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1. "Serüven" sözcüğünün eş anlamlısı 

"macera" sözcüğüdür.
Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Verilen sözcüklerden,
1. El eş seslidir. (Parmaklarımızın bulun-
duğu organ, yabancı.)
2. Çay eş seslidir. (İçecek, küçük nehir.)
3. Konuk eş sesli değildir.
4. Sağ eş seslidir. (Ölü olmayan, solun 
karşı yönü.)
5. Bağ eş seslidir. (Bahçe, bostan, deste)
6. Satır eş seslidir. (Bıçak, metinlerde 
yer alan dizeler.)
7. Su eş sesli değildir.
8. Saz eş seslidir. (Bir çalgı, dere kena-
rında yetişen bitki)

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Metinle ilgili "Ne olmuş?" sorusu metin-
de geçen olayı belirlemeye yöneliktir. 
Yeri belirlemek için "Nerede?",
Kişiyi belirlemek için "Kim?",
Zamanı belirlemek için "Ne zaman?"
soruları sorulur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Sıla'nın elindeki kitapçıkta tarihî varlık-
ların yeri ve özellikleri hakkında bilgiler 
bulunmaktadır. Tarihî varlıklar müzeler-
de sergilenmektedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. A seçeneğinde iki elbisenin rengi, B se-
çeneğinde iki kişinin boyu, C seçene-
ğinde iki kitabın fiyatı karşılaştırılmıştır. 
D seçeneğinde ise hiçbir karşılaştırma 
yapılmamıştır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

6. Verilen sözün ana fikri öfkelenince yapı-
lan hataların pişmanlıklar doğurmasıdır. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Reklam broşüründe yer alan ürünler, 
öğrencilere yönelik hazırlanmıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. İfadede futbolcunun rakibe geçit ver-
memesi heybetli sıradağlara, koşu hızı 
dünyanın en hızlı canlısı olan çitaya 
benzetilerek olumlu özellikleri vurgu-
lanmıştır. İfadede futbolcu ve rakibin 
özellikleri karşılaştırılmamıştır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

9. İfadede vurgulanan, önemi belirtilen 
sözcük sevgidir. Sevgiyle dolu olan bir 
dünyada her şeyin yolunda olacağı 
belirtilmektedir. Sevgi sözcüğü ifadenin 
baştan 13., sondan 3. sözcüğüdür.
 Doğru yanıt A seçeneğidir.
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10. Günümüzde kullanılan cep telefonlarında

Elektronik posta

Telefonda herhangi bir şey arama

Telefona herhangi bir şey yükle-
me, indirme

Telefondaki müzikleri dinleme gibi 
semboller kullanılmaktadır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. "Kuru" sözcüğünün gerçek anlamı "ıs-
lak olmayan, ıslanmamış"tır. Cümledeki 
kuru ise isteksiz anlamında kullanılmıştır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. Seçeneklerde verilen deyimlerin an-
lamları şöyledir:
Gözden çıkarmak: Artık kullanma-
mak, bir şeyden vazgeçmek.
Gözünden sakınmak: Koruyup kolla-
mak.
Gözlerden saklamak: Görülüp tanın-
masını istememek.
Gözünde büyütmek: Gereğinden faz-
la önem vermek.
Cümlede kişi arabasının fiyatını düşür-
düğüne göre bir an önce arabayı sat-
mak ve artık kullanmamak isteğindedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. Afişte plastik atıklara dikkat çekilmiş. 
Bu atıklar sonucunda Dünya'nın nasıl 
etkilendiği gösterilmek istenmiştir. İzmir 
Cemre'nin hazırlamış olduğu afişle asıl 
olarak çevre kirliliği mesajı verilmiştir. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

14. İfadenin sahibi yanan bölgenin ağaç-
landırılması hâlinde bile bir daha eski 
görünümünde olmayacağını söyleye-
rek karamsar bir bakış açısında oldu-
ğunu belli etmektedir. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

15. 1. görsel çiftinde 79 TL'den 69 TL'ye in-
dirim, 92 TL'den 100 TL'ye zam yapıldığı 
gösterilmiştir.
2. görsel çiftinde buz katı, su sıvıdır.
3. görsel çiftinde mutlu ve üzgün ifade 
edilmiştir. Görsellerde dar ve geniş ifa-
de edilmemiştir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. İfadeye göre babaanne, artık kullanıl-
mayan eşyaları "Belki bir gün gerekli 
olur." düşüncesiyle saklamaktadır. O 
eşyanın gerekli olduğu zamanlarda da 
kolaylıkla ortaya çıkarmaktadır. Baba-
annenin bu alışkanlığı "Sakla samanı, 
gelir zamanı." atasözü ile açıklanabilir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

17. Genç fidanın tecrübeli ağaçlara kafa 
tutması, bazı ağaçlar tarafından tebrik 
edilip bazı ağaçlar tarafından da uya-
rılması metindeki hayalî unsurlardır. 
Fidanın çiçek açması metindeki gerçek 
unsurlardan biridir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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18. Kök sözcüğü A ve D seçeneklerinde 

fen bilimleri alanında kullanılan bir te-
rim anlamında, B seçeneğinde mecaz 
anlamında, C seçeneğinde Türkçe ala-
nında kullanılan bir terim anlamında 
kullanılmıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

19. Verilere göre,
I. Doğru. Ali, hava alanına sadece 

asfalt yoldan ulaşabilir.
II. Doğru. Ali, baraj gölüne giderken 

toprak yola girmeli ve yolunun 
üstündeki akarsudan geçmelidir.

III. Yanlış. Ali, maden ocağına gitmek 
için önce asfalt yola sonra toprak 
yola girmelidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

20. İfadedeki kişinin deliye dönmesi öf-
kelendiğini gösterir. Kişinin öfkeyle 
söylediği sözler onu pişman etmiş, 
kendi kendine zarar vermesine neden 
olmuştur. Bu kişi için en uygun atasö-
zü, "Keskin sirke küpüne zarar verir."

Doğru yanıt A seçeneğidir.
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1. K = 6 ise;

L  = 9, M = 12, N = 15
Verilenlere göre K – L – M – N (6, 9, 12, 
15) örüntüsü üçer artan bir örüntüdür. 
Seçenekler arasından üçer artan tek 
örüntü A seçeneğindedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Verilen sayının yazılışı 25 617'dir. Yüzler 
basamağındaki rakam 6, binler ba-
samağındaki rakam 5'tir. Bu rakamlar 
kullanılarak yazılabilecek kesirler 6

5  ve 

5
6 'tir.

6
5  basit kesir, 5

6  bileşik kesirdir.
Bileşik kesirler her zaman basit kesir-
lerden büyüktür.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

3. 2020 yılı artık yıldır. Bu yüzden şubat ayı 
29 gün sürer. Doktor, şubat ve mart ay-
larındaki nöbetlerini şu tarihlerde tutar:
Şubat  5 – 10 – 15 – 20 – 25
Mart  1 – 6 – 11 – 16 – 21 – 26 – 31
Doktor 6. nöbetini 1 Mart tarihinde tutar.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

4. I. Yol:
Satıcı 45'e iki tane sıfır ekleyerek önce 
100 ile çarpmış, sonra 2'ye bölmüştür. 
100 ile çarpıp 2'ye bölme, bir sayının 
50 ile çarpılmasının kısa yoludur. Terli-
ğin bir tanesinin fiyatı 50 TL'dir.
II. Yol:
4 500 ÷  2  = 2250
2 250 ÷ 45 = 50 TL

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Kare üzerinde yapılan işlemler sırasıy-
la şöyledir:

6 5 4

9
8
7

1
2
3

4 5 6

6 5 4

9
8
7

1
2
3

4 5 6

6 5 4

9
8
7

1
2
3

4 5 6

Karenin son görünümünde 16 eş par-
çadan sekizi yeşil, sekizi kırmızıdır. Bu 
renklerin ifade ettiği kesirler 16

8 'dir.
Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Basit kesirlerin değeri 0 ile 1 arasındadır.
Bileşik kesirlerin değeri 1'e eşit veya 
1'den büyüktür.

Basit Kesir Bileşik Kesir

0 1 2
Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Yapılan işlemler şöyledir: 

Sarp

Deniz

Okan

Mert
Bu durumda en uzun parça Sarp'ındır 
ve kesir değeri 6

1 'dir.
Doğru yanıt D seçeneğidir.

MATEMATİK



4. SINIF 192030403 / B
8. Verilenlere göre en çok para harcayan 

Ayşe, en az para harcayan Oya'dır. Bu 
durum şu modellerle ifade edilebilir:
Oya

Ayşe

Ela

Harcanan para yeşil, kalan para kırmı-
zı ile gösterildiğinde en çok Oya'nın, en 
az Ayşe'nin parası kaldığı anlaşılır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. A.  Ulaşım + Kira  ≠  Eğitim

10
1    + 10

2   ≠    10
4    YANLIŞ

B.  Eğitim – Mutfak  =  Ulaşım

10
4     –    10

3      =    10
1    DOĞRU

C.  (Mutfak + Kira) – Eğitim = Ulaşım

10
3     +  10

2   –  10
4    = 10

1  DOĞRU

D.  Gelirin yarısı 10
5

10
3  < 10

5  DOĞRU

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. 165   5
15     33 TL
015
  15
 00

132   3
12     44 TL
012
  12
 00

Kalan para ile 
fiyatı 44 TL olan 
büyüteçten üç 
tane alabilir.

 165
   33
 132  TL

Kalan paraKitap 
ücreti

Doğru yanıt B seçeneğidir.

11. 0 1

8
2

8
5

8
7

1. Doğru. (Payı büyük olan 8
7 , 1'e 

daha yakın)

2. Yanlış. ( 8
2  en büyük değildir, en 

küçüktür.)
3. Doğru. (Paylar sıralandığında         

2 < 5 < 7, kesirler de sıralanmış olur.)
Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. 72 hayvanın;

6
1 'i tavuk  72 ÷ 6 = 12 tavuk

6
2 'si koyun 12 x 2 = 24 koyun

Kalanı inek 6
1

6
2

6
3+ =  (tavuk ve koyu-

nun toplamı)

                      6
6

6
3

6
3– =  inek

                     12 x 3 = 36 inek
Doğru yanıt D seçeneğidir.

MATEMATİK
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13. Bölünen sayının en büyük basama-

ğındaki rakam bölen sayıdan büyükse 
veya eşitse bölümün basamak sayısı, 
bölünen sayının basamak sayısına 
eşittir. Eğer küçükse bölümün basamak 
sayısı bölünen sayının basamak sayı-
sının 1 eksiğine eşittir.
605 ÷ 5  6 > 5 Bölüm üç basamaklı
651 ÷ 7   6 < 7 Bölüm iki basamaklı
576 ÷ 6  5 < 6 Bölüm iki basamaklı
475 ÷ 5  4 < 6 Bölüm iki basamaklı

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Verilen işlem şöyledir:

KLMN   K
             1000
       N

6002    6
6          1000
0002

Örnek:

Buna göre,
• K x 1000 = KLMN – N
 6 x 1000 = 6002 – 2  DOĞRU
• N < K   2 < 6   DOĞRU
• L = M = 0   DOĞRU

Doğru yanıt D seçeneğidir. 

15. A. 30000   3    DOĞRU
B. 30000   3    DOĞRU
C. 30000   30 YANLIŞ
D. 30000   3    DOĞRU

Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. Durum bir örnekle açıklanacak olursa:
25   3
24   8
   1

• 25 – 1= 3 x 8  24 = 24  Doğru
• 25 = (1 x 8) + 3  25 ≠ 11 Yanlış
• (3x8) + 1 = 25  25 = 25 Doğru
• (25 – 1) ÷ 8 =  3 = 3  Doğru

Doğru yanıt B seçeneğidir.

17. Kardeşlerin para miktarları şöyledir:
Ali  73 TL
Ayşe  87 TL
Okan   73 – 9 = 64 TL
Toplam para miktarı ise 
73 + 87 + 64 = 224 TL olur.
Bu para ile tanesi 4 TL olan süs eşya-
larından 224 ÷ 4 = 56 adet alabilirler. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

MATEMATİK
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18. Tahterevallideki durum şöyledir:

        

113 kg
92 kg

A. 113 kg113 kg

28+38+47 41+27+45

Doğru

B. 

28+38+47

41+42+24

Yanlış
113 kg

107 kg

C. 

27+38+47

41+27+24

Yanlış
112 kg

92 kg

D. 

28+38+47

44+27+24

Yanlış
113 kg

95 kg

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19. A + A = 24  12 + 12 = 24
 12 x 15 = 60 + 120 = 180  B = 15
 15 ÷  3  = 30 ÷ 6  C = 6
             5 = 5

Doğru yanıt C seçeneğidir.

20. 1. işlemin sonunda her parça 
272 ÷ 4 = 68 kg olur.
2. işlemin sonunda her parça 
272 ÷ 8 = 34 kg veya 68 ÷ 2 = 34 kg 
olur.
3 parça  34 x 3 = 102 kg olur.
3. işlemin sonunda her parça 
272 ÷ 16 = 17 kg veya 34 ÷ 2 = 17 kg 
olur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.
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1. 

Kuzey

Kuzey

Kuzey

Kuzey

Kuzey

Güney

Güney

Bu durumda D seçeneğinde aynı yön 
gösterilmemiştir.

Kuzey

Kuzey

Kuzey

Kuzey

Kuzey

Güney

Güney

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Doğal Yaşam Parkı: Bitki ve hayvan tür-
lerinin bakımının yapılıp sergilendiği yer.
Arkeoloji Müzesi: İnsanlık tarihinin baş-
langıcına ait eşyaların sergilendiği yer.
Etnografya Müzesi: Türk kültürüne ait 
varlıkların ve sanat eserlerinin sergi-
lendiği yer.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Ana-
dolu topraklarında yaşamış olan me-
deniyetlerin millî kültürümüze katkıda 
bulunan unsurlarının sergilendiği yer.
Doğa Tarihi Müzesi: Binlerce yıl önce ya-
şamış ve nesli tükenmiş bitki ve hayvan 
türlerine ait örneklerin sergilendiği yer.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Yeşil okla gösterilen yer bahçedir ve 
deprem gibi afetlerde güvenle toplanı-
lacak yerdir.
Mavi okla gösterilen yer yangın mer-
divenine bağlanılan acil çıkış kapısıdır.
Pembe okla gösterilen yer binanın 
bodrum katındaki sığınaktır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Bozuk, eski ve artık kullanılmayan tek-
nolojik ürünlerin pek çok bölümü cam, 
kâğıt ve demir gibi yeniden kullanıma 
sunulması için geri dönüşüme kazan-
dırılmalıdır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. İfadede Dünya'daki doğal kaynakların 
azalması sebebiyle az enerji harca-
yan teknolojik ürünler üretildiği anla-
tılmaktadır. A seçeneğindeki tasarruflu 
ampul, çok az elektrik enerjisi harca-
maktadır. B, C ve D seçeneklerinde eski 
teknolojiye ait elektronik aletler yer al-
maktadır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

6. Verilen teknolojik ürünler yokken ev te-
mizliği, bulaşık ve çamaşır yıkama işleri 
oldukça fazla zaman almaktaydı. Bu 
ürünlerin insanlara sağladığı en önemli 
ve ortak katkı zamandan tasarruftur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

SOSYAL BİLGİLER
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7. A seçeneğinde bilgisayar, ısınma ala-

nında kullanılmaz. Yanlış
B seçeneğinde elektrikli şofben sağlık 
alanında kullanılmaz. Yanlış
C seçeneğinde uçak, eğitim alanında 
kullanılmaz. Yanlış

Doğru yanıt D seçeneğidir.

8. İfadede teknolojinin taşıtlardaki güven-
lik sistemlerini geliştirdiği ve güvenli 
yolculuklar yapılmasını sağladığı an-
latılmaktadır. Bu, teknolojinin olumlu 
yönleridir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. 2020 yılı artık yıl olduğu için şubat ayı 
29 gün sürmektedir. Grafikte gösterilen 
toplam gün sayısı 
  +  +  + 
7 + 8 + 7 + 2 = 24'tür.
29 – 24 = 5 tane   eklenmelidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

10. 1 numaralı bölümde köprü, tarihî eser 
ve kara yolu beşerî unsurlardır.
2 numaralı bölümde kara yolu beşerî 
unsurdur.
3 numaralı bölümde kara yolu beşerî 
unsurdur.
4 numaralı bölümde beşerî unsur yoktur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

11. Arzu, depremle ilgili haber almak ve 
içinde bulunduğu durumu daha iyi de-
ğerlendirmek için pille çalışan taşınabi-
lir radyoyu kullanır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. Tuncay, haritasında Türkiye'nin doğu 
bölgelerini maviye boyamamıştır. Fizi-
ki haritada ise bu bölgeler kahverengi 
yani dağlıktır. Tuncay'ın kullandığı bilgi, 
dağlık alanlarda yaşamın zor, iklimin 
sert olduğu bilgisidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. İfade de söylendiği gibi kuzeyde İnebo-
lu'dan başlayan yol güneye doğru de-
vam edip Ankara'da sona ermektedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. Millî Mücadele döneminde; İsmet İnö-
nü, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Ce-
besoy düzenli ordu içinde yer alırken 
Yörük Ali Efe, Kara Fatma, Sütçü İmam, 
Şahin Bey ve Tayyar Rahime yerel di-
renişler içinde yer almışlardır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

15. Millî Mücadele 19 Mayıs 1919'da Mus-
tafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ile baş-
lar, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşu ile 
sona erer.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

SOSYAL BİLGİLER
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1. Verilen kavramlardan gece, gündüz, 

gün ve Dünya DÖNME; yıl ve Dünya 
DOLANMA hareketi ile ilgilidir. Dünya, 
dikdörtgen ve çemberin ortak alanına 
yazılmalıdır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. •    Buzun hacmi 300 – 200 = 100
 mL' dir. Doğru.
• Buzun tamamı 100 mL ve suyun   

50 mL' si (100 + 50 = 150) buhar-
laşmıştır. Doğru.

• II. aşamada su 40°C, buz 0°C'dur. 
Isı akışı sıcaktan soğuğa doğru yani 
sudan buza doğrudur. Doğru

Doğru yanıt D seçeneğidir.

3. Maddeler ısınırken ısının akış yönü sı-
caktan soğuğa doğrudur. Kömür ütü-
yü, ütü kıyafeti, kıyafet ütü masasını 
ısıtır. Ütü masasından ütüye doğru bir 
ısı akışı gerçekleşmez.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

4. Pencere önünde unutulan suyun hac-
minin giderek azaldığı ve sonunda hiç 
su kalmadığı tablodan anlaşılmakta-
dır. Burada su buharlaşmış, sıvıdan 
gaza hâl değiştirmiştir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Çikolata 2. durumda sıvı hâlde oldu-
ğu için bulunduğu kabın şeklini alır. 2. 
durumdan 3. duruma geçen çikolota 
donmuştur ve katı hâle geçmiştir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

6. Ezgi'nin deneyinde misketin ve taşın 
hacmi dereceli silindirle ölçülmüştür. 
Bu maddelerin hacmi olduğu kanıtlan-
mıştır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

7. Bütün besinlerin içeriği bakımından or-
tak özelliği, su ve mineral bulundurma-
sıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

8. Sarp, mıknatıslarını aşağıdaki şekilde 
bağlarsa arabalar ← yönünde hare-
ket eder.

aynı kutup

iter çeker

zıt kutup

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Topun yavaşlamaya başladığı nok-
talarda hareket yönünün tersi yönde 
kuvvet uygulanmıştır. Top M - N nokta-
ları arasında yavaşlamaya başlamıştır. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ
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10.  1 3 2

iterçeker

Doğru yanıt C seçeneğidir.

11. 
K

Topa kuvvet uygulanan noktalar kırmı-
zı, masanın kenarına çarptığı noktalar 
yeşil ile gösterilmiştir.
Topa kuvvet uygulanan noktaların sa-
yısı 5'tir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

12. Sarp, dolu tüp ağırlığından boş tüp 
ağırlığını çıkararak (17 – 5 = 12 kg) için-
deki gazın kütlesini bulmuştur. Doğru.
Deniz, kasa ile elmanın toplam ağır-
lığından sadece kasanın ağırlığını çı-
kararak elmanın kütlesini bulmuştur.     
(20 – 2 = 18 kg) Doğru.
Ela, taşın kütlesini değil hacmini bul-
muştur. Yanlış.
Ebru, ışığın kütlesinin olmadığını kanıt-
lamıştır. Doğru.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. İyileşme dönemindeki bir sporcunun 
diğerlerinden fazla tüketmesi gereken 
besin içeriği onarıcı - yapıcı görevini 
üstlenen proteinlerdir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14. Son kullanım tarihi en uzak olan süt di-
ğerlerinden sonra üretilmiş olup diğer-
lerine göre tazedir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

15. • Bir canlı kalıntısının fosil olabilmesi 
için hava ile temas etmemesi gerekir. 
Yanlış.
• Fosil oluşumu milyonlarca yıl sürer. 
Doğru.
• Canlı kalıntıları su içinde fosilleşe-
mez. Yanlış.
• Canlı kalıntısının buzul içinde don-
ması, onun hava ile temasını keser. 
Doğru.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ



4. SINIF İNGİLİZCE192030403 / B
1. Soruda görselde verilen saatin kaç 

olduğu sorulmuştur. Görseldeki saat 
08:00’dır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

2. Soruda Mehmet, Jamie’ye "I love       
playing chess." (Satranç oynamayı se-
verim.) cümlesini tekrar etmiştir. "Say 
that again, please." (Tekrar söyle, lüt-
fen.) ifadesi boşluk için uygundur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Soruda metne göre hangi cümlenin 
yanlış olduğu sorulmuştur. Verilen me-
tinde Deniz  "I like eating, but I can’t 
cook." (Ben yemek yemeyi severim, 
ama yemek pişiremem.) demiştir. Bu 
yüzden, "Deniz can cook." (Deniz, ye-
mek yapabilir.) ifadesi doğru değildir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

4. Soruda Seth’in sorusuna Atıl, Türki-
ye’den olduğunu söyleyerek yanıt ver-
miştir. Diyalog için uygun soru "Where 
are you from?" (Nerelisin?) olmalıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. Soruda verilen görselde sıraya otur-
mak için öğretmenden izin isteyen 
bir öğrenci bulunmaktadır. "May I sit 
here?" (Buraya oturabilir miyim?) boş-
luğa gelmesi gereken ifadedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. Soruda görseldeki bardağın nere-
de olduğu sorulmuştur. Bardak şişe-
nin yanında olduğu için "It is near the        
bottle."seçeneği işaretlenmelidir. 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. Soruda "deney" sözcüğünün İngilizce 
karşılığı sorulmuştur. A seçeneği "bilim 
insanı", B seçeneği "deney", C seçene-
ği "fırça" ve D seçeneği "tohum" anla-
mına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Soruda görsellerle İngilizce karşılıkla-
rının hangisinin doğru olmadığı sorul-
muştur. A seçeneği "Kitap oku.", B seçe-
neği "Müzik dinle.", C seçeneği "Şişeyi 
çalkala." ve D seçeneği "Çiçekleri dik." 
anlamına gelir. D seçeneğinde verilen 
görselde çiçekler sulanmaktadır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

9. Soruda Kuzey, Sally"e öğlen ne yap-
tığını sormuştur. A seçeneği "Okulda 
öğle yemeği yerim.", B seçeneği "Ya-
tağa giderim.", C seçeneği "Ailemle 
akşam yemeği yerim."  ve D seçeneği 
"Uyanırım." Anlamına gelir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Soruda verilen cümlenin anlamlı olma-
sı için Berna, "I go shopping with my 
mom on Saturdays." (Cumartesi gün-
leri annemle alışverişe giderim.) deme-
lidir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.


