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Hamdi’nin canı sıkılınca ne yapmaya 
karar vermiş?

Aşağıdakilerden hangisi Hamdi’nin be-
raber oyun oynadığı arkadaşlarından 
birisi  değildir?

Hamdi’nin arkadaşları oyunu neden bı-
raktılar?

Ailesi, Hamdi’ye metinde yaşanan du-
rum hakkında ne söyledi?

HAMDİ’NİN  HATASI

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

Pazara gitmeyeA)

ZaferA)

Kaleci olmasından.A)

Oyun kurallarını kaptanın belirlediğini.A)

Parka gitmeyeB)

Spora gitmeyeD)

ErayB)

Pas atmamasından.B)

Yaşanan olayda haklı olduğunu.B)

Alışverişe gitmeyeC)

DavutC) EnginD)

Mızıkcılık yapmasından.C)

Gol atamamasından.D)

Sevdiği arkadaşlarla oyun oynaması ge-
rektiği.

C)

Kuralların istenildiği zaman değişmedi-
ğini.

D)

 Hamdi, okuldan eve geldi. Derslerini 
yaptı. Bir süre  televizyon izledi. Fakat canı 
sıkılmaya başladı. Hemen topunu alarak 
oyun oynamak için parka gitmeye karar 
verdi. 

      Parka giderken arkadaşlarına uğrayıp 
onları da oyun oynamaya çağırdı. Oyun oy-
namaya Bora, Davut, Engin, Faruk ve Zafer 
geldiler. Birlikte futbol oynamaya başladılar. 
Fakat her kural Hamdi tarafından konulu-
yordu. Kabul edilmezse hemen topumu alıp 
giderim diye arkadaşlarını tehdit ediyordu. 
Arkadaşları da başka topları olmadığı için 
kabul ediyorlardı.

      En sonunda oyun bozuldu. Oyunun bo-
zulması ise yine Hamdi’nin gol olmayan bir 
şeye gol diye diretmesi sonucu  olmuştu. 
Herkes gol değil dediği halde, Hamdi gol 
diye inat etmişti. Hamdi yine arkadaşlarına, 
topu alıp giderim demeye fırsat kalmadan 
arkadaşları oyunun bu şekilde oynanmaya-
cağını Hamdi’ye söyleyip oyunu bırakmış-
lardı. Hamdi arkadaşlarının bu yaptığına 
çok kızdı. Onlara, hem topum ile oynuyor-
sunuz hem de beni bırakıp gidiyorsunuz 
diye bağırdı. 

      Akşam evde olanların hepsini anne ve 
babasına anlattı. Annesi ve babası Ham-
di’nin yaptıklarının doğru olmadığını belirte-
rek. Oyun kurallarının istenildiği zaman de-
ğiştirilemeyeceğini söylediler. Hamdi yaptığı 
hatayı anlamıştı.

      Bir gün sonra arkadaşlarından özür di-
ledi. Hatalı olduğunu kabul etti. Bir daha bu 
şekilde davranmayacağına söz verdi.

Türkçe

1.

2.

3.

4.
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Türkçe

Paragrafa göre, Barış’ın durumuna  
aşağıdaki deyimlerden hangisi uygun 
düşer?

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz-
cüğün cümlede kazandığı anlam ayraç 
içinde yanlış verilmiştir?

Yukarıdaki sözcükler alfabetik sıraya 
göre dizildiğinde üçüncü sıradaki keli-
menin son harfiyle hangi kelime yazıla-
bilir?

“Seyrek sakallı, çıkık elmacık kemikli, 
güler yüzlü bir adamdı.” cümlesindeki 
“seyrek” kelimesinin zıt anlamlısı aşa-
ğıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi-
dir?

‘‘Önerilen eserleri defterime not ettim.’’ 
cümlesindeki ‘‘eserleri’’ kelimesinin eş 
anlamlısı aşağıdaki altı çizili sözcükler-
den hangisidir?

Gözüne girmekA)

Benim gelmem, kursumun erken bitme-
sine bağlı. (şart)

A)

ZamanA)

Havaya yoğun bir kükürt kokusu sinmiş-
ti.

A)

Ömer Seyfettin’in tüm öykülerini bilirim.A)

Gözüne kestirmekB)

Her şeyin başı sağlıktır, demiş ataları-
mız. (vücudun bir bölümü)

B)

ŞekerB)

Çok sayıda kitap okuması onu olgunlaş-
tırmıştı.

B)

Onun her yapıtını büyük bir heyecanla 
okudum.

B)

Gözüne batmakC)

Pazardan aldığım incir bal gibiydi. (tatlı 
olmak)

C)

KurabiyeC)

Sözlerini fazla uzattığı için dinleyenler 
sıkılmıştı.

C)

Bugün gazetedeki köşe yazılarına göz 
gezdirdim.

C)

Gözü kalmakD)

O kış akşamında şehri büyük bir sis bas-
mıştı. (kaplamak)

D)

IrmakD)

Karşımızdaki, ağaçları sık bir bahçeydi.D)

Sözcükleri tek tek heceleyerek söyledim.D)

8.

9.

10.

5.

6.

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

7. Bu metinde numaralandırılmış sözlerin 
hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

Sessizce içeri girmişti, ortalıkta kimse yok-

tu. Birden ışıkların açılması ve herkesin or-

taya çıkmasıyla sürprizden habersiz olan 

Ahmet’in, yüreği ağzına geldi.

1 2

3

4

Barış, sınıf içinde diğer öğrencilerden her 
yönüyle farklıydı. Çalışmasını, davranışla-
rını ve zekâsını öğretmeni takdir ediyor-
du. O, davranışlarıyla öğretmeninin sevgi 
ve güvenini kazanmıştı.

Bağlanış
Bağlamak
Bağlantısız
Bağlayıcı
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Türkçe

13.

Numaralandırılmış cümleler “olayların 
oluş sırasına göre” nasıl sıralanmalı-
dır?

Bu parçada aşağıdaki hikâye ögelerin-
den hangisi yoktur?

IV - III -  II - IA)

Ana karakterA)

I - II -  IV - IIIB)

YerB)

III - IV -  I - IIC)

OlayC)

II - I -  IV - IIID)

ZamanD)

11.

12

I. Bahçedeki masaya oturup sohbet et-
meye başladık.

II. Biz sohbet ederken öğretmenimin eşi 
de bize kek ve çay getirdi.

III. Ziyaretine gittiğimde öğretmenim çi-
menleri suluyordu.

IV. Beni görünce işine ara verdi.

Selim kollarını havaya kaldırdı ve yüksek 
sesle esneyerek gerindi. Arabanın arka 
koltuğunda iki büklüm yatmaktan sağ ba-
cağı uyuşmuştu. İki eliyle bacağını diz ka-
pağının biraz altından tuttu ve yukarıya 
doğru kaldırdı.

30

25

20

15

10

5

G
am

ze

Boncuk  Sayısı

M
eh

m
et

H
ak

an

Pe
lin

Yukarıdaki grafiğe ve bilgilere göre 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gamze, Mehmet’ten 5 mavi boncuk faz-
la almıştır.

A)

Pelin, Mehmet’ten 5 kırmızı boncuk fazla 
almıştır?

B)

Mehmet ve Hakan’ın aldıkları toplam 
mavi boncuk sayısı, Gamze ve Pelin’in 
aldıkları toplam mavi boncuk sayısından 
fazladır.

C)

Gamze ve Hakan’ın aldıkları toplam kır-
mızı boncuk sayısı, Mehmet ve Pelin’in 
aldıkları toplam kırmızı boncuk sayısın-
dan azdır.

D)

Her şekil 5 boncuğu göstermektedir.
kırmızı boncuk
mavi boncuk

Verilen şekil grafiği, Gamze, Mehmet, Hakan, 
Pelin’in satın aldıkları boncukları göstermek-
tedir
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Türkçe

Bu metinde ayraçla gösterilen yerlere 
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretle-
rinden hangileri getirilmelidir?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı vardır?

( ! )  ( ! )  ( ? ) ( . )A)

Haftada bir gün gitar kursuna gidiyo-
rum.

A)

( . )  ( , )  ( ! )  ( . )B)

Bende askerlerin yanına gittim.B)

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

Erik ağaçları da çiçek açmış.C)

( ! )  ( , )  ( ? ) ( ... )D)

Başarısız olsan da tekrar denemelisin.D)

14.

15.

Türkçe testi bitti. 
Matematik testine geçiniz.

Sürekli gittiğimiz parkın bekçisi bize “Yav-
rum salıncağa ayakkabıyla basılır mı, in ora-
dan ( )” diye bağırırdı. Ne yalan söyleyeyim 
( ) ilk günlerde çok kızıyordum. Bu parklar 
bizler oynayalım diye yapılmamış mıydı ( ) 
Ne zaman parka gitmek istesem ( )
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Matematik

“4801 > 4849 > 4999 > 4798 > 4704” 
şeklinde yapılan sıralama için yukarı-
daki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

Bu fiyatlar en yakın yüzlüğe yuvarla-
nırsa, hangi mağazadaki satış fiyatı di-
ğerlerinden farklı olur?

“0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” rakamlarını birer 
kez kullanılarak yazılabilen dört basa-
maklı en büyük 2 tane doğal sayının 
toplamı kaçtır?

4A)

4510A)

10864A)

2B)

4501B)

13951B)

3C)

4555C)

13900C)

1D)

4549D)

10800D)

1.

2.

3.

Buna göre, cuma günü bu taksici kaç 
kilometre yol gitmiştir?

Buna göre, bu satıştan kaç lira gelir 
elde edilmiştir?

172A)

2800A)

180B)

2600B)

162C)

2700C)

175D)

2400D)

4.

5.

I. 4849 ile 4798 sayılarının yerleri değiştiri-
lirse sıralama doğru olur.
II. 4798 sayısı sıralamadan çıkarılırsa, sıra-
lama doğru olur.
III. 4801 ile 4999 sayılarının yerleri değişti-
rilirse sıralama doğru olur.
IV. Verilen sıralama doğrudur.

Bir telefonun farklı mağazalardaki etiket fiyat-
ları aşağıda verilmiştir:

1. 
Mağaza

2. 
Mağaza

3. 
Mağaza

4. 
Mağaza

4549 4501 4555 4510

Haftada 1350 km yol giden bir minibüscünün 
günlere göre gittiği yol kilometre olarak aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Haftalık Gidilen Yol

Günler

Pa
za

rt
es

i

S
al

ı

Ç
ar

şa
m

ba

Pe
rş

em
be

C
um

a

C
um

ar
te

si

Pa
za

r

Yol 
(Km)

190 240 268 ? 202 158 120

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzekart 
fyatları normal 40 TL ve indirimli 25 TL’ dir. 
Müzekart satış noktasındaki görevli, bir gün 
içerisinde elli beş adet normal, yirmi adet ise 
indirimli kart satmıştır.
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Matematik

Verilen çarpma işlemine göre    +   +                  
işleminin sonucuyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?     

Bir bölme işleminde bölüm 24, bölen ise 
19 olduğuna göre bölünenin alacağı en 
büyük ve en küçük sayıların farkı kaç-
tır?

Bu çiftlikteki tavuk, ördek ve kazların 
sayıları toplamı 284 olduğuna göre 
kazların sayısı kaçtır?

En yakın onluğa yuvarlanışı 10’dur.A)

19A)

34A)

Basamak değerleri toplamı 4’tür.B)

16B)

128B)

Tek sayıdır.C)

20C)

39C)

Rakamlarının çarpımı 3’tür.D)

18D)

117D)

6.

7.

8.

Birim aralığı eş parçalara ayrılmış olan 
aşağıdaki sayı doğrularından hangisin-
deki A noktası, verilen modeldeki boyalı 
bölgenin belirttiği kesre karşılık gelir?

Bir bebek kalbi uykuda, dakikada 120 
defa atar. Buna göre, 2 saat 42 dakika 
uyuyan bir bebeğin kalbi uyku süresin-
ce kaç defa atmıştır?

9.

10.

8   4

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

 8x

Bir çiftlikteki tavukların sayısı, ördek sayısın-
dan 11 eksik, kazların sayısının ise 3 katıdır.

A)
0 1

A

B)

C)
0

0

1

1
A

A

0 1

A
D)

14400A) 10080B)

19400C) 19440D)
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Matematik

Grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

11.

Yukarıdaki şekilde kaç tane dikdörtgen 
vardır?

6A) 7B)

8C) 9D)

12.

Yukarıda verilen şeklin içinde kaç tane 
dik açı vardır?

15A) 16B)

14C) 13D)

13.

Okunan Sayfa Sayısı

Günler

Pa
za

rt
es

i
S

al
ı

Ç
ar

şa
m

ba
Pe

rş
em

be
C

um
a

C
um

ar
te

si
Pa

za
r

4
8

12
16
20
24

Aşağıdaki grafik Havva’nın 1 haftada bitirdi-
ği kitabının günlük okuduğu sayfa sayılarını 
göstermektedir.

En  çok cuma günü sayfa okumuştur.A)

Çarşamba okuduğu sayfa sayısı, cuma 
gününün dörtte biridir.

B)

Pazartesi + Salı > Pazar + ÇarşambaC)

Okuduğu kitap 104 sayfadır.D)

6 cm
5 cm

2 cm

3 cm

7 
cm
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Matematik

Matematik testi bitti. 
Fen Bilimleri testine geçiniz.

Aşağıdaki düzlemsel şekillerin hangisi-
nin üzerine çizilen doğru şeklin simetri 
doğrusudur?

14.

Kaç yarım kare daha boyanırsa  boyalı 
alan 36 birim kare olur?

16A) 12B)

8C) 6D)

15.

A)

B)

C)

D)

Yukarıdaki kareli kâğıtta bir küçük karesel 
bölgenin alanı 1 birim karedir. Verilen şekilde 
yarım ve tam kareler boyanmıştır.

https://ilkokulda.com/


Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 54. Sınıf

ilkokulda.com10

Fen Bilimleri

Buna göre aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yanlış olur?

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur?

Şeker ve su karışımından oluşan çözelti 
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Yer kabuğunun yapısı ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi doğrudur?

Öğrencilerin verdiği cevaplar doğru ol-
duğuna göre öğretmen hangi soruyu 
sormuş olabilir?

Aşağıdakilerden hangisinin yapımında 
mıknatıs kullanılmamıştır?

Çubuk maddelerden biri mıknatıs diğeri 
demir olabilir.

A)

Hareket hâlindeki cisimler, bir kuvvet et-
kisi olmadan yön değiştiremezler.

A)

Şeker çözücü, su ise çözünendir.A)

Yer kabuğu Dünya’nın en iç katmanıdır.A)

Sindirim sistemimiz nasıl çalışır?A)

HoparlördeA)

Çubuk maddelerin yapıştığı uçlar, zıt ku-
tuplu mıknatıslardır.

B)

Cisimlerde şekil değişikliği oluşturmak 
için her zaman kuvvete gerek yoktur.

B)

Su çözücü, şeker çözünendir.B)

Yer kabuğundaki saf kum olan maden 
ısıtıldığında bakır elde edilir.

B)

Neleri besin olarak kullanırız?B)

Futbol topundaB)

Çubuk maddelerin yapıştığı kısım, aynı 
kutuplu mıknatıslardır.

C)

Cisimlerin yavaşlamaları için kuvvete 
gerek yoktur.

C)

Su şekerin içinde çözünürC)

Doğada büyük yer tutan canlıların yaşa-
dığı parçalara kömür adı verilir

C)

Besinlere neden ihtiyaç duyarız?C)

Pusula iğnesindeC)

İki çubuk madde mıknatıs olabilir.D)

Hareket eden bir cisim itilerek yavaşla-
tılamaz.

D)

Her ikisi de çözücüdür.D)

Yer kabuğundan çıkarılan ekonomik de-
ğeri yüksek olan taş ve minerallere ma-
den adı verilir.

D)

Hangi besinde ne kadar su bulunur?D)

Buzdolabı kapağındaD)

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Öğretmenin sınıfta sorduğu soruya öğrenci-
lerin verdiği cevaplar şu şekildedir:
• Enerji ihtiyacımızı karşılamak için,
• Yapıcı onarıcı maddeleri vücudumuza al-
mak için,
• Hayati faaliyetlerimizi sürdürebilmek
için.

ip

Öğretmen üstü kapatılmış iki çubuk madde-
nin şekildeki gibi ipe bağlı olduğu halde ya-
pıştığını gösteriyor.
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Fen Bilimleri

Fen Bilimleri testi bitti. 
Sosyal Bilgiler testine geçiniz.

Şemada verilen aydınlatma araçlarının 
ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi-
dir?

Suyu tasarruflu kullanma konusunda 
bilinçli olan Jale Hanım evinde aşağı-
dakilerden hangisini yapmamıştır?

Bu maddelerin oluşturduğu aşağıdaki 
karışımlardan hangisi sadece süzme 
işlemi kullanılarak ayrılabilir?

Grafikte, erime sıcaklıkları verilen eşit 
kütleli A, B, C ve D maddeleri, oda sı-
caklığındaki (25°C) bir ortama bırakıl-
dığında aşağıdakilerden hangisinin ol-
ması beklenmez?

Eskiden yaygın olarak ışık kaynağı ama-
cıyla kullanılmaları

A)

Su damlatan muslukları tamir ettirmiştir.A)

Mercimek, çakıl taşları, tuz ve suA)

A ve D maddesi aynı anda erimeye baş-
lar.

A)

En iyi aydınlatan ışık kaynakları olmalarıB)

Sebze ve meyveleri yıkarken çok fazla 
su kullanmıştır.

B)

Çakıl taşları, tuz, demir parçaları ve suB)

C maddesi oda sıcaklığına ulaşmadan 
erir.

B)

Elektriği kullanan ışık kaynakları olmala-
rı

C)

Makarna haşladığı suyu çorba yapmada 
kullanmıştır.

C)

Tuz ve demir parçalarıC)

B maddesi ilk önce erimeye başlar.C)

Günümüzde en yaygın kullanılan ışık 
kaynakları olmaları

D)

Yumurta haşladığı suyu çiçekleri sula-
mada kullanmıştır.

D)

Su ve demir parçalarıD)

Oda sıcaklığında hepsi aynı hâlde bulu-
nur.

D)

9.

10.

7.

8.

Maddeler
Su
Demir Taşları
Tuz
Çakıl Taşları
Mercimek

Aşağıdaki bazı maddeler verilmiştir.

Sıcaklık (  C)

Madde

A B C D

4
8

12
16
20
24

 » Meşale
 » Gaz Lambası
 » Mum
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Sosyal Bilgiler

“Türk milletinin yapısına en uygun 
olan yönetim, …….. yönetimidir.”  
Atatürk’ün bu sözünde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilme-
lidir?

Yeryüzünde sürekli inişi bulunan, ge-
nellikle içinde akarsuların aktığı uzun 
çukurluklara ne denir?

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faa-
liyetlerin üretim aşamasına örnek gös-
terilebilir?

Nüfus cüzdanımızda bulunan aşağıda-
ki bilgilerden hangisi kesinlikle kişiye 
özeldir?

Öğrencilerin bu örnek davranışları 
aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifa-
de edilebilir?

Mustafa Kemal’e “Başkomutanlık” gö-
revini aşağıdakilerden hangisi vermiş-
tir?

MeşrutiyetA)

VadiA)

Bakkal Deniz amcanın ekmek satmasıA)

Nüfusa kayıtlı olduğu ilA)

Ön YargıA)

Ankara ValiliğiA)

OligarşiB)

OvaB)

Turan fabrikasında tomrukların kâğıt hâ-
line getirilmesi

B)

T.C. kimlik numarasıB)

GüvenB)

Osmanlı padişahıB)

CumhuriyetC)

AdaC)

Şoför Ömer’in mobilyaları istenilen ad-
rese götürmesi

C)

Doğum yeriC)

ÖzgürlükC)

Erzurum Kongresi’ne katılan üyelerC)

MutlakiyetD)

GölD)

Hakkı ailesinin lokantada yemek yemesiD)

Doğum yılıD)

EmpatiD)

Türkiye Büyük Millet MeclisiD)

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Bir sınıftaki öğrenciler maddi durumu iyi ol-
mayan ve giyim ihtiyaçlarınıkarşılayamayan 
çocuklar için kampanya başlatmışlardır. 
Kendilerini ihtiyaçları olan çocukların yerine 
koyarak, onların ne kadar zorluk çektiklerini 
anlamaya çalışmışlardır. Bu nedenle bazıla-
rı harçlıklarından para biriktirerek, bazıları 
da giymediği kıyafetleri toplayarak ihtiyacı 
olan çocuklara göndermişlerdir.

https://ilkokulda.com/
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Sosyal Bilgiler testi bitti. 
İngilizce testine geçiniz.

Sosyal Bilgiler

Yukarıda verilenler, aşağıdakilerden 
hangisine örnek olur?

Aşağıdakilerden hangisi bu haktan ya-
rarlanmaya örnek bir durum değildir?

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre  her ço-
cuk dinlenme, boş zamanlarını değerlendir-
me, oynama ve yaşına uygun faaliyetlerde 
bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama ser-
bestçe katılma hakkına sahiptir.

Türkiye’nin hangi kesiminde araç sü-
rücüleri olumsuz hava şartlarına karşı 
daha dikkatli olmalıdır?

Atatürk, “Hayatta en hakiki mürşit ilim-
dir.” sözü ile aşağıdakilerden hangisini 
rehber olarak göstermiştir?

DağıtımaA)

Irmak’ın boş zamanlarında bağlama 
kursuna gitmesi

A)

Doğu Anadolu’daA)

Güçlü ekonomiyiA)

TasarrufaB)

Şeyma’nın okulundaki folklor ekibine ka-
tılması

B)

Akdeniz kıyılarındaB)

Sanatsal faaliyetleriB)

ÜretimeC)

Emel’in hastanedeki sağlık hizmetlerin-
den faydalanması

C)

Ege kıyılarındaC)

Bilim ve teknolojiyiC)

TüketimeD)

Arda’nın ailesiyle tiyatro izlemeye gitme-
si

D)

İç kısımlardaD)

Barışçı dış politikayıD)

9.

10.

7.

8.

• Sütten yoğurt yapılması
• Kumaştan elbise dikilmesi
• Undan ekmek yapılması

https://ilkokulda.com/
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İngilizce

DENEME SINAVI BİTTİ.
Cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz...

Yukarıdaki şekillerde yer alan sayılar 
bir örüntü oluşturmaktadır. Buna göre 
“?” ile gösterilen yere gelecek sayının 
İngilizce yazılışı hangi seçenekte veril-
miştir?

Boşluğa hangi soru cümlesinin getiril-
mesi uygun olur?

Boşluk hangi ifade ile tamamlanmalı-
dır?

fiftyA)

Are you from Italy?A)

These are my toys.A)

forty -  eightB)

What nationality is she?B)

This is my teddy bear.B)

fortyC)

Where is she from?C)

Yes, it is my teddy bear.C)

forty  - twoD)

Is she from Turkey?D)

No. It’s my sister’s teddy bear.D)

1.

2.

3.

Boşluğa hangi soru cümlesi gelmelidir?

Numaralandırılmış yerlere hangi seçe-
nekte verilenler getirilmelidir?

What do you like doing?A)

1 - in,  2 - at,  3 - onA)

Do you like doing origami and swim-
ming?

B)

1 - in,  2 - on,  3 - atB)

What are your favorite activities?C)

1 - at,  2 - on,  3 - inC)

Can you do origami and swim?D)

1 - on,  2 - in,  3 - atD)

4.

5.

8

24 32 ?

16 16 24 24 32

Gamze: Hey Funda! Look at the girl with
the pink dress. .................................................

Funda: No, she isn't. Her name is Carolina.
She is from Spain.

Derin: Is this your teddy bear? 

Melek: ............................................ I love dolls.

Selma: .................................................................. 

Okan: I like doing origami and swimming.

Hello! My name is Grace. I'm a student. I do

my homework ................. the evenings, but I

go to the playground ......................... Saturday

afernoons. I read a book .......................

nights. I like reading.

1
2

3
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