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Sınıf

Ders Adı Soru Sayısı Toplam Soru Sayısı Sınav Süresi
(Dakika)

Türkçe
Matematik
Hayat Bilgisi
Zeka Oyunları
Robotik&Kodlama

12
12
12
5
4

45 75

Adı Soyadı : ..................................

ADAYLARIN DİKKATİNE!
1.Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız.
2.Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, 
cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız, 
kopya çekmeye teşebbüs etmeniz veya başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçer-
siz sayılacaktır.
3.Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı 
çıkarmayınız.
4.Cevap kâğıdınızı, sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz.
5.Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, herhangi bir testten 
ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde ilgili testiniz geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KAĞIDININ DOLDURULMASI
1.Cevap kâğıdındaki bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılmayacak durumdaysa salon görevlile-
rinin temin edeceği yedek cevap kâğıdına kimliğinizle ilgili bilgileri açıklamalar doğrultusunda yazınız ve 
kodlayınız.
2.Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları mavi pilot veya tükenmez kalemle yapınız.
3.Doğru bulduğunuz cevapları ilgili soru numarasının karşısındaki kutucuğa “X“ koyarak yapınız.
4.Sadece net işaretler doğru olarak yorumlanabilir! Bir işaretlemeyi düzeltmek isterseniz, kutucuğun içini 
karalayınız. Bu alan boş bir kutucuk gibi yorumlanacaktır. Düzeltilmiş kutucuklar tekrar işaretlenemez.
5.Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
7.Soruların çözümü için size ayrıca boş kâğıt verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları 
çözümleriniz için kullanabilirsiniz.
8.Cevaplamaya istediğiniz testin sorusundan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla-
zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz.
9.Sınav puanlarınızın hesaplamasında sadece doğru cevaplarınız dikkate alınacaktır.
10.Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.
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2.Sınıf

Diğer sayfaya geçiniz.-1-

3)

2)

Okulda bir kız voleybol takımı kurula-
caktır. Bu voleybol takımına ait forma-
larda kız öğrencilerin isimleri ile forma 
numaraları arasında bir bağ vardır. 

Buna göre 12 numaralı oyuncunun adı 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Jale   B) İrem C) Irmak

“Çok heyecanlıydım tören başlamadan 
önce. Çünkü ben yapacaktım öğrenci 
konuşmasını. Sunucu adımı söylediğinde 
duracaktı kalbim. Konuşmaya başlayınca 
gitti heyecanım.”

Yukarıdaki paragrafı anlamlı ve kurallı 
cümle haline getirdiğinizde cümle 
nasıl olur?

A) Çok heyecanlıydım tören başlama-
dan önce. Öğrenci konuşmasını ben ya-
pacaktım. Sunucu adımı söylediğinde 
kalbim duracaktı. Konuşmaya başlayınca 
gitti heyecanım.
  
B) Tören başlamadan önce çok heye-
canlıydım. Çünkü öğrenci konuşmasını 
ben yapacaktım. Sunucu adımı söyledi-
ğinde kalbim duracaktı. Konuşmaya baş-
layınca heyecanım gitti.  

C) Tören başlamadan önce çok heye-
canlıydım. Öğrenci konuşmasını ben ya-
pacaktım. Sunucu adımı söylediğinde 
duracaktı kalbim. Konuşmaya başlayınca 
gitti heyecanım.  

74
ÇAĞLA

78
GÖZDE

712 729
ZEHRA

 televizyon - bilgisayar
 tavşan - inek 
 tren - ela

Yukarıdaki kelime çiftleri belli bir kurala 
göre eşleştirilmiştir. Kuralı bozan sembol 
hangisidir?

A)      B)      C) 
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doktor yoksul

yaşlı anı

Yukarıdaki yapbozda verilen kelimelerin 
eş anlamlılarından en az üç tanesinin 
bir arada kullanıldığı cümle hangisidir?

A) Hekim arkadaşım hatıralarını anlat-
tı. 
B) İhtiyar amca fakirlere yardım 
ediyor.  
C) Hekimler fakir ihtiyarların tedavisini 
üstlendi.

4) 7)

 

8)

anlamadı

çünkü

dinlemedi

dersi

öğretmenini
Yukarıdaki kelimeler birer surat ifadesi 
ile eşleştirilmiştir. 

Bu kelimelerden anlamlı bir cümle 
oluşturmak istersek, surat ifadelerini 
nasıl sıralamamız gerekir?

A)   

B) 

C) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek 
başına anlamı olmayan bir kelime 
vardır?

A) Elma ve armutu çok severim.
B) Annem bana yeni bir kalem aldı.
C) Yarın geziye gideceğiz.

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“pamuk” sözcüğü yanlış yazılmıştır?

A) Tarlaya pamuk toplamaya gittik.
B) Yastığın içindeki pamuklar dağıldı.
C) Akşam olunca kedim pamuk çok 
sakinleşiyor.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yapılmamıştır?

A) Uçak ile Ankaraya gideceğiz.
B) Ali ile Ahmet, Lale sokakta oturu-
yormuş.
C) Burcu Hanım çok iyi dinledi.
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11)9)

10)

Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin kur-
duğu cümleler olumlu cümlelerdir?

Mert Sıla

Sema

A) Mert ve Sıla  
B) Sema ve Sıla       
C) Mert ve Sema

1 - Kaya

2 - Kıyı

3 - Dolu

4 - Taze

5 - Batı

6 - Çatı

Yukarıdaki verilen kelimelerin sözlük 
sıralaması nasıldır?

A) 5 - 6 - 3 - 1 - 2 - 4
B) 5 - 6 - 3 - 2 - 1 - 4
C) 5 - 3 - 6 - 1 - 2 - 4

Yatmadan önce 
dişlerini
fırçalamalısın.

Bugün okula 
gelmedi.

Kitap okuma etkin-
liğine katıldım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi soru cüm-
lesidir?

A) Oyun oynayalım mı
B) Kitabını unutmuş olabilir
C) Kimin kazandığı belli değil

 En sonunda yorgun halde eve 
döndük.
 Okuldan çıkınca parka gittik.
 Parkta arkadaşlarımızla oyunlar 
oynadık.
 Sonra markete gittik.

Yukarıdaki cümleler farklı renkteki lego-
larla eşleştirilmiştir. 

Buna göre bu legoları ilk olan olay en 
altta olacak şekilde oluş sırasına göre 
birleştirdiğimizde hangi şekil oluşur? 

A)     B)   C)

12)
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13) 14)

Yukarıdaki kuşlar renklerine göre 2 tane 
2 basamaklı sayının basamak sayı de-
ğerlerini ifade etmektedir. 
 yeşil kuşların sayısı birinci sayının 
birler basamağının sayı değerini,
 sarı kuşların sayısı birinci sayının 
onlar basamağınının sayı değerini
 mavi kuşların sayısı ikinci sayının 
birler basamağının sayı değerini,
 kırmızı kuşların sayısı ikinci sayının 
onlar basamağınının sayı değerini ifade 
etmektedir.

Buna göre bu iki sayının arasındaki 
fark kaç olur?

A) 5  B) 7  C) 9

Ayşe aklından üç sayı tutuyor;

 Birinci sayının onlar basamağında 
bulunan rakamın basamak değeri 
50’dir.
 İkinci sayının birler basamağında 
7 rakamı bulunmaktadır. 

Buna göre Ayşe’nin aklından tuttuğu 
sayılar aşağıdakilerden hangisi olabi-
lir?

    1.Sayı    2.Sayı 
A) 55  70 
B) 54  27 
C) 40  17 

 

15)

Yukarıda verilenlere göre      +      
toplamı kaçtır?

A) 70 B) 98  C) 89

32 + 25 =    - 13
65 - 12 = 34 + 
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16) 17)

18)

-5 -3

x2 x3

Sayı 10’dan 
büyükse A yolu

Sayı 10’dan 
küçükse B yolu

A yolu B yolu

Atılan sayı

A yolu
sonucu

B yolu
sonucu

Yukarıdaki sayı makinesinde ilk önce 
atılan sayı on sayısı ile karşılaştırılıyor. 
Ondan büyükse A yoluna, küçükse B 
yoluna yönlendiriliyor. A ve B yolunda 
ise verilen işlemler sırasıyla sayıya  uy-
gulanarak çıkan sonuç en alta yazılıyor. 

Buna göre sayı makinesine 12 sayısı 
atılırsa çıkan sonuç kaç olur?

A) 14   B) 21      C) 27

Zeynep Öğretmen, matematik dersinde 
öğrencilerine 30 basamaklı okul merdive-
ninde bir etkinlik yapacağını söyledi. Öğ-
retmen kızların merdivenleri 3’er 3’er , 
erkeklerin ise 4’er 4’er çıkmasını istedi. 

Buna göre bu etkinlikte kız ve erkek 
öğrenciler kaçıncı basamaklara ortak 
basarlar?

A) 6 , 12
B) 12 , 24
C) 15 , 20 

1.Sayı: 100’e yuvarlanabilen 2 basamaklı 
en büyük sayı.
2.Sayı: 50’ye yuvarlanabilen 2 basamaklı 
en küçük sayı

Yukarıda verilen ifadelere uygun sayı-
lar hangi seçenekte vardır?

   1.Sayı    2.Sayı     
A) 101  45
B) 99  45
C) 99  44
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19) 21)

20)

Yukarıdaki dizilimde ilk dört hayvandan 
hangi ikisi yer değiştirirse bir örüntü 
oluşur?

A) Fil ile kaplumbağa     
B) Balık ile yılan
C) Fil ile yılan

63 sayısının onlar basamağındaki ra-
kamdan 3 çıkarılıp, birler basamağındaki 
rakama 5 eklenirse yeni oluşan sayı kaç 
olur?

A) 35 B) 53  C) 38

22)

25

+

32+

41

25

17

12

Yukarıdaki toplama bulmacasında surat 
ifadeleri ile boş bırakılmış yerlere gelmesi 
gereken sayılar hangileridir?

    
A) 15  13
B) 16  13
C) 13  15

Kerem 90 sayfalık okuma kitabının 1.gün 
13 sayfasını, 2.gün ilk günden 5 sayfa 
daha fazlasını, 3.gün ise ilk günden 3 
sayfa eksiğini okuyor.

Buna göre üç günün sonunda Kerem’in 
okuma kitabını bitirmesi için geriye kaç 
sayfası kalmıştır?

A) 49 
B) 52 
C) 55

L

16
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23)

24)

25)

Yukarıdaki soy ağacında 4 numara 
Ali’nin annesi, 5 numara ise babasıdır.

Buna göre bu soy ağacında 1,2 ve 3 
numaralı kişiler Ali’nin hangi akrabası-
dır?

A) Amca    Hala      Anneanne
B) Dayı    Teyze    Babaanne
C) Dayı     Hala    Anneanne

Bir çiftçinin iki tane ineği vardır. Her gün 
ineklerinin birincisinden 4 şişe, ikincisin-
den ise 3 şişe süt almaktadır.  

Buna göre çiftçi iki ineğinden 4 günde 
kaç şişe süt almaktadır?

A) 20 şişe
B) 24 şişe
C) 28 şişe

65  28-

Yukarıda verilen çıkarma işlemi tahmini 
olarak yapılmaktadır. 
Buna göre tahmini sonuç kaçtır? 

A) 30 B) 40 C) 50

Ali
Ali’nin 
kardeşi
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26)

Doğru Yanlış

 

1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış 

Doğru DoğruYanlış Yanlış

Acil durumlarda yardım isteyebileceğimiz telefon 
numaralarını gereksiz yere aramamalıyız.

Karşılaştığımız acil durumlarda olayı 
sessizce izlemeliyiz ve saklanmalıyız. 

Acil durumlarda ailemize ulaşmak 
için sadece babamızın numarasını 

ezberlemeliyiz.

Aşağıdaki şema “doğru” veya “yanlış” olarak yanıtlanıp takip edildiğinde kaç numaralı 
çıkışa ulaşılır?

A)   B)    C)    D)

27) Kaynakları verimli kullanır.
 Tasarruf yapar. 
     ............................................

  Temel ihtiyaçlara öncelik verir.
    ..........................................................
    

Bilinçli bir tüketici için balık kılçığına aşağıdakilerden hangisi yazılmamalıdır?

A) Aile bütçesine göre alışveriş yapar.
B) Öncelikle isteklerini alır. 
C) Kaynakları kullanırken dikkatli davranır.

Bilinçli
Tüketici
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28) 29) Yusuf okuldaki son üç saatinde resim 
defterine resim çizip, arkadaşları ile 
körebe oynayıp şarkı söylemiştir.
Buna göre Yusuf’un okuldaki son 
üç saatinin programı aşağıdakiler-
den hangisi  olabilir?

A) Beden - Görsel - Müzik
B) Görsel - Müzik - Hayat
C) Türkçe - Beden - Matematik

Yukarıdaki sınıfta öğrencilerin yerleşimi 
ile ilgili;
Ayşe: Haritanın yanındaki sırada otur-
maktadır.
Ahmet: Öğretmen masasının önündeki 
sırada oturmaktadır.
Ali: Oturduğu yerin her tarafında sıra 
vardır. 

Buna göre Ayşe, Ali ve Ahmet’in sınıf 
içerisindeki yerleri nasıl olabilir?

A)

B) 

C)  

Öğretmen 
Masası

Ahmet

Ayşe
Ali

Öğretmen 
Masası

Ahmet

Ayşe
Ali

Öğretmen 
Masası

Ahmet

Ayşe
Ali

30)

Hastane
Okul

İtfaiyeMarket

Karakol
Eczane

Havuz

Yukarıdaki krokide okulumuzun etrafı 
gösterilmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Okul ile hastane karşılıklıdır.
B) Okula gitmek için mutlaka kara-
kolun önünden geçmemiz lazım.
C) Eczane ve itfaiyenin arasındaki 
sokaktan okula yol vardır.
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31)

32)

33)

34)

Yanlışlıkla arkada-
şımıza çarparsak.

Yukarıda yazılanları uygun sözlü cevap-
ları ile eşleştirirsek nasıl bir şekil açığa 
çıkar?

A)     B)     C)

Bana yardım 
edebilir misiniz?

Arkadaşınız yiye-
cek ikram ederse.

Elbette.

Teşekkür 
ederim.

Özür dilerim.

Oyunda kazan-
mak için her 
şeyi yapabiliriz.

Oyunda kazan-
mak da var, 
kaybetmek de.

Oyunu kazanmak için 
değil, arkadaşlarımızla 
eğlenmek için oynarız.

Selim

Salih

Sinem

Yukarıdaki öğrencilerin oyun oynamakla 
ilgili sözleri verilmiştir. 

Buna göre hangi öğrenci oyunla ilgili 
yanlış bir cümle söylemiştir?

A) Selim   B) Salih      C) Sinem

Gece ışıkları söndürmeden 
yatmalıyız.
Dişlerimizi fırçalarken musluk 
açık olmalıdır.
Bilgisayarla işimiz bitince 
kapatmalıyız.

Bilinçli bir insanın yapması gereken dav-
ranışların başına gülen surat, yapma-
ması gereken davranışların başına 
üzgün surat koyduğumuzda nasıl bir 
şekil ortaya çıkar?

A)        B)           C)   

Aslı, yardıma ihtiyaç duyan insanlara 
yardım etmek istiyor. Aslı bunun için  
aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

A) Karşıdan karşıya geçen yaşlılara 
yardımcı olabilir.
B) Tanımadığı kişileri evine davet 
edebilir.
C) Evin bütün işlerini kardeşine 
yaptırabilir.
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35)

36) (.................) Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız.
(.................) Yemeği hazırlayan kişiye “Ellerine sağlık!” deyip teşekkür etmeliyiz.
(.................) Yemeğe tatlıları yiyerek başlamalıyız.

Yukarıdaki yemek ile ilgili davranışlardan doğru olanların başına “Doğru”, yanlış 
olanların başına “Yanlış” ifadesini koyan bir öğrenci nasıl bir sonuç bulur?

A)     B)    C) 

Yukarıda verilen çıkarma işlemi tahmini 
olarak yapılmaktadır. 
Buna göre tahmini sonuç kaçtır? 

A) 30 B) 40 C) 50

Yukarıda yemek yiyen çocuklardan kaç tanesi sağlıklı beslenmektedir?

A) 2    B) 3   C) 4

Doğru
Yanlış
Doğru

Doğru
Doğru
Yanlış

Doğru
Doğru
Doğru
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37)

Resimdeki deniz canlılarının gölgesi aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)          B)       

  C)      

38)

Yukarıdaki şekilden çıkartılmış parça aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)    B)     C)

39)

Yukarıdaki darttan tam 65 puan alabilmek için 
en az kaç atış yapmamız gereklidir?

A) 2 atış B) 3 atış C) 4 atış

5

15

25
20

10

40)

Emrah, Eyüp, Murat ve Yusuf basketbol 
antremanı yapmaktadır. 
* Emrah ve Yusuf’un elinde basketbol topu 
vardır.
* En uzunları Eyüp’dür.
* Emrah sektirdiği topa bakmamaktadır.

Buna göre basketbolcuların resimdeki duruş 
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emrah - Murat - Yusuf - Eyüp
B) Yusuf - Murat - Emrah - Eyüp
C) Emrah - Yusuf - Eyüp - Murat
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Yukarıdaki değişik renkli legolar 
birleştirilerek üst üstte konmuştur.
Buna göre lego bloğunun üstten 
görünüşü nasıldır?

A)   B)      C)  

41)

D

B

K

G

Not: 42, 43, 44 ve 45. soruları aşa-
ğıdaki bilgiden yararlanarak çözünüz.
Sorularda hareketler için doğu, batı, 
kuzey ve güney seçeneklerini gösteren 
oklar kullanılmıştır. Bu oklar ile karakte-
rimizi hareket ettirip bize verilen görev-
leri yapmamız gerekiyor. 
Cevap kısmında bulunan her bir yön 
veya işlem komutunu blok olarak adlan-
dırıyoruz. Her bir blok karaktere bir 
işlem yaptırabilir. 
Örneğin; 
 bloğu karakteri doğu (sağ), 
 bloğu batı (sol),      
 bloğu kuzey (yukarı),     
 bloğu güney (aşağı) yönünde bir 
adım hareket ettirir.          
  bloğu işlemin kaç kere 
  tekrarlanacağını belirler.
   Doğru blokları alt alta 
getirerek istenilen işlemleri  gerçekleş-
tiririz.

Bu işlemleri 3 kez

yap

Yukarıdaki kod bloğu çalıştığı zaman nasıl 
bir hareket izlenir?

A) Doğuya git, güneye git, doğuya git ve 
kuzeye git.
B) Doğuya git, doğuya git, güneye git ve 
kuzeye git.
C) Doğuya git, güneye git, doğuya git ve 
güneye git.

Çalıştığı zaman

D
G

K

42)

43)

Baharın gelmesiyle çiçekler açtı ve se-
vimli bal arısı çiçeklerden nektar topla-
yıp bal yapmak istiyor. Arının bal yap-
ması için gerekli kod blokları hangi se-
çenekte doğru verilmiştir? 

A)     B)     C)
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44) 45)

Yukarıdaki oyunda karnı acıkan zombi-
nin etobur bitkilere uğramadan ayçiçe-
ğini yiyebilmesi için gerekli kod blokları 
hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)   

B)     

C)

Arının kovana ulaşması için izlemesi ge-
reken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4 birim sağ, 2 birim yukarı, 2 birim 
sağ, 2 birim aşağı, 4 birim sağ, 2 birim 
aşağı, 2 birim sol, 2 birim aşağı, 2 
birim sol.

B) 4 birim sağ, 2 birim yukarı, 2 birim 
sol, 2 birim yukarı, 4 birim sağ, 2 
birim aşağı, 2 birim sağ, 2 birim yukarı, 
2 birim sağ.

C) 4 birim sağ, 2 birim yukarı, 2 birim 
sağ, 2 birim aşağı, 4 birim sağ, 2 birim 
aşağı, 2 birim sağ, 2 birim yukarı, 2 
birim sağ.

Sınavınız Bitmiştir. Başarılar.
Lütfen Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
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Optik Cevap Kağıdı
(Otomatik Değerlendirme İçindir)

 Adı:  Gözetmen

 Soyadı:

 İmza:

Grup: A B C D E F

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi kalem kullanın:

Bu cevap formu otomatik olarak taranacaktır. Lütfen katlamayın veya lekelemeyin. Alanları
işaretlemek için siyah veya mavi pilot kalem kullanın:

Düzeltilmiş kutular tekrar işaretlenemez! Lütfen kutuların dışına hiçbir şey yazmayın.

Öğrenci Numarası

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

a b c d

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

6)  

7)  

8)  
a b c d

9)  

10)  

11)  

12)  

13)  

14)  

15)  

16)  
a b c d

17)  

18)  

19)  

20)  

21)  

22)  

23)  

24)  

a b c d

25)  

26)  

27)  

28)  

29)  

30)  

31)  

32)  
a b c d

33)  

34)  

35)  

36)  

37)  

38)  

39)  

40)  
a b c d

41)  

42)  

43)  

44)  

45)  
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