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1. Bastonlu insanın bulunduğu levha gör-

me engelli insanların yararlanabilece-
ği alanlarda bulunur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. 1. görselde hızlı-yavaş

2. görselde arka - ön
3. görselde birbirine yakın saatler ifa-
de edilmiştir. Görsellerde gece-gündüz 
gösterilmemiştir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. A seçeneğinde aile 3 hece, B seçene-
ğinde kemer 2 hece ve C seçeneğinde 
genç 1 hecelidir. Bu yüzden genç söz-
cüğü satır sonuna sığmadığında bö-
lünmez, bir alt satıra yazılır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

4. Verilen sözcüklerle oluşturulabilecek 
cümle, “Temiz çamaşırları balkondaki 
ipe astım.” cümlesidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Cümlenin doğru yazılışı “29 Ekim 
2018’de kutladığımız Cumhuriyet Bay-
ramı’nı unutamıyorum.” şeklindedir. 
Cümlede 3 sözcük büyük harfle baş-
lamalıdır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Cümlede bırakılan boşluk ve boşluk-
tan sonraki -de eki kesme işaretiyle (‘) 
ayrılmıştır. Bu durum, boşluğa özel ad 
yazılmasını gerektirir. Niğde şehir adı, 
Çin ülke adı olduğu için özel addır. Şe-
hir özel ad olmadığı için bu boşluğa 
yazılamaz.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Tablodaki sözcüklerle oluşturulan an-
lamlı ve kurallı cümle “Evden aceleyle 
çıktığım için anahtarımı unuttum.” cüm-
lesidir. Cümlenin sözcükleri ikişer aza-
lan bir sıra ile numaralandırıldığında:

 

Evden  14

aceleyle  12

çıktığım  10

için  8

anahtarımı  6

unuttum.  4

2

2

2
2

2
 şeklinde olur.

 Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Kargo firmasının kullandığı kutulardaki 
işaretlerin anlamları şöyledir:

 

Sudan koruyunuz.

Güneş ışığından koruyunuz.

Dikkat! Kırılabilir!

 Bu durumda 3 numaralı işaret uyarı 
amacıyla yuvarlak içine alınmalıdır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9. Görsellerde ifade edilen sözcükler 
şöyledir:

  yokuş rampa veya çıkış

  iniş

  giriş

  çıkış

 Bu durumda aynı sözcükler mor ve 
mavi renkli oklardır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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10. Minik kediyi biz sahiplendik. (4 sözcük) 

Sizinle gelmemi istiyorsunuz galiba. (4  
sözcük) Bugün bir çilek, iki muz yedim. 
(6 sözcük)

Doğru yanıt B seçeneğidir.

11. Cümlenin yazılışı:

 Sokağımızda mavi, sarı, kırmızı ve yeşil 
arabalar park halinde duruyor. 

 şeklindedir. Kullanılması gereken nok-
talama işaretleri , , .  dır.

 Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Ayşe, ifadesinde elbiseye kısa kollu de-
miştir. Ancak elbise kolsuzdur. Ayrıca 
Ayşe elbisenin bel kısmında yeşil şerit 
olduğunu söylemiştir. Ancak yeşil şerit-
ler bel kısmında değil, etek kısmındadır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. Soruda ve seçeneklerde verilen söz-
cüklerin sözlük sıralaması şöyledir:

1. kutu
2. kuyu
3. kuzu
4. küvet
Bu sebeple “kuzu” ve “küvet” sözcükleri 
54. sayfada “kutu” sözcüğü 53.sayfa-
dadır. 

 Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Verilen sözcüklerin eş anlamlılarının 
sözlük sırasına göre sıralanışı şöyledir:

● anı
● his
● okul
● vatan

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. Cümleler olayların oluş sırasına göre 
sıralandığında şu paragraf oluşur:

İpliği iğneye geçirmek için epey uğ-
raştı. İğneden geçirdiği ipin ucuna iki 
düğüm birden attı. Düğmeyi ceketin 
üzerine koyup bir alttan bir üstten dik-
meye başladı. İğnedeki ip kısalınca 
düğme dikme işini iki düğümle bitirdi. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. herkezin nerede olduğunu çok me-
rak edi yorum

Cümlenin doğru yazılışı şöyledir:

 
Herkesin nerede olduğunu çok me-
rak ediyorum.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

17. Metinde koşması ve vücudunun bö-
lümleri anlatılan canlı taydır. Buna göre 
metne en uygun başlık Minik Tay’dır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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18. A seçeneğinde metnin ana fikri veril-

miştir. C seçeneğinde ise metinde bah-
sedilmeyen bir ifade bulunmaktadır. B 
seçeneğinde ise metnin konusu ifade 
edilmiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

19. Hikâyenin ana karakterleri Orhan Dede 
ve Aysel Teyze, yeri mahalle ve zama-
nı akşam saatleridir. Çünkü “kuyruklu 
yıldızın geçişi sırasında” ifadesi akşam 
vakti olduğunu gösterir. C seçeneğinde 
zaman ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

20. İt-fa-i-ye   4 hece

trak-tör     2 hece
o-to-büs   3 hecedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1. 90 metrelik ipin 47 metresi Sarp’ta 

olduğuna göre 90 – 47 = 43 metre-
si Oya’dadır. Buna göre Oya’nın ipi 
Sarp’ın ipinden 47 – 43 = 4 m kısadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Oluşturulacak sayılar arasındaki farkın 
en az olması için büyük onluğun yanı-
na küçük birlik, küçük onluğun yanına 
da büyük birlik konulmalıdır. Bu şekilde 
oluşturulan sayılar da 51 ve 28’dir. Bu 
sayıların farkı da 51–28 = 23 olur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Soruda istenen işlemler şöyledir:

90 – 10 = 80
80 – 10 = 70
70 – 20 = 50 
50 – 30 = 20   kalan sayıdır.
Buna göre kalan sayı 20’den 20 çıkarı-
lırsa sonuç sıfır(0) olur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. 40 metrelik tahtanın 18 metresi yeşile 
boyandığına göre 40 – 18 = 22 metresi 
turuncuya boyanmıştır. Buna göre:

• 40 – 22 = 18 doğru
• 18 + 22 = 40 doğru
• 18 + 40 = 58 yanlış olur. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. İfadenin doğru olabilmesi için

7 +  8 +  3 =  20 –  2 
                 18 = 18
olması gerekir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Vazoda 3 sarı, 4 kırmızı çiçek bulun-
maktadır. Sarı çiçekleri 1 desteye ta-
mamlamak için (1 deste = 10 adet) 7 
sarı, kırmızı çiçekleri 1 düzineye ta-
mamlamak için (1 düzine = 12 adet) 8 
kırmızı çiçeğe ihtiyaç vardır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Çocuk toplam 39 köpük oluşturmuş-
tur. A seçeneğindeki 2 deste 2 düzi-
ne toplam (10+10+12+12) 44 köpük, 
B seçeneğindeki 3 deste 2 düzine 
toplam (10+10+10+12+12) 54 köpük 
ve C seçeneğindeki 4 deste toplam 
(10+10+10+10) 40 köpük etmektedir. 39 
köpüğe en yakın tahmin C seçeneğin-
deki 4 deste = 40’tır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Verilenlere göre ■ sayısı 83, ■ sayısı 
68, ■ sayısı 36’dır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

9. Sayıların birler ve onlar basamakları 
yer değiştirildiğinde:

A seçeneği 73 iken 37,
B seçeneği 28 iken 82,
C seçeneği 45 iken 54 olur.
Değeri azalan sayı A seçeneğinde ve-
rilmiştir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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10. 6 10 14 18 22 26

7 10 13 16 19 22

A         B          C          D          E          F

Örüntüler tamamlandığında yukarıda-
ki görüntü oluşmaktadır.
Buna göre:
A bölümü 7 – 6 = 1

B bölümü 10 – 10 = 0

C bölümü 14 – 13 = 1

D bölümü 18 – 16 = 2

E bölümü 22 – 19 = 3

F bölümü 26 – 22 = 4   olur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Ayşe’nin parası 60 TL’den çok 70 TL’den 
az olduğu için 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68 veya 69 TL olabilir. Bu yüzden satın 
alabileceği çantalar 1. ya da 4. kutuda 
olan çantalardır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. Örüntü 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 
şeklinde tamamlanır. Sayıların toplamı 
ise 24+28+36 = 88’dir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. 80’e yuvarlanabilecek sayılar 81, 82, 
83 ve 84 yeşil, 90’a yuvarlanabilecek 
sayılar 85, 86, 87, 88 ve 89 turuncu ile 
birleştirildiği B seçeneğindeki görüntü 
oluşur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. 45 54
46 53
47 52
48 51
49 50
50 49
51 48
52 47
53 46
54 45

Soruda istenilenler tabloya 
yazıldığında yandaki görü-
nüm oluşur.

Bu durumda:

• A 45  + A 54  = 99  

• B 46  + C 52  = 98  

• G 48  + K 46  = 84  

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. 28 + KL = 60 ise

KL sayısı 60–28 = 32’dir.
K = 3    L = 2
LK sayısı 23 ve L = 2  K = 3 olduğuna 
göre, ST sayısı 60 – 23 = 37’dir. Bu du-
rumda S = 3, T = 7’dir. Buna göre K = S’dir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

16. Samet ve Zeynep’in paraları topla-
mı 32 + 43 = 75 TL’dir. Annelerin-
den aldıkları 5 TL ile paraları toplamı                 
75 + 5 = 80 TL olur. Buna göre fiyatı 
80 TL olan gömleği satın alabilirler.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

17. Soruda verilenlere göre,

• 4 fincan su, bardağın yarısını dol-
durur. DOĞRU

• Yarım sürahi su, 3 cezve su ile do-
lar. DOĞRU

• 2 cezve su, 1 sürahiyi doldurmaz. 
YANLIŞ

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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18. 

veya

Meyve
suyu

PORTAKAL

18 fincanı dolduran meyve suyu 3 şişe 
demektir. 3 şişe meyve suyu da 
4 + 4 + 4 = 12 su bardağını doldurur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. 

28 m 17 m

K 5m

Soruda verilenlere göre,

 Kullanılan ip 23 metredir. Doğru.

    Kalan ip 22 metredir. 17+5 = 22 
           Doğru

   Kalan ipin tamamı turuncudur. 
          Yanlış

 Kullanılan ip kalan ipten azdır. 
          Yanlış

Doğru yanıt B seçeneğidir.

20. Ali'nin
yaşı

Ayşe'nin 
yaşı

Ahmet'in 
yaşı■ ■

A. 54 =  24 +  30 Doğru.
B. 54 –  24 =  30 Doğru.
C. 54 +  24 =  30 Yanlış.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

MATEMATİK
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1. Grup çalışmalarında üyelerin yetenek-

lerine göre ve eşit miktarda görev ve-
rilmesi adaletli davranıldığının bir gös-
tergesidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. İyi bir dinleyiciye ait olmayan sözler
dinleme esnasında telefonda başka-
sıyla konuşan ve düşünceler kendisine
uygun olmadığında başını çeviren kişi-
lere aittir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. Oyunun sonuçlarını doğal kar-
şılayan kişiye,

Kurallara uymayan oyuncuyu
uyaran kişiye,

Oyun sırasında öfkesini kontrol
edemeyen kişiye,

Oyunda iş birliği yapan kişiye

ait ifadelerdir. Bu durumda yanıt 

 +  = 7  olur.
Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Soruda verilenlere göre Sarp’ın,

• Dayısının adı Mustafa’dır. Kesin.
• Amcasının adı Mustafa’dır. Kesin.
• Ya teyzesi ya halası Ülkü’dür. Kesin

değil.
• Kemal Ülkü’nün oğludur. Dolayı-

sıyla kuzenidir. Ancak Ülkü’nün eşi-
ninin yani Kemal’in babasıyla ilgili
bilgi verilmemiştir. Kesin.

• İbrahim eniştesidir. Kesin.
Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Soruda yeni ev satın alan kişilere borç
verilmesi dayanışmaya bir örnektir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Adres yazımında doğru sıralama,

• Mahalle adı
• Sokak veya cadde adı
• Bina no veya adı
• Daire numarası
• İlçe
• İl
şeklindedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Ülkemizde cep veya sabit telefonların
numaraları 11 rakamdan oluşur. Ela
9 rakam söylediği için 2 tane rakamı
söylemeyi unutmuştur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Verilenlere göre simli kalem (3 TL) ve
dondurma (3 TL) istek, sandviç (4 TL) ih-
tiyaçtır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

9. 2. sınıf öğrencisi Deniz’in üstlenebile-
ceği sorumluluklar:

Çalışma masasını düzenlemek.

Odadaki eşyaları toplamak.

Sofranın kaldırılmasına yardım 
etmek.

Bunların yanlarındaki bloklar yan 
yana konulduğunda A seçeneğindeki 
yapı oluşur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

HAYAT BİLGİSİ



2. SINIF 192030202 / B
10. Eda’nın pazar günü etkinliği ile ilgili

önerileri mantıklı, yapılabilir ve aile büt-
çesine uygun öneriler olmalıdır. Sade-
ce Eda’nın mutluluğuna yönelik öneri-
ler tüm aile üyelerine yönelik olmaz.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Aksoy ailesi, ulaşım masraflarını en
aza indirmek için tüm üyelerin okul ve
iş yerine yakın olan turuncu mahalle-
den ev kiralamalıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Matematik becerilerini geliştirmek iste-
yen Samet, uyku ve kişisel bakım sü-
relerini kısaltırsa sağlığı olumsuz etkile-
nebilir. Samet bu yüzden oyun süresini
kısaltarak matematikle ilgili çalışmalar
yapmalıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. Kurşun kalem Ali için ihtiyaç, defter Ela
için ihtiyaç, çikolata Efe için istek ve Kır-
mızı kalem Eylül için istektir. Buna göre
yanlış ifadeler Ela ve Efe için kullanıl-
mıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. Bir yerin konumu ifade edilirken kul-
lanılabilecek belirgin yerler, herkes
tarafından bilinen yerler olmalıdır. Bu
yerler, sürekli yer değiştirebilen yerler
olmamalıdır. Kapalı pazar yeri, oto-
park, üst geçit, çocuk parkı, müze ve
banka uzun süre orada bulundukları
için herkes tarafından bilinir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

15. Verilen ifadelerden sadece tahta ka-
lemleriyle resim yapmak ifadesi okul
kaynaklarının ve eşyalarının uygun
kullanımıyla ilgili değildir. Çünkü tahta
kalemleri sınıfın ortak malıdır, tasarruf-
lu kullanılması gerekir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

HAYAT BİLGİSİ
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1. Görselde kapıyı açan bir çocuk verilmiş-

tir. ‘Open the door.’ (Kapıyı aç.), ‘Open
the window.’ (Pencereyi aç.) ve ‘Open
your book.’ (Kitabını aç.) demektir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. ‘Cut the paper.’ (Kağıdı kes.) cümlesine
ait görsel B seçeneğinde yer almakta-
dır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. Verilen konuşmada öğretmen Ay-
taç’tan pencereyi açmasını istemiştir.
Aytaç’a bu iş için teşekkür eden öğret-
mene verilebilecek cevap ‘You’re wel-
come.’ (Rica ederim.) olmalıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Verilen sözcüklerle eşleştirme yapıldı-
ğında ‘Turn right.’ (Sağa dön.), ‘Open
your book.’ (Kitabını aç.) ve ‘Sit down.’
(Otur.) cümleleri oluşturulmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Soruda gece görseli verilmiştir. ‘Good
morning.’(Günaydın.), ‘Good night.’ (İyi
geceler.) ve ‘Good afternoon.’ (Tünay-
dın.) anlamına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Konuşmada öğretmenin sorusuna
Ada, ‘Great, thanks.’ (Harika, teşek-
kürler.) diyerek yanıt vermiştir. ‘How
old  are you?’ (Kaç yaşındasın), ‘What
is your name?’ (Adın ne?) ve ‘How are
you?’ (Nasılsın?) anlamına gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Soruda bizden istenen İngilizce olarak
doğru yazılan sayıyı bulmamızdır. 1
(one) ve 8 (eight) yanlış olan seçenek-
lerdir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. ‘How old are you?’ (Kaç yaşındasın?)
sorusuna verilebilecek doğru yanıt
görselde verilen pastada 7 tane mum
olduğu için ‘I’m seven.’ (Yedi yaşında-
yım) olmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9. ‘How many crayons are there?’ (Kaç
tane mum boya var?) sorusuna doğru
yanıt vermek için görsele baktığımızda
‘Five crayons.’ 5 tane mum boya  oldu-
ğunu görürüz.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Çantanın İngilizce karşılığı ‘school bag’
ve tükenmez kalemin İngilizce karşılığı
‘pen’ olduğu için bu eşleştirmeler yan-
lıştır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.


