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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Meh met Âkif ER SOY

İSTİKLAL MARŞI





TÜRKÇE 5

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 1Ses Bilgisi

Ihlamur Ağacı
Alaz sabah erkenden kalktı. Aylardan mayıs, günlerden pazardı. Evin 

bahçesine inip en iyi arkadaşı ıhlamur ağacının yanına gitti. Ne de güzel 
dalları vardı. Kokusuna hayrandı. Bütün gün kokusunu içine çekip gövdesine 
dayanıp kitap okudu.                 Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk dört soruyu  metne göre cevaplayınız.( 4x5=20 puan)

1. Olay hangi gün yaşanmıştır?

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

2. Alaz'ın en iyi arkadaşı kimdir?

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

3. Alaz bütün gün ne yaptı?

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

4. Alaz ne zaman kalktı?

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

B)  Aşağıdaki harfler sözlük sırasına göre dizilmiştir. Boş bırakılan yerleri ta-
mamlayınız. (5x4=20 puan)

D F K L

V Z Ğ I

Ö R

C) "limon, koltuk, börek, ışık, muz" kelimelerini alfabetik sıraya göre sıralayı-
nız. (5x4=20 puan)

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

Pazar günü yaşanmıştır.

Ihlamur ağacının kokusunu içine çekip gövdesine dayanıp kitap okudu.

Sabah erkenden kalktı.

Börek Işık Koltuk Limon Muz

Ç E M N

H İ

P S

Ü Y

Ihlamur ağacıdır.



6 TÜRKÇE

A B C D E Toplam

D)  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10x2=20 puan)

a. Alfabemizde ...................... harf vardır.

b. Alfabemizin kalın ünlüleri ...................... harfleridir.

c. Alfabemizin ince ünlüleri ...................... harfleridir.

d. Alfabemizin on yedinci harfi ...................... harfidir.

e. Alfabemizde ...................... harfi "n" harfinden sonra gelir.

f. Alfabemizde ...................... tane sesli harf vardır.

g. Alfabemizde ...................... tane sessiz harf vardır.

h. "Meraklı" kelimesine ...................... tane sesli harf vardır.

I. "Matematik" kelimesinde ...................... tane ince ünlü vardır.

i. Cumhuriyet kelimesinde ...................... tane kalın ünlü vardır.

3. "Sera" kelimesini oluşturan harf-
ler alfabetik sıraya dizildiğinde 
doğru sıralama nasıl olur?
A) s, r, a, e
B) a, e, r, s
C) e, a, r, s

2. Hangi kelimede ince ünlü harf 
sayısı en fazladır?
A) şeker B) kolye C) öğrenci

4.    
silgi kalem ceviz 

Yukarıdaki kelimeleri alfabetik 
(abecesel) sıraya dizdiğimizde 
ikinci sırada hangi kelime olur?
A) kalem B) ceviz C) silgi
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1. Hangi öğrencinin söylediği keli-
melerdeki ünlü harf sayısı diğer-
lerinden fazladır?
A) limon
B) kahvaltı
C) limonata

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5= 20 puan)

29

a, ı, o, u

e, i, ö, ü

21

3

2

2

8

o

n



TÜRKÇE 7

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 2Ses Bilgisi

Şeker
Emel, yatağından fırlayıp hızla mutfağa koştu. Küçüklüğünden beri şe-

kere çok düşkündü. Tam şekeri alacakken annesi seslendi. "Emel, kahvaltı 
yapmadan olmaz." Emel hemen elini yüzünü yıkadı ve kahvaltıya başladı. 
Rengârenk şekerler gözünün önünden gitmiyordu. Kahvaltısını bitirince en 
sevdiği şeker olan horoz şekerini afiyetle yedi.                            Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk dört soruyu  metne göre cevaplayınız. (4x5=20 puan)

1. Emel çocukluğundan beri neye düşkündü?

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

2. Emel yatağından fırlayıp nereye koştu?

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

3. Annesi Emel'e ne dedi?

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

4. Emel'in en sevdiği şeker nedir?

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

B)  Aşağıdaki kelimeleri ilk harflerine bakarak sözlük sırasına göre diziniz. 
(6x5=30 puan)

H masal  H güzel

H sepet  H yeşil

H halı  H fil

  1............................ 4............................

  2............................ 5............................

  3............................ 6. ...........................

Şekere düşkündü.

Mutfağa koştu.

Kahvaltı yapmadan olmaz, dedi.

Horoz şekeridir.

fil

güzel

halı

masal

sepet

yeşil
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A B C D Toplam
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3.    
pilot kırmızı genç 

Yukarıdaki kelimeleri alfabetik 
(abecesel) sıraya dizdiğimizde 
üçüncü sıradaki kelime hangisi 
olur?
A) pilot B) genç C) kırmızı

2. Aşağıdaki meyvelerden hangisi-
nin adı sözlük sırasında diğerle-
rinden önce gelir?
A)  B) 

C) 

4. 8 rakamının yazıyla yazılışındaki 
ince ünlü harfler hangi seçenek-
te verilmiştir?
A) k, z B) e, i C) e, k

5. "çaydanlık" kelimesinde kaç ünlü 
(sesli) harf vardır?
A) 4 B) 3 C) 2

1. Hangi seçenekte yer alan atasö-
zünün harf sayısı diğerlerinden 
fazladır?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Sakla samanı gelir zamanı.
C) Öfkeyle kalkan zararla oturur.

C)  Tabloda verilen kelimelerin kaç sesten ve hangi harflerden oluştuğunu 
yazınız. (5x5=25 puan)

Ünlü Hafler
Kelime Kaç ses İnce Kalın Ünsüz harfler

gökkuşağı

heykel

kalem

marifet

asansör

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x5=25 puan)

9

6

5

7

7

2

1

1 4

42

1 1 3

2 4-

1 53



TÜRKÇE 9

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 3Hece Bilgisi

Köy Havası
Hava kararmak üzereydi. Ömer domatesleri toplayıp eve gitmeliydi. 

Dedesi Ömer'in gelmesini bekliyordu. Sabahtan beri tarladaydı. Ömer 
yaz tatilinde köyde olup tarlada çalışmayı çok seviyordu. Güne horoz se-
siyle uyanmak, taze yumurta yemek Ömer'in en sevdiği şeylerdi. Ömer 
eve geldiğine çok sevindi. Ninesi ona tarhana çorbası yapmıştı. İştahla 
çorbasını bitirdi.

Elif BEZCİ

A)  Aşağıdaki ilk dört soruyu  metne göre cevaplayınız. (4x5=20 puan)

1. Ömer yaz tatilinde nerede olmayı seviyordu?
...........................................................................................................................

2. Ömer'in en sevdiği şeyler nelerdir?
...........................................................................................................................

3. Ömer eve gidince neden sevindi?
...........................................................................................................................

4. Ömer çorbasını nasıl bitirdi?
...........................................................................................................................

a. Kelimeler harflerden ve .................................. oluşur.
b. Satır sonuna sığmayan kelimeler ...................... ile uygun heceden bölünür.
c. "Yüzük" kelimesinin ikinci hecesi ............................ tür.
d. "Cumhuriyet" kelimesinde ................ tane hece vardır.

B) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (4x4=16 puan)

......  "Tem-iz-lik" kelimesi hecelerine doğru ayrılmıştır.

......  Her hecede en az bir tane sesli (ünlü) harf bulunur.

C)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (2x2=4 puan)

Köyde olmayı seviyordu.

Güne horoz sesiyle uyanmak, taze yumurta yemektir.

Çünkü ninesi ona tarhana çorbası yapmıştı.

İştahla bitirdi.

hecelerden
kısa çizgi

-zük
4

Y

D



10 TÜRKÇE

A B C D E F Toplam

D)  Tablodaki kelimeleri hecelerine ayırınız. Hece sayısını yazınız. (5x4=20 
puan)

Kelime Hecelerine Ayrılmış Hâli Hece Sayısı

portakal

uçurtma

Çanakkale

Atatürk

Hanımeli

1. Aşağıdakilerden hangisi hecele-
rine doğru ayrılmıştır?
A) mer - div - en
B) ka - ran - lık
C) öğren - ci

3. Mehmet satır sonuna sığmayan 
"öğretmenimiz" kelimesini hangi 
seçenekte yanlış bölmüştür?
A) .......... öğret-
 menimiz
B) .......... öğretmen-
 imiz
C) .......... öğretme-
 nimiz

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
tek hecelidir?
A) kalp B) kese C) kutu

4. Aşağıdakilerden hangisi hem 
hece hem de kelimedir?
A) dı B) o C) le
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E)  Aşağıdaki kelimelerden hecelerine doğru ayrılanları işaretleyiniz. (4x5=20 

puan)

 Ayd-ın  Mar-ma-ra   Muğ-la  

 Kor-ku-luk                       Antal-ya                        De-niz-li

F)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

por - ta - kal 3

3

4

4

✗

✗

✗

✗

3

u - çurt - ma

Ça - nak - ka - le

A - ta - türk

ha - nı - me - li



TÜRKÇE 11

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 4Hece Bilgisi

Oyuncak
Hava iyice soğumuş, kış gelmişti. Elif kardeşiyle kar topu oynuyordu. 

Elif ile kardeşi çok üşüdüler. Elif kardeşine seslendi. "Melis, haydi eve 
gidelim." Kardeşi ısrarla gelmek istemiyordu. Karların arasında bir şeyler 
bulmuştu. Elif koşarak Melis'in yanına gitti. Melis gülümseyerek elindeki 
oyuncağı gösterdi. Melis oyuncak bir fil bulmuştu. Ona "Uzun Burun" is-
mini verdiler. 

Elif BEZCİ

A)  Aşağıdaki ilk dört soruyu  metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1. Olay hangi mevsimde gerçekleşmiştir?

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

2. Elif ile kardeşi ne oynuyorlardı?

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

3. Melis karların arasında ne buldu?

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

4. Oyuncağa hangi ismi verdiler?

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

......  "Kertenkele" kelimesinde 5 hece vardır.

......   "Spor" kelimesi Türkçe kelime olmayıp dilimize yabancı dillerinden    
girmiştir.

......  Sesli harfler tek başına hece olabilir.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (3x2=6 puan)

Kış mevsiminde gerçekleşmiştir.

Kar topu oynuyordu.

Oyuncak fil buldu.

Uzun  Burun ismini verdiler.

Y

D

D



12 TÜRKÇE

A B C D Toplam

4. te ker şe miz
 

Yukarıdaki heceleri kullanarak 
hangi kelime oluşturulamaz?
A) şeker B) temiz C) tekerlek

5.  ● ma ● el ● sa ● kas
 

Tablodaki hecelerde aşağıdaki 
kelimelerden hangisi oluşmaz?
A) elma B) makas C) elmas

2. Hangi kelimenin içinde "te" he-
cesi vardır?
A) tertemiz B) terlik C) telsiz

3. "maz-ra-ya" heceleri karışık ola-
rak verilen kelime hangisidir?
A) manzara B) yaramaz C) yara

6. Bir hece en fazla kaç harften 
oluşur?
A) 4 B) 2 C) 1

1. Hece ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
A) Her hecede bir ünlü harf bulu-

nur.
B) Satır sonuna sığmayan heceler 

kısa çizgiyle ayrılır.
C) "Masal" kelimesi üç heceden 

oluşur.

C) Aşağıdaki tablodaki cümlelerin hece sayılarını yazıyla yazınız. (5x6=30 puan)

Cümle Hece Sayısı

Bu sabah erken uyandım.

Spor, kalbi güçlendirir.

Mert sıcak süte ve keke bayılır.

Neriman çiçeği suladın mı?

İsmail arabaya bindi.
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D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (6x4=24 puan)

8

7

11

10

9



TÜRKÇE 13

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 5Kelime Bilgisi

Kardan Adam
Yılbaşına iki gün kalmıştı. Ayşe karın yağmasını bekliyordu. Yılbaşın-

da kar topu oynayıp, kardan adam yapmak için sabırsızlanıyordu. Gece 
yarısına kadar bekledi ama kar yağmadı. Üzülerek yatağına girdi. Sabah 
uyandığında çok mutlu oldu. Her yer bembeyaz olmuştu. Yılbaşında ar-
kadaşlarıyla kar topu oynayıp kardan adam yaptılar. Kardan adam üşü-
mesin diye beresini takmayı da unutmadılar.  

Elif BEZCİ

 Siyah  fakir  ak  dert  yurt  millet

1  ulus      2  beyaz      3  kara      4  yoksul      5  tasa      6  vatan

B)  Aşağıda verilen eş anlamlı kelimeleri kutuları numaralandırarak eşleştiri-
niz. (6x3=18 puan)

● yüksek ➙ ........................... ● çalışkan ➙ ...........................
● güzel ➙ ........................... ● uzak ➙ ...........................
● şişman ➙ ........................... 

C)  Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. (5x4=20 puan)

1. Ayşe neden üzülerek yatağına girdi?

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

2. Ayşe yılbaşında ne yapmak istiyordu?

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

3. Kardan adam üşemesin diye ne yaptılar?

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

A)  Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x5=15 puan)

Kar yağmadığı için üzülerek yatağına girdi.

Kar topu oynayıp kardan adam yapmak istiyordu.

Ona bere taktılar.

alçak
çirkin
zayıf

tembel
yakın

3 4 2 15 6



14 TÜRKÇE

A B C D E F Toplam

D)  Aşağıdaki cümlelerdeki eş sesli kelimeleri bulup diğer anlamı ile bulup 
cümle kurunuz. (3x5=15 puan)

1. Sürahi tamamen doluydu.

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

2. Hediyeyi verdiğimde yüz ifadesini görmeliydin.

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

3. Annem kekin yanına çay da yapmış.

................................................................................................
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3. Aşağıdaki kelime çiftlerinden 
hangisi anlam ilişkisi yönünden 
diğerlerinden farklıdır?
A) üst - alt
B) cimri - cömert
C) zayıf - sıska

2. 1     2        3       4

 veya - küpe - pencere - gibi
 Yukarıdaki kaç numaralı kelime-

lerin tek başına anlamı yoktur?
A) 1-4 B) 2-1 C) 3-2

1. Aşağıdakilerden hangisi kelime 
değildir?
A) o B) siz C) li

E) Tabloda uygun kelime türlerini (✗) işaretleyiniz (4x5=20 puan)

Kelime Basit Türemiş Birleşik

sivrisinek

sucu

elma

kalemlik

4. "Sami amca meyveleri sepete 
doldurup bana verdi." cümlesin-
de kaç tane kelime vardır?
A) 8 B) 7 C) 5

F)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x3=12 puan)

Sabaha kadar dolu yağdı.

Yazın denizde bol bol yüzerim.

Karadeniz'in akan çaylarına bakmaya doyum olmaz.

✗

✗

✗

✗



TÜRKÇE 15

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 6Kelime Bilgisi

Limonata
Ayşegül horozun sesiyle uyandı. Alt kattan mis gibi kızarmış ekmek 

kokusu geliyordu. Aşağıya inince dedesinin geldiğini gördü. Sevinçle ko-
şarak ona sarıldı. Annesi, dedesi geldiğinde hep limonata yapardı. Li-
monatayı Ayşegül de çok seviyordu. Dedesi Ayşegül'e kırmızı bir bisiklet 
almıştı. Ayşegül sevinçle dedesini öptü. Kahvaltılarını yaptılar. Sıra limo-
nataya gelmişti. Kırmızı bisikletine hayranlıkla bakarak limonatasını içti. 
Ayşegül düşündü ki aile dünyadaki en önemli şeydi.

    Elif BEZCİ

A)  Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1. Ayşegül neyin sesi ile uyandı?

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

2. Alt kattan ne kokusu geliyordu?

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

3. Dedesi Ayşegül'e ne almıştı?

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

4. Ayşegül'e göre dünyadaki en önemli şey neydi?

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

...... "Bin" kelimesi eş sesli bir kelimedir.

...... "Öğrenci" kelimesinin eş anlamlısı "talebe" dir.

...... "Anıtkabir" kelimesi türemiş bir kelimedir.

...... "Gelinlik" kelimesi basit bir kelimedir.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (4x2=8 puan)

Horozun sesiyle uyandı.

Mis gibi kızarmış ekmek kokusu geliyordu.

Kırmızı bisiklet almıştı.

Aileydi.

D

D

Y

Y
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A B C D E Toplam
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2. Aşağıdakilerden hangisi birleşik 
kelimedir?
A) açıkgöz B) pelerin C) sucu

1. Hangi cümledeki altı çizili keli-
me eş seslidir?
A) Taner yazın tatile İzmir'e gitti.
B) Kemal kütüphaneye defterini 

götürdü.
C) Ebru tabağını bitirdi.

3. Aşağıdaki kelime çiftlerinden 
hangisi anlam ilişkisi yönünden 
diğerlerinden farklıdır?
A) var - yok  B) kirli - temiz
           C) kırmızı - al

4. Aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde zıt anlamlı kelimeler bir 
arada kullanılmıştır?
A) Elif uzun saçını kestirdi.
B) Ece büyük elmayı bırakıp kü-

çük elmayı aldı.
C) Fatma kırmızı bir elbise aldı.

C)  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız.  (4x5=20 
puan)

a. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere ...................

............. kelimeler denir.

b. "İyi" kelimesinin zıt anlamlısı "...................." dür

c. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere ....................

kelimeler denir.

d. "Çelik" kelimesi yapı olarak .................... kelimedir.

H baykuş H kitaplık H su H Topkapı H gemi

D)  Aşağıdaki kelimeleri uygun kelime türleriyle eşleştiriniz. (5x4=20 puan)

1. Birleşik kelime 2. Türemiş kelime 3. Basit kelime

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x3=12 puan)

eş anlamlı

eş sesli

kötü

basit
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Değerlendirme 7Cümle Bilgisi

Yavru Köpek

Can okuldan dönüyordu. Yağmur yağmaya başladı. Eve daha çok var-
dı. Şimdiden ıslanmıştı. Giderken kaldırımda ıslanmış ve titreyen bir yavru 
köpek gördü. Hemen kucağına alıp evine götürdü. Annesi kapıda Can ile 
yavru köpeği görünce çok şaşırdı. Onları içeri alıp kuruladı. Yavru köpeğe 
bir kulübe yaptılar. O günden sonra Can ile köpek çok iyi dost oldular.

Elif BEZCİ

A)  Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız (4x5=20 puan)

1. Can eve giderken kaldırımda ne gördü?

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

2. Can nereden dönüyordu?

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

3. O gün hava nasıldı?

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

4. Annesi kapıda Can ile köpeği görünce ne yaptı?

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

...... Mert'in boyu Ahmet'in boyundan uzundur.

...... Gökyüzündeki yıldızlarla dertleştim.

...... Ela kitabı nereden aldın?

...... Rüyamda çiçeklerle dans ediyordum.

...... Melis eve geldi mi?

...... Mavi araba kırmızı arabadan daha güzeldi.

B)  Cümlelerden hayal ürünü olanın başına (H), karşılaştırma yapılan cümle-
nin başına (K), soru cümlesinin başına (S) yazalım. (6x5=30 puan)

Islanmış ve titreyen bir yavru köpek gördü.

Okuldan dönüyordu.

Yağmurluydu.

Onları içeri alıp kuruladı.

K

K

H

H

S

S
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A B C D Toplam

C) Tablodaki cümleleri olumlu ya da olumsuz olarak işaretleyiniz. (6x5=30 puan)

Cümleler Olumlu Olumsuz

Saçlarımı taramadım.

Öğretmen derse girdi.

Kahveyi şekerli içmem.

Bugün parka gittim.

Bu sabah okula geç kaldım.

Dedem bugün gazete okumadı.

2. Ali eve geldi. Evde bir heyecan 
vardı. Aydın'dan teyzesi gelmişti. 
Ali çok sevindi. Teyzesine sarılıp 
hasret giderdi. Beraber yemek 
yediler.

 Yukarıdaki metinde kaç cümle 
vardır?
A) 6 B) 5 C) 4

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
neden - sonuç ilişkisi vardır?
A) Dersime çalışmadığım için sı-

nıfta kaldım.
B) Vatanımı ve milletimi çok se-

verim.
C) Atatürk çocukları çok severdi. 
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1. Aşağıdakilerden hangisi bir cüm-
le değildir?
A) Sabah erkenden uyandım
B) O kalemi kaça aldın
C) Akşam Ali ve Melis

3. 

 Yukarıda kelimelerle kurulan an-
lamlı ve kurallı cümle hangisidir?
A) Annem söyledi yemeğimi yer-

sem çikolata yiyebileceğim.
B) Çikolata yiyebileceğimi söyledi 

annem yemeğimi yersem.
C) Annem yemeğimi yersem çi-

kolata yiyebileceğimi söyledi.

 yiyebileceğimiannemyemeğimi

söylediçikolata yersem

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

✗

✗

✗

✗

✗

✗
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Değerlendirme 8Cümle Bilgisi

Rüya
Ece Ay'ın üstünde oturuyordu. Arkadaşı Beril ise Dünya'dan ona el sal-

lıyordu. Ece kuyruklu yıldızın kuyruğundan tutup bütün gezegenleri gezdi. 
Her yer yıldızların ışığıyla parlıyordu.  Sonra birdenbire bir ses duydu. "Ece; 
uyan artık!" Ece gözlerini açtı. Annesi onu uyandırmaya çalışıyordu. "Haydi 
Ece, okula geç kalacaksın." Ece her şeyin bir rüya olduğunu anladı. 

Elif BEZCİ

A)  Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1. Ece gözlerini açınca neyi anladı?

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

2. Beril, Ece'ye nereden el sallıyordu?

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

3. Ece gezegenleri nasıl gezdi?

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

4. Ece kimin sesini duydu?

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

...... "Geç kalınmaz okula." cümlesi kurallı cümle değildir.

...... "Betül manava gitti." cümlesi olumsuz bir cümledir.

......  "Çünkü, fakat, ama, veya" kelimelerin tek başına bir anlamı yoktur.

...... "Bu sabah beşte" kelime grubu bir cümledir.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (4x2=8 puan)

Her şeyin bir rüya olduğunu anladı.

Dünya'dan el sallıyordu.

Kuyruklu yıldızın kuyruğundan tutup gezdi.

Annesinin sesini duydu.

D

D

Y

Y
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❏ "Bu kalem kimin?" cümlesi ............................. cümlesidir.

❏ "Eyvah, süt taştı!" cümlesi ............................... cümlesidir.

❏  "Kedi sessizce masanın altına saklandı." cümlesinde .......... tane kelime 
vardır.

C) Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız. (3x4=12 puan)

1. Bu yıl kitap fuarı Beylikdüzü'nde 
yapılacak.

 Yukarıdaki cümlede hangi soru-
nun cevabı yoktur? 
A) Ne zaman?    B) Nerede?
                C) Nasıl?

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
"Ne?" sorusuna cevap verir? 
A) Aysun balon aldı. 
B) Elif okula gitmiş. 
C) Mehmet geliyor mu?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
boş bırakılan yere "için" yazıla-
maz? 
A) Yorulduğu ...... yüzmekten vaz-

geçti.
B) Hasta olduğu ...... okula gide-

medi.
C) Yazı seviyorum ...... sıcağı sev-

miyorum.

4. 

olmamızısıra

istediöğretmen hemen

 Yukarıda kelimelerle anlamlı ve 
kurallı cümle oluşturulursa baş-
tan 4. sırada hangi kelime bulu-
nur? 
A) istedi B) olmamızı C) hemen

2. 

taradı saçlarınıama

kızgüzel tarakla 

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı 
ve kurallı bir cümle oluşturduğu-
muzda hangi kelime açıkta kalır?
A) kız B) ama C) tarakla
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D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x8=40 puan)

soru

ünlem

5
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Değerlendirme 9Ad

 
Uçurtma

Mayıs ayının ilk günleriydi. Masal, uçurtmasını tamir etti. Artık uçur-
maya hazırdı. Arkadaşı Ada ile buluşup ormana gittiler. Ada'nın uçurt-
masının üstünde papatyalar vardı. Önce piknik yaptılar. Sonra da uçurt-
malarını uçurdular. Eve döndüklerinde evde onları bir sürpriz bekliyordu. 
Masal'ın annesi üzümlü kek yapmıştı. Ada ile masal keki iştahla yediler.

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1. Olay ne zaman olmuştur?

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

2. Ada'nın uçurtmasının üstünde ne vardı?

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

3. Ada ile Masal ormanda neler yapmışlar?

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

4. Eve döndüklerinde nasıl bir sürprizle karşılaştılar?

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

......  Mehmet, kedi, papatya canlı varlık isimleridir.

......   "-ler,-lar" ekleri bir adın sonuna eklendiğinde o varlığın birden fazla ol-
duğunu ifade eder.

......   "Özel adlara gelen "-ler,-lar" ekleri kesme işareti ile ayrılır.

......   Dünyada benzeri olan, aynı türden varlıkların adlarına tür adı denir.

......   Kitap, defter, silgi canlı varlık isimleridir.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (5x2=10 puan)

Mayıs ayının ilk günlerinde olmuştur.

Masal'ın annesi üzümlü kek yapmıştı.

Papatyalar vardı.

Piknik yaptılar, uçurtma uçurdular.

D

D

D

Y

Y
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a. Dünyada tek olan, eşi ve benzeri bulunmayan varlıkların isimlerine ............... 
ad denir.

b. Dünyada benzeri olan, aynı türden varlıkların adlarına ............... adı denir.

c. Özel isimlere gelen ekler ............................................... ile ayrılır.

D) Aşağıdaki boşluklara uygun ifadeleri yazınız. (3x4=12 puan)

C) Aşağıdaki kelimelerin karşılarına özel ad - tür adı şeklinde yazınız. 
 (4x2=8 puan)

1. masa ➜.....................................  araba ➜.......................................

 Atatürk ➜..................................  Pamukkale ➜...............................

2. "Kalem, elmalar, silgi, bardaklar, şemsiye" kelimelerini çoğul ad ya da te-
kil ad olarak sınıflandırınız. (2x5=10 puan)

 Çoğul Adlar  ➜ ..........................................................

 Tekil Adlar  ➜ ..........................................................

2. "Bizim evin kapısına kedi geldi." 
cümlesinde kaç tane ad (isim) 
vardır?
A) 3 B) 4 C) 5
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3. "Köpek kulübeden çıktı." cümle-
sindeki adlar sırayla hangi hâl-
dedirler?
A) yalın ve -den hâli
B) yalın ve -de hâli.
C) -de hâli ve -den hâli

4. "Eve doğru koştu." cümlesinde 
altı çizili kelime adın hangi hâ-
lindedir? 
A) -i hâli           B) -e hâli
            C) yalın hâl

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
özel ad kullanılmamıştır? 
A) Yaz tatilinde Anıtkabir'e gittik.
B) Beyza elindeki şekeri yedi.
C) Her sabah yürüyüş yaparım.

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

Tür adı Tür adı

Özel ad

Elmalar, bardaklar

Kalem, silgi, şemsiye

özel

tür

kesme işareti

Özel ad
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Değerlendirme 10Adlar

Elma Şekeri
Burcu elma şekerini çok seviyordu. Evlerinin köşesinde Ahmet amca  

elma şekeri satıyordu. Burcu'nun, şekere alerjisi olduğu için yemesi yasaktı. 
Annesi Burcu'yu yine Ahmet amcayı ve elma şekerlerini izlerken gördü. Çok 
üzüldü. Annesi Burcu'ya bir süpriz yapmaya karar verdi. Elma şekeri aldı ve bir 
pakete koydu. Burcu'ya verdi. Burcu paketi açınca çok şaşırdı. "Ama yasaktı 
anne." dedi. Annesi gülümseyerek "Çok yemen zararlı, arada yiyebilirsin." dedi. 

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x10=30 puan)

1. Burcu neyi seviyordu?

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

2. Burcu neden şeker yiyemiyordu? 

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

3. Annesi Burcu'ya nasıl bir süpriz yaptı?

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

B) Aşağıdaki adları özelliklerine uygun bölümlere işaretleyiniz. (6x4=24 puan)

Sözcükler Özel ad Çoğul ad Tür adı Soyut Ad Tekil ad Topluluk adı

İstanbul

kedi

orman

hayal

çiçekler

bardak

Elma şekerini seviyordu.

Şekere alerjisi vardı.

Elma şekeri alıp pakete koydu.

✗

✗

✗✗

✗

✗ ✗

✗

✗

✗
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...... "Annem bana yeni elbiseler aldı." cümlesindeki altı çizili kelime tekil addır.

......  "Hediyeyi görünce çok sevindim." cümlesindeki altı çizili kelime "-i" hâl eki 
almıştır.

......   "Sibeller bize gelecekler." cümlesindeki altı çizili kelime özel ad olduğun-
dan "-ler" eki ayrı yazılmalıdır.

C)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (3x2=6 puan)

1. "Denizli'ye,  Pamukkale Traver-
tenlerini görmeye gideceğim." 

 Yukarıdaki cümlede kaç tane 
özel ad vardır?
A) 3 B) 2 C) 1

2. Aşağıdakilerden hangisi soyut 
isimdir?
A) kitap B) rüya C) çanta
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3. Aşağıdakilerden hangisi toplu-
luk adıdır?
A) masal B) kalem C) millet

4. Aşağıdakilerden hangisi somut 
isimdir?
A) üzüntü B) kedi C) sevinç

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi 
çoğul addır?
A) balon
B) mandalina
C) şapkalar

5. Aşağıdakilerden hangisi diğerle-
rinden farklı bir "hâl" eki almış-
tır?
A) kitabı B) evi C) camdan

8. Hangi kelime "hâl" eki almamış-
tır?
A) parkta B) sokak C) okula

6. H Bursa H şişe H tarak 
    H sandalye H Türkiye

 Yukarıdaki kelimelerden kaç ta-
nesi cins isimdir?
A) 3 B) 4 C) 5

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (8x5=40 puan)

D

Y

Y
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Gökkuşağı
Murat yağmuru çok severdi. Hele yağmurdan sonra çıkan gökkuşağını 

izlemek, onun en büyük zevkiydi. Sonbahar gelmişti. Yağmur yağacak mı? 
diye sürekli gökyüzüne bakıyordu. Hafta sonu evde otururken cama vuran 
yağmur damlalarının sesini duydu. Çok mutlu oldu. Pencereden yağmurun 
yağışını izledi. Ardından gökkuşağının yedi rengini de gördü.

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1. Murat neyi çok severdi? 

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

2. Murat'ın en büyük zevki neymiş?

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

3. Olay hangi mevsimde olmuştur?

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

4. Gökkuşağının kaç rengi varmış? 

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

◗ Ağaçta iki kuş vardı.

◗ Annem sulu portakal almış.

◗ Babam kırık sandalyeyi tamir etti.

◗ Dedem bana kırmızı ayakkabı aldı.

◗ Şu ev bizim evimiz.

B) Aşağıdaki cümlelerdeki varlığın özelliğini belirten kelimelerin altını çiziniz. 
(5x4=20 puan)

Yağmuru çok severdi.

Gökkuşağını izlemekmiş.

Sonbaharda olmuştur.

Yedi rengi varmış.
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◆ Beş şeker yedim.
◆ Sarı etek aldım.
◆ İhtiyar kadın ilacını içti.
◆ Yuvarlak masa aldık.

● Durum
● Şekil
● Renk
● Sayı

D)  Aşağıdaki cümlelerde varlığın hangi özelliğinin belirtildiğini eşleştirerek 
gösteriniz. (4x3=12 puan)

...... "Yarım elma yedim." cümlesinde varlığını sayısı belirtilmektedir.

......  "Yumuşak silgi" ifadesinde silginin şekli (biçimi) belirtilmektedir. 

......  Varlığın rengini, biçimini, durumunu, sayısını belirten kelimelere varlığın 
özelliğini bildiren kelimeler denir.

......  "Kırmızı bere yere düştü." cümlesinde sıfat (ön ad) yoktur.

C)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (4x2=8 puan)

2. Aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde varlığın durumu belirtil-
mektedir?
A) Manavdan iki karpuz aldım.
B) Anneme o elbiseyi aldım.
C) Kardeşim sıcak süt içer.

3. "Bazen varlığın özelliklerini işaret 
yoluyla belirtiriz."

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
buna örnektir?
A) O elmayı bana getirir misin?
B) Dedem kırmızı bisiklet almış.
C) Arkadaşıma üç kalem verdim.

4. "Kırmızı saçları örülüydü." cümle-
sindeki ön ad hangi kelimedir?
A) kırmızı B) saçları

C) örülüydü
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1. "Mavi balonum patladı." cümle-
sinde balonun hangi özelliği be-
lirtilmiştir?
A) rengi B) sayısı C) biçimi

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

D

D

Y

Y
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 12Adın Yerine Kullanılan Kelimeler

Pıtır
Zeynep, kedisi Pıtır'ın gürültüsü ile uyandı. Pıtır, beyaz tüylerinin üze-

rinde sarı benekleriyle ne de sevimliydi. Yanına gittiğinde Pıtır'ın bir ip 
yumağı ile oynadığını gördü. Pembe ip yumağını oradan oraya patisiyle 
fırlatıyordu. Pıtır, Zeynep'i görünce hemen yanına gitti. Pıtır'ı Zeynep'in 
kedileri çok sevdiğini bildiği için doğum günü hediyesi olarak dedesi ge-
tirmişti. Zeynep ile Pıtır kısa sürede çok iyi arkadaş oldular. Zeynep Pıtır'ın 
en çok kuyruğunu sallamasını seviyordu. Zeynep pencereden dışarıya 
baktı. Nisan'ın ikisiydi ve hava çok güzeldi.

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x10=30 puan)

1. Zeynep nasıl uyandı?

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

2. Zeynep en çok Pıtır'ın neyini seviyordu?

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

3. Olay ne zaman yaşanmıştır? 

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

......  "O gülerken ben ağlıyordum." cümlesindeki altı çizili kelimeler adın yerine 
kullanılmıştır.

......  "Ayşe ile Meltem kitap okuyorlar." cümlesindeki altı çizili kelimelerin yerine 
"onlar" kelimesi yazılabilir.

......  "Bu yemekten sen de yer misin?" cümlesinde "bu" kelimesi adın yerine 
kullanılmıştır.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (3x2=6 puan)

Kedisi Pıtır'ın gürültüsü ile uyandı.

Kuyruğunu sallamasını seviyordu.

Nisan'ın ikisinde yaşanmıştır.

D

D

Y
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A B C D Toplam

C) Adların yerine kullanılan kelimelerle cümleleri tamamlayınız. (5x2=10 puan)

1. Hangi cümlede adın yerine kul-
lanılan kelime yoktur?
A) Onlar her akşam gelirler.
B) Şu elbise güzelmiş.
C) Betül onlara yemek getirdi.

4. "Beyza beni anlamıyorsun." cüm-
lesindeki altı çizili kelimenin ye-
rine aşağıdakilerden hangisi kul-
lanılır?
A) o B) sen C) biz

3. ben - ödev - siz - onlar - elma - o
 

Yukarıdaki kelimelerden kaç ta-
nesi adın yerine kullanılan keli-
medir?
A) 5 B) 4 C) 3

5.  severiz - oyun - biz - oynamayı
 

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı 
ve kurallı bir cümle oluşturursak 
adın yerine kullanılan kelime ka-
çıncı sırada yer alır?
A) 1. B) 2. C) 3.

6. "Onları masaya bırak." cümlesin-
de adın yerine kullanılan kelime 
hangisidir?
A) masaya B) onları C) bırak

2. Aşağıdakilerden hangisi kişi adı 
yerine kullanılır?
A) biz B) şu C) bu

©
 K

ır
m

ız
ı B

ey
az

 Y
ay

ın
cı

lık

◆ ........................ eve gelmediler.

◆ ........................ elma yediniz mi?

◆ ........................ kitap okumayı çok severim.

◆ Zilin çaldığını .............................. duymadı.

◆ Öğretmen gelince .......................... ayağa kalktı.

kimse

ben

onlar

herkes

siz

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (6x9=54 puan)

Onlar

Siz

Ben

kimse

herkes
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 13Atasözü ve Deyimler

Merak
Melis kapının çalındığını duyunca koşarak kapıya gitti. Kapıyı açtığın-

da babasını elinde kocaman bir paketle gördü. Babasına sevinçle sarılıp 
elindeki paketi sordu. Babası, "Bu paket annenin." dedi. Melis pakette ne 
olduğunu merak etti. Babası paketi yatak odasına koydu. Melis gizlice oda-
ya girdi. Paketi açtı. İçinde şık porselen bir balerin heykeli vardı. Annesi ba-
lerinleri çok severdi. Heykeli eline aldı balerin birden yere düştü. Balerinin 
kafası kopmuştu. Çok üzüldü. Babasına her şeyi anlattı. Fazla merakın iyi 
olmadığını anladı.

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x10=30 puan)

1. Melis kapıyı açınca ne gördü?

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

2. Paket kimin içindi?

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

3. Melis paketi açtıktan sonra ne oldu? 

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

a. Etekleri tutuşmak  ➜  ......................................................

b. Ak akçe kara gün içindir.  ➜ ........................................

c. Gözden düşmek ➜  ......................................................

d. Damlaya damlaya göl olur. ➜  ......................................................

B)  Aşağıdaki cümlelerin sonuna "deyimdir, atasözüdür" şeklinde yazınız. (4x5=20 
puan)

Babasını elinde kocaman bir paketle gördü.

Annesi içindi.

Heykel yere düşüp kırıldı.

Deyim

Atasözü

Atasözü

Deyim
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A B C D Toplam

1. "Bir elin nesi var, iki elin sesi 
................" atasözünü tamam-
layan kelime hangisidir?
A) yok B) var C) olur

2. "Etekleri zil çalmak" deyiminin 
anlamı nedir?
A) Çok sevinmek
B) Çok sinirlenmek
C) Çok üzülmek

3. "Burnu büyümek" deyiminin an-
lamı nedir?
A) Hasta olmak
B) Kendini önemli ve üstün gör-

mek
C) Yalan söylemek

4. "Damlaya damlaya göl olur."  
Yukarıdaki cümle ne örneğidir?
A) atasözü B) deyim C) bilmece
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D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

❏  Tehlikeli bir durumdan kurtulmak 
isterken daha tehlikeli bir durumla 
karşılaşmak.

C)  Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz. (5x6=30 puan)

❏  Giderini mutlaka gelirine uydur-
malısın.

❏  Çok zor bir işle uğraşıp sırılsıklam 
terlemek.

❏  Hastalıktan kurtulmak, iyileşmek.

❏  İnsanı eğitmeye küçük yaşlarda 
başlanmalıdır. Büyüyünce onları 
eğitmek güç olur.

◗ Şifa bulmak

◗ Kan ter içinde kalmak

◗  Yağmurdan kaçarken doluya 
tutulmak

◗ Ayağını yorganına göre uzat.

◗ Ağaç yaş iken eğilir.
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 14İş, Oluş, Hareket Bildiren Kelimeler (Eylemler, Fiiller)

Can
Can pencereden dışarıya baktı. Haziran ayını çok seviyordu. Hava çok 

güzeldi. Güneş içini sıcacık yapmıştı. Bu havada en çok sevdiği şey bi-
siklete binmekti. Bisikleti Can'ın en iyi arkadaşıydı. Ona "Fırtına" diyordu. 
Bahçeye çıktı. Fırtına'yı alıp orman manzaralı yolda akşama kadar gezdi. 
Can düşündü ve dedi ki "Hayat çok güzel!"  

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk beş soruyu metne göre cevaplayınız. (5x10=50 puan)

1. Can hangi ayı çok seviyormuş? 

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

2. Can güzel havalarda ne yapmayı çok severdi?

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

3. Can'ın bisikletinin adı nedir? 

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

4. Can nerede gezmiş?

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

5. Can ne düşündü ve ne dedi? 

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

...... "Babam saçımı taradı." cümlesinde eylem bildiren kelimesi "taradı"dır.

...... İş, oluş, hareket bildiren kelimelere eylem denir.

...... "Ceyhun su içiyor." cümlesindeki eylem "Ceyhun" kelimesidir.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (3x2=6 puan)

Haziran ayını çok seviyormuş.

Bisiklete binmeyi çok severdi.

Fırtına'ymış.

Orman manzaralı yolda gezmiş.

"Hayat çok güzel." dedi.

D

D
Y
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A B C D E Toplam

1. "Annem evi sildi, süpürdü ve ha-
valandırdı." cümlesinde kaç tane 
eylem vardır?
A) 4 B) 3 C) 2

2. "İstanbul'da yağmur yağıyordu." 
 cümlesindeki eylem aşağıdaki-

lerden hangisidir?
A) yağmur  B) İstanbul'da
            C) yağıyordu

3. Aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinin eylemi bir hareketi bildir-
mektedir?
A) Asya oyun oynuyor.
B) Asya uyuyor.
C) Baran kitap okuyor.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi-
nin eylemi iş bildirmektedir?
A) Emre'nin boyu uzadı.
B) Kardeşim zamanla büyüyor.
C) Babam arabayı yıkıyor.
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❏  Sütümü içtikten sonra uyuyacağım.  ◗ Daha önce yapılmış.

❏  Dans kursuna gidiyor.    ◗ Şu anda yapılıyor. 

❏  Elif ödevlerini bitirmiş.    ◗ Daha sonra yapılacak.

C)  Aşağıdaki cümlelerde yapılan iş veya hareketin ne zaman gerçekleştiğini 
eşleştiriniz. (3x3=9 puan)

D)  Aşağıdaki cümlelerdeki iş, oluş, hareket bildiren kelimeleri bulup altını 
çiziniz. (5x3=15 puan)

◆ Ali denizde yüzüyor.

◆ Annem çamaşırları yıkıyor.

◆ Mehmet kar yağıyor.

◆ İsmail çay topluyor.

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

◆ Fatma bisiklete biniyor.
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 15Noktalama İşaretleri

Balon
Kemal, baloncuya büyülenmiş gibi bakıyordu. Rengârenk balonların 

hepsi onundu. Ceplerine baktı para yoktu. Baloncu kendisini izleyen bu 
çocuğu fark etti. "Hey küçük gelsene." dedi. Kemal heyecanla baloncunun 
yanına gitti. "Küçük, karnım çok acıktı, bana şuradan bir simit ile çay getir, 
ben de sana balon vereyim." dedi baloncu. Kemal baloncunun dediğini 
yaptı ve kırmızı balonu aldı. Çok mutluydu. Onun da bir balonu vardı artık. 

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x10=30 puan)

1. Kemal büyülenmiş kime bakıyordu?

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

2. Baloncu çocuğa ne söyledi?

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

3. Kemal hangi renkteki balonu aldı? 

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

1. Denizli (   ) nin horozu ünlüdür.
2. Mete geldi mi (   )
3.  Adresimiz, Kuşpınar Mahallesi, Zümrüt Sokak 

No: 5 Bandırma (   ) BALIKESİR
4. Eyvah, tabak kırıldı (   )
5. Elif pazardan elma (   ) armut (   ) muz aldı (   )
6.   "Kelebek" kelimesi ke (   ) le (   ) bek şeklinde he-

celerine ayrılır.
7. Ülkemizi çok seviyorum (   )

1. Ünlem işareti !

2. Virgül ,

3. Eğik çizgi /

4. Kısa çizgi -

5. Nokta .

6. Soru işareti ?

7. Kesme işareti '

B)  Aşağıdaki cümlelere gelmesi gereken noktalama işaretlerini yay ayraçla-
rın içine numaralarını yazarak eşleştirelim. (10x2=20 puan)

Baloncuya bakıyordu.

Bana şuradan simit ile çay getir sana balon vereyim, dedi.

Kırmızı renkteki balonu aldı.

7

6

3
1

2 2 5

4 4

5
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A B C D Toplam

C)  Boş bırakılan yerleri verilenlerden uygun olanı ile tamamlayınız. (6x5=30 
puan)

1. Özel adlara gelen ekleri ayırmak için ....................................... kullanılır.

2. Sıra bildiren sayılardan sonra ............................ konur.

3. Ard arda sıralanan eş görevli kelimelerin arasına ........................... konur.

4. Adres yazarken semt ve şehir adı arasına ................................... konur.

5. Karşılıklı konuşma cümlelerinin başına ................................... konur.

6. ................................... , soru cümlelerinin sonuna konur.

eğik çizgi virgül noktasoru işareti uzun çizgi kesme işareti

1. "Anne yemek yaptın mı( )" cüm-
lesinin sonuna hangi noktalama 
işareti konulmalıdır?
A) soru işareti
B) ünlem
C) kısa çizgi

3. "Eyvah süt taştı( )" cümlesinin so-
nuna hangi noktalama işareti 
konulmalıdır?
A) soru işareti
B) ünlem işareti
C) iki nokta işareti

2. Hangi kelimenin sonuna nokta 
konulmaz?
A) Bugün hava çok güzeldi
B) Burcu elbise aldın mı
C) Mehmet top oynuyor
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4. Elif  Selin ve Ece 3  sınıfa gi-
diyorlar 

 Yukarıdaki cümlelerde boş bıra-
kılan kutulara sırayla hangi nok-
talama işaretleri konulmalıdır?
A)                 B)   
              C)   

, ,
, , ,

,. . .

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

kesme işareti

nokta

virgül

eğik çizgi

uzun çizgi

Soru işareti
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 16Noktalama İşaretleri

Köy Tatili
Ege, yaz tatilini köyde geçirdi. Sabah horoz sesiyle uyanıyor, kümesten 

yumurtaları topluyordu. Ninesi inekten sağdığı sütü kaynatıp ona muhte-
şem bir köy kahvaltısı hazırlıyordu. Ege siniye bakınca çok sevindi. Sinide 
çökelek, omlet, bazlama, zeytin, reçel, bal ve buharı üstünde tüten süt 
vardı. Ege bütün yaz köyün temiz havasını ve doğal yaşamın tadını çıkar-
dı. Bir dilek diledi. Dileği hep köyde kalmaktı.

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x10=30 puan)

1. Ege yaz tatilini nerede geçirmiş?

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

2. Sinide neler varmış?

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

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

3. Ege'nin dileği neymiş? 

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

...... Satır sonuna sığmayan kelimeleri kesme işareti ile böleriz.

...... Noktalama işaretleri okuma ve anlamayı kolaylaştırır.

...... Bütün cümlelerin sonuna virgül konulabilir.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (3x2=6 puan)

Köyde geçirmiş.

Çökelek, omlet, bazlama, zeytin, reçel, bal, süt varmış. 

Hep köyde kalmakmış.

D

Y

Y



36 TÜRKÇE

4. Hangi seçenekte kesme işareti 
yanlış kullanılmıştır?
A) İsmail'in ayakkabısı burada. 
B) Ev'de tadilat var.
C) Pamukkale'den mutlu ay-

rıldım.

3. Adres yazımında kullanılan eğik 
çizgi hangisinde yanlış kullanıl-
mıştır?
A) Numara 8/1
B) Küçükçekmece / İstanbul
C) Gönderen / Ata Demir

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
ünlem yanlış kullanılmıştır?
A) Yaşasın, okullar açıldı!
B) Heey! Buraya bakar mısın?
C) Bugün çok çalıştım!
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◆  Acı, sevinç, üzüntü, korku, heyecan ve şaşkınlık gibi duyguları belirten keli-
me ve cümlelerden sonra ..................... işareti konur.

◆ Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için ...................................... kullanılır.

◆ Sıra bildiren sayıların sonuna..................... konur.

◆ Tarihlerin yazılışında gün, ay, yıl belirten sayılar arasına ..................... konur.

D) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (4x6=24 puan)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi-
nin sonuna nokta konulmaz?
A) Yemeğini yedin mi ( )
B) Ali eve geldi ( )
C) Elif spor yaptı ( )

❏   Olamaz, anahtarımı evde unuttum(  )

❏   Sibel(  ) in saçları değişmiş.

❏   Ömer dişlerini fırçaladı(  )

❏   Taner kitap aldın mı(  )

◗  Soru işareti  ? 

◗  Ünlem İşareti  ! 

◗  Nokta işareti  . 

◗  Kesme işareti  ' 

C) Aşağıdaki cümlelerle noktalama işaretlerini eşleştiriniz. (4x5=20 puan)

A B C D E Toplam

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

ünlem

kesme işareti

nokta

nokta
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 17Noktalama İşaretleri

Deniz
Seher, bir balıkçının kızıydı. Neredeyse denizde büyümüştü. Her gün 

balık tutar, yemek için annesine getirirdi. Çok iyi de yüzerdi. Seher'e de-
nizkızı diyorlardı. Bir gün denizde bir çığlık duydu. Bir kız boğulmak üze-
reydi. Seher hemen denize atlayıp kızı kurtardı. Kızın adı Gül'dü. Tatile 
gelmişlerdi. Seher ile Gül çok iyi dost oldular. Tatili birlikte geçirdiler. 
Seher Gül'e yüzmeyi öğretti. 

A) Aşağıdaki ilk dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1.  Seher kimin kızıydı? 

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

2. Seher'e ne diyorlarmış? 

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

3. Seher denizde ne sesi duydu?

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

4. Seher Gül'e ne öğretti? 

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

a. Ayy  elim yandı 

b. Nasıl bir gün geçirdin 

c. İbrahim Çallı  nın resimleri çok güzeldir 

d. Babam manavdan elma  kivi, portakal almış 

e. Cumhuriyet 29  10  1923'te ilan edildi 

f. Resim paletini getirdin mi 

B)  Aşağıdaki kutucuklara uygun noktalama işaretlerinizi yazınız. (11x2=22 puan)

Balıkçının kızıydı.

Çığlık sesi duydu.

Yüzme öğretti.

Denizkızı diyorlarmış. 

, !

?

?

, .

.

.

. .

'
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A B C D Toplam

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
virgül yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Elçin, bu ay okula gidemedi.
B) Kumandayı eline aldı, yerine 

koydu.
C) Sevgili, Öğretmenim

2. Yeşil beyaz ve kırmızı renkleri çok 
severim.

 Yukarıdaki cümlede hangi keli-
meden sonra virgül (,) konmalı-
dır?
A) yeşil B) beyaz C) kırmızı

4. Yaşasın, dedem geliyor (  )
 Yukarıdaki cümlenin sonuna 

hangi noktalama işareti konul-
malıdır?
A) soru işareti (?)
B) ünlem İşareti (!)
C) nokta (.)

5. İlkbaharın gelişini nasıl anlarız(  )
 Yukarıdaki cümlenin sonuna 

hangi noktalama işareti konul-
malıdır?
A) nokta (.)
B) ünlem işareti (!)
C) soru işareti (?)

6. Eyvah, kahve döküldü(  )
 Cümlesinin sonuna hangi nokta-

lama işareti gelmelidir?
A) nokta (.)
B) ünlem işareti (!)
C) soru işareti (?)

3. Bu kitabı nereden aldın( )
 Yukarıdaki cümlenin sonuna 

hangi noktalama işareti konul-
malıdır?
A) soru işareti (?)
B) ünlem İşareti (!)
C) nokta (.)
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...... Soru cümlelerinin sonuna soru işareti konulur.

...... Özel adlara eklenen "ler, lar " gibi ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

...... "Vah vah yazık olmuş" cümlesinin sonuna soru işareti konulur.

...... "Zeynep niye geç kaldın" cümlesinin sonuna soru işareti konulur.

C)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (4x2=8 puan)

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (6x5=30 puan)

D

D

Y

Y
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 18Yazım Kuralları

Doğa Sevgisi
Ömer küçüklüğünden beri doğayı seviyordu. Her gün ormanda yürü-

yüş yapardı. Dostu olan ağaçların gövdelerine sarılırdı. Çimenlere uzanıp 
gökyüzünü izlerdi. Aklından geçirdiği şey ise bu güzel doğaya sahip çık-
ması gerektiğiydi.

Ada heyecanla o günün gelmesini bekliyordu.                        

Elif BEZCİ

A) Aşağıdaki dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x10=40 puan)

1.  Ömer küçüklüğünden beri neyi seviyordu?

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

2. Ömer ormanda ne yapardı?

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

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

3. Ömer'in dostu kimdi? 

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

4. Ömer aklından ne geçirdi? 

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

...... Ahmetler Ankaralı'dır. cümlesi doğru yazılmıştır.

......  "7 Ocak 1988 çarşamba günü doğdum." cümlesindeki "çarşamba" kelime-
sinin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

...... "Ben de okula geç kaldım." cümlesindeki "de" eki bitişik yazılmalıdır.

...... "Ayşe'nin gülümsemesi çok güzeldi." cümlesi doğru yazılmıştır.

B)  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başı-
na “Y” yazınız. (4x2=8 puan)

Doğayı seviyordu.

Doğaya sahip çıkılması gerektiğini geçirdi.

Ağaçlardı.

Yürüyüş yapardı. Ağaçların gövdelerine sarılırdı. Çimenlere uzanıp gök-

yüzünü izlerdi.

D

D

Y

Y
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A B C D Toplam

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
büyük harflerin yazımı ile ilgili 
yanlışlık vardır?
A) Sevgi'nin kedisi minnoş çok se-

vimlidir.
B) Mustafa ve Efe çok çalışkan 

çocuklardır.
C) Melis'in elbisesini aldık.
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3. "Martı Mahallesi Sevil sokak 
No:17/1 DENİZLİ"

 Yukarıdaki adresteki yazım yan-
lışı nasıl düzeltilmelidir?
A) "Mahallesi" kelimesinin ilk har-

fi küçük yazılmalıdır.
B) "Sokak" kelimesinin ilk harfi 

büyük yazılmalıdır.
C) "No" kelimesinin ilk harfi küçük 

yazılmalıdır. 

4. Elif köpeği karabaş ile oynadı.
           1    2             3
 Yukarıdaki kelimelerde yazım 

yanlışı olan kelime hangi numa-
ra ile gösterilmiştir?
A) 1 B) 2 C) 3

1. "Öğretmenler okul da çalışır." 
cümlesindeki yazım yanlışı nasıl 
düzeltilmelidir?
A) "Öğretmenler" kelimesindeki 

"-ler" ayrı yazılmalıdır.
B) "Okul da" kelimesi "okulda" 

şeklinde yazılmalıdır.
C) Okulun ilk harfi büyük yazıl-

malıdır.

1.  Benim en büyük hayalim paris'e gitmektir.

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

2. Pamuk pirenses masalını ondört defa okudum.

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

3. Bahçede karabaşın kulübesi var.

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

4. Bugün Ayşe'ler bize gelecek.

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

C)  Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını bulup altına doğrularını yazı-
nız. (4x8=32 puan)

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

Benim en büyük hayalim Paris'e gitmektir.

Pamuk Prenses masalını on dört defa okudum.

Bahçede Karabaş'ın kulübesi var.

Bugün Ayşeler bize gelecek.
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 19Yazım Kuralları

Prenses Elisa
Bulutların üstünde bir krallık varmış. Bu krallığın şımarık bir prensesi 

varmış. Prenses Elisa her şeyin istediği gibi olmasını istiyormuş. Ormanda 
dolaşırken karşısına bir peri çıkmış ve bir dilek dilemesini istemiş. Pren-
ses Elisa "Her şey istediğim gibi olsun." demiş. Peri dileği gerçekleştirmiş. 
Ama prenses Elisa çok mutsuz olmuş. Bu durum çok sıkıcı gelmiş. Bunu 
gören peri, dileği geri almış. Prenses Elisa bir daha şımarıklık yapmamış.

Elif BEZCİ

A)  Aşağıdaki üç soruyu metne göre cevaplayınız. (3x10=30 puan)

1.  Prenses Elisa nasıl bir prensesmiş?

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

2. Prenses Elisa ormanda dolaşırken ne olmuş?

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

3. Prenses Elisa neden mutsuz olmuş?

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

1.  Annem 12 temmuz 1957 tarihinde doğdu.

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

2. Babam kardeşim can ile Hastaneye gitti.

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

3. Ev de anahtarınımı unuttun?

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

4. Otuzbeş kişi sırada bekliyordu.

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

B)   Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup doğrusunu altına yazınız. 
(4x5=20 puan)

Şımarık bir prensesmiş.

Karşısına bir peri çıkmış ve bir dilek dilemesini istemiş.

Her istediğinin olması ona çok sıkıcı gelmiş.

Annem 12 Temmuz 1957 tarihinde doğdu.

Babam kardeşim Can ile hastaneye gitti.

Evde anahtarını mı unuttun?

Otuz beş kişi sırada bekliyordu.
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A B C D Toplam

1. "Aslı'nın oniki kalemi var." cümle-
sindeki yazım yanlışının düzeltil-
mesi için ne yapılmalıdır?
A) "Kalemi" kelimesi büyük harfle 

başlamalıdır.
B) "Oniki" kelimesi "on iki" şek-

linde yazılmalıdır.
C) "Aslı'nın" kelimesi "Aslının" şek-

linde yazılmalıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de "de" ekinin yazımı ile ilgili bir 
yanlışlık vardır?
A) Pencerenin kolun da sorun var.
B) Evde bütün gün oturdum.
C) Okulda spor yaptık.
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3. Hangi seçenekteki cümlede "-mı, 
-mi" soru ekinin yazımı yanlıştır?
A) Okula geldi mi?
B) Portakal aldın mı?
C) Ödevlerini yaptınmı?

4. "Sibel ankaraya gitti." cümlesin-
de yazım yanlışı olan "ankaraya" 
kelimesi nasıl yazılmalıdır?
A) Ankaraya
B) Ankara'ya
C) ankara'ya

5. "Merve elindeki kitabı aliye verdi." 
Cümlesinde yazım yanlışı yapı-
lan kelime hangisidir?
A) elindeki B) aliye C) kitabı

1.  Cümle içinde "dahi, bile" anlamına gelen "de, da" kelimeden ................  

yazılır.

2.  Hayvanlara verilen adlar .......................... addır ve .......................... harf-

le başlar.

3. Cins adların ilk harfi her zaman .............................. yazılır.

4. "Mi" soru eki kendisinden önceki kelimeden her zaman .................... yazılır.

5. Şiirde her dize genellikle .............................. harflerle başlar.

C) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (5x5=25 puan)

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x5=25 puan)

ayrı

özel büyük

küçük

ayrı

büyük
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 20Okuduğunu Anlama

Portakallı Kek
Esra mutfaktan gelen seslere uyandı. Mutfağa gittiğinde komşuları 

Nurten teyzenin geldiğini gördü. Annesi onları kahvaltıya çağırmıştı. Nur-
ten teyze bir paket getirmişti. Esra merakla pakette ne olduğunu sordu. 
Nurten teyze "Kahvaltıdan sonra görürsün, senin en çok sevdiğin şey." 
dedi. Esra düşündü ama en çok sevdiği şeyin ne olduğuna karar veremi-
yordu. Kahvaltı yaptılar. Esra merakla paketin açılmasını bekliyordu. An-
nesi Esra'ya seslendi. "Esra, Nurten teyzenin paketini getirir misin?" Esra 
koşarak annesine paketi getirdi. Esra paket açılınca çığlık attı. "Portakallı 
kek! En çok sevdiğim şey 'Evet' " dedi. Afiyetle keki yediler. 

Elif BEZCİ

1.  Esra niçin uyanmış?

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

2. Esra mutfağa gittiğinde kimi gördü?

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

3. Nurten teyze ne için gelmişti? 

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

4. Nurten teyze kimdir?

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

5. Esra neyi merak ediyordu? 

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

6. Paketin içinde ne varmış? 

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

A)  Aşağıdaki altı soruyu metne göre cevaplayınız. (6x10=60 puan)

Mutfaktan sesler geldiği için uyanmış.

Annesi onu kahvaltıya çağırmıştı.

Paketin içinde ne olduğunu merak ediyordu.

Portakallı kek varmış.

Komşularıdır.

Nurten teyzeyi gördü.
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4. Esra paketi görünce hangi duy-
guyu hissetti?
A) korku B) merak C) endişe

1. Esra paket açılınca ne yaptı?
A) Çığlık attı.  B) Çok üzüldü.
               C) Ağladı.

2. Esra merakla neyi bekliyordu?
A) Paketin açılmasını bekliyordu.
B) Keki yemeyi bekliyordu.
C) Parka gitmeyi bekliyordu.

3. Nurten teyze niçin gelmişti?
A) Esra'nın annesi onu kahvaltıya 

çağırmıştı.
B) Esra'nın annesine yardım et-

mek için gelmişti.
C) Kızı için kitap istemeye gelmişti.

B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5=20 puan)

Tatil
Ada iyi bir karneyle koca bir yılı bitirmişti. Babası karnesi iyi olursa 

onu istediği yere götüreceğini söylemişti. Ada bütün hafta nereye gide-
ceğini düşündü. En sonunda kararını vermişti. Pamukkale'ye gidecekti. 
Pamuğu andıran travertenleri görmeliydi. Hem merak ettiği başka şey de 
vardı. Denizli'deki büyük horoz heykeli. Babasına nereye gitmek istediğini 
söyledi. Babası gülümseyerek çok güzel bir tercih yapmışsın Ada, dedi. 
Babası Ada'ya temmuzun üçünde Pamukkale' ye gideceklerini söyledi. 
Ada heyecanla o günün gelmesini bekliyordu.                        Elif BEZCİ

1. Babası, Ada'ya karnesi iyi olursa ne yapacağını söyledi?

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

2. Ada tatil için nereyi seçti?

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

3. Ada'nın görmek istediği şeyler nelerdir? 

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

4. Babası Ada'yı tatile ne zaman götürecekti? 

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

C)  Aşağıdaki dört soruyu metne göre cevaplayınız. (4x5=20 puan)

A B C Toplam

©
 K

ır
m

ız
ı B

ey
az

 Y
ay

ın
cı

lık

Onu istediği yere götüreceğini söyledi.

Pamuğu andıran travertenler ve horoz heykelidir.

Temmuzun üçünde götürecekti.

Pamukkale'yi seçti.
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 21Görsel Tarama ve Görsel Sunu

3. Yandaki görsel 
aşağıdakilerden 
hangisi ile ilgilidir?
A) Eczane
B) Market
C)  Okul

5. Yukarıdaki grafiğe göre halk oyu-
nu kursuna kaç öğrenci katılmak-
tadır?
A) 6 B) 3 C) 9

6. Yukarıdaki grafiğe göre en çok 
hangi kursa gidilmiştir?
A) halk oyunu
B) bale
C) modern dans

2. 
Kursun

Adı
Kursa Katılan 
Öğrenci Sayısı

Resim 10

Müzik 12

Dans 8

 
 

Yukarıdaki tabloya göre en faz-
la öğrenci hangi dersin kursuna 
katılmaktadır?
A) resim B) müzik C) dans

 Her şekil üç öğrenciyi temsil et-
mektedir.

 

Bale Halk 
Oyunu

Modern
Dans

Kurs

Öğrenci sayısı

 

4. Yukarıdaki grafiğe göre bale 
kursuna kaç öğrenci katılmakta-
dır?
A) 6 B) 9 C) 15©
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1. Yandaki trafik işareti-
nin anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Yaya geçidi
B) Park yapılmaz
C) Dikkat!

A)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(6x5=30 puan)
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A B Toplam

Aşağıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. soruları 
tabloya göre cevaplayınız.

1. Hangi sınıfın öğrenci sayısı en 
fazladır?
A) 2 - A B) 2 - B C) 2 - C

2. Hangi sınıfın öğrenci sayısı en 
azdır?
A) 2 - B B) 2 - C C) 2 - A

5. Hangi sınıfın öğrenci sayısı 23' tür?
A) 2 - A B) 2 - B C) 2 - C

6. Hangi sınıfın öğrenci sayısı 
34'tür?
A) 2 - A B) 2 - B C) 2 - C

3. 2-D sınıfında kaç öğrenci vardır?
A) 17 B) 28 C) 34

8. 2-D sınıfı ile 2-A sınıfındaki öğ-
rencilerin sayısının farkı kaçtır?
A) 5 B) 6 C) 7

9. 2-B sınıfına kaç öğrenci daha ge-
lirse sayısı 2-A sınıfına eşit olur?
A) 16 B) 9 C) 6

7. Tabloda toplam kaç sınıf göste-
rilmiştir?
A) 3 B) 4 C) 5

4. 17 kişilik sınıf hangi şubededir?
A) 2-A B) 2-B C) 2-C

B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(10x7=70 puan)

Sınıf Mevcudu Tablosu

Sınıf 
Şubesi

Öğrenci 
Sayısı

2- A 23

2- B 17

2- C 34

2- D 28
©
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10. Yandaki işaretin anlamı   
nedir?

A) dikkat B) dur C) girilmez
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 1Doğal Sayılar

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. (5x4=20 puan)

◗

 16 yumurtanın ..................... tanesini yersek kalan yumurtalar 1 deste olur. 

◗

  19 kaleme ..................... kalem daha eklersek kalemlerin sayısı  2 düzineye 
eşit olur.

◗

 4 deste gül ..................... tane güle eşittir.

◗

 3 düzine kalem 31 kalemden ..................... tane fazladır.

◗

 3 deste kalem 2 düzine kalemden ..................... tane fazladır.

Yetmiş ➙ ..........................................

Kırk beş ➙ ........................................

on sekiz ➙ ........................................

Altmış üç ➙ ......................................

Seksen dört ➙ ..................................

Doksan bir ➙ ...................................

2. Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazınız. (6x2=12 puan)

85 ➙ .................................................

37 ➙..................................................

19 ➙..................................................

26 ➙.................................................

B) 1. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız. (8x1=8 puan)

44 ➙ .................................................

21 ➙..................................................

30 ➙..................................................

51 ➙.................................................

61  ➙ .......... onluk + .......... birlik

43  ➙ .......... onluk + .......... birlik

25  ➙ .......... onluk + .......... birlik

87  ➙ .......... onluk + .......... birlik

32  ➙ .........  onluk + .......... birlik

50  ➙ .........  onluk + .......... birlik

3. Aşağıdaki sayıları çözümleyiniz. (6x2=12 puan)

6

5

40

63

6 8

3

5

4

2

1 7

2

0

3

5

70

45

18

84

91

seksen beş kırk dört

yirmi bir

otuz

elli bir

otuz yedi

on dokuz

yirmi altı

5

6
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A B C Toplam

2. 10 + 5 Verilen işleme göre 
aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A) 1 düzineden 5 fazladır.
B) 1 desteden 5 fazladır.
C) 1 desteden 5 eksiktir.
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Çözüm: 

1. 2 onluk + 6 birlikten oluşan sayı 
2 düzineden kaç fazladır?
A) 2 B) 4 C) 6

3. 3 onluk + 6 birlikten oluşan sayı 
kaç düzineye eşittir?
A) 3 B) 4 C) 5

Çözüm: 

4.  24 - 28 - ...... - 36 - ......  

 Yukarıdaki ritmik saymada boşluk-
lara gelecek sayılar hangileridir?
A) 30 - 38 B) 32 - 36 C) 32 - 40

............................................................................................................................
5. 30'a kadar üçer ritmik sayarak yazınız. (10 puan)

............................................................................................................................
6. 40'a kadar dörder ritmik sayarak yazınız. (10 puan)

4. Aşağıdaki sayıların basamak adlarını ve rakamlarının basamak değerle-
rini yazınız. (2x4=8 puan)

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

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

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

74 Basamak Adı Basamak değeri 52 Basamak Adı Basamak değeri

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

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x4=20 puan)

Birler basamağı Birler basamağı4 2

Onlar basamağı

3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30

4 - 8 - 12 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40

Onlar basamağı70 50

2 6
−   2 4

0 2

3 onluk+6birlik= 36
36=12+12+12

         3 düzine

32 40
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 2Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

2. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (4x3=12 puan)

İki basamaklı en büyük sayı ............... dur.
İki basamaklı en küçük sayı ............... dur.
Bir basamaklı en büyük sayı .............. dur.
En küçük rakam .................. dır.

3. Aşağıdaki işlemleri yapınız. (4x3=12 puan)

2 3
+   1 4

3 2
+   2 1

5 6
_   2 4

8 7 
_   6 2

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (5x2=10 puan)

........ 56 sayısındaki 5 rakamının basamak değeri 5'tir.

........ 14 + 8 işleminin sonucu 22'dir.

........ 13 - 6 işleminin sonucu 6'dır.

........ 19 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 10'dur.

........ İki basamaklı en küçük sayının 4 eksiği 6' dır.

A) 1. Aşağıda okla gösterilen bölümlere toplama ve çıkarma işlemlerinin 
terimlerini yazınız. (2x9=18 puan)

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

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

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

1 3
−   8

5

➙

➙

➙

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

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

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

 5
+   6

1 1

➙

➙

➙

Eksilen Toplanan
Çıkan Toplanan
Fark Toplam

99
10

3 7 5 3 3 2 2 5

9

Y

D

Y

D

D

sıfır
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A B C Toplam

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(6x8= 48 puan)

1. 4 onluk + 8 birlikten oluşan sa-
yıdan, 1 onluk + 2 birlikten olu-
şan sayıyı çıkarırsak fark kaç 
olur?
A) 36 B) 26 C) 16

Çözüm: 

2. 

onluk birlik

İlayda abaküste 
verilen sayı ka-
dar kaleme sa-
hiptir. İlayda 1 
düzine daha ka-

lem alırsa İlayda'nın kaç kalemi 
olur?
A) 23 B) 25 C) 26

Çözüm: 

3. 1 deste fındığa 7 fındık daha ek-
lersek toplam kaç fındık olur?
A) 17 B) 19 C) 27

Çözüm: 

5. H = 10  ▲= 12 ise H + ▲ işle-
minin sonucu kaçtır?
A) 20 B) 21 C) 22

Çözüm: 

6. 9 5 
_   3 2

● ■

Yandaki çıkarma işlemi-
ne göre ● + ■  işlemi-
nin sonucu kaç bulunur?

A) 9 B) 10 C) 11
Çözüm: 

4. 
23-11

N

46-21

O

18-13

T

24-14

A
Yukarıda verilen işlemlerin so-
nuçları büyükten küçüğe doğru 
sıralandığında üstlerinde verilen 
harflerden bir kelime olu- 
şacaktır. 

 Oluşan kelime aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) OTAN B) ONAT C) NATO

Çözüm: 

4 8
−   1 2

 3 6

1 3
+   1 2

 2 5

1 0
+   1 2

 2 2

1 0
+   7
 1 7

25 - 12 - 10 - 5
O N A T

6 + 3=9
■ =3

● =6
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 3Doğal Sayılar, Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Uzunlukları Ölçme

A) 1. Aşağıdaki boşlukları dolduralım. (6x3=18 puan)

a. Kulaç, karış, parmak, adım gibi ölçme birimlerine .....................................
.................................... denir.

3. Aşağıdaki işlemleri yapınız. (4x3=12 puan)

2 4
+   1 3

..........

5 2
+   4 1

..........

7 5
−   3 3

..........

8 4
−   5 1

..........

2. Aşağıdaki sayıların rakamlarının sayı değerlerini yazınız. (6x1=6 puan)

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

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

53 Sayı Değeri

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

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

70 Sayı Değeri

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

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

61 Sayı Değeri

4. İki basamaklı en büyük sayı ile iki basamaklı en küçük sayının farkı kaç-
tır? (8 puan)

Çözüm: 

b. Resmi verilen ölçme birimlerinin adını yazalım.

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

standart olmayan
uzunluk ölçüleri

kulaç

3 7 9 3 4 2

9 9
−   1 0

..........8 9

3 3

3 0 1

5 7 6

adım karışparmak
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B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(7x8= 56 puan)

1. Efe, sınıfının enini standart olma-
yan ölçme birimlerinden biri ile 
ölçmek istiyor.

 Aşağıdaki ölçme birimlerinden 
hangisini tercih etmesi doğru 
olur?
A) parmak B) karış C) adım

7. Aşağıdakilerden hangisi stan-
dart olmayan ölçme birimlerin-
den biri değildir?
A)  B)  
 

             C) 

5.      6 7
_   1 5
..........

.....
+   2 3
..........

 

Yukarıdaki işlemleri yapan Esra 
sonucu kaç bulmuştur?
A) 75 B) 74 C) 73

Çözüm: 

2. 48 - 22= ? işleminin sonucunda 
kaç tane onluk vardır?
A) 1 B) 2 C) 3

Çözüm: 

4. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden 
hangisinin sonucu en küçüktür?

A) 3 6
_   1 5

 B) 2 9
_   1 9

 C) 4 7
_   1 3

6. 

+

Yandaki sayı 
bloklarıyla ya-
pılan işlemin 
sonucu kaçtır?

A) 44 B) 54 C) 55
Çözüm: 

3. Evinin duvar boyunu ölçmek is-
teyen Ayşe Hanım'ın aşağıdaki-
lerden hangisini kullanması doğ-
ru olmaz?
A) tartı B) karış C) kulaç

4 8
−   2 2

 2 6   2 onluk

  5 2

  5 2

  7 5

2 1 1 0 3 4

2 4
+   3 1

 5 5



MATEMATİK MATEMATİK52 53

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 4Zamanı Ölçme

A) 1. Aşağıdaki boşlukları dolduralım. (5x3=15 puan)

◗

 Bir saat ......... dakikadır.

◗

 Yarım saat ......... dakikadır.

◗

 1 gün ......... saattir.

◗

 Yelkovan 12'nin üzerindeyken saat ................ saatleri gösterir.

◗

 Yelkovan 6'nın üzerindeyken saat .................. saatleri gösterir.

2. Aşağıdaki saatlerin öğleden önce kaçı gösterdiğini yazınız. (5x3=15 puan)

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

3. Aşağıdaki istenilen saatleri model üzerinde gösteriniz. (5x3=15 puan)

20.00 06.30 04.00 12.30 17.00

4. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (3x5=15 puan)

Öğleden önce

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

05.00

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

Öğleden sonra

14.30

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

22.30

60

30

24

tam

yarım

03.00 07.30

02.30

10.30
17.00

10.00 01.30 09.00
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B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(5x8= 40 puan)

2. Zeynep 14.00'te kursa gitmek 
için evden çıkmış 18.00'de eve 
dönmüştür. Zeynep kaç saat dı-
şarıda kalmıştır?
A) 3 B) 4 C) 5

Çözüm: 

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden han-
gisi yanlıştır?

         Öğleden 
önce

      Öğleden 
sonra

   
                                                 

A) 04.30 16.30
B) 11.00 23.00
C) 01.30 14.30

3. Akrep 6 ile 7 arasında yelkovan 
6'nın üzerinde iken saat nasıl 
okunur?
A) 6 buçuk B) 7 buçuk 
              C) 8 buçuk

1. Yandaki saatin gös-
terdiği zamandan 
5 saat sonraki za-

man aşağıdakilerden hangisidir?
A) 08.00 B) 18.00 C) 16.00

Çözüm: 

5. Saat 12.30'da kitap okumaya 
başlayan Mert 13.30'da kitap 
okumayı bırakmıştır. Mert kaç 
dakika kitap okumuştur?
A) 1 B) 30 C) 60
Çözüm: 

13.00
+   5.00

 18.00

18.00
−  14.00

   04.00
13.30

−  12.30

   01.00

1 saat 60 dk.



MATEMATİK MATEMATİK54 55

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 5Örüntüler, Doğal Sayılar, Zamanı Ölçme, Toplama ve Çıkarma İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki örüntülerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2x5=10 puan)

◗

 5 - 10 -  - 20 -   -    

◗

 1 - 5 - 9 -  - 17-  

2. Aşağıdaki örüntüleri kurallarına göre devam ettiriniz. (2x3=6 puan)

▲ ▲ ✤ ■ ■ ▲ ▲ .................................  ● H H ● H ...................................

3. Aşağıdaki örüntüde 4. sırayı oluşturunuz. (7 puan)

H H
H H H H

H H H H H H

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

➙ 1. sıra

➙ 3. sıra
➙ 2. sıra

➙ 4. sıra

4. 1 - 4 - 7 rakamları ile yazılabilecek iki basamaklı en büyük ve en küçük 
sayıları yazınız. (2x7=14 puan)

2 basamaklı en büyük sayı : .............

2 basamaklı en küçük sayı : .............

5. Aşağıda istenilen saatleri modelde gösteriniz. Modelde verilen saatlerin 
de öğleden sonra kaçı gösterdiğini yazınız. (5x3=15 puan)

22.30 03.00 11.30 ................. .................

15 25 30 13 21

✤ ■ ■ ▲ ▲ ✤ ■ ■ H ● H H ● H H

H H H H H H H H

74

14

14.30 16.00



MATEMATİK MATEMATİK56 57

©
 K

ır
m

ız
ı B

ey
az

 Y
ay

ın
cı

lık

A B Toplam

B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(6x8= 48 puan)

1. Bir sayının onlar basamağı 2 ar-
tırılırsa sayı kaç artar?
A) 2 B) 10 C) 20

Çözüm: 

2. Eksilenin 2 onluk olduğu bir çı-
karma işleminde, çıkan sayı 8 
ise fark kaçtır?
A) 6 B) 10 C) 12

Çözüm: 

4. 6 birlik 3 onluktan oluşan sayıya 
19 eklenirse hangi sayı elde edi-
lir?
A) 36 B) 55 C) 82

Çözüm: 

5. Hangi sayıya 23 eklenirse sonuç 
40 olur?
A) 17 B) 26 C) 63

Çözüm: 

6. Ayşe 11 yaşındadır. Kardeşi Ay-
şe'den 3 yaş küçüktür. İkisinin 
yaşları toplamı kaçtır?
A) 8 B) 14 C) 19

Çözüm: 

3. 17'nin 3 fazlası 3 onluktan kaç 
eksiktir?
A) 4 B) 10 C) 15

Çözüm: 

2 0
−     8

 1 2

11 – 3= 8

11 + 8=19

3 0
−  2 0

 1 0

4 0
−  2 3

 1 7

3 6
+  1 9

 5 5



MATEMATİK MATEMATİK56 57

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 6Doğal Sayıları Sıralama, Toplama İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. (3x5=15 puan)

40 23
36

53

8074
63

9791

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

3. Aile bireylerimizin yaşları şöyledir: Annem 36, ben 10, babam ise 39 ya-
şındadır. Aile bireylerimizin yaşlarını büyüklük, küçüklük durumuna göre 
belirtiniz. (3x5=15 puan)

 Yaşı en büyük olan: ........................  

 Yaşı en küçük olan: ........................

 Aile büyüklerimizin yaşlarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda baş-
tan ikinci sırada kim olur? ..................................

2. Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. (3x5=15 puan)

83,17,67

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

50,83,34

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

13,64,28

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

4. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. (2x3=6 puan)

2 onluk+5 birlik
+   3 onluk+8 birlik

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

4 onluk+7 birlik
+   3 onluk+6 birlik

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

40,36,23

17,67,83

babam

ben

annem

6 onluk+3 birlik 8 onluk+3 birlik

34,50,83 13,28,64

80,74,53 97,91,63
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A B C Toplam

1.      20 - 39 - 47 - 28 - 14
 
 Yukarıdaki sayılardan en küçüğü 

hangi renk ile yazılmıştır?
A) mor B) yeşil C) kırmızı
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B) Kuşların tuttuğu mektupların üzerindeki işlemleri yuvalarında yazılı so-
nuçlarla eşleştiriniz. (9 puan)

57 + 2813 + 18
85 60

31

44 + 16

2. Bugün Ayşe 30, Mustafa 28, Ley-
la 27, Başak 34 tane soru çöz-
müştür. 

 Bu dört öğrencinin çözdüğü soru 
sayılarının küçükten büyüğe doğ-
ru sıralanışı hangi seçenekte doğ-
ru verilmiştir?
A) Ayşe - Leyla - Mustafa - Başak
B) Leyla - Mustafa - Ayşe - Başak
C) Mustafa - Leyla - Başak - Ayşe

4. Dilek birinci gün 19, ikinci gün 
34, üçüncü gün 26 sayfa kitap 
okumuştur. Dilek üç günün so-
nunda toplam kaç sayfa kitap 
okumuştur?
A) 79 B) 58 C) 49

Çözüm: 

3. Otlattığım 
sürüde 
27 koyun, 
14 keçi, 
18 kuzu 
vardır.

 

 

Çobanın sürüsünde kaç hayvan 
vardır?
A) 49 B) 59 C) 68

Çözüm: 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10= 40 puan)

2 7
  1 4

+  1 8

 5 9

1 9
  3 4

+  2 6

 7 9



MATEMATİK MATEMATİK58 59

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 7Doğal Sayılarla Çıkarma ve Çarpma İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini onluk taban bloklarını kullanarak yapı-
nız. (3x4=12 puan)

2 7
_   1 5
..........

3 9
_   2 6
..........

2 4
_   1 2
..........

3. Aşağıdaki nesnelerin sayısını çarpma işlemi ile bulunuz. (2x5=10 puan)

....... x ....... = ....... 

....... x ....... = ....... 

4. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. (6x2=12 puan)

2 x 4= ....... 3 x 6= ....... 4 x 10= ....... 

 9
x   1

.......

 8
x   5

.......

 6
x   4

.......

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. (4x4=16 puan)

5 3
_   2 5
..........

4 1
_   1 9
..........

6 0
_   3 8
..........

8 2
_   5 9
..........

1 2

2 8 2 2 2 2

3

3 3 9

4 12

2 3

1 2 1 3

8 18 40

9 4 0 2 4
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A B C Toplam
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B) Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. (5x2= 10 puan)

5.      7 + 7 +7 + 7 +7 
 
 Yukarıdaki toplama işleminin 

çarpma işlemi şeklinde yazılışı 
hangi seçenekte doğru verilmiş-
tir?
A) 7x4 B) 5x7 C) 6x7

4. 60 - 18 - 24 - 72 sayılarından en 
büyüğü ile en küçüğünün farkı 
kaçtır?
A) 64 B) 58 C) 54

Çözüm: 

2. Bir otobüste 50 yolcu vardır. İlk 
durakta 28 yolcu inmiştir. Oto-
büste kaç yolcu kalmıştır?
A) 32 B) 22 C) 12

Çözüm: 

3. 6 ile 5'in çarpımı iki basamaklı 
en küçük sayıdan kaç fazladır?
A) 10 B) 20 C) 30

Çözüm: 

1. 3 x 9 = ■▲ işleminde ▲ ve ■ 
yerine gelmesi gereken sayıların 
çarpımı kaçtır?
A) 21 B) 18 C) 14

Çözüm: 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x8= 40 puan)

◗

  Çarpma işleminde  ........... ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın sonuç sayının 
kendisine eşittir. 

◗

  Çarpma işleminde ............ ile hangi sayıyı çarparsanız çarpın sonuç 0 (sıfır) dır.

◗

  Çarpma işleminde sonuca ..................... denir.

◗

  Fark ifadesi ..................... işleminde kullanılır.

◗

  Kere ifadesi ..................... işleminde kullanılır.

Çözüm: 

1

0

çarpım

çıkarma

çarpma

5 0
−  2 8

 2 2

7 2
−  1 8

 5 4

3 0
−  1 0

 2 0

2x7=14
▲ = 7
■  = 2

6x5=30



MATEMATİK MATEMATİK60 61

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 8Doğal Sayılarda Çarpma İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. (5x2= 10 puan)

4 x 8=........ 3 x 7=........ 5 x 9=........6 x 0=........5 x 10=.......

B) Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz. (4x2= 8 puan)

9 12 30 28

5 x 6 4 x 7 6 x 2 1 x 9

C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (4x3= 12 puan)

........ Çarpma işleminde 1 etkisiz elemandır.

........ Çarpma işleminde çarpılan sayılara çarpan denir.

........ Çarpma işleminde çarpanların yeri değişirse sonuç da değişir.

........ Çarpma işlemi toplamanın kısa yoludur.

........x........=........

........x........=........

2. Aşağıda şekillerle verilen toplama işlemlerini çarpma şeklinde ifade edi-
niz. (2x5= 10 puan)

+ + +

+

32 50 21 0

4

2

4

5

16

10

45

D

D

Y

D
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A B C D Toplam
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D)	 	Aşağıdaki	 soruları	 cevaplayınız.	
(6x10=	60	puan)

4.	 0,6,1,4,2	sayılarını	küçükten	bü-
yüğe	doğru	sıraladığımızda	1.	ve	
5.	sırada	yer	alan	sayıların	çarpı-
mı	kaçtır?
A) 12 B) 4 C) 0

Çözüm:	

5.	 Bir	sayının	8	katı	40	ise	bu	sayı	
kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6

Çözüm:	

1.	 Çarpanlarından	biri	3	olan	çarp-
ma	işleminin	sonucu	aşağıdaki-
lerden	hangisi	olabilir?
A) 16 B) 21 C) 25

2.	 			 2
x   1

.......

x   3

.......

x   5

 işleminde	 "?"	 yerine	 hangi	 sayı	
gelmelidir?
A) 30 B) 6 C) 2

6.	 					 X 1 2
3 3 H

4 ♥ 8

 
 

Yukarıdaki	 tabloda	 çarpma	 iş-
lemleri	 verilmiştir.	H ile	♥ yeri-
ne	gelecek	sayıların	çarpımı	kaç	
bulunur?
A) 6 B) 12 C) 24

Çözüm:	

3.	 Çarpanları	 4	 ve	 5	 olan	 çarpma	
işleminde	çarpımın	8	fazlası	kaç- 
tır?
A) 28 B) 17 C) 12

Çözüm:	 4x1= ♥ ➠ 4
3x2=	H ➠ 6

6x4= 24

2 6

2 6

30

4x5=20
20+8=28

0,1,2,4,6
5.	sırada	6	var.
1.	sırada	0	var

0x6=0'dır.

5	x	8=	40



MATEMATİK MATEMATİK62 63

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 9Kesirler ve Çarpma İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki şekilleri inceleyip kaç bütün oluşturduğunu yazınız. (3x4=12 puan)

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

2. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5x2=10 puan)

◗

 2 bütün pasta ..................... çeyrek pasta eder.

◗

 4 bütün elma..................... yarım elma eder.

◗

 20 çeyrek elma ..................... bütün elma eder.

◗
 10 yarım karpuz ..................... bütün karpuz eder.

◗

 12 çeyrek simit ..................... bütün simit eder.

3. 8 çeyrek patates ile 6 yarım patates toplam kaç bütün patates eder? 
(10 puan)

Çözüm: 

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (6x2=12 puan)

........ 2 bütün 4 yarım eder.

........ 4 çeyrek 2 bütün eder.

........ 0 x 1= 1'dir.

........ 6 yarım 2 bütün eder.

........ 12 çeyrek 3 bütün eder.

........ 4 bütün 16 çeyrek eder.

2 3

8

8

5

5

3

3

8 çeyrek
6 yarım

2 bütün
3 bütün

5 bütün

+

D

Y D

D

Y

Y

➠ 
➠ 
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A B C Toplam

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(8x7= 56 puan)

1.      
 
 

Yukarıdaki pastalar toplam kaç 
bütüne eşittir?
A) 1 B) 2 C) 3

2.      
 
 Verilen cevizlerin yarısı ile çeyre-

ğinin toplamı kaçtır?
A) 4 B) 5 C) 6

Çözüm: 

3. Ela, 12 silginin yarısını kardeşine 
verdi. Ela kardeşine kaç silgi ver-
miştir?
A) 6 B) 8 C) 10

Çözüm: 

4. Bir kutuda 4 tane ayran vardır. 6 
kutuda kaç ayran vardır?
A) 20 B) 22 C) 24

Çözüm: 

5. Yarısı 6 tane olan kalemlerin 
çeyreği kaç tanedir?
A) 6 B) 5 C) 3

Çözüm: 

6. Günde 2 test çözen Melisa 1 
haftada kaç test çözer?
A) 14 B) 10 C) 9

Çözüm: 

7. Bir pastayı 4 eşit parçaya böldü-
ğümüzde aşağıdaki kavramlar-
dan hangisini bulmuş oluruz?
A) Bütün B) Yarım C) Çeyrek

8. Aşağıdaki şekillerden hangisinin 
yarısı boyanmıştır?
A)  B)  C) 

yarısı   ➠
çeyreği ➠

2 x 7=14

6 + 6=12

3 + 3 + 3 + 3= 12

tam

çeyrek

8 ceviz var.
4

+  2

 6

12  2 12 – 6= 6
12  

00

6x4= 24

6



MATEMATİK MATEMATİK64 65

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 10Örüntüler ve Simetri

A) 1. İki eş parçaya ayrılanları işaretleyiniz. (8 puan)

3. Aşağıdaki örüntülerde eksik ögeleri tamamlayınız. (5x2=10 puan)

3 - 5 - 7 - ..... - 11

12 - 16 - 20 - ..... - 28

2 - 5 - 4 - 7 - 6 ..... - 8

22 - 24 - 26 - ..... - 30 - ..... 

2.  Aşağıdaki örüntülerde eksik ögeyi tamamlayıp örüntünün kuralını yazı-
nız.  (2x10=20 puan)

MATEMATİK MATEMATİK

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

MATEMATİK MATEMATİK

Örüntünün kuralı .........................................................................................

Örüntünün kuralı .........................................................................................
▲■●●▲■ .... ●▲

B) Aşağıdaki şekillerin simetriğini çiziniz. (6 puan)

MATEMATİK MATEMATİK

●

1 kitap 1 silgi 1 kalem

✗ ✗

1 üçgen 1 kare 2 daire

9 9

24 28 32
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C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(7x8= 56 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi bir örün-
tü oluşturmaz?
A) 66356635
B) 14471447 
C) HHKLMO 

2. 1 2 3
2 4 ?
3 6 9

 

Yukarıdaki sayı örüntüsünde ? 
yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 2 B) 6 C) 8

3. Hangi şekil simetri doğrusu ile 
eş parçalara ayrılmıştır?
A)       B)   

 
              C) 

4. 1152211522 ............ örüntüsü-
nün kuralı ile aynı olan örüntü 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) aabccaabcc 
B) KKLMKKLMKK 
C) OOVVZOOVVZ 

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A) Simetride nesnenin ayrılan her 

bir parçası aynı olur.
B) Kare, üçgen vb. şekillerin si-

metriği olmaz.
C) 0 rakamına simetri doğrusu çi-

zilebilir.

6. Yanda verilen şeklin 
simetriği, simetri doğ-
rusuna göre aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 
A)        B)   

 

                C) 

5. Aşağıdaki şekillerden hangisini 
eş parçaya ayıramayız?
A)       B)   

 
              C) 
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 11Paralarımız, Uzunlukları Ölçme

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (5x2=10 puan)

........ 6 farklı kâğıt paramız vardır.

........ Kâğıt paraların en büyüğü 100 TL'dir. 

........ Mâdenî paraların en küçüğü 1 kuruştur.

........ Karış, kulaç standart ölçme araçlarına örnektir.

........ 5 farklı madenî paramız vardır.

B) 1.  Standart ölçme araçlarından 2 tanesine örnek yazınız. (2x2=4 puan)

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

2. Aşağıda varlıkların fiyatları verilmiştir. Çocukların aldığı ürüne kaç TL 
ödeyeceklerini hesaplayınız. (2x10=20 puan)

¨ 7 ¨ 5 ¨ 8

HİKAYE

¨ 4

HİKAYE

¨ 15 ¨ 6

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

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

➙

➙

D

D

Y

Y

Y

metre santimetre

15 + 5 + 8= 28

6 + 7 + 4= 17
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A B C Toplam

3. Melek'in kaç lirası vardır? 4 kalem alırsa kaç lirası artar? (10 puan)

¨ 1

4. Aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazınız. (5x4=20 puan)

H 4 tane 50 kr., 5 liradan ne kadar eksiktir? .........................................

● 1 tane 50 lira, 4 tane 5 liram var. Paramın 90 lira olabilmesi için kaç lira ge-

rekir? .....................................................................................................

▲ 50 kuruşun içinde kaç tane 25 kuruş vardır? .............................................

■ 1 liranın içinde kaç tane 10 kuruş vardır? ..................................................
©
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1.         

 Tuğçe'nin oyuncak bebeği ala-
bilmesi için cebinde kaç TL pa-
rası olmalıdır?
A) 

B)   

C)    

2.         

 Yukarıda kaç TL vardır?
A) 57  B) 67 C) 76

3. Bir kalemin boyu tahmini kaç cm 
olabilir?
A) 2  B) 15 C) 75

4. Aşağıdaki ölçme araçlarından 
hangisi standart ölçme aracı de-
ğildir?
A) metre B) cetvel C) parmak

Çözüm: 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x9= 36 puan)

10 + 1 + 1=12 TL

5 − 2= 3

50 + 20=70 90 − 70=20 20 TL gerekir.

2

10

1 x 4= 4 TL
12 − 4= 8 TL artar.
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 12Sıra Bildiren Sayılar - Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı ve Rakamı Bulma

2.  Rakamla verilen sıra sayılarının okunuşunu yazınız. Okunuşu verilen sıra 
sayılarını ise rakamla yazınız. (6x4=24 puan)

yetmiş dördüncü

otuz altıncı

on dokuzuncu

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

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

3.

16.

28. ........................................................... ...........................................................

3.  Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen değerleri bulunuz. (4x4=16 
puan)

....
+   4 1

8 4 

2 9
+   .....

5 1

1 5
+   3 ..

4 9

.. 1
+   2 3

9 4

A)1.  Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz. (5x2=10 puan)

65 34. 47. 53. 87.65. 34. 48. 53. 87.

Seksen yedinci Kırk sekizinci Altmış beşinci Otuz dördüncüOtuz dördüncü Elli üçüncüElli üçüncü

4.  Aşağıdaki toplama işleminde verilmeyen toplananı bulunuz. (10 puan)

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

15 ?

34
Çözüm: 

üçüncü

on altıncı

yirmi sekizinci

74.

36.

19.

4 3
2 2 4

7

15 +    =34 3 4
−   1 5

..........1 9
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A B C Toplam
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MertMusaAliAteşCanCihan

H Yarışmada Can, varış noktasına göre kaçıncı olmuştur? ............................

H Yarışmada Ali, varış noktasına göre kaçıncı olmuştur? ..............................

H Yarışmada varış noktasına göre 1. kim olmuştur? ..................................

H Yarışmada varış noktasına göre sonuncu kim olmuştur? .........................

B.  Aşağıdaki soruları yukarıdaki resme göre cevaplayınız. (4x5=20 puan)

1. Otobüse binerken önümde yedi 
kişi vardı.

 Buna göre ben kaçıncı sırada-
yım?
A) 7. B) 8. C) 9.

Çözüm: 

2. 3 a
+  1 2

4 5 

a yerine yazılabilecek 
sayının 5 katı kaçtır?

A) 9 B) 12 C) 15
Çözüm: 

3. Aklımdan bir sayı tuttum. Bu sayı-
ya 9 eklediğimde toplam 22 oldu. 
Aklımda tuttuğum sayı kaçtır?
A) 33 B) 23 C) 13

Çözüm: 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x5= 20 puan)

4. Burcu otobüs kuyruğunda baş-
tan 3. sondan 5. sırada olduğu-
na göre kuyrukta kaç kişi vardır?
A) 8 B) 7 C) 6

Çözüm: 

5.

3.

Mert

Cihan

7+1=8

3x5=15
3+5= 8
8-1=7 kişi vardır.

+   9

.........2 2

2 2
−   9

..........1 3
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 13Çarpma İşleminde Verilmeyeni Bulma, Çarpma İşlemleri

2. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen rakamları bulunuz. 
    (5x3=15 puan)

4 ..
−   1 3

3 6

.. 4
−   2 1

6 3

8 9
−   .. 9

3 0

7 8
−  4  .. 

3 3

7 6
−   6 ..

1 3

A) 1. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri bulunuz. 
 (5x3=15 puan)

3 7
−   .....

1 1

5 0
−   .....

2 4

8 4
−   .....

1 5

.....
−   1 4

2 8

.....
−   4 3

3 7

3. Aşağıdaki işlemleri yapınız. (5x2=10 puan)

1x10=..... 6x0=..... 3x8=..... 2x9=..... 4x7=.....

1630 15 35 9

5
x   3

5
x   6

8
x   2

3
x   3

7
x   5

B. Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz. (5x2=10 puan)

C. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulalım. (4x2=8 puan)

4 x ....=32  .... x 7=2110 x ....=40 2 x ....=18

2 6

10 24 18

1 5 3 0 1 6 9 3 5

280

9 8
5 5 3

4 2
2 6

8 0
6 9

8 4 3  9
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D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(7x6= 42 puan)

1. ▲ - 16=34 işleminde  ▲ kaçtır?
A) 40 B) 50 C) 60

Çözüm: 

2. 7'nin 4 katı ile 10'un 5 katı ara-
sındaki fark kaçtır?
A) 32 B) 22 C) 25

Çözüm: 

3. 3x6 işleminin toplama işlemi 
şeklinde yazılışı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) 3 + 3 + 3
B) 6 + 6
C) 6 + 6 + 6

4. Aşağıda 1 ve 0 ile çarpma işlem-
leri verilmiştir. Bunlardan hangisi 
yanlıştır?
A) 1 x 8= 8
B) 2 x 0= 0
C) 6 x 0= 6

5.             5
x  8   

■

    
− 1 9   

3 5

             

 Yukarıdaki işlemde -n kaçtır?
A) 14 B) 40 C) 54

Çözüm: 

6. Mustafa amca markete 43 kg 
portakal getirdi. Bir kısmını sattı. 
Geriye 10 kg portakal kaldı. Mus-
tafa amca kaç portakal satmış-
tır?
A) 53 B) 43 C) 33

Çözüm: 

7. Çözdüğüm problemin sonucu, 
5'in 10 katından küçük, en bü-
yük doğal sayıdır. Problemin so-
nucu kaçtır?
A) 50 B) 49 C) 48

Çözüm: 

34+16=50

43−10= 33

5x10= 50

7x4=28
10x5=50

35+19=54=
5x8=40= n
54-40=14

5 0
−   1

..........4 9

5 0
−  2 8

..........2 2
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 14Doğal Sayılarla Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (4x3=12 puan)

◗

 4 çileği ikişerli gruplandırırsak  ............................... grup olur.

◗

 9 elmayı üçerli gruplandırırsak  ............................... grup olur.

◗

 10 poğaçayı beşerli gruplandırırsak her gruba ..................... poğaça düşer

◗

 20 armudu dörderli gruplandırırsak her gruba .................... armut düşer.

2. Aşağıdaki boşlukları resme uygun olarak doldurunuz. (6x3=18 puan)

........... ceviz ........... gruba eşit olarak ayrılmıştır. 

Her grupta ........... tane ceviz vardır.

........... silgi ........... gruba eşit olarak ayrılmıştır. Her 

grupta ........... tane silgi vardır.

3. Bir çiftlikte 10 tavuk, 8 inek vardır. Bu hayvanların ayak sayıları toplamı 
kaçtır? (10 puan)

Çözüm: 

2

3

2

5

6

8

2
4

2

3

1 0
x    2

..........2 0

8
x    4

..........3 2

2 0
+    3 2

..........5 2 ayak sayıları toplamı
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B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(6x10= 60 puan)

1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi 
yanlıştır?
A) 4 x 3= 12 B) 6 x 4=18 

           C) 5 x 8= 40

2. 2 3

+   ■
4 4

▲
−   1 8

2 0

 İşlemlerinde ▲ ve ■ kaçtır?
       ▲           ■          
A)   38   21
B)   28   21
C)   38   11

4. Yandaki abaküs-
te gösterilen sayı 
kadar elma 4 gru-
ba eşit olarak 
paylaştırılırsa her 
gruba kaç elma 
düşer?

A) 9 B) 5 C) 6
Çözüm: 

5.       

 Ağaçtaki kirazları 4 çocuğa eşit 
olarak paylaştırırsak her çocuğa 
kaç kiraz düşer?
A) 3 B) 4 C) 6

Çözüm: 

6. 21 + 10=? işleminde sonucun 
onluk ve birliklerine ayrılmış hâli 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 onluk + 1 birlik
B) 2 onluk + 1 birlik
C) 3 onluk

3.      

OKUL

20m

11m

3m

➙

➙

➙

 Evden çıkınca markete uğrayarak 
süt alıp okula giden Zehra, dersi 
bittikten sonra eve dönüyor. Zeh-
ra toplam kaç m yürümüştür?
A) 23 B) 34 C) 44

Çözüm: 

Çözüm: 

Çözüm: 

4 4
−  2 3

..........1 1

2 0
+  1 8

..........3 8

2 1
+  1 0

3 1

24 kiraz 24  4
6

20+3= 23

23+11= 34

36÷4= 9

24 
00
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 15Geometrik Cisimler, Geometrik Şekiller

A) Aşağıdaki ifadeleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (5x4=20 puan)

1.  Alt ve üst yüzeyleri dairesel bölge olan geometrik cisim ........................ dir.

2.  Dünya modeli ............................... örnektir.

3.  Kare prizmanın alt ve üst yüzeyleri  ............................... bölgedir.

4.  Dondurma külahı ............................... örnektir.

5.  Küpün .............. yüzeyi vardır.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (5x2=10 puan)

........ Kamp çadırı silindire örnektir.

........  Üçgen prizmanın tüm yüzeyleri üçgendir.

........ Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur.

........ Kibrit kutusu dikdörtgenler prizmasına örnektir.

........  Küpün tüm yüzeyleri karesel bölgedir.

C) Aşağıda geometrik cisimler ve yüzeyleri verilmiştir. Bu yüzeyleri uygun 
geometrik cisimlerle eşleştiriniz. (5x4=20 puan)

silindir

küreye

karesel

koniye

6

Y

Y

D

D

D
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D) Aşağıdaki nesnelerin yüzeylerinin hangi geometrik şekle benzediğini ya-
zınız. (10 puan)

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

1.          2

3

1

    
        
 

 Yukarıdaki şekilde sayılarla gös-
terilen yerlerin isimleri hangi se-
çenekte doğru verilmiştir? 

        1              2             3           
A) Yüzey ayrıt küre
B) Köşe yüzey ayrıt
C) Yüzey köşe ayrıt

2. Silindir, koni ve kürede aşağıda-
kilerden hangisi vardır?
A) yüzey B) köşe C) ayrıt

3. Yandaki silindirin alt  
ve üst yüzeyi kullanıla-
rak aşağıdaki şekiller-
den hangisi çizilebilir?

A)  B)  C) 

4. Kare prizmanın yüzey sayısı ile 
üçgen prizmanın yüzey sayısı 
toplamı kaçtır?
A) 10 B) 11 C) 12

Çözüm: 

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10= 40 puan)

üçgen daire dikdörtgen kare

6+5=11
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 16Sıvıları Ölçme, Tartma

A) Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5x2=10 puan)

1. Hangi kap daha çok sıvı alır? ...............................

2. Hangi kap en az sıvı alır? ...............................

3. Hangi kabı fincan ile doldurmak daha çok zaman alır? ...............................

4. Damacananın alacağı sıvı miktarı sürahinin alacağı sıvı miktarından.......... dır.

5. Kapların alacağı su miktarını az olandan çok olana doğru sıralayınız.

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

I II III IV

B) 1. Başak kedisine her gün 2 litre süt vermektedir. Başak kedisine 1 haf-
tada kaç L süt verir? (10 puan)

Çözüm: 

Çözüm: 

2. Kilogramı 5 TL olan muzdan 2 kg, kilogramı 3 TL olan portakaldan 1 kg 
alan Mustafa kaç TL öder? (10 puan)

I

I

fazla

III

III, IV, II, I

2x7=14

5
x    2

..........1 0

3
x    1

.......... 3

1 0
+    3

..........1 3
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A B C Toplam

3. Aşağıdakilerden hangisinden bar-
dak ile daha çok içecek alabiliriz?
A)  B)  

               C) 

6. Aşağıdakilerden hangisini kilog-
ram ile ölçeriz?
A)  B)  

              C) 
SÜT

7. Aşağıdakilerden hangisi daha 
ağırdır?
A)  B)  

              C) 

2. Hangi tabak daha az çorba alır?

A)  B)  

         C) 

1. Aşağıdakilerden hangisini litre 
ile ölçeriz?
A)  B) 

SÜT

 

              C) 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(7x10= 70 puan)

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?
A) Kilogram standart olmayan 

ölçme birimidir.
B) Kilogram ve litre standart ölç-

me birimidir.
C) Kilogram standart, litre stan-

dart olmayan ölçme birimidir.

4. Elma, portakal, pirinç, makarna 
alırken hangi ölçme birimini kul-
lanırız?
A) Kilogram
B) Litre
C) Standart olmayan birimler
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 17Zamanı Ölçme

A) 1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (4x4=16 puan)

Bir ay yaklaşık olarak ........... gündür. Yılın 6. ayı ..................... ayıdır.

Bir yıl .................. haftadır. Bir mevsim .................. aydır.

B) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (5x4=20 puan)

1. Yarın günlerden çarşamba ise; bugün günlerden nedir? .......................

2.  Dilara temmuz ayındaki doğum günü için bir ay önceden hazırlık yapmaya 

başlamıştır. Dilara hazırlık yapmaya hangi ayda başlamıştır? .......................

3. Bugün günlerden cuma ise; dün günlerden neydi? .......................

4. 1 hafta kaç gündür? .......................

5. Şu an sonbahar mevsimindeyiz. Yağ-
mur yağmaya başladı. Ancak ben bir 
önceki mevsimi daha çok seviyorum.Belis

Belis'in daha çok sevdiği 
mevsim hangisidir?

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

C) Aşağıdaki ayları ait oldukları mevsimlere eşleyiniz. (4x1= 4 puan)

ilkbahar yazsonbahar kış

aralık temmuz ekim nisan

30

52

haziran

3

Salı

Haziran

Perşembe

Yaz

7
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D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(6x10= 60 puan)

1. Elif günde 12 saat uyuyor. Elif 
sabah 09.00'da uyandığına göre 
akşam saat kaçta uyumuştur? 
A) 19.00 B) 20.00 C) 21.00

Çözüm: 

2. Ece ve ailesi yaz tatili için otelde 
yer ayırttılar. 14 Temmuz'da otele 
giriş yapıp, 22 Temmuz'da otel-
den ayrılacaklardır. Eceler otelde 
kaç gün konaklayacaklardır?
A) 6 B) 7 C) 8

Çözüm: 

3. 2 saat önce saat 06.00 ise, 4 
saat sonra saat kaç olur?
A) 11.00 B) 12.00 C) 13.00

Çözüm: 

6. Gece ve gündüz sürelerinin eşit 
olduğu 23 Eylül'de kaç saat gün-
düz yaşanır?
A) 12 B) 11 C) 10

5. Yeni ev alan Çelik ailesinin ev-
leri 1 yıl sonra teslim edilecek-
tir. Aile evi kaç gün sonra teslim 
alacaktır?
A) 365 gün B) 300 gün 

             C) 250 gün

4. Mayıs ayının başında üretilen süt 
7 ay içerisinde tüketilmelidir. Sü-
tün son kullanma tarihi 1 ay geç-
tiğine göre şu an hangi aydayız?
A) kasım B) aralık C) ocak

Çözüm: 

1. ay Mayıs
2. ay Haziran
3. ay Temmuz
4. ay Ağustos
5. ay Eylül
6. ay Ekim
7. ay Kasım        

2 2 
–  1 4

..........0 8

06.00 
+  02.00

..........08.00

08.00 
+  04.00

..........12.00

şuan 4 saat sonra

12 saat sonra saat öğleden son-
ra 9 yani 21.00 olacaktır.

1 ay geçmiş Aralık
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 18Doğal Sayıları Onluğa Yuvarlama, Zihinden Toplama İşlemleri

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (5x2=10 puan)

........ Yuvarlama yaparken sayının birler basamağına bakmalıyız.

........  Toplama işleminin sonucunu tahmin etmek için sayıları en yakın onluğu-

na yuvarlamak gereksizdir. 

........ 14 sayısı ile 9 sayısı aynı sayıya yuvarlanmaz.

........ 24 sayısı ile 18 sayısı aynı sayıya yuvarlanır.

........  7 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda, en yakın onluğu 1 onluk olur.

B) 1. Aşağıdaki sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu yaprakların 
üzerlerine yazınız. (5x3=15 puan)

.......

58

.......

34

.......

65

.......

47

.......

83

3. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. (4x3=12 puan)

40 + 20 .......... 50 + 50 .......... 30 + 60 .......... 10 + 50 ..........

2. Aşağıdaki işlemin tahmini ve gerçek sonuçlarını karşılaştırınız. Aradaki 
farkı bulunuz. (3x3=9 puan)

19
+  32

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Fark

D

Y

Y

D

D

60 30 70 50 80

2 0
+  3 0

..........5 0

1 9
+  3 2

..........5 1

5 1
−  5 0

..........1

60 100 90 60
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A B C Toplam
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1. Aşağıdaki sayılardan hangisi 
50'ye yuvarlanmaz?
A) 55 B) 46 C) 45

2. Aşağıdaki sayılardan hangisini 
en yakın onluğa yuvarladığımız-
da sonuç iki basamaklı olmaz?
A) 9 B) 28 C) 97

3. 21+35 sayılarını onluğa yuvar-
layarak toplayan Yağız, sonucu 
kaç bulur?
A) 50 B) 60 C) 80

Çözüm: 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (6x8= 48 puan)

4. Matematik yazılısından aldığım 
puan 75 sayısının en yakın onlu-
ğundan 5 fazladır. Puanım aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 80 B) 83 C) 85

Çözüm: 

5. Beren 29 ile 13 sayılarını topla-
yıp sonucu en yakın onluğuna 
yuvarlamıştır. Beren'in son bul-
duğu sayı kaçtır?
A) 30 B) 40 C) 50

Çözüm: 

6. Dedemin yaşı herhangi bir on-
luktan 1 fazladır. Dedemin yaşı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 10 B) 50 C) 61

Çözüm: 

4 7
+  3 4

3 7
+  1 9

4. Aşağıdaki toplama işlemlerini en yakın onluğa yuvarlayarak yapınız. 
(2x3=6 puan)

Çözüm: 

Çözüm: 

.....
+  .....

.....
+  .....

➙

➙

➙

➙

➙

➙

➙

➙

➙

➙

5 0 4 0
3 0
8 0

2 0
6 0

2 0 
+  4 0

..........6 0

80+5=85
55    60

9    10

28   30
97   100

46    50
45    50

2 9 
+  1 3

..........4 2 ➠ 40
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 19Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlem sonucunu 
bulunuz. (2x5=10 puan)

67
−  38

Tahmin Tahminİşlem İşlem

84
−  59

3. Can 18 yaşındadır. Ben Can'dan 4 yaş büyüğüm, Ezgi'den ise 3 yaş küçü-
ğüm. Buna göre Ezgi kaç yaşındadır? (10 puan)

Çözüm: 

4. Benim, Erdem'in ve Esra'nın ağırlıkları-
mız toplamı 90 kilogramdır. Benim ki-
lom 28, Esra'nın kilosu 31 kilogramdır.Efe

Buna göre Erdem kaç ki-
logramdır? (10 puan)

Çözüm: 

2. Aşağıdaki işlemleri yapıp sonucu en yakın onluğa yuvarlayınız. 
 (2x5=10 puan)

11
+  32

Sonuç

En yakın onluğu

➙ ➙
➙

49
+  23

Sonuç

En yakın onluğu

➙ ➙

➙

.....
−  .....

7 0
4 0
6 0

.....
−  .....

8 0
6 0
2 0

.....
−  .....

6 7
3 8
2 9

.....
−  .....

8 4
5 9
2 5

Ben: 18 + 4= 22
Ezgi: 22 + 3= 25 

.....
+  .....

2 8
3 1
5 9

.....
−  .....

9 0
5 9
3 1 Erdem

Ezgi➠

➠

43 40 72 70
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A B Toplam

B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(6x10= 60 puan)

1. 36 sayısından bir önce ve bir 
sonra gelen sayıların toplamı 
kaçtır?
A) 71 B) 72 C) 73

Çözüm: 

2. 2 A
+  B 4

9 4

  işleminde A+B kaçtır?

A) 7 B) 10 C) 12
Çözüm: 

3. Annem bana 22 TL, babam ise 
18 TL haçlık verdi. Bu harçlıklar 
ile tanesi 5 TL olan kalemlerden 
3 tane aldım. Geriye kaç TL pa-
ram kaldı?
A) 35 B) 30 C) 25

Çözüm: 

4. 57 sayısının 18 fazlasının 23 ek-
siği kaçtır?
A) 75 B) 52 C) 42

Çözüm: 

5. Bir sayıya 23 eklediğimde sonuç 
54 oluyor. Bu sayının 6 eksiği 
kaçtır?
A) 25 B) 24 C) 23

Çözüm: 

6. İki sayının toplamı beşer ritmik 
saymadaki sayılardan birine eşit 
olduğuna göre, toplam aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?
A) 20 B) 35 C) 48

3 5 
+  3 7

..........7 2

7 5
−  2 3

..........5 2

57+18=75

7+0= 7
+23= 54

31−6= 25

54 – 23=31

22+18=40
3x5=15
40-15=25
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 20Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

A) 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başı-
na "Y" yazınız. (5x2=10 puan)

........  Çarpma işlemi yan yana yazılarak yapılabileceği gibi alt alta yazılarak da 

yapılabilir.

........ Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiğinde sonuç da değişir. 

........ Bir bütünü eşit gruplara ayırmak için bölme işlemi yapılır.

........ Bir sayıyı sıfır ile çarparsak sonuç 0 olur.

........ Bir sayıyı 1 ile çarparsak sonuç sıfır olur.

2. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen terimleri bulunuz. (5x2=10 puan)

2 x 9=...... x 2 ...... x 4=4 x 6 5 x 4 = 4 x ......   

                     8 x ...... =5 x 8           10 x 3= 3 x  ......  

3. Aşağıdaki çarpma işlemlerini sonuçları ile eşleştiriniz. (5x2=10 puan)

4 x 10 5 x 0 8 x 1 3 x 7 4 x 8

0 8 21 40 32

4. Aşağıdaki paraların değerini çarpma işlemi yaparak bulunuz. (2x5=10 puan)

........x........=........ kr. ........x........=........ kr.

D

D

D

Y

Y

9 6

5 10

5

3 10 30 9 10 90
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A B Toplam

6. Aşağıdaki nesneler 4 gruba eşit olarak paylaştırıldığında her gruba kaç 
nesne düşeceğini yazınız. (5x2=10 puan)

Her bir gruptaki nesne sayısı..........Her bir gruptaki nesne sayısı..........
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5. Melis, 15 kalemini 3 kalemliğe eşit olarak paylaştırırsa her kalemliğe kaç 
kalem düşer? (10 puan)

Çözüm: 

1. 8'in 2 katının 3 fazlası kaçtır?
A) 16 B) 18 C) 19

Çözüm: 

2. 
   4 x ▲ = 20   

 12 elma 3 gruba ayrıldığında 
her gruba ■ elma düşer.

 

Yukarıdaki ifadelere göre ▲ x ■ 
kaçtır?
A) 20 B) 18 C) 15

Çözüm: 

3.  
 

Ahmet sayı çubuklarını 3 gruba 
ayırmıştır. Ahmet'in kaç sayı çu-
buğu vardır?
A) 15 B) 16 C) 18

Çözüm: 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğru-
dur?
A) 32 - 18= 16 B) 16 +24= 40 
              C) 9 x 0= 1

B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10= 40 puan)

1 5
1 5
0 0

3
5

4 5

3x5=15

5x4=20

8x2=16

16+3= 19
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 21Uzunlukları Ölçme, Tartma, Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme İşlemleri

A) Aşağıda verilen nesneleri olabilecek uzunluk ile eşleştirelim. (4x3=12 puan)

16 cm

35 cm

5 cm

3 cm

HİKAYE

B) Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız. (4x4=16 puan)

1. En uzun hayvan hangisidir?..................

2. En kısa hayvan hangisidir?...................

3.  Hayvanları kısa boyludan uzun boyluya 

doğru sıralarsak başta ikinci sırada kim bu-

lunur?..................

4. Civciv köpekten kaç santim kısadır?..........

1. Sefa pazara 70 kilogram patates götürdü. Patatesin 41 kilogramını sattı. 
Geriye kaç kilogram patates kaldı? (10 puan)

C) Aşağıdaki problemleri çözünüz.

Çözüm: 

2. Kilogramı 8 TL olan muzdan 5 kilogram aldık. 50 TL verdik. Kaç TL para 
üstü alırız? (10 puan)

Çözüm: 

C
iv

ci
v

10

31

43

60

K
öp

ek

K
uz

u

K
ed

i

H
ay

va
nl

ar

Uzunluk (Santimetre)
Kuzu

Civciv

Kedi

33

.....
−  .....

7 0
4 1
2 9

.....
−  .....

5 0
4 0
1 0

8x5=40
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A B C D E Toplam

D) Aşağıdaki işlemlerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (6x2=12 puan)

........ 3 x 10= 30 ........ 5 x 6= 35 ........ 90 − 1= 89  

........ 44 + 27= 71 ........ 4 x 1= 4 ........ 4 x 0 = 4 
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1. 
3 x 5=15
5 x 3=15

Çarpma işleminde 
yandaki durum aşa-
ğıdakilerden hangi-
si ile açıklanabilir?

A) Çarpma işleminde yutan ele-
man sıfır (0) vardır.

B) Çarpma işleminde değişme 
özelliği vardır.

C) Çarpma işleminde etkisiz ela-
man (1) vardır.

2. Babam 50 yaşındadır. Ablam 26 
yaşındadır. Babam ablamdan kaç 
yaş büyüktür?
A) 34 B) 24 C) 14

Çözüm: 

3. 27 yumurtayı kaç sepete eşit 
olarak paylaştırırsak her sepete 
3 yumurta düşer?
A) 6 B) 8 C) 9

Çözüm: 

4. Bir havuzda 26 tane sarı ördek, 
17 tane beyaz ördek, 37 tane 
de yavru ördek vardır. Havuzda 
toplam kaç ördek vardır?
A) 43 B) 63 C) 80

Çözüm: 

E)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10= 40 puan)

D Y D

D D Y

.....
−  .....

5 0
2 6
2 4

2 7 3

9

2 6
1 7

+  3 7

..........8 0

2 7
0 0
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 22Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemleri

2. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. (4x5=20 puan)

15 5 18 2 24 3 32 4

3. 4 fanusun her birine altışar balık koyduk. Balıkların 13 tanesi öldü. Geri-
ye kaç balık kalmıştır? (12 puan)

Çözüm: 

4. 5 şehri 20 günde gezen bir turist, her şehirde kaç gün geçirmiştir? (12 
puan)

Çözüm: 

A)1.  Aşağıdaki okla gösterilen yerlere bölme işleminin elamanlarının adları-
nı yazınız. (4x4=16 puan)

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

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

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

➙ ➙

➙

➙

24 4

24

00

6

Bölünen Bölen

Bölüm

Kalan

0 0

15 18 24 32

0 0 0 0 0 0

4x6=24
24 −13=11 balık kalmıştır.

3 9 8 8

2 0

2 0
0 0

5

4 gün geçirmiştir.
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A B Toplam

B)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(8x5=  40 puan)

1. 1,0,6 sayıları ile oluşturulan iki-
basamaklı en küçük sayının 3 
katı kaçtır?
A) 27 B) 30 C) 60

Çözüm: 

5. 3 6

3 6

4

9

0 0

Yandaki işleme göre 
bölen sayı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) 36 B) 9 C) 4

6.  Abaküste gösterilen 
sayının 4 ile bölümü 
hangi sayıyı verir?
A) 5 B) 4 C) 3

Çözüm: 

7. Bölme işleminde artan miktar 
aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir?
A) Bölen B) Bölüm C) Kalan

8. Bir sayıyı 3'e böldüğümde bölü-
mü 9 buldum. Bölünen sayı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) 30 B) 27 C) 24

Çözüm: 

2. Bir basamaklı en büyük sayının 
4 katının 6 eksiği kaçtır?
A) 36 B) 35 C) 30

Çözüm: 

3.         50 5 5

H ▲

H

..... .....
 

 Yukarıdaki işleme göre ▲ kaç-
tır?
A) 4 B) 3 C) 2

4. 5 katı 40 olan sayının yarısı kaç-
tır?
A) 8 B) 4 C) 2

Çözüm: 

10 x3=30

9x4=36
36 – 6=30

5

00 00

10

10

210

 x 5=40 8 2
4

0 0 0
8

2 0 4
5

3 3x9=27
9

8

2 0
0 0
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 23Geometrik Cisimler ve Şekiller, Simetri, Uzunlukları Ölçme

A) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına "D" yanlış olanın başına "Y" 
yazınız. (5x2=10 puan)

........ Karenin iki kenarı birbirine eşittir.

........ Dikdörtgenin karşılıklı iki kenarı birbirine eşittir. 

........ Üçgenin 3 kenarı vardır.

........ Bütün trafik levhaları üçgen modeline örnektir.

........ Küpün bir yüzü ile dikdörtgen çizilebilir.

B) 1. Aşağıda okla gösterilen yerlere geometrik şekillerin isimlerini yazınız. 
(4x3=12 puan)

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

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

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

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

3. Aşağıda uzunlukla ilgili verilen işlemleri yapınız. (5x2=10 puan)

6 m 25 cm
3 m 14 cm

10 m  31 cm
  5 m  24 cm

2. Aşağıdaki şekillerin simetri doğrusuna göre simetriğini çiziniz. (4x3=12 puan)

Y

D

Y

Y

D

üçgen

daire

dikdörtgen

kare

3 m    11 cm 15 m    55 cm
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A B C Toplam

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(7x8= 56 puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi ile çem-
ber modeli çizilebilir?
A)  B)  C) 

6. 90 santimetre uzunluğunda bir 
tahtadan 34 santimetre parça 
kesildi. Kalan tahta kaç santi-
metredir?
A) 66 B) 56 C) 46

Çözüm: 

4. Yarım metre kumaş kaç santi-
metre kumaşa eşittir?
A) 100 B) 50 C) 25

2. Aşağıdaki şekillerden hangisi si-
metrik değildir? 
A)      B) 

 
 
             C) 

5. Bir terzi 1 metre kumaşın 50 san-
timetresi ile elbise, 26 santimet-
resi ile tişört dikti. Terzinin geriye 
kaç santimetre kumaşı kalmış-
tır?
A) 24 B) 44 C) 76

Çözüm: 

3. Yandaki şekilde aşa-
ğıdaki geometrik şe-
killerden hangisi kul-
lanılmamıştır?

A) üçgen B) çember C) kare 7. Mert evden çıktıktan sonra 37 
m  yürüyüp dinlendi. 43 m daha 
yürüyüp teyzesinin evine vardı. 
Mert'in evi ile teyzesinin evi ara-
sındaki mesafe kaç metredir?
A) 80 B) 90 C) 91

Çözüm: 

−  
100
5 0
5 0

−  
5 0
2 6
2 4

−  
9 0
3 4
5 6

+  
4 3
3 7
8 0
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 24Zamanı Ölçme, Tablo ve Geometrik Okuma

A) 1. Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız. (4x5=20 puan)

       1. Trenle yolculuk eden yolcu sayısı kaçtır? 

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

       2. Uçakla yolculuk eden yolcu sayısı kaçtır? 

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

       3. En az hangi ulaşım aracı tercih edilmiştir? 

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

4.  Ulaşım araçlarının yolcu taşıma sayısını büyükten küçüğe doğru sıralada-

ğımızda 3. sırada hangi ulaşım aracı yer alır?

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

2. Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız. (4x5=20 puan)

◗  Esra'nın kitaplığında kaç roman  vardır? 

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

◗  Esra'nın kitaplığında sayısı en fazla olan 

kitap hangisidir?  .......................

◗  Sayısı en az olan kitap ansiklopedilerden 

kaç eksiktir?  .......................

◗  Hikâye kitaplarının sayısı şiir kitaplarının 

sayısından kaç fazladır?  .......................Roman Hikâye Şiir Ansiklopedi

Esra'nın kitaplığındaki kitap sayısı

(Her resim üç kitabı göstermektedir.)

20

44

62

98

  

    

44

98

62

minübüs

otobüs

9

Hikâye

9−6=3

12−6 = 6
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A B C Toplam
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1. Saat 09.00'da okula giden bir öğ-
renci beş saat sonra evine dönü-
yor. Bu öğrenci saat kaçta evde 
olmuştur?
A) 13.00 B) 14.00 C) 15.00

Çözüm: 

2. Melis 08.00'de yürüyüşe çıkmış, 
11.00'de yürüyüşünü tamamla-
mıştır. Melis kaç saat yürüyüş 
yapmıştır?
A) 3 B) 4 C) 5

Çözüm: 

3. Başak'ın doğum tarihi 
03 Temmuz 2004 

 
 

Başak'a bir sonraki doğum günü 
sürprizini ne zaman hazırlarız?
A) 03 Temmuz 2005
B) 03 Temmuz 2004
C) 04 Temmuz 2005

4. Burak 4 hafta 5 gün İngilizce kur-
suna gitmiştir. Burak kaç gün İn-
gilizce kursuna gitmiştir?
A) 28 B) 33 C) 43

Çözüm: 

2. 12 Haziran'da tatile çıkacağız. Tatilimiz 6 gün sürecektir. Tatilimiz hangi 
tarihte biter? (10 puan)

Çözüm: 

Çözüm: 

B) 1. Didem ile annesi sinemaya gidiyor. Saat 14.00'te başlayan film 
16.00'da bitiyor. Didem ile annesi sinemada kaç saat kalmıştır? (10 puan)

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (4x10= 40 puan)

12 + 6=18 Haziran'da biter. 

4x7=28 

28 +5=33

16.00

02.00 saat kalmıştır.

− 14.00

09.00

14.00

+ 05.00

11.00

03.00
− 08.00
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 25Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

2. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. (5x3=15 puan)

5 x 9= 8 x 2= 4 x 2= 6 x 3= 3 x 7=

A) 1. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. (5x3=15 puan)

24 4 35 5 32 4

12 ÷3= 18 ÷3=

2. 5 tane kalemin 3 katı ile 5 katını toplayan Ada, kalemlerin sayısını kaç 
olarak bulur?

Çözüm: 

B) Aşağıdaki problemleri çözünüz. (2x15=30 puan)

1. Biz dört kardeşiz. Ninem 21 TL 'sini, dedem de 15 TL'sini bize eşit olarak 
paylaştırdı. Her birimize toplam kaç lira verilmiştir?

Çözüm: 

24 35 32

00 00 00

8

4

45 16 8 18 21

6

6 7

.....
+  .....

2 1
1 5
3 6

5x3=15
5x5=25

.....
+  .....

2 5
1 5
4 0 bulur.

3 6 4
3 6

0 0
9 lira
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3. Bir sayının çeyreğini bulmak için 
hangi işlem yapılır?
A) 4 ile çarpılır.
B) 2' ye bölünür.
C) 4' e bölünür.

6. Bir günde 3 yumurta tüketen bir 
aile 24 yumurtayı kaç günde tü-
ketir?
A) 6 B) 8 C) 21

Çözüm: 

8. Aşağıdaki bölme işlemlerinden 
hangisi yanlıştır?
A) 28÷4=7 B) 15÷3=4 
              C) 21÷3=7

2. Hangi seçenekte 4x9 işleminin 
toplama işlemi hâlinde gösteri-
mi vardır?
A) 9+9+9+9
B) 4+4+4+4+4
C) 9+9+9

7. Annem saksıya 9 tane gül, gülle-
rin 3 katı kadar da karanfil dikti. 
Annem saksıya toplam kaç çiçek 
dikmiştir?
A) 27 B) 36 C) 45

Çözüm: 

4. Tanesi 5 TL'den 4 kalemtıraş, ta-
nesi 6 TL'den 5 kalem aldık.Top-
lam kaç TL harcadık?
A) 30 B) 40 C) 50

Çözüm: 

5. 20÷4 = ▲ 21÷3 = ■  
 
 Yukarıdaki işlemlerde ▲ ile ■ 

nin toplamı kaçtır?
A) 12 B) 7 C) 5

Çözüm: 

A B C Toplam

1. Yandaki şekli o- 
luşturan eş kare-
lerin sayısının bir 
deste ile çarpımı 
kaçtır?

A) 70 B) 80 C) 90
Çözüm: 

C)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
(8x5= 40 puan)

9x10=90

▲=5 ■ =7
5+7=12'dir

5 7

9x3=27

5x4=20
6x5=30

27+9=36

+ 
2 0  
3 0
5 0 TL

24 3
8

00
24
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 1Okul Heyecanım

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (4x4=16 puan) 

.....   İlkokul 2.sınıfa giden bir çocuk, kendi kıyafetlerini yardım almadan giye-
mez.

.....  Bayrağımızın şekli, kırmızı zemin üzerine beyaz ay-yıldızdır.

.....   Bir yerin kuş bakışı görünümünün ölçüsüz olarak kâğıda çizilmesine kroki 
denir.

.....   Kendimizden farklı olan insanlarla arkadaş olmamalıyız.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(4x5=20 puan) 

1. Yaptığımız işlerimizde başarılı olabilmek için ..................... ve düzenli ça-
lışmalıyız. 

2. Göz rengi, saç rengi, boy, kilo ve benzeri dış görünüş özelliklerine  
............................ ........................... denir.

3. .................................. kulübündeki öğrencilerin görevi, çevresindekileri si-
gara ve alkolün zararları hakkında bilgilendirmektir.

4. Okul çantamızı .................... ............................... na göre hazırlamalıyız.

fiziksel özellik ders programıplanlı Yeşilay

C) Aşağıda verilen öğrenci kulüpleri ile, bu kulüpteki öğrencilerin görevlerini 
numaralarını kutuların içine yazarak eşleştiriniz. (6x4=24 puan) 

1. Çevre Koruma Kulübü 
2. Gezi Tanıtma ve Turizm Kulübü
3. Kütüphanecilik Kulübü
4. Trafik Güvenliği Kulübü
5. Spor Kulübü
6. Kızılay Kulübü

a. Trafik kurallarını anlatır.
b. Çevreyi güzelleştirir, temiz tutar.
c. Çevre gezileri düzenler.
ç. Sporun faydalarını anlatır.
d. Kitaplığı düzenler.
e. Doğa olaylarında zarar görenle-

re yardım eder.

Y

Y

planlı

fiziksel özellik
Yeşilay

ders programı

4
1

2

5
3
6

D
D
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HAYAT BİLGİSİ98

A B C D Toplam

1. Aşağıdaki öğrencilerden hangi-
sinin davranışı doğrudur?
A) Merve: Çantamı ders progra-

mına göre hazırlarım.
B) Enes: Her gün sevdiğim ders-

lerin kitaplarını okula getiririm.
C) Gamze: Tüm kitaplarımı okula 

getiririm.

2. Yurdumuzun, milletimizin ba-
ğımsızlığını, onurunu ve varlığını 
anlatan marşımızın adı nedir?
A) Akdeniz Marşı
B) İstiklal Marşı
C) Okul Marşı

5. Aşağıdaki öğrenci gruplarından 
hangisi yaptıkları işlerde başarılı 
olamaz?
A) Grup içinde birbirimize güveniriz.
B) Grup arkadaşlarımızla uyum 

içinde çalışırız.
C) Grup arkadaşlarımız görevleri-

ni yerine getirmez.

4. Aşağıdakilerden hangisi okul ku-
rallarından biri değildir?
A) Derse zamanında gelmek
B) Yerlere çöp atmamak
C) Erken saatte yatmak

7. Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
bireysel farklılıklara saygı gös-
termiştir?
A) Zehra: Ayşe çok kısa boylu ol-

duğu için onu takıma alma-
dım.

B) Kerim: Sevda şişman olsa da, 
bizden farklı değil.

C) Can: Derya çok esmer olduğu 
için onunla alay ettim.

6. 
Kırmızı rengini şehitleri-
mizin kanından, ay-yıl-
dızını  göklerden alır.

 Ayla Öğretmen aşağıdakilerden 
hangisini anlatmaktadır?
A) Türk Bayrağı
B) Gençliğe Hitabe
C) İstiklal Marşı

3. Sayıları, toplama, çıkarma, çarp-
ma, bölme gibi işlemleri kolayca 
ve severek öğrenen Ceyda'nın 
hangi alanda yetenekli olduğu-
nu söyleyebiliriz?
A) Müzik B) Matematik 
              C) Resim

8. Aşağıdaki mesleklerden hangisi 
kişisel bakımımızla ilgilidir?
A) Kuaför B) Veteriner 
          C) Mühendis

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (8x5=40 puan)
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 2Okul Heyecanım

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (5x3=15 puan) 

.....  Okul ve sınıf eşyalarımızı özenli ve temiz kullanmalıyız.

.....   Arkadaşlarımızla vedalaşırken "Merhaba, günaydın, selam" gibi sözler kul-
lanırız.

.....   Tanımadığımız insanların hiçbir teklifini kabul etmemeli ve onlarla konuş-
mamalıyız.

.....   Doğum günü, dinî ve millî bayramlar gibi özel günler mutlulukların payla-
şılarak artmasını sağlamaz.

.....   Yalan söyleyen insanlarla kimse arkadaşlık yapmak istemez.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(5x4=20 puan) 

nezaket

C) Aşağıdaki taşıtlarla, bu taşıtları kullanan kişileri eşleştiriniz. (6x5=30 puan) 

1. Kamyon
2. Uçak
3. Tren
4. Gemi
5. Tramvay
6. Uzay araçları

a. Kaptan
b. Astronot, Kozmonot
c. Vatman
ç. Pilot
d. Makinist
e. Şoför

1. Trafiktekilerin can ve mal güvenliği için yayaların ve sürücülerin uyacağı 
kurallara .......................... ....................... denir.

2. Mutluluk, üzüntü, korku, öfke gün içinde yaşadığımız  ......................... dır.
3. Çevremizle iletişim kurarken ................................. ifadeleri kullanmalıyız.
4. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde ................................. ve adaletli olmalıyız.
5. Sağlığımızı korumak için .............................. olmalıyız.

dürüsttemiz trafik kurallarıduygular

D

D

D

trafik kuralları
duygular

nezaket
dürüst

temiz

4
6

5

2

3
1

Y

Y
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HAYAT BİLGİSİ100

A B C D Toplam

1. 
Sevinç, Korku, Üzüntü,  

Kıskançlık, Mutluluk, Kızgınlık

 Yukarıdaki duygu durumlarından 
hangileri olumlu duygulardır?
A) Üzüntü, Korku, Kızgınlık
B) Sevinç, Mutluluk
C) Kıskançlık, Sevinç, Korku

3. 
1. Trafik ışıklarına uymalıyız.
2. Yaya geçidinden geçmeliyiz.
3.  Alt ve üst geçitleri kullanma-

lıyız.

 

Karşıdan karşıya geçerken yu-
karıdaki kurallardan hangilerine 
uymalıyız?
A) 1, 2 B) 2, 3 C) 1, 2, 3

2. Aşağıdakilerden hangisi okul ve 
sınıf eşyalarını niçin özenli kul-
lanmamız gerektiğini açıklar?
A) Öğretmeni kızdırmamak için
B) Aile bütçesine zarar vermemek 

için
C) Bizden sonra gelen öğrencile-

rin de bu eşyaları kullanabil-
meleri için

4. Hangi seçenekte vücudumuzun 
bölümleri doğru olarak verilmiş-
tir?
A) Baş, gövde, kollar ve bacaklar
B) Göz, kulak, eller ve ayaklar
C) Baş, boyun, bacaklar

5. Sağlığına dikkat eden Ömer'in 
aşağıdakilerden hangisini yap-
ması doğru olmaz?
A) Dengeli ve düzenli beslenmek
B) Kişisel bakımını yapmamak
C) Spor yapmak

6. Ayşe ve ailesi Ankara'ya havayo-
lu ile, Antalya'ya karayolu ile git-
tiğine göre aşağıdaki taşıtlardan 
hangisini kullanmış olamazlar?
A) Feribot B) Uçak 
            C) Otobüs

7. Mine: Arkadaşlarıyla anlaşamaz.
 Gönül: Oyun oynarken, oyunu 

bozar.
 Derya: Arkadaşlarına nazik dav-

ranır, onları üzmez.
 Buna göre yukarıdaki çocuklar-

dan hangisi olumlu iletişim kur-
maktadır?
A) Mine B) Gönül
            C) Derya

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (7x5=35 puan)
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 3Okul Heyecanım

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (6x3=18 puan) 

.....   Bilinçli bir tüketici gerekmediğinde ışığı açmaz, suyu boşa akıtmaz, kay-
nakları boşa harcamaz.

.....   Duygu ve düşüncelerimiz hep aynı kalır, zamanla hiç değişmez.

.....   Atatürk, öğrenim  hayatını tamamlayarak başarılı bir asker ve yönetici 
olmuştur.

.....   İnsanların sağlığı için çalışan, hastalandıklarında onlara tedavi uygulayan 
meslek öğretmenliktir.

.....  Her meslek farklı becerileri gerektirir.

.....  Oyun kurallarına uymayan arkadaşlarımızı nazikçe uyarmalıyız.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(6x4=24 puan) 

1. Gereksiz yere para, zaman ve emek harcamaya ..................... denir.
2. ..................................... halk egemenliğine dayanan, halkın kendisini yö-

netenleri kendisinin seçtiği bir yönetim şeklidir.
3. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ..................... bayramlardır.
4. Millî bayramlar, toplumda .................................... duygularını güçlendirir.
5. Okul gibi toplu yaşanan yerlerde, sorunlara ................................. çözüm-

ler bulmalıyız.
6. ........................ sayesinde Türk milleti birçok hak ve özgürlükler kazanmıştır.

israfAtatürk demokratik birlik ve beraberlikcumhuriyet dinî

C) Aşağıdaki millî bayramlarla kutlandıkları günleri eşleştiriniz. (4x4=16 puan) 

1. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
2. Zafer Bayramı
3. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
4. Cumhuriyet Bayramı

a. 23 Nisan
b. 19 Mayıs
c. 30 Ağustos
ç. 29 Ekim

D

D

D
D

israf
Cumhuriyet

dinî
birlik ve beraberlik

demokratik

Atatürk

1
3

2

4

Y

Y
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HAYAT BİLGİSİ102

A B C D Toplam

1. 1.  Araştırma yapılacak konuyu 
belirlemek

 2.  Kitabın içindekiler bölümünü 
incelemek

 3.  Araştırma yapmak için kütüp-
haneye gitmek

 4.  Konuyla ilgili kitabı arayıp bul-
mak

 Araştırma yapacağımız konuda 
kaynak kitaplardan yararlanır-
ken hangi sırayı izlemeliyiz?
A) 1, 3, 4, 2 B) 1, 2, 3, 4 
            C) 4, 3, 1, 2

2. Aşağıdakilerden hangisi meslek-
lerle ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Her meslek gereklidir ve saygı-

değerdir.
B) Meslekler hayatımızı kolaylaş-

tırır.
C) Meslek sahibi olmak için çalış-

mak gerekmez.

3. Koridorda koşarken bir arka-
daşıyla çarpışıp dizi yaralanan 
Seda okulda ilk önce kimden 
yardım almalıdır?
A) Okul müdüründen
B) Nöbetçi öğretmenden
C) Sınıf öğretmeninden

4. Bilinçli bir tüketici aşağıdakiler-
den hangisini yapmaz?
A) Açıkta satılan yiyeceklerden 

alır.
B) Kaynakları verimli kullanır.
C) Temiz ve sağlıklı ürünler tüke-

tir.

6. Aşağıdakilerden hangisi dinî 
bayramlarda yapılmaz?
A) Büyüklerimizi ziyaret etmek
B) Yardıma muhtaç olanlara yar-

dım etmek
C) Okullarda tören yapmak, sınıfı 

süslemek

7. Çevresini korumak ve güzelleş-
tirmek isteyen Ege, aşağıdakiler-
den hangisini yapmalıdır?
A) Ağaç dikmelidir.
B) Atıkları çevreye atmalıdır.
C) Denizleri kirletmelidir.

5. I. Heyecan          II. Öfke
             III. Şaşkınlık
 1. sınıfa başlayan Elif'in yaşadığı 

duygular hangileri olabilir?
A) II ve III B) I ve III 
           C) I, II ve III

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (7x6=42 puan)
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 4Okul Heyecanım

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (6x3=18 puan) 

.....   Atatürk, yaptığı her işte başarılı olmuştur. Çünkü planlı yaşamayı alışkan-
lık hâline getirmiştir.

.....   Sağlığımızı korumak, hastalıklardan korunmaktır.

.....   Sınıf başkanı, öğretmen tarafından çalışkan öğrenciler arasından seçilir.

.....   Atatürk öğrenim hayatına Şemsi Efendi İlkokulunda başladı.

.....   Türk Bayrağı ve İstiklal Marşı bağımsızlığımızın ve varlığımızın simgesidir.

.....  Sağlıklı iletişim kurmayan insanlar, arkadaş edinemezler.
B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 

(6x4=24 puan) 

1. Kendi başımıza yapamadığımız işlerde, büyüklerimizden .....................  
almalıyız.

2. .................................... tutumlu olmak ve para biriktirmektir.
3. Bilgiye daha çabuk ulaşmak için ............................... dan yararlanmalıyız.
4. Büyüklerimiz bizlerden ................................... olmamızı beklerler.
5. Bir grubun yaptığı işte başarılı olabilmesi için ......................... içinde çalış-

ması gerekir.
6. ..................... kurarken konuşma biçimimize dikkat etmeliyiz.

yardımsaygılı iş birliği tasarruf iletişimkaynak kitaplar

C) Aşağıdaki sorularla cevaplarını kutulara numaralarını yazarak eşleştiriniz. 
(4x5=20 puan) 

1. Yere düştüğümüzde, bizi kaldıran arkadaşımıza 
ne demeliyiz?

2.  Sınıfımızı ve sıramızı ne çizerek tarif ederiz?
3. Yurdumuzu düşmanlardan kurtararak Türkiye 

Cumhuriyeti'ni kuran kimdir?
4. Tarlalara ekin eken, bizlere sebze ve meyve ye-

tiştiren meslek hangisidir?

a. Kroki
b. Çiftçi
c. Atatürk
ç. Teşekkür ederim

D

D

D
D

yardım

Y
Y

Tasarruf
kaynak kitaplar

saygılı
iş birliği

İletişim

2
4
3

1
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HAYAT BİLGİSİ104

A B C D Toplam

1. Beyza: "................. büyüklerim-
den harçlık, şeker ve çikolata top-
ladım."

 Beyza'nın sözünde geçen bay-
ram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramazan Bayramı'nda
B) Zafer Bayramı'nda
C) Cumhuriyet Bayramı'nda

2. Ders kitaplarından veya kaynak 
kitaplardan araştıracağımız ko-
nuyu bulmak için kitabın hangi 
bölümüne bakmalıyız?
A) Önsöz B) İçindekiler 
             C) Sözlük

3. Atatürk Harp Akademisinden 
hangi rütbeyle mezun olmuştur?
A) Üsteğmen B) Onbaşı 
         C) Kurmay Yüzbaşı

4. Aşağıdaki yakıtlardan hangisi 
havayı daha az kirletir?
A) Kömür B) Doğal gaz 
              C) Odun

6. Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
bilinçli bir tüketici değildir?
A) Yasin: Ürünlerin son kullanma 

tarihine bakarım.
B) Fırat: Ürünlerin ambalajlarının 

güzelliğine bakarım.
C) Tuğba: Alışverişten sonra mut-

laka fiş alırım.

7. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
kurulduğu ve ulu önderimiz Ata-
türk'ün çocuklara armağan etti-
ği millî bayram hangisidir?
A) 19 Mayıs - Atatürk'ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı
B) 30 Ağustos - Zafer Bayramı
C) 23 Nisan - Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı

8. Umut: Ben öğretmen masasının 
önünde, cam kenarında 3. sırada 
oturuyorum.

 Umut'un oturduğu sıra aşağıda-
ki krokilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?
A)

Umut

Öğretmen
Masası

Umut

Öğretmen
Masası

Umut

Öğretmen
Masası

  B)
Umut

Öğretmen
Masası

Umut

Öğretmen
Masası

Umut

Öğretmen
Masası

          
  C)

Umut

Öğretmen
Masası

Umut

Öğretmen
Masası

Umut

Öğretmen
Masası

 
5. Göğüs kafesimizin ve iç organ-

larımızın bulunduğu vücudumu-
zun bölümü hangisidir?
A) Gövde B) Baş 
     C) Kollar ve Bacaklar

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (8x5=40 puan)
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 5Benim Eşsiz Yuvam

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (4x4=16 puan) 

.....   Her canlının sıcaktan, soğuktan ve dışarıdaki tehlikelerden korunmak için 
bir yuvaya ihtiyacı vardır.

.....   Güneşin doğduğu yöne doğu, battığı yöne batı denir.

.....   Kaybolduğumuzda ev adresimizi ve anne - babamızın telefon numarasını 
bilmek bize bir şey kazandırmaz.

.....  Besinlerin acı, ekşi veya tatlı olduğunu burnumuz sayesinde algılarız.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(4x5=20 puan) 

1. Beslenmek, barınmak gibi eylemler .............................................. dandır.
2. Her ....................., toplumun farklı ihtiyaçlarını karşıladığı için önemlidir.
3. ....................................büyümek için dengeli ve düzenli beslenmeli, spor 

yapmalı ve kişisel bakımımızı düzenli olarak yapmalıyız.
4. Merak ettiğimiz, araştıracağımız konuyu arama motorunda bularak, bilgi 

edindiğimiz iletişim aracına ................................... denir.

sağlıklı bilgisayar meslek temel ihtiyaçlarımız

C) Aşağıdaki verilen iç organlarımızla, görevlerini numaralarını yazarak eş-
leştiriniz. (6x4=24 puan) 

1. Boşaltım organıyım. Zararlı maddeleri vücuttan 
süzerim.

2.   Besinlerin yararlı olanlarını emer, yararsızlarını 
vücuttan atarım.

3. Solunum organıyım. Kanı temizlerim.
4. Besinleri depolarım.
5. Kanı vücuda pompalarım ve kanın vücutta do-

laşmasını sağlarım.
6. Yiyeceklerin sindirilmesini sağlarım.

a. Akciğerler
b. Kalp
c. Mide
ç. Böbrekler
d. Karaciğer
e. Kalın Bağırsak

D

D
Y

Y

temel ihtiyaçlarımız

meslek
Sağlıklı

bilgisayar

3
5
6
1
4
2
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HAYAT BİLGİSİ106

A B C D Toplam

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim 
araçları ile ilgili doğru bir bilgidir?
A) Gün boyu televizyon izlemeli-

yiz.
B) Telefonda arkadaşlarımızla 

uzun süre konuşmalıyız.
C) Her gün gazete okumak, çev-

remizde olup bitenlerle ilgili 
bilgi sahibi olmamızı sağlar.

5. Çevremizi anlamamızı ve çev-
remizle iletişim kurmamızı sağ-
layan duyu organlarımız aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?
A) Baş, gövde, kollar ve bacaklar
B) Göz, kulak, burun, dil, deri
C) Akciğerler, kalp, mide, bağır-

saklar

2. Sağlıklı büyümek için aşağıdaki-
lerden hangisini yapmak yanlış-
tır?
A) Haftada bir kere dişlerimizi fır-

çalamalıyız.
B) Düzenli olarak spor yapmalı-

yız.
C) Sağlıklı besinler tüketmeliyiz.

7. Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
sofradaki görgü kurallarına uy-
mamaktadır?
A) Zafer ağzında yemek varken 

konuşmaz.
B) Pelin yemekten sonra annesi-

ne "Eline sağlık." der.
C) Alper, yemek yerken ağzını şa-

pırdatır.

8. Aşağıdakilerden hangisi adres 
bilgilerimizde bulunmaz?
A) Mahalle adı B) Sokak adı 
            C) Doğum yeri

4. Babasının çocukluğunu araştı-
ran Melih, hangi kaynaktan ya-
rarlanamaz?
A) Aile albümü B) Ansiklopedi 
    C) Babaannesinin anıları

6. Furkan: Kollarımı açtım ve sağ 
kolumu güneşin battığı yöne 
uzattım.

 Buna göre Furkan'ın sol kolu 
hangi yönü gösterir?
A) Doğu B) Kuzey 
            C) Güney

1. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi, 
kendisine ait olmayan bir yuvay-
la eşleştirilmiştir?
A) Arı Ê Kovan
B) Ayı Ê Ağıl
C) Tavuk Ê Kümes

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (8x5=40 puan)



HAYAT BİLGİSİ 107

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 6Benim Eşsiz Yuvam

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (4x4=16 puan) 

.....   Babamın kahverengi gözleri ve siyah saçları var. Benim gözlerim yeşil, 
saçlarım ise sarı. Fiziksel özelliklerim babama benziyor.

.....   Aile içinde tüm aile bireylerinin evdeki görevleri paylaşması gerekir.

.....   Arkadaşlarımızla iletişim kurarken, duygu ve düşüncelerimiz jest ve mimik-
lerimize yansır.

.....   Arkadaşımızın bize ödünç olarak verdiği bir kitabı, özensiz kullanarak yıp-
ranmış olarak ona geri verebiliriz.

hayır

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(4x5=20 puan) 

1. Yalan söylemeyen, doğru, dürüst olan ve verdiği sözleri her zaman yerine 
getiren arkadaşlarımıza ..................... duyabiliriz.

2. Öğrenmenin daha etkili ve kalıcı olabilmesi için uygun bir ..................... 
..................... nın olması gerekir.

3. ............................................... Sözleşmesi ile tüm çocuklara birçok hak 
ve hürriyetler verilmiştir.

4. Tanımadığımız insanların ve arkadaşlarımızın olumsuz tekliflerine 
..................... demeyi bilmeliyiz.

güvenÇocuk Hakları çalışma ortamı

C) Aşağıdaki verilen olaylarla, bu olaylar karşısında yaşanan duyguları nu-
maralarını yazarak eşleştiriniz. (6x4=24 puan) 

1. Düşük not aldığımızda
2.   Arkadaşlarımızla tartıştığımızda
3. Bir yarışma sırasında
4. Köpek tarafından kovalandığımızda
5. Hediye aldığımızda
6. Beklemediğimiz bir olay olduğunda

a. korku
b. heyecan
c. şaşkınlık
ç. mutluluk
d. üzüntü
e. kızgınlık

Y

Y

güven
çalışma

ortamı
Çocuk Hakları

hayır

D
D

4
3
6
5
1
2
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HAYAT BİLGİSİ108

A B C D Toplam

3. Aşağıdaki fiziksel özelliklerimiz-
den hangisi annemize ve baba-
mıza kesinlikle benzemez?
A) Saç rengi B) Yaş
            C) Göz rengi

6. Aşağıdakilerden hangisi doğru 
arkadaş seçiminde aranan özel-
liklerden değildir?
A) Dürüstlük B) Bencillik
           C) Güvenilir

2. Aile içinde uyulması gereken ku-
ralları kim belirler?
A) Anne
B) Baba
C) Anne, baba ve çocuklar

4. Evde top oynayıp yanlışlıkla va-
zoyu kıran Efe için aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?
A) Sorumluluk sahibidir.
B) Sorumsuzdur.
C) Annesinin sözünü dinlememiştir.

5. Arkadaşımız bize okuldan kaç-
mayı teklif ederse, bu durumda 
ne yapmalıyız? 
A) Sessiz kalmalıyız.
B) Düşünmeliyiz.
C) "Hayır!" demeliyiz.

7. H Seçme ve seçilme hakkı
 H Eğitim görme hakkı
 H Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
 H Beslenme hakkı
 Yukarıdakilerden kaç tanesi 

cumhuriyetin ilanından sonra 
milletimizin elde ettiği hak ve 
hürriyetlerdendir? 
A) 3 B) 4
            C) 2

8. Aşağıdakilerden hangisi evde 
çocukların yapması gereken gö-
revlerden değildir? 
A) Ders çalışmak
B) Yemek pişirmek
C) Annemize yardım etmek

1. Eşyalarını özenli ve temiz kulla-
nan Banu için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?
A) Kişisel eşyalarımı kısa sürede 

kırarım.
B) Defterimin sayfalarını ara sıra 

yırtarım.
C) Kitaplarımı gereksiz yere kara-

lamam.

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (8x5=40 puan)



HAYAT BİLGİSİ 109

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 7Benim Eşsiz Yuvam

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (5x4=20 puan) 

.....   Evimizde kullandığımız birçok alet ve teknolojik ürünler, hayatımızı kolay-
laştırmaz.

.....   Sağlam yapılmayan binaların depremde yıkılmasından insanlar sorumlu-
dur.

.....   Evimiz gibi, vatanımız da bizim yuvamızdır.

.....  Kaynaklar hiçbir zaman tükenmez.

.....   Evimizde tehlike yaratabilecek davranışlardan kaçınmalıyız.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(5x4=20 puan) 

1. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve Türk halkına birçok hak ve hürri-
yetler kazandıran çok büyük bir ..................... dir.

2. Aile içinde görüşlerimizi belirtirken, ailemize karşı ..................... olmalıyız.
3. Ev kazalarının en önemli nedeni .................................. tir.
4. "Damlaya damlaya göl olur." ............................... ile ilgili bir atasözüdür.
5. Deprem öncesinde ............................................ nı evde hazır bulundur-

malıyız.

saygılı tasarruf lider dikkatsizlik deprem çantası

C) Aşağıda ülkemizde yaşayan ve insanlara zarar veren doğal afetler ve ne 
anlama geldikleri verilmiştir. Doğal afetler ve tanımlarını numaralarını ya-
zarak eşleştiriniz. (5x5=25 puan) 

1. Dağın tepesinden yuvarlanarak oluşan büyük kar kütlesi
2.  Yer sarsıntısı
3. Toprak kayması
4. Su baskını
5. Toprağın verimli kısmının su ve rüzgârın etkisiyle taşınması

a. Deprem
b. Sel
c. Çığ
ç. Heyelan
d. Erozyon

Y

Y

D

D

D

lider

saygılı
dikkatsizlik

tasarruf

deprem çantası

2
4
1
3
5
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HAYAT BİLGİSİ110

A B C D Toplam

2. 
1 - Ekmek

4 - Palto

2 - Kitap

5 - Çikolata

3 - Ev
 

 Yukarıdakilerden hangileri temel 
ihtiyaçlarımızdan değildir?
A) 1 ve 3 B) 4 ve 2 C) 2 ve 5

3. Aşağıdakilerden hangisi aile 
bütçemize katkı sağlar?
A) Bayatlamış ekmekleri çöpe at-

mak
B) Muslukları boşa akıtmamak
C) Pahalı kıyafetler almak

4. Aşağıdakilerden hangisi ailemiz-
le yaptığımız gezilerin bize ka-
zandırdıklarından değildir?
A) Güzel vakitler geçirmek
B) Yeni yerler görmek
C) Para kazanmak

5. Aşağıdakilerden hangisi depre-
me karşı alabileceğimiz önlem-
lerden değildir?
A) Ağaçlandırma yapmak
B) Sağlam olmayan zeminlerin 

üzerine bina yapmamak
C) Depreme dayanıklı binalar 

yapmak

6. Çamaşır makinesi  Temizlik
 Telefon  ?
 Fırın  Yemek
 Yukarıda evlerimizde kullandığı-

mız teknolojik ürünler ve kullanıl-
dıkları alanlar verilmiştir.

 Buna göre telefon hangi alan-
da kullandığımız teknolojik bir 
üründür?
A) Onarım B) İletişim
             C) Eğlence

7. Aşağıdakilerden hangisi evde 
tehlike yaratacak davranışlar-
dan değildir?
A) Kibrit ve çakmakla oynamak
B) Bıçak ve makasla oynamak
C) Oynadıktan sonra oyuncakları 

toplamak

1. Ê Bilgilidir. 
 Ê Fikirlere saygılıdır.
 Ê Toplulukları yönetir.
 Ê Sorumluluk sahibidir.
 Yukarıdaki özelliklerden kaç ta-

nesi iyi bir liderin özelliklerin-
dendir?
A) 4 B) 3 C) 2

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (7x5=35 puan)



HAYAT BİLGİSİ 111

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 8Benim Eşsiz Yuvam

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (4x5=20 puan) 

.....   Yaşadığımız evi eşsiz ve özel yapan, içinde paylaşılan duygular ve anılar-
dır.

.....   İhtiyaçlarımızı karşılarken öncelikle isteklerimizden başlamalıyız.

.....   Her çocuğun ev adresini, annesinin ve babasının telefon numarasını bil-
mesi gereklidir.

.....  Plan yaparak zamanımızı daha iyi kullanabiliriz.

1. İnsanlara zarar veren, can ve mal kaybına neden olan doğa olaylarına 
 ........................  ........................ denir.
2. Kanımızı vücudumuza pompalayarak kanımızın vücudumuzda dolaşması-

nı sağlayan hayati öneme sahip iç organımız ..................... tir.
3. Evde güvenlik kurallarına uyulmazsa .................................. oluşur. 
4. Öfkelendiğinde bağırmayan, mutluluk ve üzüntüsünü abartmadan yaşa-

yan ve korktuğunda ağlamayan bir çocuk, duygularını ..................... edi-
yor demektir.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(4x5=20 puan) 

kazalar kontrolkalp doğal afetler

C) Aşağıda çevremizi algılamamızı sağlayan duyu organlarımız ve görevlerini 
numaralarını yazarak eşleştiriniz. (5x5=25 puan) 

1. Görmek
2.  Koku almak, nefes almak
3. Tat almak, konuşmak
4. Sesleri duymak, işitmek
5. Dokunmak, dokuları hissetmek, vücudumuzu kaplayıp 

korumak

a. Göz
b. Kulak
c. Burun
ç. Dil
d. Deri

D

D

D

doğal

kalp
kazalar

kontrol

1
4
2

3
5

afetler

Y
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HAYAT BİLGİSİ112

A B C D Toplam

4. "Yeliz kırlarda kuş sesleri içinde 
yürürken kırmızı, güzel bir gül 
gördü ve gülü tutup gülün koku-
sunu içine çekti."

 Bu anlatıma göre Yeliz, sırasıyla 
hangi duyu organlarını kullan-
mıştır?
A) Kulak, göz, deri, burun
B) Dil, deri, kulak, göz
C) Burun, kulak, dil, göz

5. Aşağıdaki mesleklerden hangisi 
şehirlerde yaygın olarak görül-
mez?
A) Doktor B) Çiftçi
             C) Mimar

7. Çok önemli bir tarihî eser olan 
ve turistler tarafından sık sık zi-
yaret edilen Topkapı Sarayı han-
gi ilimizde bulunmaktadır?
A) İzmir B) Samsun
           C) İstanbul

3.  K

G

DB

Zeynep yüzünü 
Güney'e doğru 
dönerse, Zey-
nep'in sol kolu 
hangi yönü gös-
terir?

  
A) Batı B) Doğu
             C) Kuzey

2. Hangi seçenekte yanlış bir bilgi 
verilmiştir?
A) Aynı vatanda yaşayan insanla-

ra vatandaş denir.
B) Her milletin vatanı, kendisine 

özel ve kutsaldır.
C) Mahalle ilden büyük bir yerle-

şim yeridir.

6. İl  Vali yönetir.
 İlçe  Kaymakam yönetir.
 Mahalle - Köy  ? yönetir.
 Yukarıda yerleşim yerleri ve kim-

lerin yönettikleri verilmiştir.
 Buna göre mahalleyi kim yöne-

tir?
A) Muhtar
B) Belediye başkanı
C) Müdür

1. "Güneşi sabah evimizin salon ve 
mutfağından, akşam da yatak 
odasından görüyorum." diyen 
Zehra'nın evinin batısında evin 
hangi bölümü bulunur?
A) Yatak odası
B) Salon
C) Mutfak

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (7x5=35 puan)



HAYAT BİLGİSİ 113

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 9Dün, Bugün, Yarın

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (5x3=15 puan) 

.....   Zaman geçtikçe fiziksel görünümüm değişiyor ve kendi işlerimi kendim 
yapabiliyorum.

.....   Öz geçmişimizi açık ve sade bir dille yazmalıyız.

.....   Nalbantlık, bakırcılık, semercilik, demircilik ve kalaycılık gibi meslekler 
günümüzde önemli görülen ve tutulan mesleklerdendir.

.....   Dünyadaki tüm çocuklar birbirinden farklı olsa da, bu farklılıklar dünyamı-
za çok güzel renkler katar.

.....   Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. 

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(4x5=20 puan) 

1. Kişinin geçimini sağlamak için belli bir eğitim alarak edindiği ve sürdürdü-
ğü etkinlikler bütününe ..................... denir.

2. Farklı ülkelerdeki çocukların yaşadıkları ortama göre yaşam tarzları, giysi-
leri, yiyecekleri ve oyunları ..................... gösterir.

3. Fikirleri ile toplumu yönlendiren, toplum yaşantısı üzerinde iz bırakan kişi-
lere ..................... denir. 

4. Atatürk yaptığı yeniliklerle ..................... toplumunun hayatını değiştirmiş 
ve geliştirmiştir. 

Türk meslek liderfarklılıklar

C) Millî bayram günlerimizle, bu tarihlerde yaşanan önemli tarihsel olayları 
numaralarını yazarak eşleştiriniz. (4x5=20 puan) 

1. Atatürk Samsun'a giderek Kurtuluş Savaşı'nı 
başlatmıştır.

2.  TBMM açılmıştır.
3. Kurtuluş Savaşı kazanılmış ve düşmanlar yurdu-

muzu terk etmiştir.
4. Cumhuriyet ilan edilmiştir.

a. 23 Nisan 1920
b. 19 Mayıs 1919
c. 29 Ekim 1923
ç. 30 Ağustos 1922

D

D

D

D

meslek

farklılıklar

lider
Türk

2
1
4

3

Y
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HAYAT BİLGİSİ114

A B C D Toplam

6. Zamanla yaşımız büyüdükçe, 
aşağıdakilerden hangisi değiş-
mez?
A) Boy B) Kilo
          C) Göz rengi

8. Aşağıdaki mesleklerden hangisi 
günümüzde geçerli olan meslek-
lerdendir?
A) Demirci B) Nalbant
    C) Bilgisayar Mühendisi

2. Aşağıdakilerden hangisi geçmiş-
te oynanan oyunlardan değildir?
A) Topaç
B) Bilgisayar oyunu
C) Çember çevirmece

7. Aşağıdakilerden hangisi cum-
huriyetin ilanından sonra Ata-
türk'ün önderliğinde yapılan ye-
niliklerden değildir?
A) Harf inkılabı
B) Hicri takvim
C) Kılık-kıyafet inkılabı

5. 2. sınıfa giden Çetin, aşağıdaki-
lerden hangisini tek başına ya-
pamaz?
A) Elini yüzünü yıkamak
B) Okul kıyafetlerini giymek
C) Uzun yolculuğa çıkmak

3. Farklı ülkelerdeki çocukların 
hangi özellikleri aynıdır?
A) Oyun oynama isteği
B) Kıyafetleri
C) Konuştukları dil

4. Öz geçmişimizi yazma amacımız 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Kardeşimizi tanıtmak
B) Kendimizi tanıtmak
C) Sevdiğimiz arkadaşlarımızı ta-

nıtmak

9. Atatürk 29 Ekim 1923 yılında 
Türkiye'nin yeni yönetim şekli 
olan cumhuriyeti ilan etmiştir.

 Buna göre cumhuriyet nasıl bir 
yönetim şeklidir?
A) Halkın kendi kendisini yönet-

mesidir.
B) Halkın padişah tarafından yö-

netilmesidir.
C) Halkın dinî kurallara göre yö-

netilmesidir.

1. Aşağıdakilerden hangisi çok iyi 
bir lider olan Mustafa Kemal 
Atatürk'ün kişilik özelliklerinden 
değildir?
A) Güçsüzlük B) Kararlılık
          C) İleriyi görme

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (9x5=45 puan)



HAYAT BİLGİSİ 115

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 10Dün, Bugün, Yarın

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (5x3=15 puan) 

.....   Su doğada sürekli bir döngü hâlindedir.

.....   Yeryüzünden buharlaşan sular gökyüzünde kaybolup yok olur.

.....   Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 hâlde bulunur.

.....  Dünya, Ay'ın çevresinde döner.

.....   Güneş gündüz görülen bir gök cismidir.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(5x3=15 puan) 

1. Çevremizdeki canlı ve cansız tüm varlıklara ..................... denir.
2. Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucu, Güneş'e bakan yüzü  .............. 

yaşar, güneşi görmeyen yüzü .............. yaşar.
3. Hava durumu verilirken günlük ..................... dereceleri de verilir.
4. İnsan eli değmeden, kendiliğinden oluşmuş yerlere ..................... denir.
5. ..................... Dünya'da depremin çok sık görüldüğü ve alınan önlemler-

den dolayı can ve mal kaybının en az görüldüğü ülkedir.

sıcaklık Japonya maddegündüzü - geceyi doğal çevre

C) Aşağıda ülkemizde yaşanan dört mevsim ve bu mevsimlerin özellikleri 
verilmiştir. Mevsimleri ve özelliklerini numaralarını yazarak eşleştiriniz. 
(4x5=20 puan) 

1. Havalar iyice soğur. Kar yağar. Kalın kıyafetler giyeriz.
2.  Havalar çok sıcak olur. Meyveler olgunlaşır. İnce kıya-

fetler giyeriz. Denize gireriz.
3. Havalar soğumaya başlar. Ağaçların yaprakları sararır 

ve dökülür. Okullar açılır.
4. Havalar ısınmaya başlar. Ağaçlar çiçek açar. Her yer 

yemyeşil olur. Hayat canlanır.

a. İlkbahar
b. Yaz
c. Sonbahar
ç. Kış

D
Y
D
Y

madde
gündüzü

geceyi
sıcaklık

doğal çevre

Japonya

4

3
2

1

D



©
 K

ır
m

ız
ı B

ey
az

 Y
ay

ın
cı

lık

HAYAT BİLGİSİ116

A B C D Toplam

6. "Yarın hava soğuk olacakmış. Üs-
telik şemsiyemi de almalıyım." di-
yen Semanur, hava durumunda 
yaşadığı şehir ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisini görmüş olabilir?
A)   B)   C)

       17°C         5°C          24°C

1. Aşağıdakilerden hangisi suyun 
gaz hâlidir?
A)  B)

         Buz                  Bulut
               C)  

                İçtiğimiz su

5.    l Güneş    l Yıldızlar    l Ay
               l Dağlar     l Dünya
 Yukarıdakilerden kaç tanesi gök 

cismidir?
A) 2 B) 3 C) 4

8. Dünya, Güneş etrafındaki dolanı-
mını ne kadar sürede tamamlar?
A) 24 saat B) 10 ay
        C) 365 gün 6 saat

7. Mevsimlerin oluşmasına, hava 
sıcaklıklarına, gece-gündüz olu-
şumuna etki eden gök cismi 
hangisidir?
A) Güneş B) Ay C) Yıldızlar

2. Eylül, ekim ve kasım ayları hangi 
mevsime aittir?
A) Sonbahar B) Kış C) Yaz

9. Türkiye'de en çok can ve mal 
kaybına yol açan doğal afet han-
gisidir?
A) Sel B) Çığ C) Deprem

3. Aşağıdakilerden hangisi yapay 
çevreye örnektir?
A) Göller B) Köprüler
          C) Ormanlar

4. Aşağıdakilerden hangisi köyler-
de görülen evlerden değildir?
A) Ahşap evler
B) Kerpiç evler
C) Çok katlı evler 10. Aşağıdakilerden hangisini dep-

rem sırasında yapmamız yanlış 
olur?
A) Asansöre binmek
B) Çök - kapan - tutun tekniğini 

uygulamak
C) Sağlam bir masanın altına sı-

ğınmak

D)  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (10x5=50 puan)
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 11Dün, Bugün, Yarın

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (5x3=15 puan) 

.....   Millî bayram günleri, tarihte yaşanılan önemli olaylar sonucu belirlenmiş 
günlerdir.

.....   Teknolojinin ve yaşamın gelişmesiyle, geçmişten günümüze bazı meslek-
ler önemini yitirmiştir.

.....   Çin'de yaşayan bir çocuk ile, Türkiye'de yaşayan bir çocuğun giyim tarzları, 
yiyecekleri ve oyunları aynıdır.

.....  Güneş olmasaydı, Dünya'da yaşam olmazdı.

.....   Ormanlar, dağlar, ovalar ve denizler yapay çevreye örnektir.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. 
(5x4=20 puan) 

1. Gerekli .......................... alınarak doğal afetlerin zararlarından korunmak 
mümkündür.

2. 1 gün  .......................... saattir.
3. Hava durumundaki değişimleri takip eden ve hava tahminlerinde bulunan 

bilim dalı .......................... dir.
4. Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu .......................... oluşur.
5. Kendimizi tanıttığımız kısa yazılara .......................... denir.

meteorolojiöz geçmiş 24 önlemler mevsimler

C) Aşağıda verilen doğal afetlerle, alınması gereken önlemleri numaralarını 
yazarak eşleştiriniz. (5x5=25 puan) 

1. Dağ yamaçlarına ev yapmamak
2.  Ağaçlandırma yapmak
3. Dere yataklarına ev yapmamak
4. Sağlam temelli binalar yapmak
5. Eğimli yamaçları teraslamak

a. Deprem
b. Sel
c. Çığ
ç. Heyelan
d. Erozyon

D

D

Y

D
Y

önlemler

24

meteoroloji

mevsimler

öz geçmiş

4
3
1

2
5
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HAYAT BİLGİSİ118

A B C D Toplam

1. Geçmişten günümüze bakırcılık, 
nalbantlık, demircilik ve semer-
cilik gibi bazı meslekler önemini 
kaybetmiştir.

 Buna göre bu mesleklerin günü-
müzde önemini kaybetmelerinin 
sebebi ne olabilir?
A) Zor meslekler olması
B) Teknoloji ve yaşamın gelişme-

siyle artık bu mesleklere ihtiyaç 
duyulmaması

C) İnsanların bu meslekleri sev-
memesi

8. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cum-
hurbaşkanı kimdir?
A) Abdullah Gül
B) İsmet İnönü
C) Mustafa Kemal Atatürk

3. 30 Ağustos'u niçin Zafer Bayramı 
olarak kutlarız?
A) Kurtuluş Savaşı'nı kazandığı-

mız için
B) Cumhuriyet ilan edildiği için
C) TBMM açıldığı için

5. Aşağıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Tüm dünyadaki çocukların ya-

şam tarzları aynıdır.
B) Başka ülkelerdeki çocuklar 

farklı dilleri konuşur.
C) Diğer ülkelerdeki çocuklar 

farklı oyunlar oynarlar.

7. Aşağıdakilerden hangisi Ata-
türk'ün Türk kadınlarına verdiği 
hak ve hürriyetlerden değildir?
A) Seçme-seçilme hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Eğitim görme hakkı

6. l Doğum yerim
 l Okulum
 l Doğum tarihim
 l Hobilerim
 Yukarıdakilerden kaç tanesi öz 

geçmişimizde yer alır?
A) 2 B) 3 C) 4

4. Dünyadaki tüm çocukların birbi-
riyle anlaştığı ortak dil hangisi-
dir?
A) Türkçe B) Oyun C) Almanca

2. Canlılar hayatta kalabilmek için 
aşağıdakilerden hangisine ihti-
yaç duymaz?
A) Güneş B) Su C) Tatil

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (8x5=40 puan)
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 12Dün, Bugün, Yarın

A) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanla-
rın başına "Y" yazınız. (5x4=20 puan) 

.....   Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın örnek 
aldığı bir liderdir.

.....   Dünya'nın kendi etrafında dönmesi sonucu 1 gün (gece - gündüz) oluşur.

.....   Bulunduğu kabın şeklini alan akışkan maddelere sıvı maddeler denir.

.....   Öz geçmişimizi yazarken kendimizle ilgili tüm bilgileri doğru olarak yaz-
mak zorunda değiliz.

.....   Su, doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunur.

B) Aşağıdaki noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız. 
(5x5=25 puan) 

1. Yeryüzünü saran gaz tabakasına ..................... denir.
2. ....................., geceleyin gökyüzünde hilal, yarım ay ve dolunay şeklinde 

görülür.
3. Cam, tahta, demir, elma, şeker gibi maddeler ..................... maddelere 

örnektir.
4. ..................... Dünya'yı ısıtır ve aydınlatır.
5. ..................... ..................... sayesinde kadın - erkek eşitliği sağlanmıştır.

katı ay atmosfer Medeni Kanun Güneş

C) Aşağıdaki kavramlarla, bu kavramların karşılığını numaralarını yazarak 
eşleştiriniz. (4x5=20 puan) 

1. Arap alfabesinin yerine kabul edilen alfabe
2.  29 Ekim'de kutladığımız millî bayram
3. İnsanların can ve mal güvenliğinden sorum-

lu meslek
4. İnsanlar tarafından yapılan çevre

a. Polislik
b. Latin alfabesi
c. Cumhuriyet Bayramı
ç. Yapay çevre

D

D
D
Y

D

atmosfer

Ay

Güneş

Medeni Kanun

katı

3
1
2
4
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HAYAT BİLGİSİ120

A B C D Toplam

1.      H Su      H Güneş    H Besin

     H Hava    H Yıldızlar
 Hayatta kalabilmek için canlılar 

aşağıdakilerden hangisine ihti-
yaç duymazlar? 

 A) Su       B) Hava      C) Yıldızlar

4. Okullar hangi mevsimde açılır, 
hani mevsimde kapanır?
A) Sonbahar - Yaz
B) İlkbahar - Yaz 
C) Kış - Yaz

5. Aşağıdaki eşleştirmelerden han-
gisi doğrudur?
A) Taş - Sıvı
B) Su buharı - Gaz
C) Süt - Katı

6. Geceleyin gökyüzünü seyreder-
ken Ay'ın şeklini bayrağımızın 
şekline benzeten Eren, gökyüzün-
de Ay'ın hangi şeklini görmüştür?

A)  B) 

    Dolunay             Yarım ay
             C)  

                         
   Hilal

2. Fatma: Bizim köyümüzde her 
yer yemyeşil. Çok fazla ağaç var. 
Ağaçların arasından da çok güzel 
bir dere geçiyor."

 Buna göre Fatma nasıl bir çevre-
de yaşıyor olabilir?
A) Yapay çevre
B) Doğal çevre
C) Yeşil alan

3. Atatürk'ün Nüfus Cüzdanı Bilgileri
 Doğum Yeri: Selanik
 Doğum Yılı: 1881
 Anne Adı: Makbule Hanım
 Baba Adı: Ali Rıza Efendi
 Yukarıda ulu önderimiz ile ilgili 

verilen bilgilerden hangisi yan-
lıştır?
A) Doğum Yeri
B) Doğum Yılı
C) Anne Adı

7. Hicri takvim  Miladi takvim
 Arap alfabesi  Latin alfabesi
 Okka  ?
 Yukarıda cumhuriyetle yapılan 

değişimler verilmiştir. "Soru işa-
reti" yerine ne gelmelidir?
A) Kilogram            B) Metre
                  C) Saat

D) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
 (7x5=35 puan)



İNGİLİZCE 121

Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 1Unit-1 Words / Unit-2 Friends / Unit-3 In The Classroom

A) Aşağıda verilen görselleri altlarındaki kelimeler ile eşleştiriniz.
 (5x7=35 pts) 

B) Cümlelerdeki boşlukları, kelimelerdeki eksik harfleri tamamlayarak dol-
durunuz. (5x6=30 pts) 

a.  zebra c. wagonb. office d. television e. football

1. 

1. That's a ..............................

2. That's a  ...........................

3. That's a  ..............................

4. That's a  ..............................

5. That's a  ......................

H —orilla

H —icrophone

H —estaurant

H —octor

H —emon

2. 3. 4. 5. 

microphone g

r

m

d

l

doctor

lemon

restaurant

gorilla
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A B C D Toplam

C) Diyalogdaki boşlukları verilen cümleler ile doldurunuz. (3x5=15 pts) 

D) Verilen cümlelere ait resimleri işaretleyiniz. (4x5=20 pts) 

Thank you

Good morning

I am fine. You?Fred: Good morning Bambam.

Bambam: ................................................................... 
Fred: How are you?

Bambam: ................................................................... 

Fred: I am okay. ................................. 

1. Close the window.
A) B) C) 

2. Walk please.
A) B) C) 

3. Stand up.

A) B) C) 

4. Open the door.
A) B) C) 

Good morning

I am fine. You?

Thank you
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 2Unit-3 In the Classroom / Unit-4 Numbers / Unit-5 Colors

A) Diyalogdaki boşlukları, verilen cümleler ile doldurunuz. 
 (6x5=30 pts) 

What color is it?

Can you repeat it?

You are welcome.

How many balloons are there?

How old are you?

1.  Seda: Give me a hamburger.

 Ali: ...............................................
 Seda: Give me a hamburger.

B) Verilen rakamları karşılarına yazınız. (10x3=30 pts) 

1. five ...........................

2. seven ...........................

3. two ...........................

4. nine ...........................

5. four ...........................

  6. eight ...........................

  7. six ...........................

  8. one ...........................

  9. ten ...........................

10. three ...........................

2.  Özlem: Your cake.

 Meltem: Thank you.

 Özlem: .........................................

3. Gözde: .........................................
 Hande: I am seven years old.

4.  Can: .......................................... 
 Ozan: There are six balloons.

5.  Aslı: ..............................................
 Yasemin: It is pink.

Can you repeat it?

You are welcome.

How old are you?

How many balloons are there?

What color is it?

5

7

2

9

4

8

6

1

10

3
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A B C D Toplam

C)  Verilen kutuları uygun renklere boyayınız. (5x4=20 pts)

D)  Verilen resimleri uygun kelimeler ile eşleştiriniz. (5x4=20 pts)

a. a chair

b. a ruler

c. an umbrella

d. a book

e. a sharpener

1. blue 3. brown2. red 4. green 5. black

1.

2.

3.

4.

5.
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 3Unit-6 At The Playground / Unit -7 Body Parts / Unit-8 Pets

A) Verilen kelimeler ile resimleri eşleştiriniz. (10x3=30 pts) 

  1. fish

  2. hat

  3. seesaw

  4. rabbit

  5. slide

  6. turtle

  7. socks

  8. tunnel slide

  9. swing

10. hamster

B) Cümlelerin harflerini, uygun resimlerin altına yazınız. (5x5=25 pts) 

a. Let's dance!

e. Let's play hide and seek!

b. Let's run!

d. Let's swim!

c. Let's sing a song!
.................

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

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

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

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

a.

c.

b.

d.

e.

f.

h.

g.

i.

j.

1. 2.

4. 5.

3.

e a b

d c



İNGİLİZCE126

A B C D Toplam
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C)  Verilen kelimeleri boşluklara yerleştiriniz. (10x2=20 pts)

D) Resimleri, verilen cümlelere göre boyayınız. (5x5=25 pts) 

1. The cat is black.

2. The bird is yellow.

3. The dog is brown.

4. The butterfly is green.

5. The fish is orange.

hair   -   mouth   -    foot   -   knee   -   hand      
nose   -   ear   -   eye   -   finger   -   shoulder

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

hair

eye

mouth

hand

ear

shoulder

finger

foot

knee

nose
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Adı Soyadı: ....................................................................................        No: ............                 Puan: ............

Değerlendirme 4Unit-8 Pets / Unit-9 Fruits / Unit-10 Animals

A) Verilen kelimeleri resimler ile eşleştiriniz. (10x3=30 pts) 

  1. cage

  2. kiwi

  3. peel

  4. wash

  5. camel

  6. wall

  7. squeeze

  8. strawberry

  9. cut

10. watermelon

a.

c.

b.

d.

e.

f.

h.

g.

i.

j.

B) Aşağıdaki ifadeleri resimlerin altına yerleştiriniz. (5x4=20 pts) 

1. 2. 3. 4. 5.

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

a. a banana b. two plums c. a pear

d. four strawberries e. five pineapples

two plums five pineapples a banana a pear      four 
strawberries
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A B C D Toplam

C)  Kendini tanıtan hayvanların isimlerini uygun resimlerin altına yazınız. 
(5x5=25 pts)

D)  Verilen kelimeleri, cümlelerdeki uygun boşluklara yazınız. (5x5=25 pts)

1. My name is Piko. I can fly.

1. A frog can .................................. .

2. I am Terry. I like banana.

2. A bird can  .................................. .

3. I am Bobby. I am a sheep.

3. A whale can  .................................. .

4. My name is Max. I can swim.

4. A monkey can  .................................. .

5. I am Dory and I am an ant.

5. A horse can  .................................. fast.

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

run

jump

fly

climb up

swim

Terry

jump

swim

run

climb up

fly

Max PikoDory Bobby




