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1. Kitaplığın üst rafındaki kitap yüksekte, 

alt rafındaki kitap alçaktadır. Kitapların 
yerlerinin ifade ettiği zıt anlamlı sözcük 
çifti yüksek ve alçaktır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Metinde çocuk parklarında oynanan 
oyunların yararlarından bahsedilerek 
çocuk parklarının sayısının çoğaltılma-
sı istenmektedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. A seçeneğindeki kitap, ülkemizde çıka-
rılan madenlerle ilgili bilgilendirici me-
tinlerden oluşmuştur.

C seçeneğindeki kitap ülkemizin yetiş-
tirdiği şairlerin şiirlerinden oluşmuştur.

B seçeneğinde Samet’in masallar ülke-
sinde yaşadıkları anlatılmıştır. Öyküle-
yici metinlerden oluşmuştur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Asansör levhasına göre;

A seçeneğindeki kişilerin ağırlığı 
650kg’dır. Binilemez.

B seçeneğindeki 10 kişinin toplam ağır-
lığı 600kg’dır. Binilebilir.

C seçeneğindeki 13 kişi, 40kg’dan ağır 
olduğu için bu kişiler 41kg da olabilir, 
100kg da olabilir. Binilemez.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. Broşür belli bir yer veya ürünün tanıtı-
mı için basılıp dağıtılan bir üründür. Bu 
şehrin tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler 
veren bir broşürde de bilgilendirici me-
tinler çoğunlukla yer alır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Metinin ana karakterleri penguen ve 
yengeçtir. Olay ise bu karakterlerin 
yol boyunca yaşadıkları maceralardır. 
Olayın zamanı ise metinde yoktur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Metinde ana karakterleri penguen ve 
yengeçtir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Burada doğadaki dayanışma vurgu-
lanmaktadır. İnsanların bile doğadaki 
olayları kendilerine örnek olarak aldık-
ları söylenmiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Eda’yı sağ eliyle, Ali’yi sol eliyle tutan 
ve gözleriyle Sema’yı takip eden kişi 
Okan’dır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

10. Metinde ağaçların ve toprağın kara(-
siyah) renkte olması, dalların küle dö-
nüşmesi, pek çok hayvanın yok olma-
sı orman yangını nedeniyledir. Yanan 
bölgenin tekrar yeşillenmesi yıllar bo-
yunca pek mümkün değildir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Verilen cümlelerin olayların oluş sırası-
na göre sıralaması şöyledir:

 Yarışmanın kuralı gereği önce kap-
tanlar belirlendi.  Kaptanlar sırayla 
kendi takım arkadaşlarını seçti.  Ta-
kımlar kendi alanlarına geçip görevle-
rini yerine getirdiler.  Jüri üyeleri ta-
kımların yaptığı işlere puanlarını verdi.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

TÜRKÇE
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12. “İnce” sözcüğü asıl anlamı kalınlık 

olarak düşük boyutta olmaktır. A ve B 
seçeneklerindeki ince sözcükleri kalın 
sözcüğünün zıt anlamlısı olarak, yani 
asıl anlamında kullanılmıştır. Ancak C 
seçeneğindeki ince sözcüğü nazik an-
lamında kullanılmıştır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Metinin ana fikri ilk cümlede belirtil-
miştir. Anılmak için insanlığa hizmet 
edilmesi gerektiği ana fikir olarak su-
nulmuştur. B ve C seçeneklerinde in-
sanlığa hizmet değil bireysel başarı ve 
kitaplara fotoğraf konulmasından bah-
sedilmektedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Verilen sözcüklerle oluşturulabilecek 
cümle şöyledir:

Kapının önünü arkasını boyayıp kuru-
maya bıraktık.

Cümlede yer alan ön ve arka sözcük-
leri birbirleriyle zıt anlamlıdır. Bu söz-
cükler cümlenin 2 ve 3. sözcükleridir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Şemadaki sözcükler arasındaki ilişki 
indirim - zam sözcüklerine göre belir-
lenebilir. Bu ilişki zıt anlam ilişkisidir. O 
hâlde şema şu şekilde tamamlanabilir:

gür

seyrek

indirim

zam

hızlıyavaş

kapalı

açık

Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. Cümlede ağaçta kalan meyvelerin az-
lığından ve göçmen kuşlar için besin 
olmasından bahsedilmektedir.

A seçeneğindeki elma sayısı tek tük de-
ğil epey sözcüğü ile ifade edilir. Yanlış.

B seçeneğindeki elma sayısı tek tük ile 
ifade edilir. Ayrıca meyvelerin tek tük 
kalması sonbahar mevsimi demektir.

Bu görselde de sonbahar ifade edil-
miştir. Doğru.

C seçeneğindeki elma sayısı tek tük ile 
ifade edilir, ancak ağacın yeşil olması 
sonbaharı düşündürmez. Yalnış.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

17. Saklambaç oyununun aşamaları soru-
da istenilenlere göre şu şekilde sıralanır:

1. Oyun alanını belirleme

2. Sayışma

3. Ebenin 100’e kadar sayması

3. Oyuncuların saklanması

5. Ebenin oyuncuları araması

6. Ebenin gördüğü oyuncuları sobele-
mesi

Göründüğü gibi ebenin 100’e kadar 
sayması ile oyuncuların saklanması 
aynı anda olmaktadır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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18.  Bu cümlede titiz olan kişi kullandığı 

aracın küçük arızalarında bile hemen 
servise gitmektedir. Doğru.

 Kişisel bakımında titiz davranan kişi 
on günde bir yıkanmaz. Yanlış.

 Ödevini titizlikle yapan bir kişi öğret-
meninin beğenisini kazanır. Doğru.

 Arkadaşlarıyla ilişkisinde titiz olan 
bir kişi yalan söylemez. Yanlış.

Yanlış kullanımdan dolayı anlam bo-
zukluğu olanlar eşleştirildiğinde

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. Okunan bir öyküde olayı bulmak için 
“Ne?”, zamanı bulmak için “Ne za-
man?” ve yeri bulmak için “Nerede?” 
soruları sorulur. Ali de okuduğu öykü-
de “Nerede?” sorusunu sorarak olayın 
geçtiği yeri öğrenmeyi istemektedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

20. Metindeki anne, bir ayağını dolmuşta 
tutarak dolmuşun hareket etmemesini 
sağlamaktadır. Bunun nedeni Sema’yı 
beklemesidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1. Eşyalar fiyatlarına göre büyükten kü-

çüğe doğru sıralandığında

1. Televizyon (765 TL) İletişim - eğlence

2. Fırın (718 TL) Beslenme

3. Buzdolabı (696 TL) Besin saklama

4. Çamaşır Makinesi (582 TL) Temizlik

Buna göre

 Doğru

 Yanlış

 Doğru

 Yanlış

Doğru yanıt B seçeneğidir

2. 
K L
2 2

242 252

245 252

252 245

  Yüzlük sayıları eşit         

  İkiside farklı yüzlük 

  İkisi de aynı onluğa yu-
varlanırlar.

  K > L
250

Yukarıdaki şartları sağlayan K sayısı 
251 - 252 - 253 - 254’tür.

Bu durunda

A) K, L’den 20 fazladır. Yanlış.

B) K’nin birlikleri L’nin birliklerinde az-
dır. Doğru.

C) K’nin onlukları, L’nin onluklarından 
fazladır. Doğru.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. 24 30 36 43 50 57 65 73 81

altışar yedişer sekizer

İstenilen saymalar yapıldığında son sı-
radaki sayı 81 olur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Verilen basamak değerleriyle oluştu-
rulabilecek

en büyük sayı 478,

en küçük sayı 356’dır.

İki sayının arasındaki ilişki C seçene-
ğinde verilmiştir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. 1)  sayısı 16 ise

16 24 32 40 48 56

sekizer sayma olur. Doğru.

2)  yerine altışar yazılırsa

26 32 38 44 50 56  Yanlış.

3)  sayısı 21 ise

21 28 35 42 49 56

yedişer saymadır. Doğru.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

6. 

Sayının Okunuşu
Rakamla 
Yazılışı

En 
yakın 
Onluk

A) Altı yüz atmış dört 664 660
B) Altı yüz yetmiş üç 673 670
C) Altı yüz altmış dokuz 669 670

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Örüntüdeki sayılar 110 artmaktadır.

220 - 330 - 440 - 550 - 660 - 770 - 880 
- 990

örüntü üç basamaklı sayıların sonuna 
kadar devam ettirileceği için son sayı 
990’dır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

MATEMATİK
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8. Turuncu örüntü şu şekilde tamamlanır:

252 12 - 21 - 30 - 39 - 49

Mavi örüntü şu şekilde tamamlanır:

24 - 33 - 42 - 51

Her iki örüntü de dokuzar artma kuralı 
ile oluşturulmuştur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Ritmik sayma devam ettirildiğinde şu 
görüntü oluşur:

376 386 396 406 416 426 436

380 390 400 410 420 430 440

sayıların en yakın oldukları onluklar da 
yukarıdaki gibi yazıldığında

Doğru yanıt C seçeneğidir

10. Tablodaki sayıların tek veya çift olma 
durumları şöyledir:

151

Tek

993

Tek

270

Çift

786

Çift

812

Çift

437

Tek

Tek sayılar yeşile, çift sayılar maviye 
boyandığında.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

11. 78  sayısı çift sayı olduğuna göre  
yerine 0, 2, 4, 6 ve 8 yazılabilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12.  • Yüzlük sayısı  kutudaki rakama 
bakarak belirlenir. Doğru.

•  kutusundaki rakam sayının tek 
veya çift oluşunu belirler. Doğru.

•  kutudaki sayı onlar basamağın-
da olduğu için sayının tek veya çift olu-
şunu belirlemez. Yanlış.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. 
475 485 495 505 515 615 715 815

Onar Yüzer

Soruda istenilen saymalar yapıldığın-
da son sıradaki yeşil karta 815 sayısı 
yazılır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

14. Ali’nin yazdığı sayı 500’den büyük ol-
duğuna göre sayı, “Yedi yüz elli dört” 
olmalıdır.

7 rakamı bu sayının yüzler basma-
ğında olduğu için basamak değeri 
700’dür.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Yapılan sayma söyledir:

218 - 318 - 418 - 518 - 618 - 718

1 2 3 4 5 6

Baştan 6. sayı 718’dir ve yüzler basa-
mağında 7 rakamı bulunur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

MATEMATİK
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16. Seçeneklerde verilen sayılar üç basa-

maklı olma ve birler basamağında 4 
rakamı bulunma şartlarını taşımakta-
dırlar. O hâlde bu sayıların yuvarlan-
dıkları en yakın onluk ve yüzlüğe bak-
mak gerekir. Aynı sayıya yuvarlanan 
sayı doğru cevap olacaktır.

Sayı En yakın onluk En yakın yüzlük

384 390 400

504 500 500

694 690 700

Doğru yanıt B seçeneğidir.

17.   Toplam parça sayısı 99

Alınan parça sayısı 4 + 5 + 3 = 12 (çift)

Kalan parça sayısı 99 - 12 = 87 (tek)

Buna göre alınan parça çift, kalan par-
ça sayısı tek sayıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

18. Uzaklığı az olan köy yakın, çok olan 
köy uzak olacaktır. O köyüne olan 
uzaklıklara göre yakından uzağa sıra-
lanan köyler şöyledir.

D - N - L - K - M

Doğru yanıt B seçeneğidir.

19. Bulutlardaki sayıların okunuşları şöyledir:

407

570 609

Beş yüz yetmiş

Dört yüz yedi

Altı yüz dokuz
Okunuşu olmayan sayı B seçeneğin-
deki “Beş yüz yedi”dir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

20. Yapılan saymada söylenen sayılar 
şöyledir:

Can - Ali - Mert - Cenk - Oya - Ela - Şule 
- Ayşe

381 - 391 - 401 - 411 - 421 - 431 - 441 - 
451 - 461 - 471 - 481 - 491 - 501

Oya’nın söylediği ikinci sayı 501’dir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.



3. SINIF DENEME - 1 B
1. Geçen yıl kendini koruma ve doğru 

beslenme becerilerinden yoksun olan 
çocuk güçlendirmesi gereken bir yö-
nünün farkına varmış, sağlıkla ilgili bir 
mesleği seçmeye karar vermiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Verilenlere göre 1. gün Ali soldan 2., Ela 
sağ ön sırada;

2. gün Ali sol ön, Ela sağ arka;

3. gün Ali sol arka, Ela sağdan 3. sıra-
da;

4. gün Ali soldan 3., Ela sağdan 2. sıra-
da yani krokideki yerlerinde otururlar.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. Arkadaşını teselli edip yardım öneri-
sinde bulunan Sarp için

 Doğru

 Yanlış (Sarp’ın durumu arkadaşını 
olumsuz etkilememiştir, tam tersi arka-
daşının durumu Sarp’ı olumsuz etkile-
miştir.)

 Doğru

Doğru yanıt B seçeneğidir,

4.  Doğru

 Doğru

 Doğru

 Yanlış (Her meslek çalışmayı gerektirir.) 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Okulla ilgili istek, öneri ve şikâyetleri 
demokratik yöntemlerle bildirmek iste-
yen kişinin kullanabileceği eşya dilek 
kutusudur. Krokideki dilek kutusu da R 
sırasına çok yakındır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

6. Toplumsal ihtiyaçlarla mesleklerin 
doğru eşleştirilmesi şöyledir:

sağlık

ulaşım

beslenme

eczacı

çiftçi

doktor

pilot

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. A seçeneğindeki metin öneri değil, 
olumsuz bir durumu bildirmektedir.

B seçeneğindeki metin öneri değil, 
olumsuz bir durumu bildirmektedir.

C seçeneğindeki metin oyun çizimleri-
nin yapılmasını ve bahçenin çiçeklen-
dirilmesini önermektedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Okulda yaşanan bir sorunu dile getir-
mek, istekle veya öneride bulunmak 
için rastgele bir yöntem belirlemek 
veya kaba bir dil kullanmak yanlıştır. 
Bunun için en demokratik yöntem ve 
hak dilekçe yazmaktır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9. Sevim, sözlerinde iyi iletişim kurduğu 
ve planlı olduğu için arkadaşları tara-
fından aynı grupta yer almasını iste-
diklerini söylemektedir. Sevim, çizim 
yapabilme yeteneğini geliştirmeyi is-
temektedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

HAYAT BİLGİSİ
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10. “Günaydın” ve “Kolay gelsin” sözlerini 

duyan insanların yüzünde gülümse-
me belirdiği için olumlu duygular ya-
şanır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

11. Ayşe azarlandığı için utanmış, arka-
daşları da onun bu durumuna üzül-
müşlerdir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. İki kişi arasında yaşanan arkadaşlığın 
dostluğa dönüşmesi için birbirlerinin  
sorunlarına duyarlı olma ve birbirlerine 
karşı nazik olma gibi olumlu davranış 
ve değerler gereklidir. Dostluğun oluş-
ması için birbirinden habersiz eşya-
larını kullanma davranışı olumsuz bir 
davranıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

13. Öğrencilerin Türkçe’yi etkili kullanma-
ları ve öğretmenleriyle birlikte gezi 
düzenlemeleri, okulun öğrenciye olan 
bireysel katkılarıdır. Annelere yönelik 
eğitimleri ise okulun çevreye olan top-
lumsal katkılarındandır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. 1. Yeşil noktadaki kişi sağına bakarsa B 
blok binasını görür. Doğru.

2. Kırmızı noktadaki kişi soluna bakar-
sa kantini görür. Yanlış. (Spor salonunu 
görür.)

3. Mavi noktadaki kişi tam karşısındaki 
kişiye doğru yürür ve onunla yüz yüze 
gelirse sağında spor salonu bulunmuş 
olur. Doğru.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. Başka öğrencilerin de yıllar sonra otu-
rup kullanabilmesi için özenli kullan-
ması gereken eşya öğrenci sırasıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.



3. SINIF DENEME - 1 B FEN BİLİMLERİ
1. Bilardo topu masanın kenarlarına her 

çarptığında yön değiştirmiştir. Top üç 
kenara çarptığı için üç kez  yön değiş-
tirmiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Tablodaki duyu organlarını korumaya 
yönelik önlemlerin konulduğu duyu or-
ganları şöyledir:

Acı yemeyiniz.

DİL

Kulak çöpü ile 
kişisel bakım 

yapınız.

KULAK

Gözlerinizi Gü-
neş ışığından 
koruyunuz.

GÖZ

İçeceklerinizi 
30°C sıcaklıkta 

içiniz.

DİL

Birden fazla görsel dil için kullanılmıştır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3.  • Çamaşır makinesi (Döner)

• Ütü (Dönmez)

• Elektrikli su ısıtıcısı (Dönmez)

• Mutfak robotu (Döner)

Verilen teknolojik ürünlerden iki tanesi 
dönme hareketi yapar, iki tanesi dön-
me hareketi yapmaz.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. 

Oya Ali

• Ali, kırmızı ok yönünde itme (hızlanır)

• Oya, yeşil ok yönünde itme (yavaşlar)

• Oya, mor ok yönünde çekme (hızlanır)

• Ali, mavi ok yönünde çekme (yavaşlar)

Arabanın yavaşlaması için verilen ha-
reketlerden 2 tanesi yapılabilir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Bulaşık makinesinin program ayarla-
ma bölümlerinden,

1. numaralı bölümde dönme

2. numaralı bölümde itme

3. numaralı bölümde itme hareketi ya-
pılır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. 1. durumda duran oyuncak arabaya, 
ok yönünde kuvvet uygulanırsa hızla-
nır.

2. durumda hareket eden oyuncak 
arabaya ok yönünde kuvvet uygula-
nırsa yavaşlar.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Okul binasının köşesinde karşılaşmak 
üzere olan Sarp ve Efe, önce yavaşla-
yıp sonra durmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.
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8. Duyu organları çevreden elde ettikle-

ri bilgileri, değerlendirme, öğrenme, 
kaydetme, hareket ettirme gibi faali-
yetlerin yapıldığı beyne gönderir. B se-
çeneğinde sesleri algılayan kulak, bu 
bilgileri beyne gönderir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Turuncu renk hafif sıkışık trafik anlamı-
na geldiği için ilk yavaşlama hareketi 
L noktasında yapılır. Pembe renk çok 
sıkışık trafik anlamına geldiği için ikinci 
yavaşlama hareketi M noktasında yapılır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. zımpara

K A
S

• Zımpara K noktasındayken Ali çekme 
hareketi yapmalıdır. Doğru.

• Zımpara S noktasındayken Ali itme ha-
reketi yapmalıdır. Doğru.

• Ali, tahtanın pürüzlülük durumunu do-
kunma duyusuyla anlamalıdır. Doğru.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Dağ yamaçlarındaki kar kütleleri hare-
ket ederse çığ, toprak kütleleri hareket 
ederse heyelan meydana gelir. Cüm-
ledeki boşluklara kaya ve deprem ya-
zılamaz.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. 5 kutu

5 kutu 5 ku
tu

5 ku
tu

Dünya üzerindeki 
karalar (yeşil) için 5 
kutu, denizler (mavi) 
için 15 kutu boya ge-
reklidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. İfadede koku  burun

  tat  dil

  dokunma  deri bahsedil-
mektedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

14. Karanlıktaki elektrik düğmesinin do-
kunarak bulunması elin kullanıldığını 
gösterir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Şemadaki eşleştirmeler tamamlandı-
ğında şu görünüm oluşur:

tatma

görmekulak

dil

göz

işitme

Doğru yanıt B seçeneğidir.



3. SINIF DENEME - 1 B İNGİLİZCE
1. Bizden istenen farklı olan seçeneği işa-

retlememizdir. A seçeneği ‘Görüşürüz.’, 
B seçeneği ‘Merhaba.’ ve C seçeneği 
‘Kendine iyi bak.’ Anlamına gelir. A ve 
C seçenekleri vedalaşırken, B seçeneği 
ise ilk karşılaşmada söylenir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. Verilen cümleler ‘Bu Daisy’dir. Benim 
babam onun amcasıdır. O, benim …’ 
anlamına gelir. A seçeneği ‘kız çocuk’, 
B seçeneği ‘erkek çocuk’ ve C seçeneği 
‘kuzen’ anlamına gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Görselde yer alan kişinin kim oldu-
ğu sorulmaktadır. A seçeneği ‘amca, 
dayı’, B seçeneği ‘erkek kardeş, ağa-
bey’ ve C seçeneği ‘anne’ anlamına 
gelir. Görselde yer alan kişi annedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

4. Öğrenci ismini harf harf söylemiştir. A 
seçeneği, ‘İsmini harf harf söyle.’, B se-
çeneği ‘Kağıdı kes.’ ve C seçeneği ‘Sa-
yıları say.’ anlamına gelir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Boşluğun bulunduğu cümle ‘O, benim 
erkek kardeşim, Okan.’ olmalıdır. ‘She’ 
kızlar için ‘o’, ‘He’ erkekler için ‘o’ ve ‘I’ 
‘ben’ anlamına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Carl’ın sorusuna Burak, ‘O, benim am-
camdır.’ diye yanıt vermiştir. A seçe-
neği ‘O (erkek), kimdir?’, B seçeneği ‘O 
(kız), kimdir?’ ve C seçeneği ise ‘Kaç ya-
şındasın?’ anlamına gelir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Ahmet, David’e ‘İsmin ne?’ sorusunu 
yöneltmiştir. A seçeneği ‘On bir yaşın-
dayım.’, B seçeneği ‘Ben, David’im.’ ve 
C seçeneği ‘Ben bir öğrenciyim.’ anla-
mına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Bizden istenen on beş sayısının İngi-
lizce karşılığıdır. A seçeneği ‘on dört’, 
B seçeneği ‘on beş’ ve C seçeneği ‘on 
altı’ anlamına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Bizden istenen görseli en iyi ifade eden 
seçeneği işaretlememizdir. A seçeneği 
‘Günaydın.’, B seçeneği ‘Tünaydın.’ ve 
C seçeneği ‘İyi geceler.’ anlamına gelir. 
Görselde yer alan zaman dilimi gece-
dir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

10. Öğrenci, öğretmeninin sorusuna ‘Ben, 
on iki yaşındayım.’ diyerek cevap ver-
miştir. A seçeneği ‘Kaç yaşındasın?’, B 
seçeneği ‘Adın ne?’ ve C seçeneği ‘Na-
sılsın?’ anlamına gelir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.


