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Metinde çocukların yakalamak istedik-
leri nedir?

Metindeki çocukların hayali nedir?

Metindeki çocuklar neden Ay’a “Sana 
çörekler yağlı börekler veririz.” demiş-
tir?

Metindeki olay ne zaman geçmekte-
dir?

AY İLE MACERALAR

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

AyA)

Ay ile oynamak.A)

Ay’ın böreği çok sevdiğindenA)

Bi geceA)

KöpekB)

Bütün köyü aydınlatmak.B)

Ay’ın karnını doyurmakB)

Hafta sonuB)

GölgeC)

Ay ile arkadaş olmak.C)

Ay’ı ikna etmekC)

Hafta içiC)

 Bir gece çocuklar sokakta oyun oy-
narken birden gökyüzünde ışıl ışıl parlayan 
Ay’ı görmüşler. Henüz yeni doğmuş olan Ay 
karşı tepelerin birinin üstündeymiş gibi gö-
rünüyormuş. İçlerinden birisi; ”Heey arka-
daşlar!” demiş. “O tepeye gidersek Ay’ı ya-
kalayabiliriz. Onu yuvarlaya yuvarlaya köye 
getirdiğimizi bir düşünsenize! Evlerden biri-
sinin çatısına koyup bütün köyü aydınlatı-
rız.”

 Çocukların bu fikre aklımı yatmış yok-
sa canları mı o tepeye çıkmak istemiş bi-
linmez. Hepsi birden yola koyulup tepeye 
tırmanmışlar. Sonunda tepeye ulaşmışlar. 
Ancak zannettikleri gibi bu tepenin değil 
bir başka tepenin üzerindeymiş. Hep bera-
ber diğer tepeye yönelmişler. Fakat bir süre 
hoplayıp zıplamalarına rağmen Ay’ı tuta-
mamışlar. Bir ara Ay bizden korktuğu için 
bizden kaçıyor! Eğer şarkılar söylersek onu 
ikna edebiliriz! Diye düşünüp başlamışlar 
şarkı söylemeye. Güzel ay Canım ay! Bize 
gelirsen eğer çörekler, yağlı börekler veri-
riz sana.

 Ama nafile, gelmek bir yana sanki 
ay uzaklaşıyor gibiymiş. Sonunda yorulup 
köye dönmüşler. 

1.

2.

3.

4.

Türkçe
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Türkçe

Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçlarla  
( ) gösterilen yerlere, sırasıyla aşağı-
daki noktalama işaretlerinden hangi-
leri gelmelidir?

Yukarıda karışık olarak verilmiş keli-
melerden anlamlı ve kurallı bir cümle 
oluşturulmak istendiğinde sıralama 
nasıl olur?

Yukarıdaki kelimeler sözlük sıralarına 
göre sıralandığında 3. ve 4. sırada-
ki kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden 
hangisidir?

Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan 
yerlere “harf, on, yirmi dokuz, sekiz, 
alfabe, yirmi bir” kelimeleri yazdığımız-
da hangi kelime dışarıda kalır?

( . )  ( ‘ )  ( / )  ( / )   ( . )A)

2 - 1 - 5 - 7 - 6 - 3 - 4A)

Çiçek - ÇocukA)

onA)

( . )  ( ‘ )  ( . )   ( . )   ( . )B)

5 - 7 - 2 - 1 - 6 - 3 - 4B)

Çiçek - ÇimenB)

harfB)

( , )  ( ! )  ( . )   ( . )   ( . )C)

6 - 3 - 4 - 5 - 7 - 2 - 1C)

Çimen - ÇocukC)

sekizC)

7.

8.

5.

6.

çimen
çamur
çocuk
çiçek

Dildeki sesleri gösteren ve alfabeyi oluş-
turan işaretlere .............. denir.

Dildeki harflerin belirli bir sıra ile gösteril-
miş şekline .............. denir.

Alfabemizde .............. tane harf vardır.

Alfabemizdeki harflerin .............. sesli, 
.............. sessiz harftir.

Evimiz 5( ) Cadde’nin üzerindedir.

Ayşe( )nin başı ağrıyor.

Akşam Av ( ) Gamze ile görüşeceğim.

Murat 15 ( )05 ( ) 2013’te doğmuş.

köye dönüp

çiftçilikyapmak

en

büyük

hayalimdir

1

4 5 6 7

2 3
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bü-
yük harf kullanımı ile ilgili bir yanlışlık 
yapılmıştır?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi hece-
lerine yanlış ayrılmıştır?

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

Türkçe’nin dili sade ve anlaşılırdır.A)

ba-şöğ-ret-menA)

Funda’nın boyu Deniz, Hasan ve Gam-
ze’den uzundur.

A)

TDK’ye bakmayı unutmayınız.B)

il-ko-kulB)

Hasan’ın boyu Gamze’den uzun, 
Ekin’den kısadır.

B)

Türkiye’mizin başkenti Ankara’dır.C)

Ka-ra-os-man-oğ-luC)

Gamze’nin boyu Funda’dan kısa, De-
niz’den uzundur.

C)

9.

10.

11.

12. Mehmet, çarktaki kelimelerin karşılığı  
verilen sözcüklerin zıt anlamlısı ise ye-
şile, eş anlamlısı ise maviye boyanarak 
çarkı tamamlayacaktır. Buna göre çar-
kın görünümü aşağıdakilerden hangi-
sidir?

öd
ül

üvey
meşhur

bekar

pay

1. 2. 

3. 

5. 

4. 

1. ceza
2. evli
3. hisse
4. ünlü
5. öz

B)

1. 2. 

3. 
5. 

4. 
A)

1. 2. 

3. 
5. 

4. 

C)

1. 2. 

3. 
5. 

4. 
Boy uzunlukları (cm)

Öğrenciler

G
am

ze

H
as

an

Ek
in

Fu
nd

a

D
en

iz

50

80

110

140

170

Türkçe
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“Kalkmak” sözcüğü, aşağıdakilerin 
hangisinde “yukarı doğru yükselmek” 
anlamında kullanılmıştır?

Öğleye geliyordu ama Hilal daha yeni 
kalkmıştı

A)

Trenimiz Ankara’dan sabah saat do-
kuzda kalktı.

B)

Çocuklar odada tepiştikçe toz kalkı-
yor.

C)

14.

13.

Yukarıdaki kelimelerin kaç tanesinde 
yazım yanlışı yoktur?

4A) 2B) 3C)

15.

Türkçe

Türkçe testi bitti. 
Matematik testine geçiniz.

Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi eş 
sesli kelimedir?

4A) 5B) 6C)

sağ

kara bağ var

diz ben

sipor

yalnız

her şey

eşki kirbit

tiren

maydonoz

hastahane
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1.

2.

3.

Yukarıda bilgiyi kullanarak aşağıdaki 
ritmik saymalardan hangisi yapılırsa 
29 sayısı söylenmez?

10 kişinin katıldığı bir koşuda Hasan, 
yarışı yedincinin hemen önünde bitir-
miştir. Yarışı dokuzuncu bitiren Emin 
ile Hasan’ın arasında kaç koşucu var-
dır?

Şekilde soldan sağa ve aşağıdan yuka-
rı sıralanmış iki sayı örüntüsü  görül-
mektedir. Örüntülerdeki A  ve B içeri-
sine yazılması gereken sayılarla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Matematik

17’den başlanarak ileriye doğru ritmik 
sayma yapılacaktır

Üçer üçerA)

2A)

B - A = 5 x 2A)

Dörder dörderB)

1B)

A + B = Ç (çift)B)

Beşer beşerC)

3C)

B + A > 5 x 9C)

Verilen toplar üzerindeki sayılardan 
en yakın onluğu 60 olanlar boyanıyor. 
Buna göre, boyanmayan kaç top kalır?

Yukarıdaki işlemlere göre     yerine 
gelen sayı hakkında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur?

Hasan’ın 2 düzine kalemi vardır. Gam-
ze’nin kalemlerinin sayısı, Hasan’ın ka-
lemlerinin sayısından 9 fazladır. Buna 
göre Hasan ve Gamze’nin kalemleri 
arasındaki farkla ilgili bilgilerden han-
gisi doğrudur?

6A)

En yakın onluğa yuvarlanışı 20’dir.A)

En büyük rakamdır.A)

5B)

Rakamlarının çarpımı 6’dır.B)

En küçük rakamdır.B)

4C)

Birler basamağındaki rakam, onlar ba-
samağındaki rakamdan küçüktür.

C)

İki basamaklı en küçük sayıdır.C)

4.

5.

6.

14

9

A

30

37

17 20 23 B 29

59 57

55 69

65 61 58

54 49

63 66 62

19 + 25 + 49 = 
= 69-
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7.

9.

8.

Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

Yukarıdaki görselde kullanılan geo-
metrik şekillerden hangisinin sayısı  
en fazladır?

Buna göre son durumda sürahide kaç 
bardak su vardır?

Eksilen - Çıkan = FarkA)

DaireA)

18A)

Eksilen - Fark = ÇıkanB)

ÜçgenB)

16B)

Çıkan - Fark = EksilenC)

DikdörtgenC)

14C)

Aşağıdaki şekillerden hangisi simetrik 
değildir?10.

Görseldeki sürahi 4 şişe su ile, şişe ise 6 bar-
dak su ile dolmaktadır.

Sürahi Bardak Şişe

Su ile dolu sürahiden Tarık 5 bardak, Şeyma 9 
bardak su içmiştir. Tarık ve Şeyma su içtikten 
sonra Ersin 1 şişe suyu sürahiye dökmüştür.

C)

B)A)

Verilen örüntüde boş bırakılan yerlere 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gel-
meldir?

A) B) C)

11.

....... .......

Matematik
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13.

14.

Yukarıdaki ardışık çıkarma işleminin 
bölme işlemi şeklinde gösterilişi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

Resimdeki çeyrek, yarım ve bütün el-
maların tamamı kaç bütün elma eder?

30     6 = 5A)

6A)

30      5 = 6B)

8B)

25     5 = 5C)

7C)

Yukarıda hangi öğrencinin söylediği 
süre en uzundur?

FundaA) HazalB) AliC)

15.

30 - 5 =  25
25 - 5 =  20
20 - 5 =  15
15 - 5 =  10
10 - 5 =  5
5 - 5 =  0

.. ..
..

..

Funda: “Babamın yurt dışından gelmesine 
1 ay 9 gün kaldı.”

Ali: “Okulların kapanmasına 5 hafta 6 gün 
kaldı.”

Hazal: “5 gün 18 saat sonra doğum günü-
mü kutlama yapacağız.”

Matematik

Matematik testi bitti. 
Hayat Bilgisi testine geçiniz.

Verilen çarpım tablosuna göre aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?

A + B + C = 25A)
A x B x C = 100B)
(B     A) x C = 0C)

12.

X 2 5 3

1 2 A 3

4 8 B 12

0 C 0 0
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Bir sınıfta 23 Nisan Ulusal Egemenlşk 
ve Çocuk Bayramı ile ilgili pano hazır-
lanacaktır. Pano hazırlıkları sırasında 
aşağıdakilerden hangisinin yapılması 
uygun değildir?

Aşağıdakilerden hangisi nezaket ku-
rallarına uygun bir ifadedir?

Uyulması gereken bu kurallar aşağıda-
kilerden hangisiyle belirlenmelidir?

Öğretmenin öğrencilere fikirlerini sor-
ması

A)

Beni dikkatle dinlediğin için teşekkür 
ederim.

A)

Sınıf başkanının kararıylaA)

Öğrencilerin işbirliği içinde çalışmasıB)

Hep yanlış oynuyorsun. Beceriksizsin!B)

Öğrencilerin oy çokluğuylaB)

Öğrencilerin birbirleriyle yüksek sesle 
konuşması

C)

Senin yüzünden bankta bana yer kal-
madı.

C)

Müdürün görüşüyleC)

4.

5.

6.

Hayat Bilgisi

1.

2.

3.

Murat, insanları çok sevmektedir. Buna 
göre aşağıdakilerden hangisi, Mu-
rat’tan beklenen bir davranış olamaz?

Çevremizdeki insanlarla iletişim ku-
rarken aşağıdakilerden hangisini yap-
mamız uygun olmaz?

Verilen boşluğa, aşağıdaki kelimeler-
den hangisinin yazılması doğru olur?

İhtiyacı olanlara yardım etmesiA)

Arkadaşımızı dikkatle dinlemekA)

SabırlıA)

Arkadaşlarının sorunlarına ilgisiz ol-
ması

B)

Hep kendi isteklerimizi kabul ettirmeye 
çalışmak

B)

SaygılıB)

İnsanlara saygılı davranmasıC)

Oyun bozan arkadaşımızı uyarmakC)

DemokratikC)

“Sınıf başkanını oy kullanarak seçimle 
belirledik. Böylece sınıfımızda .................. bir 
ortam oluşturduk.”

Remzi Öğretmen, okulların açıldığı hafta öğ-
rencilerine sınıfta düzenin sağlanması için 
bazı  kurallar koyulması gerektiğini söyle-
miştir.
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Hayat Bilgisi

7.

9.

8.

8 yaşındaki Derya, aşağıdaki davra-
nışlardan hangisini yaparsa aile içi 
yardımlaşmaya katkıda bulunmuş ol-
maz?

aşağıdakilerden hangisi sebep olur?

Buna göre Veli ve ailesi hakkında ne 
söylenebilir?

Annesiyle birlikte sofrayı hazırlamasıA)

Çevremizde park ve bahçelerin az ol-
ması

A)

Tutumlu olmaya dikkat etmezler.A)

Kitaplıktan aldığı kitapları yerine koy-
ması

B)

Sokağımızın çok gürültülü olmasıB)

Evdeki kaynakları tasarruflu kullanır-
lar.

B)

Kendi odasını temiz tutmamasıC)

Mahallemizde çöplerin birikmesiC)

Temel ihtiyaçlarına öncelik vermezler.C)

Otobüs, tren gibi araçlarda  yolculuk 
yaparken aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapmamalıyız?

Bu hazırlıklar aşağıdakilerden hangisi 
için yapılmış olabilir?

Aşağıdaki günlerden hangisi Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak 
kutlanır?

Koltuğa oturunca emniyet kemerini 
takmalıyız.

A)

Milli bayramlarA)

TBMM’nin açıldığı günA)

Ayakta yolculuk yapıyorsak bir yere sı-
kıca tutunmalıyız

B)

Öğretmenler günüB)

Ankara’nın başkent olduğu günB)

Camlardan kolumuzu veya başımızı çı-
kararak tanıdıklarımızı selamlamalıyız.

C)

Dini bayramlarC)

Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı günC)

10.

11.

12.

Aşağıda Veli’nin aile bireyleri hakkında bazı 
bilgiler verilmiştir.
• Annesi, ev çok sıcak olduğunda kullandık-

ları ısıtıcının sıcaklığını düşürür.
• Babası, su musluğu kapalı durumdayken 

damlattığında hemen tamir eder.
• Veli gereksiz yere yanan ışıkları söndürür.

• Ruh sağlığımızın bozulmasına
• Duymamızda bozuklukların başlamasına
• Dikkatimizin dağılmasına

* Şiir ezberlenmesi
* Öğrencilerin halk oyunları hazırlamaları
* Okulun ve sınıfların bayraklarla süslen-

mesi
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Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi testi bitti. 
İngilizce testine geçiniz.

Aşağıdakilerden hangisi deprem önce-
si yapılması gereken hazırlıklardan biri 
değildir?

15.13.

14.

Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığı-
mızın sembolüdür?

Bu parçaya göre Leman, İstanbul’a 
hangi ulaşım aracı ile gidecektir?

TürkülerimizA)

DolmuşlaA)

BayrağımızB)

OtobüsleB)

Yöresel oyunlarımızC)

TrenleC)

Leman, ailesiyle birlikte Ankara’dan İstanbul’a 
gidecekti. O sabah erkenden kalktılar. Ankara 
garına geldiler. Leman, orada koşuşan yolcu-
ları gördü. Birçoğunun elinde büyük, ağır ba-
vullar vardı.

Polisi aramakA)

Devrilebilecek eşyaları sabitlemekB)

Deprem tatbikatı yapmakC)

https://ilkokulda.com/
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İngilizce

1.

2.

3.

ifadeyi hangisiyle tamamlamamız 
daha uygun olur?

Yukarıdaki cevap hangi soruya aittir?

Konuşmadaki boşluklara sırasıyla 
hangi sözcükler yazılmalıdır?

anA)

What is this?A)

what - niceA)

aB)

How are you?B)

name - byB)

areC)

How old are you?C)

name - meetC)

İfadeyi tamamlayan sözcük hangisi-
dir?

Konuşmaya göre boşluğa hangisi ya-
zılmalıdır?

4.

5.

youA)

manyA)

theyB)

colorB)

meC)

oldC)

That is ................ orchestra.

I’m great. Thanks.

Excuse .................

A: My .................. is Sam.
A: How ......... desks are there?

B: I am Jack.
B: Seven desks.

B: Nice to meet you, too.
A: Nice to ................ you.

https://ilkokulda.com/
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İngilizce

Deneme Sınavı Bitti. 
Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz...

6.

7.

8.

Cümleyi hangi sözcükle tamamlamız 
daha uygun olur?

Yukarıdaki renklerden hangisi yanlış 
eşleştirilmiştir?

Sözcükler kullanılarak cümle yapılırsa 
hangisi doğru olur?

can’tA)

yellowA)

2 - 1 - 4 - 3A)

don’tB)

greenB)

2 - 3 - 4 - 1B)

doesn’tC)

purpleC)

2 - 4 - 1 - 3C)

İfadeyi tamamlayan en uygun sözcük 
hangisidir?

Harfleri karışık verilen ifadeye uygun 
resim hangisidir?

9.

10.

slideA)

A)

swingB)

B)

playC)

C)

I ......................... like green apples. Let’s ................. hide and seek!

H P A R S

N E E R

purple green yellow

play do tennis you
1 2 3 4
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