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Çoban Hasan nerede yaşıyormuş?

Çoban Hasan’ın ailesi onu ne için 
uyarıyordu?

Çoban Hasan koyunları otlatmaya 
nereye götürdü?

Çoban Hasan koyunları ne zaman 
otlatmaya götürürdü?

ÇOBAN HASAN

1, 2, 3. ve 4. soruları yukarıdaki metne 
göre cevaplayınız.

İzmir Yaylası’ndaA)

Uzaklara gitmesin diyeA)

YaylayaA)

İki günde birA)
Konya Ovası’ndaB)

Zararlı hayvanlara karşı dikkatli ol-
sun diye

B)

TarlayaB)

Hafta sonlarıB)

Şirince Köyü’ndeC)

Arkadaşları ile kavga etmesin diyeC)

BahçeyeC)

Her günC)

   Hasan İzmir’in Şirince Köyü’nde yaşayan 
küçük bir çobandı. Her gün koyunlarını ot-
latmaya götürürdü. Ailesi onu zararlı hay-
vanlara karşı dikkatli olması konusunda 
sürekli uyarırdı. Özellikle yılanlar hakkında 
olumsuz düşünceler dile getirirlerdi. 
   Bir gün Çoban Hasan koyunlarını otlat-
mak için yine yaylaya çıktı. Koyunlar otlar-
ken o da etrafı seyretmeye koyuldu. Birden 
uzakta bir kartal ile bir yılanın kavga etti-
ğini gördü. “Şu kötü yılan da zavallı kuştan 
ne istiyor?” diye içinden geçirdi. Eline bir 
taş alıp yılana fırlatacakken aslında kuşun 
istese uçup gidebileceğini fark etti. Düşün-
dü ki saldırıya uğrayan kartal değil, yılandı. 
   Hasan taşı yılana atmaktan vazgeçip kar-
talın dikkatini başka yöne çekmek için çalı-
lıklara attı. Kartal çalılıklara doğru uçunca 
yılan da kurtulmuş oldu.
   Yılanın kurtulmasına sevinen Çoban Ha-
san o rahatlıkla ağacın gölgesine oturdu ve 
anladı ki insan duyduğu bilgileri araştırma-
dan, sorgulamadan hareket etmemelidir.

1.

2.

3.

4.

Türkçe

https://ilkokulda.com
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Numaralandırılmış sözcükleri söz-
lük sırasına göre sıraladığımızda 
sondan 4. sırada kelimenin son 
harfiyle aşağıdaki kelimelerden 
hangisi yazılabilir?

Aşağıdaki satır sonuna sığmayan 
kelimelerden hangisi doğru ayrıl-
mıştır?

“Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzün-
tülü durumlar karşısında ses çıkar-
madan onların geçmesini bekleme 
davranışı “ olarak tanımlanan söz-
cük aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki kelimeler zıt anlamla-
rıyla eşleştirildiğinde kaç sözcük 
açıkta kalır?

Birbiriyle eş anlamlı olan kelimeler 
yazılı olduğu alanlar aynı renge bo-
yandığında kutucukların görüntüsü 
nasıl olur?

MarketA)

SusmakA)

............ilk-
okul

A)

4A)

A)

TerziB)

SabırB)

.............a-
nahtar

B)

3B)

B)

ZeytinC)

HayalC)

............hanı-
meli

C)

2C)

C)

5.

6.

7.

8.

9.

1. Merhamet
2. Memleket
3. Mıknatıs
4. Meraksız
5. Meryem

hızlı kısa

bekar ince

geç cevap

uzun yavaş

talebe zelzele konuk öğretmen

muallim ev deprem öğrenci

sarı mavi yeşil kırmızı

yeşil mavi kırmızı sarı

sarı pembe sarı yeşil

yeşil mavi mavi pembe

yeşil kırmızı mavi sarı

sarı mavi kırmızı yeşil

Türkçe

https://ilkokulda.com
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Türkçe

Yukarıdaki cümleleri kurallı cümle 
ise “K” devrik(kuralsız) cümle ise 
“D” olarak sırasıyla değerlendirdi-
ğimizde sıralama nasıl olur?

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 
yazım yanlışı vardır?

Kurallı cümle “K”,   Devrik(Kuralsız) cümle “D”

K - D - D - K - KA)

1 - 3 - 5A)

K - D - D - D - KB)

1 - 2 - 3 - 4B)

D - K - K - D - DC)

1 - 2 - 4C)

10.

11.

Yukarıdaki cümleler oluş sırasına 
göre sıralandığında 4. sırada hangi 
cümle yer alır?

Yukarıdaki kelimelerin hangilerinde 
kesme işareti ( ‘ ) kullanılmalıdır?

5A)

1 - 2A)

2B)

1 - 4B)

3C)

4 - 2C)

12.

13.

Kenan bana sordu.

Maç başladı çok hızlı.

Top oynuyor bahçede.

Yarın gelecek mi eve?

Rüyamda seni gördüm.

1

2

3

4

5

......

......

......

......

......

1. Yarın bize Ahmet’ler gelecek.
2. Ayşe’ciğim ne zaman gidiyorsunuz?
3. Ben Gazi İlkokulunda okuyorum.
4. Ankarada mı yaşıyorsun? 
5. Atatürk 1919 yılında Samsun’a çıktı.

Tarlada uçurmaya başladım.

Uçurtmam gittiğinde çok üzüldüm.

Yükseğe çıkınca ip koptu.

Bir uçurtma yaptım.

Uçurtmam gözden kayboldu.

Muğlanın Cerene

BabamaKedimin

https://ilkokulda.com
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Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 
yazım yanlışı vardır?

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

14.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakı-
lan yerlere “için, çünkü, her zaman 
asla, veya, ama” sözcüklerinden uy-
gun olanı yazdığımızda boşta kalan 
kelime hangisi olur?

aslaA) çünküB) içinC)

15.

yanlız yanlış

şarz eşşek

Bizler ................... yalan söylememeliyiz.

Büyüklerimize ................... saygılı olma-
lıyız.

Ders çalışıyorum ................... başarılı 
olmak istiyorum.

Dinledim ................... anlamadım.

Bugün bizlere Ali ................... Kemal 
ödev yapmaya gelecekmiş.

Türkçe

Türkçe testi bitti. 
Matematik testine geçiniz.

https://ilkokulda.com


6

Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı2. Sınıf

ilkokulda.com

40’dan başlayarak geriye doğru dör-
der ritmik saydığımızda 6. sıradaki 
sayının rakamları çarpımı kaçtır?

Bir bölme işleminde 3 düzinenin oluş-
turduğu sayı bölünen, en büyük ra-
kam ise bölen olduğuna göre bölüm 
kaçtır?

Yukarıdaki tabloda verilen matema-
tiksel işlemlerin sonuçları belirli bir 
kurala göre artmaktadır. Buna göre 
tablonun son satırındaki işlem aşağı-
dakilerden hangisi olamaz?

0A)

3A)

47 + 18 = ?A)

8B)

9B)

80 - 16 = ?B)

1C)

4C)

100 - 35 = ?C)

1.

2.

3.

Yukarıdaki modelde gösterilen sa-
yılarla yapılan işlemleri takip etti-
ğimizde “A, B, C, D, E” ile gösteri-
len yerlere aşağıdakilerden hangisi 
gelemez?

Yukarıdaki matematiksel işlemleri 
takip ettiğimizde “A” yerine gele-
cek sayının onlar basamağındaki 
rakamın basamak değeri kaçtır?

52A)

8A)

17B)

4B)

27C)

40C)

4.

5.

İşlemler Sonuç

1 10 + 15 = 25

2 16 + 19 = 35

3 60 - 15 = 45

4 33 + 22 = 55

5 =

4

11

E 39 D

A C 29

B 9 14 15+

+ + +

+ + +

19 ...... ......

26 39 8

.......... .......... ..........A

Matematik

https://ilkokulda.com
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60’a yuvarlanabilen en büyük ve en 
küçük sayı arasındaki fark ile 70’e 
yuvarlanan en büyük sayının toplamı 
kaçtır?

Kenan, yeni aldığı kitabı pazartesi 
okumaya başlıyor. İlk gün 6 sayfa oku-
yan Kenan, her gün bir önceki günden 
5 sayfa fazla olacak şekilde kitabını 
okumaya devam ediyor.  Buna göre 
Kenan’ın pazar günü okuduğu sayfa 
sayısı, ilk gün okuduğu sayfa sayısı-
nın kaç katıdır?

Yukarıda 3 arkadaşın evlerinin kapı 
numaları 2 basamaklı olduğu bilindi-
ğine göre hangi seçenekte arkadaşın 
kapı numaraları sırasıyla olabilir?

73A)

5A)

75 - 69 - 84A)

85B)

6B)

79 - 60 - 48B)

83C)

4C)

67 - 39 - 48C)

6.

7.

8.

Yukarıdaki bulutların içerisinde-
ki sayıları en büyükten en küçüğe 
doğru sıraladığımızda baştan 3. ve 
4. sıradaki sayılar arasındaki fark 
aşağıdaki hangi işlemin sonucu-
dur?

Hastalanan Gamze’ye doktor iki 
şişe şurup ve şurubun ne kadar içe-
ceğini gösteren küçük bir ölçek ver-
miştir. Doktor, Gamze’ye her gün 2 
ölçek şurup içmesini söylemiş. Buna 
göre bir şişe şurup 20 ölçek oldu-
ğuna göre Gamze, iki şişe şurubu 
kaç günde bitirir?

2 + 9 = ?A)

20A)

11 - 7= ?B)

30B)

10    2 = ?C)

40C)

9.

10.Havva: Bizim evin kapı numarasının on-
lar basamağındaki  rakamın basamak 
değeri 70’tir.
Şenay: Bizim evin kapı numarasının bir-
ler basamağındaki rakam, en büyük ra-
kamdır.
Nalan: Bizim evin kapı numarasının onlar 
basamağındaki rakam ile birler basama-
ğındaki rakamların çarpımı 32’dir.

59

32

54

81

67

43

Matematik

https://ilkokulda.com
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Tahtaki lastik C çivisinden çıkartılıp F 
çivisine, A çivisinden çıkartılıp E çivi-
sine, B çivisinden çıkartılıp G çivisine 
takılırsa oluşan şekil aşağıdakilerden 
hangisidir?

Derya, farklı renk ve uzunluklardaki 
dört tahta parçasını yukarıdaki gibi 
yapıştırıp birleştirmiştir. Bu tahta 
parçasını tam ortasından ikiye bölen 
Derya’nın elde ettiği parçaların renk-
leri aşağıdakilerden hangisi gibi ola-
maz?

dikdörtgenA)

A)

kareB)

B)

üçgenC)

C)

11.

12.

Yukarıda birbirine eş dairelerin her biri 
dörder eş parçaya ayrılıp mavi, sarı ve 
yeşil renklerle boyanmıştır. Buna göre 
hangi renkle boyanan bölümler topla-
mı, 2 bütüne eşittir?

Filiz 3 saat ara ile kedisine mama 
vermektedir. İlk mamasını sabah saat 
09.00’da verdiğine göre, üçüncü ma-
masını saat kaçta verecektir?

Geometrik şekillerin birleştirilme-
siyle oluşturan ev modelinde dik-
dörtgen 2 puan, üçgen 1 puan, kare 
3 puan, çember 4 puan verildiğine 
göre ev modelinde toplam kaç puan 
vardır?

maviA)

17.30A)

26A)

sarıB)

18.00B)

28B)

yeşilC)

15.00C)

30C)

13.

14.

15.

ADE

H

F G

BC

Yukarıdaki geometri tahtasında lastik 
kullanarak üçgen oluşturulmuştur.

4 karış 2 karış 1 karış 6 karış

Matematik

Matematik testi bitti. 
Hayat Bilgisi testine geçiniz.

Yeni Nesil Soru

Yeni Nesil Soru

https://ilkokulda.com


9

Nisan Ara Tatili Deneme Sınavı2. Sınıf

#bilgipaylastikcaguzeldir

Okul çantasıyla ilgili yukarıdaki ve-
rilen ifadelerden hangileri doğru-
dur?

Yukarıda verilen bilgilerin başın-
daki yay ayraçlara doğru olanlara 
“D” yanlış olanlara “Y” olarak de-
ğerlendirdiğimizde doğru seçenek 
hangisi olur?

1 - 2A)

Y - D - Y - DA)

1 - 4B)

D - D - Y - YB)

2 - 3C)

D - D - D - YC)

4.

5.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özel-
liklerden bahsedilmektedir? 

Uğur izin almadan Utku’nun topunu 
almış ve oynamaya başlamıştır. Bu 
durumda Utku’nun ne söylemesi doğ-
ru olur?

Yukarıdaki bu durum için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenir?

Okan futbolu çok sevmektedir.A)

Topumu vermezsen kalemini çöpe 
atarım.

A)

Aile içinde dayanışma vardır.A)

Kenan sarı saçlıdır.B)

Çabuk topumu geri ver!B)

Amcası ve dayısı da köyde oturu-
yordur.

B)

Engin çok hızlı koşmaktadır.C)

Uğur, lütfen topumu geri verir mi-
sin?

C)

Ali en çok amcasını seviyordur.C)

1.

2.

3.

Ali’nin babası köydeki bahçe duvarını 
inşa ederken Ali’nin dayısı ve amcası 
da ona yardım etmiştir.

Sivri uçlu ders araçları çantanın sırt 
kısmından uzağa yerleştirilmeli,

Sofranın kurulmasına yardım etme-
liyiz.

(....)

(....)

(....)

(....)

Ders programına göre hazırlanmalı,

Aile içinde görev paylaşımı yapmalıyız.

Birkaç oyuncak bulunmalı,

Odamızı kendimiz toplamalıyız.

Tüm kitaplar çantada olmalı.

Giysileri temiz tutmamalıyız.

Hayat Bilgisi

https://ilkokulda.com
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Yukarıdaki hangi okul kaynağının ta-
sarrufuna yönelik bir tedbir yoktur?

Oyunu kazanan bir takımın hangi sözü 
söylemesi doğru değildir?

Yukarıdaki ifadeye göre Selin için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

ElektrikA)

İyi mücadele ettiniz, tebrik ederim.A)

Selin parasını yanlış kullanıyor.A)

DoğalgazB)

Çok güçlü biz rakiptiniz.B)

Selin bilinçli bir tüketicidir.B)

SuC)

Siz bizi hayatta yenemezsiniz.C)

Selin para harcamayı sevmemek-
tedir.

C)

6.

7.

8.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, arka-
daşlarının oyuna katılmak isteyen 
bir kişinin söylememesi gereken bir 
cümledir?

Halamızın erkek kardeşi bizim ne-
yimiz olur?

Merhaba, sizinle oynamayı çok is-
tiyorum.

A)

EniştemizA)

Merhaba, ben de katılabilir miyim?B)

DayımızB)

Merhaba, bende oynayacağım dur-
durun oyunu.

C)

AmcamızC)

9.

10.

 » Akıllı tahtayı kullanmadığımızda 
kapatmalıyız.

 » Gereksiz yere lambaları yakma-
malıyız.

 » Gereksiz yere muslukları açma-
malıyız.

Selin, okul parasını son teneffüse 
kadar ihtiyacı olur diye harcamaz, 
son teneffüs eve giderken “Artık ih-
tiyacım kalmadı” diyerek harcamıştır.

Hayat Bilgisi

https://ilkokulda.com
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Gizem’in ailesi her gün çamaşır ma-
kinesi kullanmaktadır. Buna göre Gi-
zem’in ailesinin tasarruflu kullanma-
dığı kaynaklar hangi seçenekte bir 
arada verilmiştir?

Günlük plan yaparken aşağıdakiler-
den hangisine diğerlerinden daha 
az zaman ayırmalıyız?

Aşağıdakilerden hangisi güvenli 
oyun alanlarından biri değildir?

Su - ElektrikA)

Oyun oynamaA)

ParkA)

Elektrik - KömürB)

Kitle iletişim araçlarını kullanmaB)

CaddeB)

Deterjan - Doğal GazC)

Kitap okumaC)

Boş araziC)

11.

12.

13.

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi-
si yanlıştır?

Haritadaki A noktasından kaç nu-
maralı yönde hareket eden bir uçak  
ülkemizin sınırlarını geçince deniz-
le karşılaşmaz?

2A)

3A)

1B)

2B)

3C)

1C)

14.

15.

1. 30 Ağustos - Zafer Bayramı
2. 23 Nisan - Cumhuriyet Bayramı
3. 15 Temmuz - Demokrasi ve  Bir-
lik Günü

Hayat Bilgisi

A 1

2

3

Hayat Bilgisi testi bitti. 
İngilizce testine geçiniz.

https://ilkokulda.com
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Aşağıdakilerden hangisi bir yiyecek-
tir?

Aşağıdakilerden hangisi diğer ikisin-
den farklıdır?

“Tanıştığıma memnun oldum.” cümle-
sinin İngilizce karşılığı aşağıdakiler-
den hangisidir?

tennisA)

pizzaA)

Nice to meet you.A)

handballB)

basketballB)

I’m fine. Thanks.B)

saladC)

biscuitC)

I’m great. Thank you.C)

1.

2.

3.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

Aşağıdakilerden hangisi “How old 
are you?” sorusunun cevabı olabi-
lir?

pink             SarıA)

I’m okay.A)

white            beyazB)

I’m five years old.B)

purple           morC)

I’m sorry.C)

4.

5.

İngilizce

DENEME SINAVI BİTTİ.
Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

https://ilkokulda.com
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