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1. İfadeler olayların oluş sırasına göre kı-

saca sıralandığında önce evden çıkış 
ve otobüse yetişme, sonra bu otobüsle 
metroya kadar gidiş, daha sonra met-
ronun kalabalık oluşu ve son olarak 
metrodan çıkış şeklinde sıralanır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. "İkaz" sözcüğünün eş anlamlısı "uyarı" 
sözcüğüdür. 

Uyarı

u-ya-rı
3 heceli

✓

5 harfli
✓

3 ünlü (u, a, ı)
2 ünsüz (y, r)

✓

u ➞ 1
ya ➞ 2
rı ➞ 2

✗

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. Karşılaştırma cümlelerinde daha, 
göre, daha çok, daha az gibi sözcükler 
kullanılır. Burada kullanılması gereken 
sözcük "daha" sözcüğüdür.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Verilen metinlerin bölümleri benzerlik-
lerine göre eşleştirildiğinde:

Serim ➞ Giriş
Düğüm ➞  Gelişme
Çözüm ➞  Sonuç sıralaması yapılır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

5. Sözcükler eş anlamlılarıyla şöyle eş-
leştirilmelidir:

 1. cevap ➞ 7. yanıt

2. nefes ➞ 8. soluk
3. davet ➞  6. çağrı
4. dil ➞  5. lisan

Doğru yanıt D seçeneğidir.

6.  Koyu sözcüğü bir varlığın renk 
veya yoğunluğunun fazla olma-
sıdır. Sohbetin koyu olması mecaz 
anlamlıdır.

 Köpürme, bir varlığın çeşitli etkilerle 
köpüklenmesidir. Sütün köpürmesi 
gerçek anlamlıdır.

 Kırmak, bir varlığın düşürme veya 
çarpma gibi etkilerle parçalara ay-
rılmasıdır. İnsanın kırılması, duygu-
sal bakımdan incinmesidir. Mecaz 
anlamlıdır.

 İnce, kalının zıttıdır. İpin ince olması 
gerçek anlamlıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. Açı ve kesir matematiğin, 

Nota ve sol anahtarı müziğin,
İmlâ ve virgül Türkçe'nin terimleridir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Metinde merak duygusunun getirdi-
ği çabalarla tecrübe kazanıldığından 
bahsedilmektedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

9. Şair "Önce türkülerimizi öğren / Seni 
büyüten ninnilerimizi belle / Gidenlere 
yakılan ağıtları." diyerek öncelikle tür-
kü, ninni, ağıt gibi millî kültür ögelerinin 
öğrenilmesini istemektedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Şair Türkçenin geliştirilmesini ve ya-
bancı sözcüklerden arındırılmasını is-
temiştir. Bu nedenle şiirin ana duygu-
sunu dile sevgi ve saygıdır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.
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11. Şiirde dilimize yerleşmiş olan yabancı 

sözcüklere yer verilmemiştir. Bu ne-
denle B seçeneğindeki sorunun yanıtı 
şiirde yoktur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Bilgilendirici metinlerde tanımı yapıla-
cak kavramlar metnin başlangıcında 
yani giriş bölümünde tanıtılmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Verilen sözcüklerden 

sağ: Solun karşıtı, canlı
bağ: Üzüm bahçesi, bağlama gereci
atlet: Kolsuz fanila, atletizm sporcusu
kara: Siyah, toprak parçası anlamın-
dadır.
"As" ve "koş" sözcükleri eş sesli değildir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Haritada birbirine yakın çizgiler dik ya-
maçları göstermektedir. Bu nedenle 2 
numaralı okun bulunduğu yerden çı-
kan kişi, diğerlerine göre daha dik bir 
bölümden yürüyecektir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. Çocuk annesi gibi kıvırcık saçlı, babası 
gibi sarı saçlıdır. Çocuğun bazı davra-
nışları annesine, boy uzunluğu baba-
sına çekmiştir. Metinde saç uzunluğu 
ile ilgili bir bilgi yoktur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

16. "Sönük" sözcüğünün gerçek anlamı ar-
tık yanmayan, ışık vermeyen varlıktır. 
Düğünün sönük olması heyecansız ve 
eğlencesiz olmasıdır. Bu nedenle sö-
nük sözcüğü mecaz anlamında kulla-
nılmıştır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

17. Metindeki hayalî unsur kaz ile ağaçka-
kanın gölün çevresi hakkında sohbet 
etmesidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

18. İfadede şiirin bestelendiği ve şarkıya 
dönüştürüldüğü anlatılmaktadır. Şarkı 
söz ve seslerde oluşur. Burada sözler 
ünlü şairin şiirinin sözleridir. Sözlerin dı-
şında kalan ve kulağa hoş gelen sesler 
dizisine beste adı verilir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

19. "Kar" sözcüğünün tanımı sözlükte ya-
pıldıktan sonra sözcüğe alfabenin ilk 
harfleri eklenerek sıradaki sözcüklerin 
tanımı yapılır. Bu durumda "kar" sözcü-
ğünden hemen sonra "kara" sözcüğü 
gelir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

20. Olimpiyatta yarışan annelerden yavaş 
koşanlar kara trene benzetilmiştir. Kara 
tren, kömürle çalışan ve oldukça yavaş 
ilerleyen bir demir yolu taşıtıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1. Toplamı 8190 olan sayı çiftleri

4092 + 4098 = 8190 
4093 + 4097 = 8190
4094 + 4096 = 8190'dır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Örüntünün 8. adımı 70, 10. adımı 88'dir. 
Bu durumda 9. adım (88 – 70 = 18, 
18 : 2 = 9, 70 + 9 = 79) 79 olur. Örüntü 1. 
adımdan itibaren dokuzar artmaktadır. 
Örüntünün tamamı

7 16 25 34 43 52 61 70 79 88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ve 3. adımların toplamı 25+7 = 32 
olur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. Verilenlere göre;

Ali ile babası arasında 32 yaş,
Ali ile annesi arasında 30 yaş,
Ayşe ile annesi arasında 34 yaş,
Ayşe ile babası arasında 36 yaş,
Ali ile Ayşe arasında 4 yaş fark vardır.
• Ali, Ayşe'den 4 yaş büyüktür. Doğru.
• Ali 10 yaşındayken baba 42, anne 

40 yaşında olur. Anne ile baba sı-
nın yaşları toplamı 42 + 40 = 82 
olur. Doğru.

• Ayşe 2 yaşındayken Ali 2 + 4 = 6 
yaşında olur. Doğru.

• Baba 48 yaşındayken  
 Ayşe 48 – 36 = 12 yaşında olur. 

Yanlış.
Doğru yanıt C seçeneğidir.

4. Eray'ın alışverişi 1000 – 10 = 990 TL tut-
malıdır.

A. 165x6 = 990 TL
B. 159x6 = 954 TL
C. 162x6 = 972 TL
D. 167x6 = 1002 TL

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Sayı ile ilgili verilen bilgilere göre:

• Birbirinden farklı tek rakamlardan 
oluşmuştur. 9, 7, 5, 3, 1

• Rakamlar soldan sağa doğru ikişer 
azalarak sıralanmıştır.

 97 531

7531

531

31

9753

753

53

• Okunuşunda bir kez "bin" sözcüğü 
kullanılmaktadır.

 97531

7531

9753

Bu durumda sayının 
7000'den büyük olduğu 
kesindir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. 1. toplanan 9001

2. toplanan 5999
Toplam 20002
Bu durumda 3. toplananı bulmak için 1 
ve 2. toplanan toplanır, sonuç toplam-
dan çıkarılır.
9001 + 5999 = 15 000
20 002 – 15 000 = 5002

Doğru yanıt C seçeneğidir.

MATEMATİK
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7. Ebru, işlemdeki 1 ve 2. çarpanların ba-

samaklarındaki rakamların basamak 
değerlerini birbiriyle çarpıp sonuçlarını 
toplayarak doğru sonuca ulaşmıştır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. En pahalı iki televizyonun fiyatları 
toplamı:

3999 + 3997 = 7996
En ucuz iki televizyonun fiyatları toplamı:
3909 + 3099 = 7008
Toplam fiyatları farkı
7996 – 7008 = 988 olur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

9. 256 x 

25600
Sayının 100 ile 

çarpıldığını gös-
terir.

25600 : 2
256 sayısının 100 
ile çarpılıp 2'ye 
bölünmesi sayı-
nın aslında 50 ile 
çarpıldığını gös-

terir.

2560
Sayının 10 ile 
çarpıldığını 

gösterir.

2560 : 2
256 sayısının 
10 ile çarpılıp 

2'ye bölünmesi 
sayının aslında 
5 ile çarpıldığı-

nı gösterir.
Doğru yanıt D seçeneğidir.

10. Tabloda verilen bilgilere göre toplam 
oda sayıları çarpma işlemiyle bulunur.

Güneş Sitesi 8x2x3 = 48 Odalı
Bahçe Sitesi 5x2x6 = 60 Odalı
Toprak Sitesi 3x4x5 = 60 Odalı
Doğa Sitesi 6x4x2 = 48 Odalı

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. Verilenlere göre sayıların en küçük de-
ğerleri

K = 265, L = 295 ve M = 305'dir.
Buna göre 265+295+305 = 865 olur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Arı ailesinin yaptığı tasarruf miktarları 
şöyledir:

Su ➞ 176 – 135 = 41 TL
Elektrik ➞ 224 – 172 = 52 TL
Doğal Gaz ➞ 430 – 375 = 55 TL
Yapılan toplam tasarruf miktarı 
41+52+55 = 148 TL'dir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. İşlemlerdeki verilmeyen çarpanlar sı-
rasıyla 10, 10, 100, 10, 10, 100'dür. Bu 
durumda son işlemde  yerine 10 
yazılmalıdır. 60 x 10 = 600 olur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

14. Çarpma işleminde çarpanların yerleri 
değişse de çarpım değişmez. Bu du-
rumda:

  I.  ?  x  Doğru 
 II. ?  x  Yanlış ( ?  =  olmalı)
III. ?  = 14 Doğru

(12x3) x ?  = 36 x 14

36 x ?   = 36 x 14

?  = 14

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. PRSTK > KPRST > TKPRS

K > T kesin doğrudur.
Doğru yanıt B seçeneğidir.

MATEMATİK
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16. Mehmet Bey bankadan toplam 

100+100+100+100+100+100+100+100
+200+200+200+200 = 1600 TL para 
çekmiştir. Mehmet Bey'in cebindeki 
toplam para 750 + 1600 = 2350 TL olur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

17. Verilenlere göre oyun sonunda:
Oya'nın  8x1000 = 8000
 13x100 = 1300
 19x10 =  190
         9490 TL

+

Ayşe'nin  5x1000 = 5000
 47x100 = 4700
 23x10 =  230
         9930 TL

+

Ali'nin  92x100 = 9200
 71x10 =  710
         9910 TL

+

parası olur. Buna göre:
9930 > 9910 > 9490 
Ayşe       Ali       Oya
sıralaması oluşur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

18. 21 345'in en yakın olduğu yüzlük           
21 300'dür. İlk indirimle otomobilin fiyatı 
21 300 olmuştur. Ardından yapılan 900 
TL'lik indirimle otomobilin fiyatı

21 300 – 900 = 20 400 TL olur.
Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. Toplama işleminin sonucu, toplananlar 
en yakın yüzlüğe yuvarlanarak tah-
min edilirken, gerçek sonuçla tahminin 
aynı çıkması için toplananlar aynı mik-
tarda azalıp çoğalarak yakın oldukları 
yüzlüklere yuvarlanmalıdır. 

Bu durum C seçeneğinde şöyle açık-
lanabilir.

1976 ➞ 2000'e yuvarlanır.

2224 ➞ 2200'e yuvarlanır.

24 artar.

24 azalır.
Bu sebeple 1976 + 2224 = 4200
                    2000 + 2200 = 4200 olur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

20.     7 0 1 0

– 2 5 0 3

4 5 0 7

Çıkarma işleminde 
verilmeyen rakam-
lar yandaki şekilde-
dir.

A. 4 < 5   B. 0 > 3
	 Doğru	 	 	 	 Yanlış
C. 5 < 0   D. 3 > 4
	 Yanlış	 	 	 	 Yanlış

Doğru yanıt A seçeneğidir.

MATEMATİK
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1. Yeni kimlik kartlarında kişisel pek çok 

bilginin saklandığı bölüm çip (elektro-
nik bilgi devresi) bölümüdür.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Denizler, göller ve şehirler sadece fiziki 
haritada değil siyasi haritada da gös-
terilir. Verilenler içinde sadece dağlar 
ve ovalar fiziki haritalarda gösterilir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Haritada, 1 numaralı bölge deprem, 2 
numaralı bölge çığ veya heyelan,

3 numaralı bölge sel,
4 numaralı bölge sel ve deprem tehli-
kesi altındadır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

4. Ayşe yeşil renk ile ülkemizin batı böl-
gelerini, mavi renk ile güney bölgele-
rini ise kahverengi ile doğu bölgelerini 
boyamıştır. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

5. Elektrik, su ve doğal gaz vanalarını 
kapatmak, asansör kullanmamak ve 
elektrik direklerinden uzak durmak 
depremden sonra yapılması gereken-
lerdendir. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Haritadaki numaralar göre 1 Samsun, 
2 Erzurum, 3 Aydın ve 4 Antalya'dır. 

• Samsun'da balıkçılık önemli bir ge-
çim kaynağıdır. Doğru.

• Erzurum yüksek, dağlık ve soğuk 
olduğu için tarıma uygun değildir. 
Doğru.

• Aydın'da tarım ve hayvancılık fa-
aliyetleri bir arada yapılmaktadır. 
Doğru.

• Antalya'da tek geçim kaynağı tu-
rizm değildir. Bunun yanında tarım, 
hayvancılık, balıkçılık, ormancılık 
gibi faaliyetlerde yapılmaktadır. 
Yanlış.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Ardanın ilk grafiğinde ortalama sıcaklık 
20°C, ortalama yağış miktarı 50 L'dir. 
bu değerler sonbahar ve ilkbahar mev-
simlerini çağrıştırmaktadır. Son grafikte 
ise 20 günün yağmurlu, 5 günün gü-
neşli ve 5 günün de sisili geçmesi yine 
sonbahar ve ilkbahar mevsimlerini 
akla getirmektedir. Seçeneklerde son-
bahar ayı olmadığı için tek ilkbahar ayı 
olan Nisan işaretlenmelidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Tablodaki yol ve köprü, insan yapımı 
olduğu için beşeri unsurdur. Dere ve 
ova kendiliğinden doğal yolla oluştuk-
ları için doğal unsurlardır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

SOSYAL BİLGİLER
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9.   I. Afrika Caddesi'nde batıya doğ-

ru yürüyen kişi solunda fili görür. 
Doğru

 II. Orman Sokak'ta güneye doğru yü-
rüyen kişi sağında kartalı değil as-
lan, kaplan veya çitayı görür. Yanlış

III. Dağ Sokak'ta kuzeye doğru yürü-
yen kişi soluna bakarsa zebrayı 
görür. Doğru

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Eray'ın hareketleri şu şema ile anlatı-
labilir.

Eray önce kuzeye 2 
adım, sonra doğuya 2 
adım atmıştır. Ardından 
tekrar sağa dönüp gü-
neye doğru yürümüştür.

2 adım

2 adım

Ağacın yosunlu yüzeyi, 
kuzeyi gösterir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

11. Millî mücadele hazırlık dönemi şu şe-
kildedir:

Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması 19 
Mayıs 1919
Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919
Erzurum Kongresi 23 Temmuz - 7 Ağus-
tos 1919
Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919
Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi      
27 Aralık 1919 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. Verilen olayların kronolojik sıralaması 
şöyledir:

28 Temmuz 1914 – 1. Dünya Savaşı'nın 
başlaması
19 Şubat 1915 – Çanakkale Savaşı
26 Ağustos 1922 – Büyük Taarruz
9 Eylül 1922 – İzmir'in Yunan işgalin-
den kurtuluşu

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Peşrev çekme, pehlivanların ısınma 
hareketleridir. Pehlivanları cesaretlen-
diren kişi ise cazgırdır. Ülkemizin en 
ünlü yağlı güreş etkinliği ise Kırkpı-
nar'da yapılır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

14. Sıla'nın ailesinin göçlerine ilişkin ulaştı-
ğı kanıt, tren biletidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Seçeneklerde verilenlerden,

• Baklava, güllaç, dolma ve imam-
bayıldı yemek kültürü,

• Bindallı, yemeni ve tülbent giyim 
kültürü,

• Davul - zurna, tulum, sipsi, bağla-
ma ve kemençe müzik kültürü,

• Asker uğurlama ve kına gecesi ge-
lenekler,

• Mendil kapmaca, çelik çomak ve 
dalye oyun kültürü,

• Medrese, han ve köprü mimari kül-
tür ögeleridir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

SOSYAL BİLGİLER



4. SINIF 192030402 / B
1. Dünya'nın şeklinin gece gündüzün 

sırayla yaşanmasıyla bir ilgili yoktur. 
Gece ile gündüzün sırayla yaşanma-
sının nedeni Dünya'nın kendi etrafında 
dönmesidir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Uçak yakıtının en önemli ham madde-
lerinden biri bordur. Bu nedenle ham 
maddeye hızlı bir şekilde ulaşmak iste-
yen fabrika, bor madeni ocağına yakın 
olmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Protein  yapıcı onarıcı, 

Karbonhidrat ve yağ  enerji verici, 
Vitamin, su ve mineral  düzenleyici  
görev üstlenirler, Sarp'ın bahsettiği be-
sin içeriği vitaminlerdir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Mıknatıslar demir, nikel ve kobalt gibi 
manyetik alandan etiklenen maddeleri 
çekerler. Bu nedenle B bandına doğru 
hareket eden maddeler kâğıt, plastik 
ve tahtadır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Dereceli silindirdeki suyun hacmini 
bulmak için taşların toplam hacimleri, 
450 mL'den çıkarılır.

24+72+57+68 = 221 mL
450–221 = 229 mL

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Yer temizleme gereci, el havlusu ve 
bulaşık süngeri, görevlerini yerine ge-
tirmek için suyu emmek durumunda-
dırlar. Şemsiye ise suyu emmeden gö-
revini yapmak zorundadır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

7. Su 0°C sıcaklıkta donmaya başlar. 
30°C sıcaklığındaki su, dakikada 2°C 
soğuduğuna göre 30 : 2 = 15 dakika 
sonra 0°C olacak ve hâl değiştirmeye 
başlayacaktır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Maddelerde ısı akışı sıcaktan soğuğa 
doğru olur. Bu nedenle bu parçalarda-
ki ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru ol-
duğunda A seçeneğinde verildiği gibi 
olacaktır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

9. Maddelerin hâl değiştirme şeması 
şöyledir:

    

Erime

Donma

Buharlaşma

KATI SIVI GAZ

Bu durumda 10 dakika sonra donacak 
ve buharlaşacak olan K ve L maddeleri 
sıvıdır. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Kütlesi ölçülen maddelerin kütleleri 
şöyledir:

● ➞ 1500 – 200 = 1300 gr
● ➞ 2200 – 1500 = 700 gr
● ➞ 4000 – 2200 = 1800 gr

Doğru yanıt D seçeneğidir.

11. Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çe-
ker, aynı kutuplar birbirini iter. Bu ne-
denle:

■ çekme,
■ itme,
■ itme
kuvveti	uygulanır.	

Doğru yanıt B seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ
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12. Yay, lastik ve sünger birer esnek mad-

dedir. Bu maddelere uygulanan kuv-
vetler ortadan kaldırıldığında hepsi de 
eski hâl, uzunluk veya şekline döner. 
Oyun hamuru kalıcı şekil değişikliğine 
uğrar.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Alkolün zararlarının başında karaciğer 
bozuklukları, hareketlerde ve düşünce 
akışında yavaşlama gelir. Akciğer has-
talıkları, diş ve parmaklarda sararma 
ile öksürük - hırıltılı nefes, sigaranın za-
rarlarındandır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Metinde besinlerin ihtiyaçtan fazlası 
tüketildiğinde bazı hastalıklara yaka-
lanma riskinin fazla olduğu anlatılmak-
tadır. Bu hastalık dengesiz, düzensiz ve 
fazla besin tüketildiğinde ortaya çıkan 
ve vücudun yağlanmasına neden olan 
obezitedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. Son kullanma tarihi, besinin üretim ta-
rihi ve tazeliği ile ilgili önemli ipuçları 
vermektedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ



4. SINIF İNGİLİZCE192030402 / B
1. Soruda görsellerdeki hayvanlara göre 

doğru olan cümleyi bulmamız isten-
mektedir. ‘I can climb a tree.’ (Ağaca 
tırmanabilirim.), ‘I can’t jump.’ (Zıpla-
yamam.) ve ‘I can’t run.’ (Koşamam.) 
ifadeleri görsellerdeki hayvanlar için 
doğru değldir. ‘I can fly.’ (Uçabilirim.) 
ifadesi ise doğrudur. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Sorudaki görselde elinde uçurtma olan 
bir kız çocuk bulunmaktadır. Verilen 
boşluklar için ‘She is Aylin.’ (O, Aylin’dir.) 
ve ‘This is her kite.’ (Bu, onun uçurtma-
sıdır.) ifadeleri uygundur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Soruda bizden istenen süper kahra-
manımızla ilgili cümlelerden doğru 
olanı bulmamızdır. ‘He can’t help pe-
ople.’ (O, insanlara yardım edemez.), 
‘He can climb.’ (O, tırmanabilir.) ve ‘He 
can’t save people.’ (O, insanları koru-
yamaz.) verilen bilgilere göre doğru 
değildir. ‘He can’t turn green.’ (O, yeşile 
dönemez.) doğru bir ifadedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

4. Konuşmada Veli, öğretmeninin so-
rusuna ‘It is Eren’s crayon.’ (O, Eren’in 
mum boyasıdır.) diyerek yanıt vermiş-
tir. ‘What can he do?’ (O, ne yapabilir?), 
‘What is his name?’ (Onun adı nedir?) 
ve ‘What do you like?’ (Sen ne sever-
sin?) boşluğa uygun sorular değildir. 
Boşluğa ‘Whose is this?’ (Bu kimin?) ya-
zılabilir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. Soruda verilen görselde ip atlayan bir 
kız bulunmaktadır. Görseli ifade eden 
cümle ‘I like skipping a rope.’ (İp atla-
mayı severim.) olmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Sally’nin sorusuna Ömer, ‘I like skating.’ 
(Paten kaymayı severim.) diyerek yanıt 
vermiştir. Bizden istenen ‘skating’ (pa-
ten kayma) hobisinin görselini işaretle-
memizdir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Konuşmada ‘I am from Iraq.’ (Ben, 
Irak’lıyım.) diyen Omar’ın sorusuna Be-
rat ‘I am Turkish.’ (Ben Türk’üm.) diye 
yanıt vermiştir. ‘How old are you?’ (Kaç 
yaşındasın?), ‘Are you British?’ (Britan-
yalı mısın?) ve ‘Where does he live?’(O, 
nerede yaşıyor?) boşluk için uygun 
sorular değildir. Boşluğa ‘What about 
you?’ (Ya sen?) ifadesi yazılabilir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

8. Soruda bizden istenen  verilen tabloya 
göre doğru olan cümleyi bulmamızdır. 
‘I dislike painting pictures.’ (Resim yap-
mayı sevmem.), ‘I love singing a song.’ 
(Şarkı söylemeyi severim.) ve ‘I don’t 
like watching TV.’ (Televizyon seyret-
meyi sevmem.) cümleleri tabloya göre 
doğru değildir. ‘I don’t like running.’ 
(Koşmayı sevmem.) ifadesi ise doğru-
dur. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.
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9. Konuşmada  Carl, ‘I don’t like (dislike) 

dancing.’ (Dans etmeyi sevmem.) di-
yerek aynı cümleyi yinelemiştir. Biz-
den istenen bu durumu sağlayacak 
olan Zeynep’in cümlesini bulmamızdır. 
‘Can you climb a tree?’ (Ağaca tırma-
nabilir misin?), ‘Do you like listening to 
music?’ (Müzik dinlemeyi sever misin?) 
ve ‘What about you?’ (Ya sen?) ifadeleri 
konuşmadaki boşluk için uygun değil-
dir. ‘Pardon me?’ (Efendim, afedersin.) 
ise boşluk için uygundur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Soruda istenen görsele uygun soruyu 
bulmamızdır. ‘Can I clean the board?’ 
(Tahtayı silebilir miyim?), ‘Can I turn on 
the light?’ (Işığı açabilir miyim?) ve ‘May 
I close the door.’ (Kapıyı kapatabilir mi-
yim?) görsel için için uygun değildir. 
‘May I open the window?’ (Pencereyi 
açabilir miyim?) görselle uyumlu olur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.


