
2. SINIF DENEME - 1 B TÜRKÇE
1.  Cümle büyük harfle başlamalıdır.

 “Pamuk” bir hayvana verilen ad 
olduğu için özel addır ve büyük harfle 
başlamalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. Tablodaki sözcükler eş anlamlı olma 
ilişkisine göre eşleştirildiğinde şu söz-
cükler oluşur:

Basit A
AS

Kolay S

değnek

Sopa

İ
İL

L

“tutsak” sözcüğünün eş anlamlısı olan 
“esir” bu tabloda yoktur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Verilen işlemlerden ilki doğru, ikinci-
si yanlış yapılmıştır. Bu nedenle ifade 
edilen zıt anlamlı sözcük çifti doğru - 
yanlıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Seçeneklerde verilen sözcüklerin hece-
lerindeki harflerin sayıları şöyledir.

A) ma - kar - na
2 3 2

B) A - da - na
1 2 3

C) An - ka - ra
2 2 2

Tüm heceleri aynı sayıda harften olu-
şan sözcük Ankara’dır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Cep telefonu mesajındaki “derinden 
sarsılmak” sözü ile şehirden ayrılan 
kişinin herkesi üzeceği anlatılmaktadır. 
Bu yüzden kullanılması gereken emoji 
üzgün emojidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. “Şişman” sözcüğünün zıt anlamlısı “za-
yıf”, “uzun” sözcüğünün zıt anlamlısı 
“kısa” dır.

Zayıf, alfabemizin son harfi z olduğu 
için sözlüğün sonunda yer alacaktır.

Kısa, alfabemizin ortalarında bir harfle 
(k) başladığı için sözlüğün ortalarında 
yer alacaktır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. 1. Kalemi kaça satıyorsunuz?

2. Köpekten kaça kaça köyden uzak-
laştık.

3. Hangisini beğendiğini anlayamadım.

4. Filmdeki hangi kahramanı beğendin?

Sonunda ? kullanılması gereken cüm-
leler 1 ve 4. cümlelerdir.

Bu sayıların toplamı ise 1 + 4 = 5’tir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. 
Sözcük

Harf 
sayısı

Hece 
sayısı

Toplam

kuaför 6 3 9

pencere 7 3 10

sözlük 6 2 8

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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9.   gündüz

  yaşlı

  sözcük

  gece 

  kelime

  ihtiyar

Zıt

Eş Eş

Seçenekler incelendiğinde sadece B 
seçeneğinde uygun eşleştirme yapıl-
dığı görülür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Metnin 2. paragrafında karikatürün 
sayfalar dolusu bilgi veya düşünce-
yi kısa yoldan anlatımını sağladığı ve 
insanları güldürürken düşündürdüğü 
anlatılmıştır. Metinde karikatürün çizi-
minin ve anlatımının uzun sürmesiyle 
ilgili bir ifade yoktur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Verilen sözcüklerle oluşturulabilecek 
cümleler şöyledir.

Yağmur çok yağdı iyi ki yola çıkmamı-
şız.

İyi ki yola çıkmamışız, yağmur çok 
yağdı.

Bu cümlelerde son kelimeler 3 numa-
ralı “çıkmamışız” ve 2 numaralı “yağdı” 
kelimeleridir. 6 numaralı “yola” kelime-
si sonda yer almaz.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. Verilen sözcüklerde hecelerdeki harf 
sayıları belirtilmiştir.

1. hece 2. hece 3. hece
tutumlu tu tum lu

2 3 2
cetvel cet vel -

3 3
pencere pen ce re

3 2 2
Bu durumda ? yerine “kalemlik” yazıl-
malıdır.

ka - lem - lik
2 3 3

Doğru yanıt B seçeneğidir.

13. Verilen metnin konusu bir geyiğin çok 
sevdiği boynuzları yüzünden aslana 
yem olmasıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. 
30°CBuharlı ütülenmelidir.

30°C 30°C sıcaklıkta yıkanmalıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. 1. görselde topu ağacın dallarında ka-
lan çocuklar, 2. görselde halat çekme 
oyunu oynayan çocuklar gösterilmiştir. 
Topu ağaçta kalan çocuklar yeni bir 
oyuna başlamışlardır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

16. A) Dr. Fatma Gündüz’e muayene ol-
dum. (2 nokta)

B) Prof. Dr. Akın Mert kaç yaşınday-
mış? (2 nokta, 1 soru işareti)

C) Md. Yard. Gökhan Sel projenin 
yürütücüsü oldu. (3 nokta)

Doğru yanıt C seçeneğidir.

TÜRKÇE
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17. Emre’nin yazısı  günlük hayatı planlı 

yaşamanın gerekliliklerini ve önemini 
anlattığı için başlığı “PLANLI YAŞA!” ol-
malıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

18. Görseldeki elbise kırmızı ve yeşil renk-
lerden oluştuğu için Nermin Hanım 
“Kırmızı - yeşil elbisenin fiyatını öğre-
nebilir miyim?” sorusunu sormalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

19. Tablodaki işaretler şu engel türlerini 
göstermektedir.

Görme 
engelli

İşitme 
engelli

Görme 
engelli

İşitme 
engelli

Doğru yanıt A seçeneğidir.

20. “Tırmanmak” işi yukarı doğru yapılan 
bir iştir. B seçeneğindeki ağaca tırman-
mak ve C seçeneğindeki kayalıklara 
tırmanmak, yukarı doğru yapılan bir 
iştir. A seçeneğindeki gibi toprağın de-
rinliklerine doğru tırmanılamaz, inilir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

TÜRKÇE
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1. 1. 51 sayısı 63 ile 47 arasındadır. Doğru.

2. 47 sayısı diğerlerinden (51 ve 63) 
küçüktür. Doğru.

3. 63 sayısı ileriye doğru birer ritmik 
saymada 62’den önce söylenir. Yanlış. 
(64’ten önce söylenir.)

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Örüntü tamamlandığında

K L M
25 - 29 - 33 - 37 - 41 - 45

30 40 40

Basamak değeri
Onlar basamağındaki rakamların 
basamak değerleri toplamı 80 olan 
sayılar L ve M’dir. (40 + 40 = 80)

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. 
73 63 71 55

64 65 58 69

Sayıların yuvarlandıkları onluklar şöy-
ledir:

70 60 70 60

70 60 60 70

Aynı onluğa yuvarlananlar aynı renge 
boyandığında cevap C olur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

4. Sayıların yuvarlandığı onluklar şöyledir:

59  60

73  70

63  60

55  60

65  70

Aynı onluğa yuvarlananlar aynı renge 
boyandığında cevap A olur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Toplama işlemlerinin sonuçları ve so-
nuçların oluşturduğu örüntü şöyledir:

2 4

+ 1 0

3 4

3 0

+ 6

3 6

1 9

+ 1 9

3 8

?
+

4 0 olmalıdır.

2 artar 2 artar 2 artar

Yani toplamı 40 olan işlem doğru 
cevaptır.

A. 1 3

+ 3 7

5 0

 B. 1 7

+ 2 3

4 0

 C. 2 4

+ 2 6

5 0

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Sayılar istenildiği şekilde sıralandığın-
da şu örüntüler oluşur:
Küçükten 
büyüğe

30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55

50 - 45 - 40 - 35 - 30 - 25
Büyükten 
küçüğe

Örüntüler birer adım devam ettirildi-
ğinde 25 ve 55 sayıları elde edilir. Bu 
sayıların yuvarlandığı en yakın onluk-
lar ise şöyledir:

25  30  55  60

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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7. 2 9

1 8

+ 3 6

Soruda verilenlerle ilgili

 9 + 8 + 5 =  Yanlış (5 yerine 6 
yazılmalı)

 2 + 1 + 3 =  Yanlış (Elde var 2 unu-
tulmuş)

 2 + 1 + 2 + 3 =  Doğru (Elde var 2 
eklenmiş)

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8.  

19 15

40 21
19 15

40 21 +

19 15

40 21  = Altmış bir (61) Doğru

19 15

40 21

 + 

19 15

40 21 + 19 15

40 21

 = Yetmiş beş 
(75) Yanlış

19 15

40 21

 + 

19 15

40 21  + 19 15

40 21

 = Elli beş (55) 
Doğru

Doğrular eşleştirildiğinde

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9.   

47 78 42 39

Sayıların küçükten büyüğe sıralanışı 
şöyledir:

 
1. 2. 3. 4.

39 42 47 78

1 ve 3. sayıların toplamı

39 + 47 = 86’dır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Toplama işlemleri yapıldığında

A. 3 3

+ 1 7

5 0

5 onluk

 B. 2 8

+ 3 2

6 0

6 onluk

 C. 2 4

+ 3 3

5 7

5 onluk
En fazla onluk B seçeneğindedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

11. Verilen nar taneleri sayıldığında 26 kır-
mızı, 21 mor sayılarına ulaşılır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Verilen kutular sayıldığında şu bilgilere 
ulaşılır.

  32  3 onluk

  26  2 onluk

  20  2 onluk

Aynı sayıda onluklara sahip olan ku-
tular mavi ve yeşil kutular.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. 74 sayısının onluk ve birliklerinin mo-
delini çizen Emre sadece 5 onluk çiz-
miştir. Emre’nin çizimini tamamlaması 
için 2 onluk ve 4 birlik çizmesi gerekir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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14. Tablodaki onluk ve birlikler kullanılarak 

oluşturulabilecek sayılar şöyledir:

32

37

35

82

87

85

62

67

65

Yuvarlak içine alınan sayılar B ve C 
seçeneklerinde verilmiştir. A seçene-
ğindeki 26 sayısı yukarıdaki listede 
yoktur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Soruda verilen işlemler şu şekilde ta-
mamlanır.

1 . 2

12

1 onluk

3 . 4

34

3 onluk

5 . 6

56

5 onluk

7 . 8

78

7 onluk

Bu sayıların onlar basamağında yer 
almayan sayı 6’dır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

16. Toplama işlemleri yapılıp toplamları en 
yakın onluğa yuvarlandığında şu so-
nuçlar elde edilir.

İşlem - Sonuç En Yakın Onluk

A) 38 + 46 = 84 80

B) 41 + 33 = 74 70

C) 43 + 42 = 85 90

Sonucu en yakın onluğa yuvarlandı-
ğında 80 sayısını veren işlem A seçe-
neğindedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

17. Görseldeki yapraklar sayıldığında;

ağaçta 21,

yerde 19 yaprak olduğu görülür.

Bu durumda Melike’nin sözüne göre 
ağaçtan bir yaprağın düşmesi hem 
ağaçta hem yerde 20’şer yaprak ola-
cağı anlamı gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

18. Eşleştirmelerle elde edilen sayılar ve 
okunuşları şöyledir:

54: Elli dört  B

37: Otuz yedi 

28: Yirmi sekiz  C

A seçeneğindeki “Yetmiş üç” bu sayı-
lardan birinin okunuşu değildir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. 36 yolcusuyla hareket eden otobüs ilk 
üç durakta dörder yolcu indirirse 4 + 
4 + 4 = 12 yolcu indirmiş olur. Son üç 
durakta da üçer yolcu indiren otobüs 
3 + 3 + 3 = 9 yolcu daha indirmiş olur. 
Bu durumda toplam 12 + 9 = 21 yolcu 
inmiş olur. 36 yolcusunun 21’ini indiren 
otobüs, son durağa 36 - 21 = 15 yolcu 
ile ulaşır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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20. Ritmik saymalar tamamlandığında şu 

görünüm oluşur.

8

16
12

181614

Ali

Okan

Oya

10
5

20
15

Buna göre:

1.  sayısı 20’dir. Doğru.

2.  sayısı 5 birlik 1 onluktan oluşur. 
Doğru.

3.  sayısı, Ali’nin ritmik saymasın-
danki ilk sayıya eşittir. Yanlış.

4.  sayısı,  sayısından büyüktür. 
Yanlış.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1. Ela, Okan ve Ayşe oyun kurulurken ve 

oynanırken tüm kuralara ve etik değer-
lere uygun hareket etmişlerdir. Emre 
ise oyun kurallarına aykırı hareket 
eden arkadaşına olan öfkesini kontrol 
edemeyerek ve “ben” dili kullanarak 
bir ifade söylemiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Okul çantası, içine ders araç gereçleri-
nin konulduğu bir eşyadır. Bu yüzden 
çantanın içine koyulacaklar ders prog-
ramına göre belirlenir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Merve, arkadaşının sınıfa yeni geldiği-
ni kimseyi tanımadığını ve bu yüzden 
teneffüslere çıkmadığını empati adı 
verilen ile kısaca “kendini başkasının 
yerine koyarak onun duygu ve düşün-
celerini anlayabilme şeklinde açıkla-
nabilen düşünce şekliyle anlamıştır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Tablodaki uyarı yazıları şu kaynakları 
özenli kullanımıyla ilgilidir.

Sıvı sabun

Öğrenci sırası

Su

Elektrik

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Öğrenci grubunun görev paylaşımın-
da eşit miktarda görev almaları, pay-
laşımının adaletli yapıldığını göster-
mektedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Verilen özelliklerden fiziksel özellik 
olanlara (..), olmayanlara (...) konuldu-
ğunda şu görüntü oluşur.

Satranç oynayabilme (beceri)

Göz  rengi (fiziksel özellik)

Etkili iletişim becerisi (beceri)

Saç  şekli (fiziksel özellik)

Boy uzunluğu (fiziksel özellik)

Bu durumda noktaların toplamı 3 + 2 
+ 3 + 2 + 2 = 12

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Pastel boya görsel sanatlar, flüt mü-
zik dersinin araç gerecidir. Çarşamba 
günü pastel boyalarını çantasından çı-
karan Ebru’nun o gün görsel sanatlar 
dersi vardır. Çarşamba akşamı çan-
tasına flüt koyan Ebru’nun perşembe 
günü müzik dersi vardır. Yanlış olan se-
çenek C seçeneğidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Okulda herhangi bir durum karşısında 
duygu, düşünce veya öneriler söyle-
nirken nazik bir konuşma şekli benim-
senmelidir. Öfkeli,  kaba ve sert bir ses 
tonu uygun iletişimi bozar.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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9. Bireysel farklılıklara saygı duyan Eylül, 

ortak amaçları olan Murat’la arkadaş-
lık kuracağını söylemeyecektir. Çünkü 
arkadaşlıklar sadece ortak amaçlar 
doğrultusunda kurulamaz. Hep futbol 
oynayan Ali ile arkadaş olamayacağı-
nı söylemeyecektir. Çünkü bu durum, 
Ali’yle arkadaş olmaya engel değildir. 
Ayça, Ali ve Murat’la ilgili, verilen bilgi-
ler, onlarla arkadaş olunup olunmaya-
cağını belirlemez. Bu yüzden Eylül B 
seçeneğindeki ifadeyi kullanacaktır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Efe: Ben konuşurken yüzüme bakma-
lısın. (Eylül, konuşan kişiyle göz teması 
kurmuyor.)

Eylül: Beni dinlerken sözümü kesme-
melisin. (Efe, Eylül’ün sözünü kesiyor.)

Efe: Aynı zamanda sözüm bitmeden 
sormamalısın. (Eylül sorularını sormak 
için Efe’nin sözünün bitmesini bekle-
miyor.)

Eylül: Sen de oyunda kaybetmeyi 
doğal karşılamalısın. (Efe, oyunda 
kaybetmeyi kabullenemiyor.)

Buna göre;

1. Doğru

2. Doğru

3. Yanlış

Doğru yanıt A seçeneğidir.

11. 

İhtiyaç ve beceri belirtilmektedir.

Fiziksel özellik belirtilmektedir.

Fiziksel özellik belirtilmektedir.

İlgi belirtilmektedir.

Fiziksel özellik belirtenlerin toplamı

 +  =  (4)

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. Bireysel farklılıkları saygıyla karşıla-
mayı sağlayan duygulardan ikisi (sev-
gi ve empati) A ve B seçeneklerinde 
verilmiştir. Empati, kendini başkasının 
yerine koyarak onu anlayabilme anla-
mındadır. C seçeneğindeki öfke farklı-
lıkların saygıyla karşılanmasını engel-
leyen bir duygudur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Deyimler ve atasözleri sözlüğü Türkçe 
dersinin bir gerecidir. Salı akşamı bu 
sözlüğü çantasına koyan Sarp’ın ertesi 
gün Türkçe dersi vardır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. Sınıfı süslemek isteyen öğrenciler ortak 
kararlar alamadıkları için hem anlaş-
mazlık çıkmış hem süsleme işi ertelen-
miştir. Bunun sebebi, öğrencilerin uy-
gun iletişimde bulunamamalarıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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15. Adres tarifinde kullanılabilecek belirgin 

yerler herkes tarafından bilinen ve ha-
reketsiz yerlerdir. Cadde, pazar yeri ve 
hastane böyle yerlere örnek verilebilir. 
Otomobil ise hareketli bir varlık olduğu 
için adres tarifinde kullanılmaz.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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1. Soruda görseli verilen ifadenin İngiliz-

ce karşılığını bulmamız istenmektedir. 
Görselde yer alan ‘Günaydın.’ ifadesi 
B seçeneğinde verilmiştir. A seçeneği 
‘İyi geceler.’ ve B seçeneği ‘İyi akşam-
lar.’ anlamına gelir. Doğru yanıt B se-
çeneğidir. 

2. Soruda öğretmenin sorusuna öğrenci 
‘Ben, Deniz’im.’ şeklinde yanıt vermiş-
tir. Bizden istenen öğretmenin sorduğu 
soruyu bulmamızdır. A seçeneği ‘Adın 
ne?’, B seçeneği ‘Nasılsın?’ ve C seçe-
neği ‘Şu nedir?’ anlamına gelir. Doğru 
yanıt A seçeneğidir.

3. Soruda bizden istenen karışık olarak 
verilen harflerle anlamlı bir sözcük 
oluşturup bu sözcüğe ait görseli işa-
retlememizdir. Verilen harflerle anlamlı 
şekilde ‘CAKE’ yazılabilir. ‘Pasta, kek’ 
anlamına gelen bu sözcüğe ait görsel 
A seçeneğinde verilmiştir. Doğru yanıt 
A seçeneğidir.

4. Soruda bizden istenen ‘Nasılsın?’ soru-
suna verilebilecek en uygun yanıtı bul-
mamızdır. A seçeneği ‘Harika, teşek-
kürler.’, B seçeneği ‘Benim adım Ecrin.’ 
ve C seçeneği ‘Tünaydın.’ anlamına 
gelir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Soruda bizden istenen seçenekler ara-
sından farklı olanı bulmamızdır. A se-
çeneği ‘basketbol’, B seçeneği ‘taksi’ 
ve C seçeneği ‘judo’ anlamına gelir. A 
ve C seçeneğindeki İngilizce sözcükler 
spor dallarıdır, fakat B seçeneğinde bir 
taşıt ismi yer almaktadır. Doğru yanıt B 
seçeneğidir.

6. Soruda istenen verilen görsele göre 
konuşmada boş bırakılan yere gelebi-
lecek uygun sözcüğü işaretlememizdir. 
Görselde ‘sandviç’ yer aldığı için ‘ham-
burger’ yazan A seçeneği ve ‘bisküvi’ 
yazan C seçenekleri doğru değildir. 
Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Bu soruda istenen verilen günlük ifade-
lerin doğru sıralamasını bulmamızdır. 
I. ifade ‘İyi akşamlar.’, II. ifade ‘Günay-
dın.’ III. ifade ‘İyi geceler.’ ve IV. ifade 
‘Tünaydın.’ anlamına geldiği için doğru 
sıralama ‘II, IV, I, III’ şeklinde olmalıdır. 
Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Görselde yer alan televizyon, İngilizce 
olarak ‘TELEVISION’ şeklinde yazılmak-
tadır. Dolayısıyla soruda eksik olan 
harfler ‘E, S, N’ şeklinde sıralanmakta-
dır. Doğru yanıt bu harflerin birlikte ve-
rildiği A seçeneğidir.

9. Soruda bizden istenen görsellerle ke-
limeler arasından doğru eşleştirme 
yapılanı bulmamızdır. A seçeneğinde 
‘zebra’ ve B seçeneğinde ‘panda’ gör-
selleri bulunduğu için bu eşleştirmeler 
yanlıştır. Doğru yanıt ise çita görseli ile 
İngilizce sözcüğünün birlikte verildiği C 
seçeneğidir. 

10. Soruda bizden istenen farklı olan söz-
cüğü bulup işaretlememizdir. A ve B 
seçenekleri ‘Merhaba.’ anlamına ge-
lirken C seçeneği ‘Güle güle.’ demektir. 
Doğru yanıt C seçeneğidir. 


