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1. Başlıkların belirttiği metinlerin türleri 

şöyledir:

A) Ahmet’in Yeni Oyuncağı (Öyküleyici)

B) Isparta’lı Ayşe’nin Maceraları (Öy-
küleyici)

C) İzmir’in Madenleri (Bilgilendirici) 

D) Ali’nin Malatya Tatili (Öyküleyici)

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. toprak kara
eş 

anlamlı

eş 

anlamlı
kıta

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. Metinde yalnız kalan kişi, insanlar olma-
dan yaşanamayacağını anlatmaktadır. 
Metnin ana fikri “İnsanlar yalnız yaşaya-
mazlar.” cümlesi ile ifade edilebilir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Verilen ifadeyle ilgili soruların cevapları 
şöyledir:

A) Niçin? Yemekler beğenilmediği için 
programa iki gün ara verildi.

B) Ne zaman? Dün gece.

C) Kim? Jüri.

D) Nasıl? Cevap yok.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

5. Şiirde bir amaç için çıkılan yolda insa-
nın yanında tecrübe, bilgi, beceri ve 
akıl olması gerektiği ve bütün bunlara 
sahip olunduktan sonra cesur olmak 
gerektiği ifade edilmektedir. Bu neden-
le şiire en uygun başlık Akıl ve Cesa-
rettir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

6. Cümlede altı çizilmiş olan lider sözcü-
ğü, bir sıralamada önde olan, birinci 
anlamındadır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Söyleşi sözcünün eş anlamlısı sohbet 
sözcüğüdür.

Bu durumda:

1. İkisi de aynı harfle başlar. (Doğru)

2. İkisinin de hece sayısı aynıdır. (Yanlış)

3. Harf sayıları farkı 1’dir. (Doğru. Söyle-
şi 7, sohbet 6 harf)

4. Hece sayıları farkı 1’dir. (Doğru. Söy-
leşi 3, sohbet 2 hece)

Doğru yanıt D seçeneğidir.

8. “Ak” sözcüğünün eş anlamlısı beyaz 
sözcüğüdür. “Ak” sözcüğü aynı za-
manda “akmak” işini de ifade ettiği için 
eş seslidir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

9. Zeynep’in hazırladığı afiş, insan sağ-
lığını ön plana alıp iş güvenliğinin 
önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle 
uygun olmayan başlık GÖREVİNİ YAP 
başlığıdır.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

TÜRKÇE
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10. Sembollerin anlamları şöyledir:

Kırmızı gömlek düşük sıcaklıkta ütülen-
melidir.

Mor gömlek orta sıcaklıkta ütülenme-
lidir.

Mavi gömlek yüksek sıcaklıkta ütülen-
melidir.

Yeşil gömlek ütülenmemelidir.

Buna göre;

I. Doğru

II. Doğru

III. Doğru

IV. Yanlış

Doğru yanıt B seçeneğidir.

11. Metinde geçmiş ve gelecekle ilgili kay-
gılardan dolayı şimdiki zamanı yani 
bugünü yaşamayı unuttuğumuz anla-
tılmaktadır. Bu nedenle en uygun baş-
lık BUGÜNÜ YAŞA’dır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

12. Tablodaki ocak dil, dal ve bin eş sesli, 
dur ve buz eş sesli değildir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. Mavi, botlarını giymeden önce dışarı 
çıkmış.

Virgül(,) Mavi’den sonra konulursa 
cümlede işi yapanın Mavi olduğu an-
laşılır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

14. Metinde verilen işlemler yapıldığında 
boy - kilo farkları şöyle oluşur:

A) 42 - 39 = 3 DENGEDE

B) 27 - 25 = 2 DENGEDE

C) 47 - 38 = 9 DENGEDE DEĞİL

D) 34 - 34 = 0 DENGEDE

Doğru yanıt C seçeneğidir.

15. 1. cümlede uçuşan saman tanelerinin 
yaşadıkları gerçek ifadelerle anlatıl-
mıştır. 2. cümlede saman tanesinin 
rüzgâra yalvarması hayal ürünü bir 
ifadedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

16. Ambalaj içindeki bir ilacın 0°C’nin üs-
tünde, 15°C’nin altında bir sıcaklık de-
ğerinde korunması gerektiği sembolle 
gösterilmiştir.

A, B ve C seçeneklerindeki sıcaklık de-
ğerleri 0 ile 15 derece arasındadır.

D seçeneğindeki 17°C bu ilacın koru-
nup saklanması için uygun bir sıcaklık 
değeri değildir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

17. B seçeneğinde önlem kelimesinin eş 
anlamlısı olan tedbir kelimesi kullanıl-
mıştır.

Doğru yanıt B seçeneğidir.
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18. Cümlelerim sonuna konulması gere-

ken noktalama işaretleri şöyledir:

A  ? B  .

C  . D  .

Doğru yanıt A seçeneğidir.

19.  “bin” sayı anlamında,

 “bin” inmenin zıt anlamlısı,

 “bin” inmenin zıt anlamlısı,

 “bin” sayı anlamında kullanılmıştır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

20. Metnin konusu, o metinde geçen olay-
ların kısaca ifade edilmesidir. Metinde-
ki olaylar kısaca A seçeneğinde ifade 
edilmiştir. B ve D seçeneklerindeki ifa-
deler ana fikir ifadeleridir. C seçeneği 
metindeki olayların tamamını değil, 
başlangıcını ifade etmektedir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

TÜRKÇE
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1. Yeşil kutulardaki örüntü devam ettirildi-

ğinde 32 - 38 - 44 - 50, sarı kutulardaki 
örüntü devam ettirildiğinde 33 - 39 - 45 
- 51 sayıları elde edilir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. Verilen örüntüde sayılar ikişer azal-
maktadır.

A) 86 420  İkişer azalma var

B) 97 135   İkişer azalma yok.

C) 907 500  İkişer azalma yok.

D) 87 600  İkişer azalma yok.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

3. Toplama işlemindeki boşluklar tamam-
landığında şu görünüm oluşur:

 ? 7 4 8
+ 3 2 7 4

0 2 2

 Doğru 2 = 2

 Doğru 2 + 2 = 4

 Doğru  = 6 ise  = 0

 Yanlış  < 6 ise  = 0

Doğru yanıt D seçeneğidir.

4. KLMN en küçük 8001’dir.

PRST en büyük 7985’tir.

8001 + 7985 = 15986

Doğru yanıt C seçeneğidir.

5. 7 0 1 0
- 2 8 6 5

4 1 4 5
K L M N

İşlemin sonucuna göre,

 Doğru

 Yanlış (K = M)

 Doğru 4 + 1 = 1 + 4

 Doğru 5 - 1 > 4 - 1  4 > 3

 Yanlış. Yüzler basamağında 1 rakamı 
vardır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

6. Sayıların küçükten büyüğe doğru sıra-
lanışı şöyledir:

2262 - 2267 - 2272 - 2277 - 2282

+5 +5 +5+5

Örüntünün kuralı bir önceki sayının 5 
fazlasıdır. Örüntü bir adım devam etti-
rildiğinde 2287 sayısı elde edilir. Örün-
tünün ilk ve son terimleri arasındaki 
fark,

2287 - 2262 = 25 olur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

7. 4557 - 300 = 4257

4257 - 300 = 3957

3957 - 300 = 3657

3657 - 400 = 3257

3257 - 400 = 2857

2857 - 400 = 2457

2457 - 400 = 2057

istenen işlemler yapıldığında 2057 sa-
yısına ulaşılır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

MATEMATİK
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8. Aynı rakam 4 kez, diğerleri birer kez 

geldiğine göre;

En büyük sayı 777 753

En küçük sayı 333 357’dir.

İki sayı arasındaki fark;

7 7 7 7 5 3
- 3 3 3 3 5 7

4 4 4 3 9 6  olur.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

9. 303 030 sayısının okunuşu “üç yüz üç 
bin otuz” şeklindedir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Çarktaki rakamlarla oklar yönünde 
oluşturulabilecek sayılar ve okunuşları 
şöyledir.

35 140: Otuz beş bin yüz kırk

51 403: Elli bir bin dört yüz üç

40 351: Kırk bin üç yüz elli bir

D seçeneğindeki 10 035 bu sayılardan 
biri değildir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

11. Sarp’ın sayması şöyledir:

1000 - 2000 - 3000 - 4000 - 5000 - 
6000 - 7000 - 8000 - 8100 - 8100 - 
8200 - 8300 - 8400 - 8500 - 8600 - 
8700 - 8800 - 8900 - 9000 - 9100 - 9200 
- 9300 - 9400 - 9500 - 9600 - 9700 - 
9800 - 9900

27. sayı

9900 sayısı Sarp’ın söylediği 27. sayıdır

Doğru yanıt C seçeneğidir.

12. İstenilen sayma şöyledir:

1875 - 1975 - 2075 - 2175 - 2275 - 2375 
- 2475 - 2575 -  2675 - 2775 - 2875 - 
2975 - 3075

13. sayı

“Üç bin yetmiş beş” 13. sayının okunu-
şudur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. A) 27 387 < 28 383 < 27 202 Yanlış.

B) 27 397 < 28 483 < 28 202 Doğru.

C) 27 307 < 28 283 < 27 202 Yanlış.

D) 27 317 < 27 283 < 28 202 Yanlış.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

14.  < 9 olduğu için sayı en yakın onlu-
ğa yuvarlandığında

 ve  basamaklarındaki rakamlar 
değişmez.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

15. 2200 sayısına yuvarlanan sayılar 2150 
ile 2249 (bu sayılar dahil) arasındadır. 
Toplamı en az olan sayılar istendiğine 
göre 2150 ile 2151 toplanmalıdır.

2150 + 2151 = 4301

Doğru yanıt C seçeneğidir.

16. Verilen şartları taşıyan örnek bir ritmik 
sayma şöyledir:

1351 - 1361 - 1371 - 1381 - 1391 - 1401 
-1411 - 1421 - 1431 - 1441

(Sayıların hepsi dört basamaklı, hepsi 
aynı yüzlüğe yuvarlanıyor ve sayma 
onar onar yapılıyor.)

Buna göre ritmik sayma en fazla 10 sa-
yıdan oluşur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

MATEMATİK
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17. Sayıların küçükten büyüğe doğru sıra-

lanışı şöyledir:

70 999 < 72 399 < 76 098 < 77 000

Doğru yanıt A seçeneğidir.

18. C seçeneğindeki 222 002 sayısı 220 200 
sayısından büyük olduğu için  yerine 
yazılamaz.

Doğru yanıt C seçeneğidir

19. 

3 1 4 3 5 2
Binler Bölüğü Birler Bölüğü

Bu durumda;

 Doğru,

 Doğru,

 Doğru,

 Doğru olur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

20. 3 350 3 4493 400

I. Doğru

II. Yanlış

III. Doğru

Doğru yanıt B seçeneğidir.

MATEMATİK
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1. Milli kültürümüze ait eser ve eşyaların 

sergilendiği müzeler Etnografya müze-
leridir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

2. Milli kültürümüz de medreseler eğitim, 
kervansaraylar konaklama ve köprüler 
ulaşım amacıyla yapılmış ögelerdir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

3. 1. görselde çocuk sokak oyunu, 2. gör-
selde çocuk tablet oyunu oynamak-
tadır. Görsellerde geçmişteki çocuk 
oyunlarıyla günümüzdeki çocuk oyun-
ları ifade edilmiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Kimlik kartında soyadı bölümü olma-
dığından en büyük yaşa sahip olan 
kişi Ayşe’dir. Ayşe’den sonra Hüseyin, 
daha sonra Burak en son da Sinem’dir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5. Yeni kimlik kartında anne - baba adı 
arka yüzde yazmaktadır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

6. İkiz olan kardeşlerin doğum tarihi, uy-
ruğu ve anne adı aynıdır. Ancak T.C. 
kimlik numarası kişiye özeldir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

7. 3 Ağustos 2010  Fiziksel özellik

8 Eylül 2015  Yetenek

10 Eylül 2016  İlgi

10 Haziran 2019  İlgi

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Metinde konuşan kişi nefes darlığı çe-
ken, sürekli muayene olup ilaç kulla-
nan bir kişinin yerine kendisini koyup 
onun yaşadığı zorlukları anlamaya 
çalışmıştır. Bu kişi astım hastası olan 
arkadaşıdır.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

9. Metinde öğretmen, öğrencisinin ye-
teneğini keşfetmiş, onun bu yetenek-
lerini geliştirmesi için yönlendirmiştir. 
Öğretmenin rolu B seçeneğinde ifade 
edilmiştir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

10. Boş zamanlarını birbirinden farklı et-
kinliklerle geçiren kişilerin birbiriyle ar-
kadaş olması mümkündür. Bu farklılık 
arkadaş olmaya engel değildir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

11. Şehirlerde binalar, yollar, trafik, geçitler 
vb. herşey engelli vatandaşlarımızın 
da yararlanabileceği şekilde düzen-
lenmelidir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

DENEME - 1 A SOSYAL BİLGİLER
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12. Farklı ilgi, yetenek ve düşünce yapısına 

sahip olan kişilerle arkadaşlık ve ileti-
şim kurmak  insana pek çok şey katar. 
Farklılıkların bir arada bulunması yan-
lışlık değil zenginliktir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

13. Yeni kimlik belgesinin ön yüzünde bu-
lunan bilgiler, tabloda söylenenlere 
göre şöyledir:

TC Kimlik No Ön yüz
Geçerlilik Süresi Ön yüz

Baba adı Arka yüz
Fotoğraf Ön yüz

Doğum tarihi Ön yüz
Soyadı Ön yüz

Doğru yanıt D seçeneğidir.

14. Aile tarihi hazırlanırken yapılacak işle-
rin sıralaması şöyledir:

1- Görüşme yapılacak yer ve zamanı 
belirleme

2- Görüşme yapılacak yer ve zamanı 
belirleme

3- Soruların hazırlanması

4- Kayıt cihazlarının hazırlanması

5- Görüşme kayıtlarının tutulması

6- Görüşmenin yapılması

7- Kayıtların düzenlenmesi

Doğru yanıt B seçeneğidir.

15. Kronolojik sıralamada 1979 ve 2007 
yıllarında evlilik olayları görülmektedir. 
Bu olaylara ait kanıt düğün davetiye-
leridir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

DENEME - 1 A SOSYAL BİLGİLER
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1. Şemada numaralandırılmış bölümler-

de karşılıklı olanlar (1 - 3 ve 2 - 4 gibi) zıt 
mevsimler yaşarlar.

I. Doğru

II. Doğru

III. Yanlış (3. konumda kış ise 4. konum-
da ilkbahar yaşanır.)

Doğru yanıt B seçeneğidir.

2. İnsan vücudu için gerekli olan mineral-
lerin ana kaynağı kayaçlardır. Kayaç-
lardan süzülen su, mineral maddeleri 
toplar ve besinlere ulaşmasını sağlar.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

3. Bulunan fosillerin en yaşlısından en gen-
cine doğru sıralaması 5 - 4 - 3 - 2 - 1 şek-
lindedir. En genç fosilin yaşı 500 bin, 
en yaşlı fosilin yaşı 42 milyon yıldır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

4. I. 1 numaralı bölüm kara tabakasıdır 
ve kayaçlardan oluşmuştur. Doğru.

II. 3 numaralı bölüm su tabakasındaki 
ve yer kabuğunun üzerindedir. Alt kıs-
mında kayaçlar bulunur. Doğru.

III. 2 numaralı bölüm hava tabakasıdır. 
Kayaç bulunmaz. Yanlış.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

5.  Bakır

 Yün veya pamuk

 Bor

Maden olanlar bakır ve bordur.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

6. 1. canlı: Üzeri kapanıp havayla teması 
kesilmediği için fosilleşemez.

2. canlı: Reçinenin dibine çöküp hava 
ile teması kesildiği için fosilleşir.

3. canlı: Buzullarla kaplandığı için fosil-
leşir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

7. Tabloda verilenlerin anlamları şöyledir:

Ay, Dünya 
etrafında 
dolanıyor.

Topaç kendi 
etrafında 
dönüyor.

Atlet, pistin 
etrafında 
dolanıyor.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

8. Dünya’nın batıdan doğuya doğru 
dönmesi Güneş’in doğudan doğup 
batıdan batmasının ana nedenidir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

9. Enerji verici besin içerikleri karbonhid-
rat ve yağlardır. Bu besin içeriklerine ait 
bloklar üst üste konulduğunda C seçe-
neğindeki yapı oluşur.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

10. Dünya’nın dönüş yönü batıdan doğu-
ya doğru olduğu için verilen noktaların 
gündüze ulaşma sıralaması şöyle olur: 
4 - 3 - 2 -1

Doğru yanıt D seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ
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11. Hızlı iyileşme için yapıcı onarıcı (prote-

in) besin içeriklerinden tüketilmesi ge-
rekir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

12. Doğru eşleştirme şöyle olmalıdır.

1 gün 

1 gece 1 gündüz 
dönme

1 yıl 

365 gün 
dolanma

 

Doğru yanıt C seçeneğidir.

13. Barbunyaların 4 günde 7 kg hafifleme-
sinin nedeni kurudukça su kaybetme-
sidir. Su, her besin maddesinde bulu-
nur.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

14. Verilenlere göre

 Doğru. (Hepsi madendir.)

 Doğru. (En değerli maden altındır.)

 Doğru. (Mermer, kaplama malzeme-
sidir.)

 Doğru (Altın takı üretiminde kullanı-
lır. Malzemelerin birbirine bağlanması 
için kolay şekil alan bakır da kullanıl-
maktadır.)

Doğru yanıt A seçeneğidir.

15. Mevsimler Dünya’nın dolanma hare-
ketinin, gece - gündüz dönme hareke-
tinin sonuçlarındandır.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

FEN BİLİMLERİ
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1. Tabloya baktığımızda bizden istenen 

sırasıyla ‘ABD’ ve ‘İspanyol’ sözcükle-
rinin İngilizce karşılıklarını bulmamızdır. 
A seçeneği ‘ABD ve Fransız’, B seçe-
neği ‘Türkiye ve İspanyol’, C seçeneği 
‘ABD ve İspanyol’ ve D seçeneği ‘Irak 
ve Çinli’  anlamına gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir.

2. Bizden istenen ‘Katherine nereli?’ so-
rusuna görsele göre uygun bir yanıt 
vermemizdir. A seçeneği ‘O (erkek) 
Rusya’dandır.’, B seçeneği ‘O (erkek) 
Fransa’dandır.’, C seçeneği ‘O (kız) Bri-
tanya’dandır.’ ve D seçeneği ‘O (kız) 
Rusya’dandır.’ anlamına gelir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

3. Bizden istenen metinde verilen bilgilere 
göre ‘Harun’un uyruğu nedir?’ sorusu-
na doğru yanıt vermemizdir. A seçene-
ği ‘O, İstanbul’da yaşıyor.’, B seçeneği 
‘O, Türk’tür’, C seçeneği ‘O, on yaşın-
dadır.’ ve D seçeneği ‘O, bir öğrencidir.’ 
anlamına gelir.

Doğru yanıt B seçeneğidir.

4. Bizden istenen ‘kırk dört’ sayısının İngi-
lizce karşılığını bulmamızdır. A seçene-
ği ‘kırk dört’, B seçeneği ‘kırk üç’, C se-
çeneği ‘kırk iki’ ve D seçeneği ‘kırk beş’ 
anlamına gelir.

Doğru yanıt A seçeneğidir.

5. Mehmet ‘İzmir, nerededir?’ diye sor-
muştur ve bizden istenen bu soruya 
verilebilecek doğru yanıtı bulmamızdır. 
A seçeneği ‘O, güneydedir.’, B seçene-
ği ‘O, kuzeydedir.’, C seçeneği ‘O, do-
ğudadır.’ ve D seçeneği ‘O, batıdadır.’ 
anlamına gelir.

Doğru yanıt D seçeneğidir.

6. Lucy, Gökçe’nin sorusuna ‘Bence öyle.’ 
diyerek yanıt vermiştir. Bizden istenen 
görsele uygun soruyu bulmamızdır. A 
seçeneği ‘O (kız) Çinli mi?’, B seçene-
ği ‘O (kız) Pakistanlı mı?’, C seçeneği ‘O 
(erkek) Japon mu?’ ve D seçeneği ‘O 
(erkek) İngiliz mi?’ anlamına gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir

7. Bizden istenen sınıf eşyalarının gör-
selleriyle İngilizcesi doğru eşleştirileni 
bulmamızdır. A seçeneğindeki İngilizce 
sözcük kurşun kalem, B seçeneğindeki 
cetvel, C seçeneğindeki silgi ve D se-
çeneğindeki kalemtıraş anlamına gelir. 

Doğru yanıt B seçeneğidir.

8. Verilen görselde sınıfa girmek için 
bekleyen bir öğrenci yer almaktadır 
ve bizden istenen onun doğru şekilde 
nasıl izin isteyeceğini bulmamızdır. A 
seçeneği ‘Pencereyi açabilir miyim?’, B 
seçeneği ‘Işığı söndürebilir miyim?’,
“Tahtayı silebilir miyim?” ve D seçeneği 
‘İçeri gelebilir miyim?’ anlamına gelir. 

Doğru yanıt D seçeneğidir.

9. Arda, Tim’den kalem istediğini iki defa 
tekrar etmiştir ve bizden istenen ko-
nuşmaya bunun için en uygun ifadeyi 
yazmamızdır. A seçeneği ‘Tekrar söy-
le.’, B seçeneği ‘Rica ederim.’, C seçe-
neği ‘Teşekkür ederim.’ ve D seçeneği 
‘Etrafında dön.’ anlamına gelir. 

Doğru yanıt A seçeneğidir.

10. Bizden istenen görselde verilen ‘Sessiz 
ol.’ ifadesinin İngilizce karşılığını bul-
mamızdır. A seçeneği ‘Ayağa kalk.’, B 
seçeneği ‘Kapıyı kapat.’, C seçeneği 
‘Sessiz ol.’  ve D seçeneği ‘Beni dinle.’ 
anlamına gelir.

Doğru yanıt C seçeneğidir. 


