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TÜRKÇE

DİKKAT!
Bu uygulamanın; Türkçe bölümünde 15, Matematik bölümünde 15, Fen Bilimleri bölü-

münde 15, Sosyal Bilgiler bölümünde 10 ve İngilizce bölümünde 10 olmak üzere toplam 65
soru bulunmaktadır. Uygulamanın tümü için cevaplama süreniz 110dakikadır.

1. 

 Sembollerle gösterilen atasözlerinden hangisi karşısında verilen tutum ya da davranışla 
uyuşmaz?

A) ▲ B) ★ C) ● D) ■

▲ Say beni sayayım seni. etkili iletişim 
kurmak

★ Dost ile ye, iç; alışveriş etme. tedbir 
almak

● Bugünün işini yarına bırakma. sorumluluk 
duymak

■ Ava giden avlanır. çalışkanlık

3. 

 Bu metindeki altı çizili sözcüklerin eş anlamlıları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla veril-
miştir? 

A) geçmiş gönül çok yalnızca sevgi

B) vakit gönül çok gösterişsiz his

C) dönem kalp yağış yalnız coşku

D) vakit ruh fazla sadece his

Bir zamanlar yüreği sevgi dolu bir çocuk vardı. Annesiyle birlikte, küçük ve sade bir ku-
lübede yaşardı. İnsanı, doğayı hayvanları çok severdi. Yüreciği o kadar duyguluydu ki 
bir kedinin ayağına diken batsa onun için günlerce ağlardı.

2. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünce ile örtüşmektedir?

A) Dilediğimiz bir gerçeği ortaya çıkarmak, önce hayal kurmakla başlar.
B) Hayal kurmak ve hayal dünyasında yaşamak insanları kısa süre de olsa mutlu eder.
C) Düşlerimiz eğer bizi destekleyen insanlar varsa bir gün gerçeğe dönüşür.
D) Düş kurmak yerine çok çalışmak, büyük sorumluluklar almak gerekir.

Düşler, gerçeğin yaratıcısıdır.
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5. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olabilir?

A) Böylece onlar da arkadaşlar arasında sorunlar nasıl çözülür öğrendiler.
B) Hemen, bu olayın üstüne ablası Elif’i aramaktan çekinmedi.
C) Bir gün Selin, annesiyle birlikte göz doktoruna gitti.
D) Uzaktan gelen Ece’yi de göremediğini, gözlerinin bozuk olduğunu fark etti.

4. • 1 numaralı cümlede büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır.
 • 2 numaralı cümlede pekiştirmeli sözcük kullanılmıştır ve yazımı doğrudur.

 Özellikleri verilen bu iki cümle, aşağıdakilerden hangisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

1. Londra’da bu yaz “Yaz Olimpiyat Oyunları” düzenlendi.

2. Işıl ışıl bir aydınlıktı gözleri...

1. Soyu tükenmekte olan bir türdür, anadolu orkidesi.

2. Üzerindeki kıp kırmızı kazak gözümüzü alıyordu.

1. Bugünlerde ülkemizde, özellikle Karadeniz Bölgesi’ndeki fındık 
bahçelerinde yoğun bir çalışma var.

2. Odunsu yapıda sert mi sert yapraklar sarmış meyveyi

1. Geçtiğimiz Haziran ayında İstanbul Sultangazi’de bir geri dö-
nüşüm parkı açıldı.

2. Bembeyaz bir tül perdeden dışarıdaki yeşil ormanı fark ettik.

7. Bu hafta bir e-kitap olan Süt İçmem baş-
lıklı üç öykünün, üç ayrı dildeki kitaplarını 
tanıtı  yoruz.

 Bu cümledeki hangi ifade tırnak işareti   
(“  ”) içine alınmalıdır?

A) bir e-kitap olan Süt İçmem
B) Süt İçmem
C) Süt İçmem başlıklı üç öykünün
D) bir e-kitap

6. Başarısız insan yoktur, nasıl başaracağını  
- - - - öğrenememiş insan vardır. Kimse ba-
şarısız doğmaz. Kaybetmek - - - - öğrenilir.

 Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) hiçbir zaman - her daim
B) anlamadan - bilerek
C) henüz - sonradan
D) çoktan - yaşarken
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 Bu şemadaki örnek kutusunda boş bırakılan yerde bir atasözü yer alacağına göre, bu aşa-
ğıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar. 
B) El ele verip bu işi çözeceğiz.
C) Elimden tutarsan ben de bu konuya dâhil olmak isterim. 
D) Anlaşılan bu ormana hiç insan eli değmemiş.

8.
Eş Sesli 

Sözcükler

Yazılışları, okunuşları aynı; 
anlamları arasında ilgi bu-
lunmayan sözcüklerdir.

• Elimin üzerinde bir ya-
ra çıktı.

• - - - -

 Örnek

 Konuşmacılar isimlerinin alfabetik sırasına uygun sahneye çıktığına göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Aslı, süre sıralamasında en altta yer alır.
B) Konuşma sırası ilerledikçe konuşma süresi artmıştır.
C) Aslı ve Deren arasında bir kişi vardır ve yarım saat konuşmuştur.
D) Ömer, en uzun konuşma yapan ikinci kişidir.

10. Grafikte dört konuşmacının sahnede sunum yapma süreleri verilmiştir.

0
Aslı

Dakika

Konuşmacı
Ceylan Ömer Deren

20 
30

45

60

9. Aşağıdakilerin hangisinde hayal ürünü bir ifadeye yer verilmiştir?

A) Sessizce odasına doğru yürüdü.
B) Umut, zeytin gibi siyah gözlerini öğretmenin gözlerine dikti.
C) Birkaç gün sonra küçük balığın sırtından iki mavi kanat çıkınca balık uçmaya başladı.
D) Bu sözleri duydukça göğsü kabardı, gururlandı, sevindi.

selami
Vurgu
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11. Umut, kitap fuarına gelmişti. Sergideki kitaplara ürkek ürkek yanaştı. Kadife pantolonu
  I
 bedenine büyük geliyordu. Beline sıkı sıkı takılmış kahverengi kemer pantolonu ancak
  II
 tutuyordu. Üstündeki rengi belirsiz bol tişört ise bedeninin çelimsizliğini örtemiyordu. 
  III IV
 Aşağıda bu metindeki numaralı sözcüklerin metinde kullanıldığı anlamlar verilmiştir.
 I. Bir şeyin yanına gelmek
 II. Ulaşmak, varmak
 III. Kapatmak, sarmak
 IV. Güçsüz, zayıf

 Buna göre verilen anlamlardan hangisi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

12. İstanbul’da doğan yazar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi - - - - hukuk alanında 
hiç çalışmadı. Başarılı insanları inceleyip, onların nasıl başarılı olduğunu çözmeye çalışıp, 
başarılı olmak isteyenlere anlatmayı meslek ve görev olarak seçti.

 Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü bozulur?

A) ama B) ancak C) fakat D) çünkü

 Bu şiirde aşağıdaki kavramlardan 
hangileri vurgulanmıştır?

A) Gül ve yıldız
B) Bahçe ve gök
C) Sevgi ve dostluk
D) Çocuk ve bahçe

13. 
Çocuğum!
Eğer barış bayrağını
Bir yıldızlı gök gibi
Dikmek istersen doruklara
Kucaklamak istersen cümle insan,
Burcu burcu kokmalısın
Sevgi gülünde 
Katmer katmer açmalısın
Dostluk bahçesinde

 Bu görseldeki yüz ve vücut ifadesi aşa  
ğıdakilerden hangisini göstermektedir?

A) Düşünceli
B) Sinirli
C) Şaşkın
D) Üzgün

14.
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TÜRKÇE BÖLÜMÜ BİTTİ.
MATEMATİK BÖLÜMÜNE GEÇİNİZ.

15. • Öğrenciler el ele tutuşarak bir kol boyu aralıkla yuvarlak olduktan sonra aralarından iki 
öğrenci seçilir. Onların birine “kedi” diğerine de “fare” adı verilir. Fare, yuvarlağın için-
de, kedi de dışında yer alır. 

 • Düdük çalınca fare dışarı çıkar, kedi de onu kovalamaya başlar. Fare yakalanmamak 
için daire içine bir girer bir çıkar.

 • Öğrenciler baştan, kedinin içeri girip çıkmasına engel olurken daha sonraları oyun akı-
şına göre ona da izin verirler ve oyun böylece daha heyecanlı geçer.

 • Kedi, fareyi yakalayınca başkaları kedi, fare seçilir.

 Bu oyunun anlatımında kullanılabilecek en uygun şekil aşağıdakilerden hangisidir?

A)    B)  

C)   D) 

fare
fare

fare

fare

fare

kedi

kedi

kedikedi

kedi
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 Bu kartların diğer yüzünde öndeki rakamı 10’a tamamlayan rakam yazmaktadır. 
 Naz, bu kartlardaki rakamları birer kez kullanarak “Yüz altmış beş bin dokuz yüz yetmiş iki” 

sayısını oluşturuyor.
 Emre ise Naz’ın oluşturduğu sayının kartlarının yerlerini değiştirmeden kartları ters çeviriyor.

 Buna göre Emre’nin bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sekiz yüz otuz dört bin yirmi yedi B) Sekiz yüz otuz dört bin yüz yirmi yedi
C) Dokuz yüz otuz altı bin otuz sekiz D) Dokuz yüz kırk beş bin yüz otuz sekiz

1. 
1 2 5 6 7 9

3. 

 Bu kartların her iki yüzünde de birer sayı yazılıdır. Her bir karttaki sayıların toplamı 10 000’dir.

 Buna göre kartların diğer yüzlerindeki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanırsa aşağıda-
ki sıralamalardan hangisi doğru olur?

A) 8090 < 8910 < 8960 < 8996 B) 8090 < 8600 < 8910 < 8996
C) 8096 < 8900 < 8960 < 8996 D) 8096 < 8600 < 8896 < 8900

1040 1904 1100 1004

 Buna göre yeni sayı örüntüsünde 5. sayı aşağıdakiler-
den hangi olur?

A) 107 B) 99 C) 78 D) 38

4. 
5 12 26 54 110 • Birinci sayı 3 olsun.

• Sayılar, bu sayı örüntüsün-
deki kurala uygun olsun.

2. Mert, tablonun en üst satırından bir sayı seçiyor ve her satırda bir 
önceki sayının 2 katını seçerek en alt satıra geliyor. 

 Mert, her satırdan sadece bir sayı seçtiğine göre Mert’in seçtiği 
ilk sayı ile son sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 774 B) 1032 C) 1536 D) 2048

9 12 16

18 24 32

48 64 38

34 86 128
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7. 

 Bu kartlardaki rakamları bir kez kullanarak üç basamaklı iki sayı oluşturun.
 Bu iki sayının toplamı, olabilecek en küçük üç basamaklı sayı olsun.

 Buna göre bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 579 B) 381 C) 317 D) 259

1 2 3 4 5 6

5. 

 Bu tabloda illerin nüfus sayıları gösterilmiştir.
 Erdal, yaşadığı ilin nüfus sayısını şu açıklamaları yaparak anlatmıştır:
 • Sayıyı oluşturan rakamlardan 3 tanesi çift sayıdır.
 • Birler bölüğündeki sayı, en yakın yüzlüğe yuvarlandığında yüzler basamağındaki rakam 

değişir.
 • Binler basamağındaki rakam, on binler basamağındaki rakamdan büyüktür.

 Buna göre Erdal, aşağıdaki illerden hangisinde yaşamaktadır?

A) EDİRNE B) ELAZIĞ C) ERZİNCAN D) ERZURUM

EDİRNE

407 763

ELAZIĞ

587 960

ERZİNCAN

234 431

ERZURUM

758 279

8. Bu görseldeki bilgisayar, cep telefonundan 4950 lira 
daha pahalıdır. Bu iki ürünü alan birinin ödeyeceği fi-
yat en yakın yüzlüğe yuvarlanır. 5500 lirası peşin alınır. 
Geriye kalanı taksitle ödenecektir.

 Buna göre bu ürünleri alan kişi toplam kaç liralık taksit 
ödeyecektir?

A) 15 200 B) 17 100 C) 21 000 D) 22 200

15 720 TL

6. Elif, bir sayı örüntüsü oluşturmak için bir kural belirliyor.
 Örüntünün kuralı: Bir önceki sayının 2 katını bul, bu sayıya 6 ekle.
 Elif bir sayı seçiyor ve bu sayıya bu kuralı uygulayarak örüntüsünü oluşturuyor.

 Elif’in en son yazdığı sayı 122 olduğuna göre bu sayı, örüntünün kaçıncı terimidir?

A) 5. B) 6. C) 7. D) 8.
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11. Tablo: Bir Hafta Boyunca Meyve Satıcısının Pazarlarda Sattığı Meyve Miktarı

Meyveler

Her bir meyveden kaç kilogram satıldığı 4969

Satılan meyvelerin toplam kilogramı 9758

 Bu tabloda pazarda satılan elmaların 2820 kilogramı yeşil elma olduğuna göre kaç kilog-
ram kırmızı elma satılmıştır?

A) 1969 B) 2969 C) 4789 D) 2789

12. Bu görseldeki aynı renkli üçgenlerde yazılı olan sayıların 
çarpımları birbirine eşittir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi boş üçgenlerdeki sa-
yılardan biri değildir?

A) 5 B) 20
C) 50 D) 200

100 80
5

20 400

25 8

50 16

10. Bir öğrencinin okuduğu kitabın sayfalarında en yakın yüzlüğe yuvarlandığında tahminî 
olarak 300 sözcük vardır. Bu öğrenci bu kitaptan 4 sayfa okumuştur.

 1. sayfa: En düşük sözcük sayısına sahiptir.
 2. sayfa: Diğerlerine göre en yüksek sözcük sayısına sahiptir.
 3.sayfa: 260 sözcükten oluşmaktadır.
 Bu sayfalardaki toplam sözcük sayısı 1080’dir.

 Buna göre bu öğrencinin okuduğu 4. sayfada sözcük sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 282 B) 284 C) 287 D) 290

9. 

 Bu görselde okul ile eczane arası, market ile eczane arasının iki katı uzunluktadır. Ev ile okul 
arası ise, okul ile eczane arasının 3 katıdır. Buna göre ev ile eczane arası kaç metredir?

A) 820 B) 960 C) 1020 D) 1280

1440 metre
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MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTTİ.
FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜNE GEÇİNİZ.

14. Aycan, Bora, Cem ve Deniz bu abaküse boncuklar ekleyerek 
ve abaküsten boncuklar çıkararak yeni sayılar oluşturdu. Bu ço-
cukların ekledikleri ve çıkardıkları boncuklarla ilgili bilgiler tablo-
da gösterilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki çocuklardan hangisinin oluşturduğu sayı, 
diğerlerinden daha küçüktür?

A) 

B) 

C) 

D) 

Çocuklar Aldığı Boncuk Eklediği Boncuk

Aycan Mor boncuk çubuğundan 1 tane Gri boncuk çubuğuna 1 tane

Bora Pembe boncuk çubuğundan 1 tane Yeşil boncuk çubuğuna 3 tane

Cem Mor boncuk çubuğundan 3 tane Sarı boncuk çubuğuna 5 tane

Deniz Yeşil boncuk çubuğundan 2 tane Mavi boncuk çubuğuna 3 tane

15. Bir kırtasiyenin defter ve kurşun kalemlerin sa-
tışında yaptığı kampanya tabloda gösteril -
miştir.

 Bu kampanyadan yararlanmak isteyen bir 
müşteri defterlerden 75 lira, kurşun kalemler-
den 8 lira indirim almıştır. Bu müşteri alabile-
ceği en fazla defter ve kurşun kalemi aldığına 
göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 63 defter ve 26 kurşun kalem almıştır.
B) 60 defter ve 24 kurşun kalem almıştır.
C) Defterler için 870 lira, kurşun kalemler için 120 lira ödemiştir.
D) Defterler için 900 lira, kurşun kalemler için 122 lira ödemiştir.

Ürünler Etiket Fiyatı İndirim

15 lira 4 tane alana 
5 lira indirim

5 lira 3 tane alana 
1 lira indirim

13. Bu parkuru iki atlet aynı anda başlayarak koşuyorlar. İlk 
turu tamamlamadan önce atletlerin konumları yanda-
ki şekilde gösterilmiştir.

 Bu iki atlet hızlarını sabit tutarak yarışmaya devam 
ederlerse 2. atlet 3 tam tur koştuğunda 1. atlet kaç met-
re koşmuş olur?

A) 12 000 B) 12 250
C) 13 250 D) 14 550

1. atlet

2. atlet

Başlangıç

Parkurun uzunluğu: 6000 metre 
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1. Dünya’nın iki türlü hareketi vardır. Dönme
hareketi sonucunda gece-gündüz oluşur-
ken, dolanma hareketi sonucunda mev-
simler oluşur.

Bu bilgiye göre,
I. Güneş, bugün düne göre daha geç

batacak.
II. Sabah evden çıktığımda henüz hava

aydınlanmamış oluyor.
III. Bu yaz, son 20 yılın en sıcak yaz mevsi-

mi yaşandı.
olaylarından hangileri Dünya’nın aynı 
hareketi sonucunda gerçekleşir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

2. Aşağıda Türkiye haritası üzerinde bazı şe-
hirler ve Ankara’da Güneş’in doğuş saati
verilmiştir.

Dünya’nın dönme hareketini, batıdan 
doğuya doğru gerçekleştirdiği bilindiği-
ne göre, diğer şehirlerdeki Güneş’in do-
ğuş saati aşağıdakilerden hangisi gibi 
olabilir?

 İzmir  Ordu  Van 

A) 06.45 06.43 07.00
B) 06.30 06.45 05.55
C) 06.44 07.02 06.49
D) 07.01 06.33 06.19

OrduAnkara
06.52İzmir

Van

3. Fen bilimleri dersinde öğrenciler, çubuk mıknatıslarla çeşitli şekiller oluşturacak ve bu şekil-
lerin görsellerini aşağıdaki gibi çizecektir.

Buna göre öğrencilerin çizdiği bu şekillerden hangilerinin oluşturulması mümkün değildir?

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

1. şekil 3. şekil2. şekil 4. şekil
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İpek iplikle asılı X ve Y mıknatıslarının arası-
na, sabit duran Z mıknatısı yerleştirildiğin-
de mıknatısların konumları şekildeki gibi 
oluyor.

Buna göre mıknatısların I, II ve III ile gös-
terilen uçlarının kutupları aşağıdakiler-
den hangisi gibi olabilir?

   I      II      III   

A) N S N
B) S S S
C) N N S
D) S N N

4. 
X

YI III

Z
II

5. Aşağıda resimleri verilen maddelerden
hangisinin belirli bir şekli ve hacmi vardır?

A)  B)

C)  D) 

Zeytinyağı Tuz

Hava Su

6. Aşağıdaki tabloda madenler ve bu madenlerin kullanım alanları verilmiştir.

Tabloda madenlerin kullanım alanları “✓” ile işaretlendiğine göre,

I. Tablodaki madenlerin kullanım alanlarına en az bir örnek verilmesi için ★ yerine “jet ve
roket yakıtı” yazılabilir.

II. Bir alanda farklı madenler bir arada kullanılabilir.
III. Bir maden birden fazla alanda kullanılabilir.

IV. Kuyumcu ve süs eşyası alanında kullanıldığı belirtilen “■” elementin yerine yalnızca
“altın” yazılabilir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IV B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV

Madenler 
Kullanım Alanları Bakır ■ Alüminyum Bor Demir

Kuyumcu ✓ ✓

İnşaat ✓ ✓ ✓

Süs eşyası ✓ ✓

 ★
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7. Vücudumuza gerekli olan besinleri yeterli miktarda almaya ve farklı besin türlerinden
tüketmeye dengeli beslenme denir.
Obezite, dengeli beslenmediğimizde ve hareketsiz kaldığımızda ortaya çıkabilen hastalık-
lardan biridir.

Buna göre sembollerle gösterilen yiyeceklerden oluşturulan aşağıdaki menülerden han-
gisi, diğerlerine göre daha fazla obezite dostu bir menüdür?

A) ★, ❍, ●, ✿, ▼ B) ★, ❍, ✿, ♥ C) ❑, ❍, ◆, ■, ★ D) ▼, ◆, ●, ▲, ❑

Asitli içecekler → ■, ▼

Karbonhidratlar → ★, ❑

Vitaminler → ✿, ♥

Yağlar → ❍, ◆ Proteinler → ●, ▲

8. Aşağıdaki doğru “D”, yanlış “Y” tablosu-
nun hangi satırında hatalı işaretleme ya-
pılmıştır?

A) Tüm besinlerde su bulunur. D

B) Vücudumuzun su ihtiyacını, ye-
diğimiz tüm besinlerden karşılarız. D

C) Su, tüm canlıların yaşamı için ge-
rekli bir besindir. Y

D) Her canlının su ihtiyacı aynıdır. Y

10. Sigara ve alkol kullanımı, insan sağlığını
olumsuz etkilemektedir.

Buna göre,
I. Organların zarar görmesi
II. Kişinin yaşam standartlarını düşürmesi
III. Pasif içici konumundaki insanlara zarar

vermesi
olaylarından hangileri sigara ve alkolün 
ortak etkilerindendir?

A) Yalnız II B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

9. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısın yeni
kullanım alanlarından değildir?

A) MR cihazı
B) Hızlı trenler
C) DVD
D) Plastik oyuncaklar
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12. Özdeş üç dereceli silindirin içine eşit miktarda su konuluyor. 2. kabın içine misket, 3. kabın
içine top atılıyor. Sulardaki yükselme miktarı ölçülüyor.

Bu deney sonuçları ile ilgili,
I. Misketin hacmi ile topun hacmi arasındaki farkı bulmak için 1. kaptaki suyun hacminin

bilinmesi zorunludur.
II. Misketin hacmini bulmak için 2. kap ile 1. kap arasındaki su seviyesi farkı bulunur.
III. Topun hacmini bulmak için 3. kap ile 1. kap arasındaki su seviyesi farkı bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) II ve III

1. kap 2. kap 3. kap

11. • Yağlar, karbonhidratlardan karşılanan enerji yetersiz kaldığında vücudun ihtiyaç duydu-
ğu enerjiyi karşılar. Vücut sıcaklığının korunmasında ve vücudu darbelere karşı korumada
rol alır.

• Karbonhidratlar, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi öncelikli olarak karşılayan besin içe-
rikleridir.

• Proteinler, vücutta yapıcı-onarıcı olarak rol alan besin içerikleridir. Büyüme, gelişme ve
yıpranan dokuların onarımında görev alırlar.

Aşağıda farklı besin içeriklerine ait görseller verilmiştir.

Bu besinlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) 3 ve 5 numaralı besinler, vücut sıcaklığının korunmasında rol alırlar.
B) 1 ve 2 numaralı besinler, vücudun ihtiyaç duyduğu enerjiyi öncelikli karşılarlar.
C) 4 ve 6 numaralı besinler, vücudu darbelere karşı korurlar.
D) 3 ve 5 numaralı besinler, vücudun büyüme ve gelişmesinde görev alırlar.

Tereyağı

1

Makarna

4

Ceviz, fındık

2

Yoğurt

5

Balık eti

3

Patates

6

selami
Vurgu
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FEN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜNE GEÇİNİZ.

13. Aşağıda bazı cisimler verilmiştir.

Bu cisimlerin,
I. Esnek cisim olmaları
II. Kuvvetin şekil değiştirme etkisine maruz kalmaları
III. Kuvvetin etkisi ortada kalktığında eski şekillerine dönebilecek olmaları
özelliklerinden hangileri ortaktır?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III

Sıkılmış sünger Gerilmiş yayKırılmış kalem

15. Aşağıda karbonhidratlar, proteinler ve yağlarla ilgili örnekler verilmiştir.

Yalnızca bu örneklerle ilgili;
I. Karbonhidratlara sadece bitkisel içerikli örnekler verilmiştir.
II. Proteinlere hem bitkisel hem hayvansal içerikli besinler örnek verilmiştir.
III. Yağlara en fazla hayvansal içerikli besinlerden örnekler verilmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III

Ekmek, şeker pancarı, 
buğday, pirinç

Yumurta, süt, et,
nohut, mercimek

Tereyağı, zeytinyağı,
fındık yağı

14. Aşağıda kuvvetin etkisi altındaki varlıkların görselleri verilmiştir.

Buna göre numaralandırılmış varlıklardan hangilerine kuvvetin etkisi diğerlerinden farklı 
şekildedir?

A) Yalnız II B) I ve II C) I, II ve III D) II, III ve IV

Yokuş aşağı 
yuvarlanan top

1

Öndeki bisikletliyi 
geçmek için pedalı-

na basılan bisiklet

3

Durmak için frenine 
basılan otomobil

2

Daha fazla sallan-
sın diye arkasından     

itilen salıncak

4
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2. Kronoloji, gerçekleşen olayların tarihsel sıralanmasıyla alakalı bir bilim dalıdır. Tarih bilimiy-
le yakından ilgili olan bu bilim dalı, olayların ortaya çıkış süreçlerinin tarihlenmesi ve rapor-
lanmasıyla uğraşır. Meydana gelen belli başlı olaylar kronolojik sıraya göre bir şerit hâlinde
hazırlanır.

Bu bilgilere bakılarak kronoloji ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Öğrenmeyi kolaylaştırır. B) Sadece önemli kişileri tanıtır.
C) Akılda kalıcılığı sağlar. D) Hatırlamaya yardımcı olur.

3. Şahin Bey’in Kilis-Antep yolunda Fransızlarla yaptığı savaşta şehit düşmesi üzerine An-
tep’teki Kuvâ-yı Millîye birliklerinin komutanlığını Mustafa Kemal’in emriyle Kılıç Ali Bey üst-
lendi. Kılıç Ali Bey, şehri kuşatan ve top ateşine tutan Fransızların teslim olmaları yönündeki
çağrılarını reddederek mücadeleyi sürdürdü. Kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm Antepliler
modern silahlara sahip güçlü bir orduya karşı taş, sopa, balta, av tüfeği gibi silahlar kulla-
narak kahramanca savaştılar.

Bu bilgilere göre Antep savunması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Halk, işgalleri kabul etmek istememiştir.
B) Bağımsızlık için savaşmışlardır.
C) Tüm imkânsızlıklara rağmen sonuna kadar direnmişlerdir.
D) Ülke topraklarını genişletmek için mücadele etmişlerdir.

1. 

Bu infografiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Türk yurdunun işgali, ordusunun elinden alınması Kuvâ-yı Millîye hareketini başlatmıştır.
B) TBMM’nin açılmasından sonra, işgalci güçler Batı Cephesi’ndeki baskılarını artırmıştır.
C) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından işgalci güçler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır.
D) Sakarya Savaşı’ndan sonra düşman güçleri Anadolu’yu boşaltmıştır.

30 AĞUSTOS

26 AĞUSTOS 1922

27-29 AĞUSTOS

1921
1919

1920

Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf 
Devletleri, Anadolu’yu işgale başladı.

23 Ağustos’ta Sakarya’ da 22 gün 22 ge-
ce süren kanlı çarpışmaların ardından 
düşman ordusu durduruldu.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Bü-
yük Taarruz’u başlattı.

Şafak vakti başlayan harekatın devamın-
da Türk askeri, Tınaztepe’yi ele geçirdi ve 
Belentepe ile Kalecik Sivrisi’nden düşma-
nı uzaklaştırdı.

Türk ordusu, bütün cephelerde yeniden 
taarruza geçti.

28 ve 29 Ağustos’ta başarıyla sürdürülen 
taarruz, düşmanın 5’inci tümeninin etki-
siz kılınmasıyla neticelendi.

İtilaf donanması İstanbul’a, Fransızlar 
Adana’ya, İngilizler Urfa, Maraş, Sam-
sun ve Merzifon’a, İtalyanlar Antalya ve 
Anadolu’nun güneybatısına yerleşti.

TBMM’nin açılması üzerine işgal güç-
leri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve 
silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı.

Özellikle Batı Cephesi’nde hareketli-
lik başladı.

15 Mayıs’ta Yunan ordusu İzmir’e çı-
karma yaptı.

Türk milleti, işgallere karşı Kuvâ-yı Mil  -
lîye hareketini başlattı.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 
taarruz emrini verdi.

Büyük Taarruz, Dumlupınar’da 
Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi’nin kazanılmasıyla 
sonuçlandı.

Ardından Mustafa Kemal Paşa, 
“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, 
ileri !” emrini verdi.

27 Ağustos’ta Afyonkarahisar, 30 
Ağustos’ta Kütahya’nın kurtuluşunu, 
1 Eylül’de Gediz, 3 Eylül’de Emet 
ve Tavşanlı’nın kurtuluşları izledi.

Türk Ordusu, 9 Eylül’de İzmir’de 
Yunan ordusunu denize döktü.
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4. 

 Uzun yıllar bir arada yaşayan bir milletin ortaklaşa ürettiği duygu, düşünce, inanış ve ya-
şam biçimlerinin tümüne “millî kültür” denir.

 Türk kültürüne ait şemadaki unsurlardan kaç tanesi mimari ögeler arasındadır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Millî Kültür 
Ögeleri

 Tabloda belirtilen haritalarla aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ülkelerin yönetim biçimine B) Yeryüzü şekillerine
C) Ülke, il, ilçe sınırlarına D) Yükselti bilgilerine

5. 

İdari ve Siyasi Haritalar:

Ülkelerin başka ülkeler ile olan sınırları siyasi hari-
talarda gösterilmektedir. Ülkelerin kendi içlerinde-
ki ayrım ise idari haritalarda gösterilmiştir.

Fizikî Haritalar:

Yeryüzünde yer alan coğrafi şekilleri, fiziki açıdan 
değerlendiren haritalardır.
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Krokiler, herhangi bir yeri basit ve anlaşılır şekilde tarif etmeye yarayan kuş bakışı çizimler-
dir. Bu tür çizimleri inceleyerek okulumuzun çevresini, mahallemizi, yaşadığımız şehri veya 
köyümüzü daha yakından tanıyabiliriz.

Bu bilgilere göre kroki ile ilgili,
I. Belirli ölçülere göre çizilir.
II. Kuş bakışı olarak yapılan bir çi   zimdir.
III. Önemli yerler sembollerle ifade edilir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

7. 

6. 

Bu tabloya bakılarak,
I. Halk, Mustafa Kemal’in çağrısına karşılık vermiştir.
II. İstanbul Hükûmeti’nin işgaller karşısındaki tutumu eleştirilmiştir.
III. Halk, işgallere karşı millî birlikler oluşturmaya başlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Mustafa Kemal’in 
Amacı

• Halkı işgallere karşı
uyar   mak.

• Direniş cemiyetle-
ri ile halkı harekete
geçirmek.

Sonuç
• İstanbul Hükûmeti Mustafa

Kemal’i İstanbul’a çağırdı.
• Anadolu’nun birçok yerin-

de protesto mitingleri ya-
pıldı.

• Direniş cemiyetleri kurulma -
ya başladı.

Havza Genelgesi
• İşgallere karşı protesto miting  -

leri düzenlenecek.
• İstanbul Hükûmeti ve işgal güç-

lerine, işgalleri kınayan protes-
to telgrafları çekilecek.

• Silahlar teslim edilmeyecek ve
direniş cemiyetleri kurulacak.
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SOSYAL BİLGİLER BÖLÜMÜ BİTTİ.
İNGİLİZCE BÖLÜMÜNE GEÇİNİZ.

10. Havada meydana gelen ısınma, soğuma, rüzgâr, yağış, sis gibi değişimlere “hava olayla-
rı” denir. Hava olayları, birkaç saat içinde değişebileceği gibi bazen bir hafta boyunca sü-
reklilik de gösterebilir.

 Hava olaylarını önceden bilmenin faydaları arasında,
 I. Kara, deniz ve hava ulaşımının güvenli yapılmasını sağlar.
 II. Dışarı çıkarken giyilecek giysiler hakkında fikir verir.
 III. Çiftçilerin zarar etmesini önler.
 durumlarından hangileri gösterilebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

8. Doğal afetler; dünyayı ve insan yaşamını doğrudan tehdit eden, tamamen doğal neden-
lerle ortaya çıkan felaketlere verilen genel isimdir. Aynı zamanda ihmal, dikkatsizlik, çev-
re kirliliği gibi doğrudan doğruya insanların rol oynadığı nedenlerle de ortaya çıkabilmek-
tedir. Günümüzde en sık rastlanan doğal afetlerin başında deprem, yangın ve sel geliyor. 
Her doğal afetin ortaya çıkış nedenleri birbirinden farklıdır. Son yirmi yılda dünyayı etki-
si altına alan afetlerin artışında doğal alanların yok edilmesi ve sanayileşme gibi faktörler 
önemli rol oynamıştır.

 Bu açıklamaya göre doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Toprağın kaymasını önlemek için ağaç   landırma yapılmalı
B) Dere yataklarına ev yapılarak sel baskını önlenmeli
C) Depremlere karşı dayanıklı binalar inşa edilmeli
D) Doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetler artırılmalı

9. İnsanlar fiziksel özellikleriyle olduğu kadar ilgi alanlarıyla da başkalarından ayrılır. İnsanları 
birbirinden ayıran bu özelliklere “bireysel farklılık” denir. Bireysel farklılıklar fiziksel, duygusal, 
ilgi ve yetenek farklılıklarını kapsar. Çevremize baktığımızda insanların farklı işlerle uğraştığı-
nı gözlemleriz. Bunun sebebi ise her insanın farklı özelliklerinin olmasıdır. İnsanları gökkuşağı-
na benzetebiliriz. Gökkuşağı farklı renklerde olmasına rağmen bir bütünlük içinde hareket 
eder. İnsanlar da farklı ilgi alanları ile çeşitlilik oluşturur. Fakat bir bütün hâlinde hareket eder. 
İnsanlar ilgi duyduğu alanlarda yaptığı işlerle kendini göstermek ister. İlgi alanlarında ya-
pabildiklerini göstermek için birçok etkinliğe katılır.

 Bu açıklamadan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Küçük yaşlarda her çocuğun ilgi alanı aynıdır.
B) İnsanları birbirinden ayıran birden çok özellik vardır.
C) Bireyler, ilgi alanlarına uygun iş ve etkinliklere katılır.
D) Bireysel farklılıklar, toplumdaki bütünün parçasıdır.
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2. 

 Which of the following completes the 
conversation according to the picture 
above?

A) Sorry, not right now
B) Be quiet, please
C) Here you are
D) Close the door

 - - - - .
Give me the 
book, please.

Thank 
you.

3. 

 Which of the following completes the 
sentence above?

A) Turkey B) British
C) American D) German

Where are you 
from? I’m from  - - - - .

1. Give me the blue 
pencil case.

Give me two 
red notebooks.

Give me the 
ruler.

Give me the yellow 
school bag.

 Which of the following is suitable for the speeches above?

A)    B)  

C)   D) 



İlkokul 4. Sınıf 22 ERZURUM - Güneş Koleji

A İNGİLİZCE

4. 

coloring books

playing table tennis

learning English

playing badminton

Rose Ted Sue Peter

 According to the table above which of the following is NOT correct?

A)   B)  
I like coloring books 
and learning English.

I like playing table tennis but I 
dislike playing badminton.

C)   D) 
I dislike coloring books but 
I like learning English.

I dislike coloring books but 
I like playing badminton.

 According to the speech bubble who is 
Bob?

A)   B) 

C)   D) 

6. 
? Hi, I’m Bob. I like 

flying a kite.

 Who is Tracy?

A)   B) 

C)   D) 

5. 
Tracy can play the guitar.
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UYGULAMA BİTTİ.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

9. 

 Renda: Where is - - - - ?

 Ayşe: It’s in the south.

 Which of the following completes the 
sentence?

A) Sinop  B) İzmir
C) Adana D) Erzurum

EW

N

S

 According to the table above which of the following is CORRECT?

A) Roy can climb the tree, but Carter can’t.
B) Carter can ride a bike, but Roy can’t.
C) Roy can’t ride a horse but Carter can.
D) Carter can jump high, but Roy can’t.

7. 

Roy ✓ ✗ ✓ ✗

Carter ✗ ✓ ✗ ✓

10. Alex: What time is it?
Pearl: It is five o’clock.

 Which of the following is suitable for the 
dialogue above?

A)   B) 

C)   D) 

8. 

 Which of the following is NOT mentioned in the table above?

A)  B) C)  D)  

Monday Tuesday Friday

play chess do homework go to the playground

EVA’S ACTIVITIES






