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1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi he-
celerine doğru ayrılmıştır?

a. Kal - a - bal - ık - laş - ma
b. Kar - ın - ca - lan - mak
c. Tu - run - cu - laş - tı

2. Aşağıdakilerin hangisinde, eşya ve 
açıklaması yanlış verilmiştir?

a.

b. 

c.  

3.  Feride uyumadan önce dişlerini 
fırçalıyor.

Bu cümlede aşağıdaki sorulardan han-
gisinin cevabı yoktur?

a. Kim
b. Nerede
c. Ne zaman

4.     1. hediye
    2. arkadaşına
    3. aldı
    4. kardeşim

Numaralandırılmış sözcükler, anlamlı ve 
kurallı bir cümle oluşturmak için nasıl 
sıralanmalıdır?

a.  2, 4, 3, 1  b.  3, 1, 2, 4

  c. 4, 2, 1, 3

5. 

Bu resimdeki adamla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi kesinlikle söylene-
bilir?

a. Çiftlikteki misafirlerden biridir.
b. Hayvansever bir kimsedir.
c. Uzun süredir aynı yerde yaşamakta-
dır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili 
sözcük varlığın bir özelliğini belirtme-
miştir?

a. Bahçeden kırmızı elma topladım.
b. Ödevlerimin hepsini bitirdim.
c. Ortada yuvarlak masa var.
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TÜRKÇE
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Birkaç kişinin oturabi-
leceği genişlikte kol-
tuk, çekyat.

Bir yere çıkmaya 
veya bir yerden in-
meye yarayan basa-
maklar dizisi.

Yağ kızdırma, yiyecek 
kızartma vb. işlere 
yarayan, uzun saplı 
yayvan kap.
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7.  

  Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşa-
ğıdakilerden hangisi gelmelidir?

 a. veya   b. ama  

   c. fakat

8 ve 9. soruları yukarıdaki metne göre 
cevaplayınız.

8. Çocuk anne ve babasından ne iste-
mektedir?

a. Oyuncak almalarını
b. Örnek anne, baba
c. Sevecen ve anlayışlı olmalarını

9. Çocuğun anne ve babasına güveni 
neden azalmaktadır?

a. Sözlerini tutmamaları
b. Yanlış yapmaları
c. Ona kötü davranmaları

10. ’ Bugün okul kapalı.’’ cümlesinde 
altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı kaç 
harftir?

a. 2   b. 3   c 4

11. ‘’Eşyalarımızı valize tıka basa dol-
durduk.’’ Cümlesinde ‘’valiz’’ yerine 
aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? 

a. kutu       b. cüzdan     c. bavul

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
çoğul ad vardır?

a. Bugün kalem aldım.          
b. Şu ağaçlar kurumuş.          
c. Ceren pasta yaptı.

13. Hangi cümlede yazım yanlışı yapıl-
mamıştır?

a. Ahmet mi hasta olmuş?
b. Bunu senmi yapacaksın?
c. Güzelmi güzel bir oyuncak aldım.

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden 
hangisinin ilk harfi büyük yazılmalıdır?

a. Kedi bahçedeki ağacın arkasına 
saklandı.
b. Memleketi van  hakkında bize bilgi 
verdi.
c. Bu sene köye teyzem de bizimle 
gelecek.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin 
sonuna soru işareti getirilmelidir?

a. Olanları görünce gülmeye başladı
b. Aklımdan geçenleri hemen anladı
c. Bu ay hangi kitabı okudu

ilkokul1.com

Bence bu duvarı boyamak 
için sarı renk ................. beyaz 
renk boya kullanmalısın.

 Sevgili Ailem, 
 Siz beni şımartmayın. Bana yerli 
yersiz sözler de vermeyin. Sözünüzü 
tutmayınca sizlere güvenim azalıyor. 
 Beni eğitirken ara sıra yanlışlar 
yapabilirsiniz. Bunları çabuk unutu-
rum. Ancak birbirinize saygı ve sev-
ginizin azaldığını görmek beni yara-
lar. 
 Benden örnek çocuk olmamı 
istemezseniz, ben de sizden kusur-
suz anne, baba olmanızı beklemem. 
Sevecen ve anlayışlı olmanız bana 
yeter.



1. 

Masanın üzerinde aşağıdakilerden han-
gisine benzeyen nesne en çoktur?

a. Prizma  b. Silindir     c. Küre

2.  Ali’nin 2, Veli’nin 1 elması vardır.
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa Ali 
ve Veli elmaları eşit paylaşmış
olur?

a. Ali, Veli’ye 2 yarım elma verirse
b. Ali, Veli’ye 1 yarım elma verirse
c. Ali, Veli’ye 1 bütün elma verirse

3. 

Yukarıdaki işlemlerde      ve      ile 
gösterilen sayıların toplamı kaçtır?

a. 4   b. 7   c. 19

4.

Mayıs ayının ikinci çarşamba günü ayın 
kaçıdır?

a. 20  b. 13   c. 6

5. Aşağıdakilerin hangisindeki ellerde 
toplam 5 parmak kapalıdır?

a.    b.

    c.

6. Bir günde 3 sayfa kitap okuyan Ali, 
bir haftada kaç sayfa kitap okur?

a.  10  b. 15   c. 21

7. Kilogramı 2 TL’den 5 kilogram kivi 
aldım. Manava 20 TL verdiğime göre 
kaç lira para üstü almam gerekir?

a. 10  b. 30   c. 15

8.

Yukarıdaki otobüse binecek sondan 5. 
kişi kimdir?  

A) Mustafa   B) Yeliz     C) Fatih

9. Aşağıdakilerden hangisi uzunluk 
ölçme birimidir?

a. metre        b. kilogram     c. litre
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MATEMATİK
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10. 

Mert çeşmeye kaç adım uzaklıktadır?

a. 10    b.  12       c. 20

11. 

Yukarıdakilerden kaç tanesi tartı ara-
cıdır?

a. 1   b. 2   c. 3

12. 

Efe’nin topladığı kiraz sayısı aşağıdaki-
lerden hangisi olabilir?

a. 75    b. 78  c. 74

13. 

Resimde aşağıdakilerden hangisine 
örnek yoktur?

a. Karesel bölge  b. Üçgensel bölge

        c. Dikdörtgensel  bölge

14.

Çocukların ellerindeki kartlarda yazılı 
olan sayılar bir örüntü oluşturmaktadır. 
Elindeki kartı ters çevirmiş olan çocu-
ğun kartında yazan sayı kaçtır?

a. 23  b. 24   c. 25

15. Çetin, yanında 4 arkadaşı ile 
birlikte evde oyun oynuyordu. 25 tane 
oyuncak arabayı aralarında eşit ola-
rak paylaşmaya karar verdiler. 
 Buna göre arabaları eşit olarak 
paylaşan Çetin ve arkadaşlarına kişi 
başı kaçar tane araba düşer?

a. 4   b. 5   c. 6
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Baskül

Elektronik Terazi

Saat

Cetvel

Metre

Eşit Kollu Terazi

Efe, kiraz ağacın-
dan yaklaşık olarak 
70 tane kiraz top-
ladığını söylüyor.  
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HAYAT BİLGİSİ
1. Ayla, okula gitmeden önce kahval-
tı yapar. Sonra kişisel bakımını yapar. 
Ayla kişisel bakımı için aşağıdakilerden 
hangisini her gün kullanmaz?

 a. tarak  b. diş fırçası
    c. tırnak makası

2. Aşağıdakilerden hangisinde $hazır 
ol# vaziyetinde durulur?

a. Aşı olurken 
b.Tiyatro oynarken
c. İstiklal Marşı okunurken

3. “Mustafa Kemal .......... yılında ............. 
‘te doğdu. .......... yılında .............. ’da öldü”    
boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir?

a. 1881- İstanbul- 1938 - Ankara                                                 
b. 1881- Selanik- 1938 - Ankara                                                
c. 1881- Selanik - 1938 - İstanbul

4.  Semih okula gitmek için önce oto-
büse bindi, iskeleye kadar gitti. Bura-
dan vapura binerek karşıya geçti. Sir-
keciden trene binerek okuluna
vardı.
Semih yolculuğu boyunca hangi ulaşım 
yolundan yararlanmamıştır?

a. Hava yolu   b. Demir yolu
  c. Kara yolu

5. Bayrağımızda aşağıdaki şekillerden 
hangisi yoktur?

a. ay      b. güneş   c. yıldız

6. Mehmet şemada verilen organlar 
ve görevleri aşağıdaki gibi yazmıştır.

Görevi:
Besinleri 
biraz
parçalayıp
karıştırır.

Görevi:
Nefes alıp 
vermemizi 
sağlar

Görevi:
Vücudumuza 
kan pompa-
lar.

 Mehmet’in bu çalışması için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenir?

a. Bütün organların görevini doğru 
yazmıştır.
b. Kalp ve akciğerin görevini doğru, 
midenin görevini yanlış yazmıştır.
c. Mide ve kalp şekillerinin birbiriyle 
yeri değiştirilirse görevleri doğru olur.

7. Ahmet 3 günlük akşam yemeğinde 
yediklerinin listesini aşağıdaki tabloda
göstermiştir.

Buna göre Ahmet hangi akşam yeme-
ğinde dengeli beslenmemiştir?

a. 1.gün      b. 2.gün   
    c. 3.gün
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8. Aşağıda bir mesleğe ait bazı özel-
likler verilmiştir.

Buna göre özellikleri verilen meslek 
hangisidir?

a. Hakimlik  b. Veterinerlik
  c. Doktorluk

9. Arkadaşınızın silgisini, aşağıdaki 
ifadelerden hangisiyle istemeniz doğru 

olmaz?

a. Silgini bana uzat!
b. Silgini kullanabilir miyim?
c. Silgine ihtiyacım var, alabilir miyim?

10. Okul kurallarına neden ihtiyaç 
duyarız?

a. Düzenli beslenmek için
b. Okullar inşa etmek için
c. Sağlıklı ve düzenli bir eğitim ortamı 
sağlamak için

11. Aşağıdakilerden hangisi cumhuri-
yetin ilanıyla halkımızın kavuştuğu hak 
ve özgürlüklerden biri değildir?

a. Oy kullanmak b. Seyahat etmek
  c. Top oynamak

12. Aşağıdakilerden hangisi temel ihti-
yaçlarımızdan biridir?

  a. Beslenme            b. Gezme      
  c. Oyuncak alma

13. 
a. Fırıncı     1. Sebze ve meyve satar.
b. Terzi     2. Ekmek yapar.
c. Manav     3. Besin yetiştirip üretir.
d. Çiftçi     4. Giysi diker.

Yukarıdaki meslekler ile bu meslek
sahiplerinin yaptıkları işlerin eşleştirmesi
aşağıdakilerin hangisinde doğru
yapılmıştır?

a. a-3 , b-2 , c-4 , d-1
b. a-2 , b-1 , c-3 , d-4
c. a-2 , b-4 , c-1 , d-3

14. Murat’ın köyde oturduğu ev bah-
çelidir. Murat’ın ailesi hayvan besle-
meyi sever ve onlardan faydalanırlar. 
Bahçelerinin içinde kovan ve kümes,
dışında ise ahırları bulunur.

Buna göre Murat’ın ailesi aşağıdakile-
rin hangisinde verilenlerin tamamını
beslemektedirler?

a. Arı, tavuk, inek
b. İnek, kedi, at
c. Kedi, arı, at

15. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir 
tüketicinin özelliklerinden  değildir?

a. Son kullanma tarihi geçmemiş besin-
leri almak
b. Alışverişte ihtiyaçlarına öncelik ver-
mek
c. İhtiyacı olan ayakkabının her rengin-
den almak
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İNGİLİZCE
1. 5x2= ?   işleminin sonucunun İngiliz-
ce yazılışı hangisidir?

a. ten       
b. eight        
c. nine

2.  Bayrağımızın renkleri İngilizce ola-
rak aşağıdaki seçeneklerden hangisin-
de verilmiştir?

a. black - white
b. yellow - red
c.  red - white

3.

Yandaki görseli ifade eden seçenek 
hangisidir ?                                                                                                                                 

a. dance  
b. walk
c. swing

4. “jump” kelimesinin Türkçe karşılığı 
nedir? 

a. koşmak      
b. zıplamak      
c. dans etmek

5. 

Aşağıdakilerden hangisi konuşma balo-
nundaki sorunun cevabı olamaz?

a. Great, thanks. 
b. I’m Ali. 
c. My name is Nehir.
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What is your 
name?


