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1. Cümlede biri farklı, üçü aynı renkte 

olan dört ipten bahsedilmektedir. B se-
çeneğinde 4 ip var ancak biri değil ikisi 
farklı ip, C seçeneğinde ise 3 ip kulla-
nılmıştır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. 1 ve 2 numaralı dairelerdeki zıt anlamlı 
sözcük eşleştirmesi şöyledir: 

arka
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var

1
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son

ön

2

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Bir kitabın içindeki bölümlerin sayfa 
numaralarını belirten bölüm “İçindeki-
ler” bölümüdür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Krokideki 1 numaralı yer hastanenin 
önüdür. Buraya hastaların rahatsız ol-
maması için “Korna çalmak yasaktır.” 
levhası konulmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Arda K, M ve N bölümlerine insan isim-
leri, L bölümüne soy ismi, P bölümüne 
şehir veya ilçe ismi, R bölümüne ise ra-
kam yazmalıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

6. Filmin kahramanları mamut, tembel 
hayvan ve kaplan olmak üzere üç hay-
van ve bir insan yavrusu olan çocuktur. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Filmde yaptığı komik hatalarla grubu 
tehlikeye düşüren tembel hayvan, gru-
bu bu tehlikelerden kurtaran ise kaplan 
ve mamuttur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8.  1 numaralı yumurtaların fiyatı 20 TL, 
4 numaralı yumurtaların fiyatı 25 TL, 
dolayısıyla 1 numaralı yumurtalar, 4 
numaralı yumurtalardan ucuzdur.

  2 numaralı yumurtalar 25 Mart ta-
rihli, 3 ve 4 numaralı yumurtalar 2 ve 
4 Mayıs tarihlidir. Mart ayı mayıstan 
önce olduğu için 2 numaralı yumurta-
lar bayattır.

  1 ve 2 numaralı yumurtalar 20 TL, 3 
ve 4 numaralı yumurtalar 25 TL’dir. Bu 
durumda 1 ve 2 numaralı yumurtaların 
fiyatları birbirine eşittir aynı zamanda 
3 ve 4 numaralı yumurtalardan pahalı 
değil ucuzdur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9. Şehir adlarına eklenen hemşehrilik 
ekleri kesme işareti ile ayrılmaz, şehir 
adıyla birleşik yazılır. (Sinoplu)

Doğru yanıt A seçeneğidir.



2. SINIF 192030203 / B TÜRKÇE
10. pembe tabak

Kıvırcık saç
Siyah saç

Turuncu top

Sarı top

 

3 tane top değil, 2 tane top çevirmektedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

11. Eray’ın şiirinin dizelerindeki son söz-
cükler hayvanlar, kuşlar ve paylaşırlar 
sözcükleridir. Hepsi de –lar hecesi ile 
bitmektedir. Eray’ın dizelerinin son söz-
cüklerinin uyumlu olması ve bir soru 
cümlesi oluşturması için son dize kor-
karlar sözcüğü ile tamamlanmalıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. Verilen sözcükler kullanılarak oluştu-
rulabilecek cümle “Cam açık kalınca 
bütün yağmur içeri girmiş.” cümlesidir. 
Sözcüklerin sıralaması da 5 - 6 - 7 - 1 - 
2 - 3 - 4’tür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

13. “Hediye” sözcüğünün eş anlamlısı “ar-
mağan” sözcüğüdür.

A. Üç hecelidir. (Doğru ar-ma-ğan)
B. Her hecesi aynı sayıda harften olu-

şur. (Yanlış ar-ma-ğan)
                     2   2     3
C. Her hecesinde aynı ünlü harf vardır. 

Doğru, her hecede  “a” ünlüsü yer alır.
Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. İfadeden sarı kutunun yanlarında gri, 
üstünde pembe kutu olduğu anlaşıl-
maktadır.  

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Başlığın kuralına uygun bir şekilde ya-
zımı şöyledir:

ESKİŞEHİR VE ADIYAMAN YOLCULUKLARI

Sözcükler arasına 3 boşluk bırakılmalıdır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. Millî bayram adları özel addır ve bu 
adlara getirilen ekler kesme işareti (‘) 
ile ayrılır. Adres yazımında sokak adı 
ile kapı numarasını temsil eden “No” 
büyük harfle başlar.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

17. Cümlenin yazımı şöyledir: Hey! Çabuk 
çıkın buradan! Depremi hissetmediniz 
mi? 

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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18. Şiirde ilkbaharın yeşil süsü, kışın sessiz 

canlıları ve havayı temizleyen varlıklar 
olarak belirtilenler ağaçlardır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. Sözcüklerin ilk 3 harfleri aynı olduğu 
için sözlük sıralaması son harflerine 
göre yapılacaktır.
kurs

kurt

kuru
.... o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, .......

1 2 3
Doğru yanıt C seçeneğidir.

20. İfadelerin doğru sıralanışı; önce ebe-
nin belirlenmesi için sayışma yapılma-
sı, sonra ebenin gözlerinin bağlanarak 
oyuna başlanması, daha sonra ebe-
nin oyuncuları yakalamaya çalışması 
ve son olarak yakalanan oyuncunun 
ebe olması şeklinde olur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1.  sayısının değerleri 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53 ve 54 olabilir. En kü-
çüğü 45’tir.

 sayısının değerleri 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64 olabilir. En büyü-
ğü 64’tür.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Dedesi 65 yaşında olduğuna göre 
Sarp, 65 – 57 = 8 yaşındadır.

Sarp, kardeşinden 5 yaş büyük oldu-
ğuna göre kardeşi 8 – 5 = 3 yaşındadır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3.       1. işlem

1 1
+ 2 2

3 3

3 3
+ 1 4

4 7

2. işlem

4 7
+ 1 3

6 0

3. işlem

6 0
+ 1 2

7 2

4. işlem

İşlemler yapıldığında 3. işlemin eldeli 
toplama işlemi olduğu görülür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Sevim’in 27 TL parası vardır.

• Sadece dedesinin verdiği harçlıkla 
toplam parası 27 + 25 = 52 TL olur-
du. Doğru.

• Sevim’in toplam parası 
 27 + 25 + 34  =  86 TL olmuştur. 

Doğru.
• Sadece babaannesinin verdiği 

harçlıkla toplam parası 
 27+34 = 61 TL olurdu. Yanlış.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Verilenlere göre,

27 –  = 15 + 5       8 + 14 = 30 –  

27 – 7  = 20                   22 = 30 – 8  
         20 = 20                    22 = 22
            36 – 16 = 13 +  

                    20 = 13 +  7

                    20 = 20
Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. 

Cenk

18 m 22 m 22 m 17 m 34 m

Oya Ali Ela Emre Sema

Verilenlere göre,
• Ali, Emre’nin yanına gitmek için 39 

metre yürümelidir. Doğru.
 22+17 = 39  sağa
• Oya ile Ela arasındaki uzaklık 40 

metredir. Yanlış.
 22+22 = 44 metredir.
• Sema, Ali’nin yanına gitmek için 73 

metre yürümelidir. Doğru.
 34+17+22 = 73  sola

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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7. 30 TL parası olan Kerem,

• 5 kalem alırsa 5x5 = 25 TL
• 5 kitap alırsa 5 x 7 = 35 TL
• 5 defter alırsa 5 x 6 = 30 TL
ödemelidir.
Bu durumda Kerem 30 TL parası ile 5 
tane kitap alamaz.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Örüntünün kuralı, karenin her adımda 
sağa doğru döndürülmesidir. Bu du-
rumda örüntünün altıncı adımı, ikinci 
adımı ile aynıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Deniz’in hazırladığı ilk örüntünün kuralı 
2 daire, 1 üçgen ve 1 kare sıralaması-
dır. Bu örüntünün kuralına uygun ola-
rak 1123, AABC gibi başka örüntüler 
de oluşturulabilir. Bununla aynı kurala 
sahip örüntü ise ■■●▲ örüntüsüdür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Toplanan ceviz sayısı şu iki işlemden 
biriyle bulunabilir:

4+4+4+4+4 = 20 veya 5 x 4 = 20
Oyun alanından bir çocuk ayrıldığına 
göre kalan çocuk sayısı çıkarma işle-
miyle bulunur.
5 – 1 = 4 
Cevizlerin eşit paylaşımı ise bölme iş-
lemiyle bulunur.
20 ÷ 4 = 5

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Verilenlere göre,

• K şeklinin köşesi olmadığına göre 
ya daire ya çemberdir.

• L şeklinin dört kenarı ve dört köşesi 
olduğuna göre ya kare ya dikdört-
gendir.

• M şeklinin üç kenarı ve üç köşesi 
olduğu için kesinlikle üçgendir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. Verilen çarpma tablosu tamamlandı-
ğında şu görüntü oluşur:

x 2 4 3

5 10 20 15

3 6 12 9

 +  işleminin sonucunun en fazla 
olması için 20 ve 15 sayıları seçilmeli-
dir.

 +  = 35
Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Oluşturulan yapıda 3 tane üçgen, 3 
tane kare ve 2 tane dikdörtgen kullanıl-
mıştır. Buna göre:

12 üçgen ile 12 ÷ 3 = 4 adet
12 kare ile 12 ÷ 3 = 4 adet
8 dikdörtgen ile 8 ÷ 2 = 4 adet 
yapı oluşturulabilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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14. 1. grupta üçer tane ceviz alan 5 çocuk, 

2. grupta beşer tane ceviz alan 3 çocuk 
vardır. Bu durumda verilen ifadelerden 
1 ve 3 doğrudur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Yapılan bölme işleminin terimleri ve 
matematik işaretleri şöyledir:

Bölünen Bölen÷ = Bölüm

Doğru yanıt B seçeneğidir.

16. Çarpma işleminde çarpanların yerleri 
değiştirildiğinde çarpım değişmez.

 =  olduğuna göre  =  ola-
caktır. Bu durum şu örnekle açıklanabilir.

      6  x 4  = 24

      4  x 6  = 24
Doğru yanıt A seçeneğidir.

17. 3 kare ve 1 üçgenin köşe sayıları topla-
mı 4 + 4 + 4 + 3 = 15’tir. 15’in, üçgenin 
köşe sayısına bölümü 15 ÷ 3 = 5’tir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

18.          

4

3

Sarp’ın çizdiği şeklin simetrik olduğu 3 
ve 4 numaralı katlama izlerinden belli 
olur. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. Toplama işlemleri çarpma işlemlerine 
şöyle dönüştürülür:

4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4
5 + 5 + 5 + 5 = 4 x 5
3 + 3 + 3 + 3 = 4 x 3
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5 x 2
Yazılan çarpanlardan 4 tanesi 4’tür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

20.     72 K L 85

• K sayısı 72’den büyük, L sayısın-
dan küçüktür. Doğru.

•  72, K sayısından önce gelir. Doğru.
•  L sayısı, 72 ve K sayısından büyük-

tür. Doğru.
Doğru yanıt C seçeneğidir.

MATEMATİK
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1. Tabloya göre; yolcu uçağı ve helikopter 

hava yolu, tren ve metro demir yolu, 
gemi deniz yolu, otobüs ise kara yolu 
ulaşımında kullanılan taşıtlardır. 

Birer tane taşıt örneği verilen ulaşım 
türleri deniz ve kara yoludur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Ülkemizdeki cep telefon numarası top-
lam 11 rakamdan oluşmaktadır. Telefon 
numarasının ilk yedi rakamı aynı oldu-
ğuna göre (11 – 7 = 4) son dört rakam 
birbirinden farklıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Karnabahar, kış sebzesidir. Bu mev-
simde taze olarak tüketilen karnaba-
harın besin değeri, diğer mevsimlere 
göre daha fazladır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Hastanın kaydını yapma hemşire veya 
tıbbi sekreterin, ilaç hazırlama ve sat-
ma eczacının işleridir. Muayene etme, 
hastalığı ve tedavi yöntemini belirleme 
doktorun işleridir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Annenin kız kardeşi ➞ teyze

Babanın erkek kardeşi ➞ amca
Babanın yeğeni ➞ kuzen
İfadede bahsedilmeyen kişi haladır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Annesinin kullandığı otomobilde yol-
culuk eden Sıla, öncelikle arka koltukta, 
emniyet kemerini takarak oturmalıdır. 
Okulun önüne geldiklerinde ise sol ta-
rafta yol olduğu için Sıla, otomobilin 
sağ arka kapısından (4) inmelidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Resimdeki köprü, hava yolu taşıtını ilgi-
lendirmemektedir. Açılır kapanır köprü-
ler, açıldıklarında deniz yolu taşıtlarının, 
kapandıklarında kara yolu taşıtlarının 
geçişini sağlar. Görseldeki köprü açık 
olduğu için deniz yolu taşıtlarının geçi-
şini sağlamaktadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Kanal tedavisi, dolgu ve çürük kavram-
ları diş hekimliği, diğerleri başka tıp 
alanlarıyla ilgili kavramlardır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

HAYAT BİLGİSİ
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9. Verilen bilgilere göre ertesi gün hava 

22°C (ılık) ve yağmurludur. Bu yüzden 
Ela, kendini soğuktan değil yağmur-
dan koruyacak olan yağmurluk ve çiz-
meyi tercih etmelidir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Kiraz, çilek ve karpuz yaz; ayva, por-
takal ve mandalina kış meyvesidir. Bu 
durumda yer değiştirmesi gereken 
meyveler karpuz ve mandalinadır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. İfadenin sahibi kişisel temizlik ve dü-
zenli uykudan bahsetmiş ancak sağ-
lıklı büyümenin gereklerinden biri olan 
spordan bahsetmemiştir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. Sağlıklı yaşamak için yapılması gere-
ken önemli işlerden biri de temizliktir. 
Kişisel temizliği sağlamanın yolu da 
kişisel bakım yapmaktan geçer.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

13. Doymasına rağmen bir tabak daha 
yeme isteği israfı, sofradaki bir eksiği 
dile getirme ise görgü kurallarına uy-
gun olmayan bir durumu ifade etmek-
tedir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. 1 numaralı kişi tüm öğünlerde et ağır-
lıklı beslendiği için dengeli beslendiği 
söylenemez.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Seçeneklerde verilenlerden bot kışlıktır. 
Yağmurluk ise sonbahar veya ilkbahar 
içindir. Tişörtte yaz içindir. İfadedeki pa-
halılık ise botun fiyatı ile uyumludur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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1. Soruda bizden istenen Asya’nın söy-

lediklerine uygun görseli işaretleme-
mizdir. Asya, pembe ve turuncu boya 
kalemlerini sevdiğini söylemiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Soruda verilen görseldeki kitabın ne 
renk olduğu sorulmuştur. Kitap, ‘purple’ 
(mor) olduğu için ona uygun yanıt ver-
meliyiz.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. Emma’nın sorusuna Burak, ‘8 yaşın-
dayım.’ diyerek cevap vermiştir. Bu ko-
nuşma için uygun soru ‘How old are 
you?’ (Kaç yaşındasın?) olmalıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Görselde araba çizen biri bulunmakta-
dır. A seçeneği ‘çiz’, B seçeneği ‘kes’ ve 
C seçeneği ‘boya’ anlamına gelir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Selen, Nina’ya ‘Nasılsın?’ diye sormuş-
tur. Bu soruya uygun yanıt ‘I’m okay.’ 
(Ben iyiyim.) olabilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Verilen görseli ifade etmek için doğru 
cümle ‘This is an ambulance.’ (Bu, bir 
ambulanstır.) şeklinde olmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. A seçeneği ‘Hadi bisiklete binelim.’ ve 
B seçeneği ‘Hadi sallanalım.’ anlamı-
na gelir. Bu seçenekler verilen görseller 
için uygun değildir. C seçeneği ‘Hadi 
kayalım.’ anlamına gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Görselde ip atlayan biri vardır. A se-
çeneği ‘Ben dans ederim.’, B seçeneği 
‘Ben ip atlarım.’ ve C seçeneği ‘Ben zıp-
larım.’ anlamına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Görselde futbol oynayan iki çocuk ve-
rilmiştir ve Furkan, Rick’e ‘Futbol oynar 
mısın?’ diye sormuştur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Sorudaki görselde kaç tane mavi balon 
olduğu sorulmuştur. Görselde üç tane 
mavi balon bulunmaktadır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.


