki ni azal tır.
B. Sa de ce sü rü cü ler için dir.
C.  Cad de le rin renk li ve gü zel 

gö rün me si ni sağ lar.

5. Aşa ğı da ki ifa de ler den 
han gi si yan lış tır?

A.  Karşıdan karşıya geçerken 
önce sola sonra sağa ve 
tekrar sola bakarız.

B.  Ehliyetsiz taşıt kullanabili-
riz.

C.  Toplu taşıma araçlarına ön 
kapıdan ve sırayla binmeli-
yiz.

3. Trafik kazasıyla kar şı laş tı ğı
mız da öncelikli olarak han gi si ni 
ara rız?

 A.  B.  

    C.

2. Han gi çocuğun davranışı ev 
kazalarına neden olabilir?
A. Kibritle oynamayı 

severim.

B. Bebeklerimle zaman 
geçirmek çok hoşu-

ma gider.

C. Evdeki elektrikli 
araçlardan uzak 

dururum.
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6. Selin okul dan eve gi di-
yor du. Da ha ön ce hiç 
gör me di ği bir ara ba 
ya nın da dur du. Ara-
ba nın için de ki am ca 
Selin’e, “Se ni eve gö tü-
re yim mi?“de di. 

 Sizce Selin bu soruya nasıl 
cevap vermelidir?
A.  Sa mi mi dav ran ma dan ora-

dan uzak laş ma lı dır.
B.  “Ta mam.“ di ye rek ara ba ya 

bin me li dir.
C.  “Git ba şım dan!“ di ye ba ğı-

ra rak kaç ma lı dır.

7. • Elektrik çarpmaları
• Zehirlenmeler
• Trafik kazaları
• Yangın

 Canan tahtaya evde başımıza 
gelebilecek kazaları yazarken 
hata yapmıştır.

 Hangisini silerse hatası düzel-
miş olur?
A. Zehirlenmeler
B. Trafik kazaları
C. Yangın

8. 

★ ★

★

 Görselleri verilen alanlardan 
hangisi güvenli oyun alanla-
rından biri değildir?

 A. ★ B. ★ C. ★

9. Okul bahçesinde top oynarken 
topumuz dışarı kaçtı. Hepimiz 
çözüm önerileri sunduk.

 Hangi öğrencinin çözümü daha 
doğrudur?
A. Koşarak dışarı 

çıkıp alalım.

B. Yoldan geçen bir 
büyüğümüzden 

yardım isteyelim.

C. Bahçe duvarından 
atlayarak dışarı 

çıkıp alalım.
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1. Aşa ğı da ki tra fik levhalarından 
han gi si okul yo lu ol du ğu nu 
be lir tir?

 A.  B.  C.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si tra fi ği 
olum suz yön de et ki le mez?
A.  Tra fik ku ral la rı nı bil me mek
B. Trafik polisini dinlemek
C.  Tra fik ışıklarına ve işa ret-

le ri ne uy ma mak

4. Yağışlı ve karlı havalarda tra-
fikte olumsuzluk yaşamamak 
için hangi davranışı yapmalı-
yız?
A. Hızımızı artırmalıyız.
B.  Trafik kurallarına uyarak 

yavaş gitmeliyiz.
C.  Önümüzdeki araca çok 

yakın gitmeliyiz.

5. Bisiklet, kaykay gibi araçları 
kullanırken güvenliğimiz için 
bazı önlemler almamız gerekir.

 Buna göre aşağıdakilerden han-
gisini bisiklet kullanırken takma-
mıza gerek yoktur?

 A.  B.  C. 

3. Yol da bir tra fik ka za sı gör dü-
nüz ve bu nu bil dir me niz ge re-
ki yor.

 Aşa ğı da ve ri len te le fon nu ma
ra la rın dan han gi lerini ara ma lı
sı nız?
A. 118 - 156 
B. 110 - 177 
C. 112 - 155 
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7. 

 Yukarıdaki görsel neyi ifade 
etmektedir?
A.  Arkadaşımızla tartıştığımız-

da toplanacağımız alandır.
B.  Deprem, sel gibi doğal 

afetlerde insanların güven-
liği için yapılan toplanma 
alanlarıdır.

C.  Ailemizle gideceğimiz alan-
lardır.

8.   Yabancıların verdiği hedi-
yeyi almam.

   Hoşuma gitmeyen davra-
nışları aileme söylerim.

   Aileme haber vermeden 
parka oynamaya giderim.

 Güvenliğimiz için doğru olan 
davranışlara ✓ işareti koyalım. 

 Kutuların görüntüsü hangi seçe-
nekteki gibi olur?

 A. ✓

✓

 B. 

✓

✓

 C. ✓

✓

✓

9. •  Makas, bıçak gibi kesici alet-
lerle oynamak

 •  Bilmediğimiz kimyasal mad-
delerle oynamak

 •  Oyuncaklarımızla oynamak
 •  Kibritle oynamak
 Yukarıdakilerden kaç tanesi ev 

kazalarına neden olabilir?
 A. 3 B. 2 C. 1

6. Ceren'e tanımadığı biri hoşlan-
madığı bir davranışta bulundu. 
Ceren bu durumdan çok utandı.

 Aşağıdakilerden hangisi Ce 
ren'in yapması gereken bir 
davranıştır?
A.  Oradan hızla uzaklaşıp 

durumu ailesine anlatmalı-
dır.

B.  Utanıp kimseye söyleme-
melidir.

C.  Korkup hiç sesini çıkarma-
malıdır.



101

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

3.
SINIF

HAYAT BİLGİSİ TEST
1

ki
ta

p&
kit

ap

ÜLKEMİZDE HAYAT

TEST
8

1. MUHTAR

 Yukarıdaki yönetici hakkında 
söylenenlerden hangisi yanlış-
tır?
A.  Köy ya da mahallenin 

yöneticisidir.
B.  Seçimle iş başına gelir.
C. İlçeyi yönetir.

2.   Vali

Kaymakam

Muhtar

 Tablodaki yöneticilerin yönet-
tiği birimleri karşılarına yazar-
sak sıralama nasıl olur?

 A. İl
İlçe
Köy

  B. İlçe
Köy
İl

C. İlçe
İl
Köy

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ata
türk’ün Türk mil le ti ne yap tı ğı 
hiz met ler den bi ri de ğil dir?
A. Cumhuriyeti ilan etti.
B. Arap harflerini kabul etti.
C.  Fabrikalar, yollar, köprüler 

yaptırdı.

4. Yan da ki re sim Ata 
türk’ün ön der li ğin de 
ya pı lan han gi ye ni
lik le il gi li dir?
A. Soyadı Kanunu
B. Kılık kıyafette değişiklik
C. Seçme ve seçilme hakkı

5.   "Hayatta en hakiki mürşit ilim-
dir."

 Atatürk'ün yukarıdaki sözü 
onun hangi özelliğini anlat-
maktadır?
A.  İlime verdiği önemi
B.  Sanata verdiği önemi
C.  Spora verdiği önemi
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6. İnsanlar yaşadıkları ülkeleri .....
........................... gibi sebeplerle ter-
ketmek zorunda kalırlar.

 Cümledeki boşluğa hangi ifa-
delerin gelmesi doğru olmaz?
A. doğal afetler
B. savaşlar
C.  yeni yerler görmek

9. Rusların Erzurum'u işgaline 
karşı halk direnişinin simge-
si hâline gelmiş Türk kadın 
kahramanıdır.

 Hakkında bilgi verilen kadın 
kahramanımız kimdir?
A. Engin Arık
B. Halide Edip Adıvar
C. Nene Hatun

7. ★   Müzeler sayesinde kültürü-
müz ve tarihîmiz hakkında 
bilgi sahibi oluruz.

 ▲  Tarihî ve doğal güzellikleri-
mizi korumak bizim sorum-
luluğumuz değildir.

 ●  Millî bayramlar birlik ve 
beraberlik içinde kutladığı-
mız günlerdendir.

 Hangi sembolle gösterilen 
ifade yanlıştır?

 A. ● B. ▲ C. ★

8.   Vecihi Hürkuş

Zihni Derin

Nuri Demirağ

 Tabloda yaptığı çalışmalarla 
ülkemize hizmet etmiş insanlar 
verilmiştir.

 Hangi seçenekte tablodaki 
insanların hizmet ettiği alan-
lardan biri yoktur?
A.  Uçak yapımı ve havacılık 

alanında hizmet etmiştir.
B.  Ziraat, alanında hizmetleri 

olmuştur.
C.  Sanat ve mimarî alanda 

hizmetleri olmuştur.
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2. Görsellerden hangisi doğal turis-
tik bölgelerimizden biri değildir?
A.  B. 

C. 

1. • Tarihî kaleler • Göller
 • Köprüler   • Denizler
 • Yollar   • Çeşmeler
 Yukarıdakilerden kaç tanesi 

ülkemizdeki kültürel varlıklara 
örnek verilebilir?

 A. 5 B. 4 C. 3

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Ata
türk’ün ön der li ğin de ya pı lan 
ye ni lik ler den bi ri de ğil dir?
A. Herkesin bir soyadı oldu.
B.  Ar şın ye ri ne ok ka kul la nıl-

ma ya baş lan dı.
C.  Ye ni Türk harf le ri ka bul 

edil di.

4. ● Latin alfabesini kullan
 maya başladık.
● Takvim, saat ve ölçüler
 de yenilik yapıldı.  
● Halkı padişah yönetme
 ye başladı.

 

Tah ta ya yaz dık la rım
dan han gi si cum hu ri
yet yö ne ti mi nin ge tir
di ği ye ni lik ler ara sın
da sa yı la maz?

 A. ● B. ● C. ●



104

ki
ta

p&
kit

ap

6. Aşağıdakilerden hangisi ortak 
kullanım alanlarında dikkat 
etmemiz gereken kurallardan 
biridir?
A.  Toplu taşıma araçlarında 

yaşlı ve engelliler için ayrıl-
mış yerlere oturmamalıyız.

B.  Okuldaki kaynakları istedi-
ğimiz gibi kullanabiliriz.

C.  Park ve piknik alanlarına 
atıklarımızı bırakabiliriz.

7. Aşağıdaki günlerden hangisi 
millî birlik ve beraberlik içinde 
toplum olarak andığımız gün-
lerden biri değildir?
A.  Cumhuriyet Bayramı
B.  15 Temmuz Demokrasi ve 

Millî Birlik Günü
C.  Doğum günleri

8. Son yıllarda ülkemize savaş 
nedeniyle göç etmiş birçok kar-
deşimiz vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu 
insanların sorunlarından biri-
dir?
A.  Dil sorunu
B. Eğlenme sorunu
C. Giyinme sorunu

9. Naim Süleymanoğlu kazandı-
ğı başarılarla ülkemizin adını 
Dünya'ya duyuran kişilerden 
biridir. 2017 yılında vefat 
etmiştir.

 Naim Süleymanoğlu hangi 
alanda ülkemizin adını duyur-
muştur?
A. Spor B. Sanat

C. Futbol

5.	 I.	 Plan	lı	ve	dü	zen	li	ça	lı	şır	dı.
	 II.	 ‹le	ri	gö	rüş	lüy	dü.
	 II	I.	Ace	le	ka	rar	ve	rir	di.
	 IV.	Va	tanı	nı	 ve	 mil	le	ti	ni	 çok	

se	ver	di.
 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri Ata  

türk’ün ki şi lik özel lik le rin den dir?
A. I ve II
B. I, II ve IV
C. II ve III
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1. Ağaçların büyü-
yüp gelişmesi için 
aşağıdakilerden 
hangisine ihtiyaç 
yoktur?

A. Güneş
B.  Hava ve su
C.  Gıda maddeleri

2.   Bitkiler, insanların ve hay-
vanların yaşaması için 
gereklidir.

   Her bitki her ortamda 
yetişir.

   Elmanın yetişmesi için çok 
suya ihtiyacı vardır.

 Yukarıdakilerden doğru ifade-
lere , yanlış ifadelere  
yaparsak hangi seçenekteki gibi 
olur?

 A.  B.  C. 

3. .............................. gücünden yarar-
landığımız bir hayvandır.

 .............................. etinden, sütünden 
yararlandığımız bir hayvandır.

 ▲ ve ■ yerine hangi hayvan-
lar yazılabilir?

A. Öküz   İnek
B. At   Eşek
C. Tavuk   Tilki

▲

■

▲ ■

4. •  Ülkemizin en yağışlı bölgesin-
de yetişir.

 •  Çok suya ve neme ihtiyacı 
vardır.

 •  Yaz kış içilir.
 Hakkında bilgi verilen bitki 

aşağıdakilerden hangisidir?
 A.  B.  

    C. 
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5. Nesli tükenen canlılardan biri 
de ....................................................dır.

 Cümleyi hangi hayvanın 
adıyla tamamlamamız uygun 
olur?
A. aslan B. ceylan

C. kelaynak kuşları

9. Aşağıdakilerden hangisi kuzeyi 
göstermez?
A.  Ağaçların yosun tutmuş 

yüzeyi
B. Güneş’in doğduğu yön 
C. Kutup Yıldızı

8. Geri dönüşüme gönde-
rerek ülke ve aile eko-
nomisine katkı sağlarız.

 Kerem'in bahsettiği ürünler 
aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?
A.  Plastik - cam
B. Toprak - meyve atıkları
C. Kâğıt - pil

6. Yan da ki şe kil de 
nu ma ra lan dı rıl mış 
yer ler han gi yön
le ri gös ter mek te
dir?

 

     I          II          III       

A. Kuzey-

batı

Güney-

batı

Doğu

B. Kuzey-

doğu

Güney-

doğu

Batı

C. Doğu Batı Güney-
doğu

Kuzey
I

II
III

Güney

7.   Çevre kirliliği

?

Bilinçsiz avlanma

 Tabloya hayvan neslinin tüken-
mesine neden olan faktörler 
yazılacaktır.

 Aşağıdakilerden hangisini ? 
yerine yazabiliriz?
A. Kimyasal maddeler
B. Bitkilerin çokluğu
C.  Vahşi hayvanlar

10. ★   Bilinçsiz insanlar
 ▲  Açıkta bırakılan çöpler
 ✿  Arıtma tesislerinin kurulması
 Yukarıdakilerden hangileri 

çevre kirliliğinin nedenlerinden 
olabilir?

 A. ✿ - ▲   B. ★ - ✿  
     C. ★ - ▲
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CEVAP ANAHTARI

3.
SINIF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A B A B A C C B C C B C B

Matematik Doğal Sayılar - Test 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C A C C B B C B A B C B B

Matematik Doğal Sayılar - Test 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A A C B A B C A B A

Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi - Test 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B B A A C C B A C A

Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi - Test 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B B C B C B C A C B A

Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi - Test 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B B C B C C B B A B C C A

Matematik Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi - Test 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B B A C B C A C A C A

Matematik Veri Toplama ve Değerlendirme - Test 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B A C A C B B C C B C

Matematik Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi - Test 8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A C A A B A C C B A C

Matematik Zamanı Ölçme - Test 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C C A B A C B C C B C

Matematik Paralarımız - Test 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C B C C B B A B C B B

Matematik Tartma - Test 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C A B A C A B B C C B

Matematik Geometrik Cisimler ve Şekiller - Test 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B C A A B C A C B B

Matematik Geometride Temel Kavramlar - Uzamsal İlişkiler - Test 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B A C C A B C B C B B

Matematik Uzunluk Ölçme - Test 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C C A B B A B C C

Matematik Çevre Ölçme - Test 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C A B C C A A B A B C

Matematik Kesirler - Test 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A A B C B A B A C A C

Matematik Doğal Sayılarla Bölme İşlemi - Test 9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B C B C C B C A C B C A

Türkçe Kelime Bilgisi - Test 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C C A C B A A B B A

Türkçe Kelime Bilgisi - Test 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B C A C B C A B A C C

Türkçe Kelime Bilgisi - Test 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C B B A C C B B C

Türkçe Kelime Bilgisi - Test 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C B A B A C B C C A

Türkçe Cümle Bilgisi - Test 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A B B A A C B B C B C

Türkçe Ad (İsim) Bilgisi - Test 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C B B A C C B B A B B

Türkçe Hece - Harf Bilgisi - Test 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A B A C C B C A C B C

Matematik Sıvı Ölçme - Test 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A C C B A C C B B

Matematik Alan Ölçme - Test 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A B A B A A B C B C

Türkçe Noktalama İşaretleri - Test 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C B A B A C A B C B

Türkçe Noktalama İşaretleri - Yazım Kuralları - Test 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C A A B B A C B B C

Türkçe İş, Oluş, Hareket Bildiren Kelimeler - Test 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A B B A C C B C B C

Türkçe Yazım Kuralları - Test 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B A A C B A B C A B B

Türkçe Ad (İsim) Bilgisi - Test 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C A A B C A B B A C C

Türkçe Varlıkların Özelliklerini Belirten Kelimeler - Test 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C A C A A B A B A B B

Türkçe Adların Yerine Kullanılan Kelimeler - Test 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C B B A C C B A

Fen Bilimleri Gezegenimizi Tanıyalım - Test 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C C B A C B B A

Fen Bilimleri Beş Duyumuz - Test 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A C A C B C B C

Fen Bilimleri Kuvveti Tanıyalım - Test 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C A C A C B A C

Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım - Test 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C B C B A B C B

Fen Bilimleri Maddeyi Tanıyalım - Test 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C C B B A C B C

Fen Bilimleri Çevremizdeki Işık ve Sesler - Test 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C A B C C B A C A

Fen Bilimleri Çevremizdeki Işık ve Sesler - Test 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C A C B A B C C B

Fen Bilimleri Canlılar Dünyasına Yolculuk - Test 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C C A C A C

Fen Bilimleri Elektrikli Araçlar - Test 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B C B B C B C A C

Fen Bilimleri Elektrikli Araçlar - Test 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B C A A B C B A

Hayat Bilgisi Okulumuzda Hayat - Test 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C B C B B C A

Hayat Bilgisi Okulumuzda Hayat - Test 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A B B A C A C C A

Hayat Bilgisi Evimizde Hayat - Test 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C B A C B A C C

Hayat Bilgisi Evimizde Hayat - Test 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A C B B C A B C B

Hayat Bilgisi Sağlıklı Hayat - Test 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B A C A B A B C B

Hayat Bilgisi Güvenli Hayat - Test 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B C B C A B A A

Hayat Bilgisi Güvenli Hayat - Test 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A B C A C B C C

Hayat Bilgisi Ülkemizde Hayat - Test 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C C B C B A C A A

Hayat Bilgisi Ülkemizde Hayat - Test 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C B A C C B A B B C

Hayat Bilgisi Doğada Hayat - Test 10
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