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2. HAFTA 

TEST-4 

TALİHİN ANAHTARLARI 

 Mısır ülkesinde bir padişah yaşarmış. 

Padişah Mehmet, ne kadar sert ve 

disiplinli, ise o kadar adaletli ve haksever 

biriymiş. 

 Bu padişah, babasının halktan zorla 

topladığı vergilerle biriktirdiği serveti; 

bilginleri korumak, fakirleri gözetmek, 

yetimleri doyurmak, yiğitleri ödüllendirmek 

için kullanmış. Böylece halkın arasında haklı 

bir sevgiye ve itibara sahip olmuş. 

 Padişah sağladığı barış ve hoş görü 

ortamı, Nil’in düzenli akması sayesinde 

ürünlerin bereketli olması ile de bir kat 

daha artmış. Halk mutluluk ve huzur 

içerisinde yaşamını sürdürür olmuş. 

 Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman, 

sarayın ileri gelenleri arasında adaletsiz 

maaş alanlar varmış. Kimi çok hizmet edip 

fazla iş gördüğü haldeaz para, kimi az 

hizmet edip hiç iş görmediği halde çok para 

alıyormuş. Bu da insanlar arasındaki hoş 

görüyü, saygıyı ve sevgiyi ortadan 

kaldırıyor, huzursuzluk yaratıyormuş. 

Padişah bu adaletsiz duruma bir çare 

bulmak için sarayda çalışanları huzuruna 

çağırmış. 

5N 1K sorularını metine göre 

cevaplayınız. 

1-Kim adaletsiz maaş alıyormuş? 

………………………………………………………………………… 
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2-Sultan Mehmet ne zaman sarayın ileri 

gelenlerini huzuruna çağırmış? 

…………………………………………………………………………… 

3- Sultan Mehmet babasının halktan zorla 

topladığı vergilerle ne yapmış? 

…………………………………………………………………………… 

4- Halk nerede mutluluk ve huzur 

içerisinde yaşıyormuş? 

……………………………………………………………………………

……… 

5-Sultan Mehmet nasıl bir padişahmış? 

…………………………………………………………………………… 

6-Sultan Mehmet sarayın ileri gelenlerini 

niçin huzuruna çağırmış? 

…………………………………………………………………………… 

 

7-Düşmek sözcüğü aşağıdakilerin 

hangisinde “azalmak, eksilmek” anlamında 

kullanılmıştır? 

A) Olgunlaşan meyveler dalından düştü.                

B) Bu hafta altın fiyatları iyice düştü. 

C) Onun gülümsemesi zaman zaman aklıma 

düşüyor. 

D) Kadıköy hangi tarafa düşüyor. 

 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde   -lar, 

-ler eki eklendiği sözcüğe çoğul anlamı 

katmamıştır? 

A) Sıranızın altındaki çöpleri çöp kutusuna 

atınız 

B)Odandaki oyuncakları toplamalısın. 

C) Erenler pikniğe gittiler. 

D)Poşetleri taşımanıza yardım edebilirim. 
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9-“ Havada keskin bir yanık kokusu vardı.” 

Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi 

anlamda kullanılmıştır? 

A) mecaz anlamda 

B) gerçek anlamda 

C) terim anlamında 

D) sözlük anlamında 

 

10- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

karşılaştırma yapılmıştır? 

A)Hafta sonu balık tutmaya gideceğiz. 

B)Ahmet, Eren’den fazla balık tutmuştu. 

C) Alabalığı çok severim. 

D) Bu hafta bir kitap okudum. 

 

11-”Darıca Hayvanat Bahçesi’n…. Kaplan 

gördüm.”  cümlesini anlamlı bir biçimde 

tamamlamak istersek aşağıdaki hangi eki 

getirmemiz gerekir? 

A)  - de     B)  - e       C)  - ni D)  - in 

 

12-“ Okul - Öğretmen” sözcükleri 

arasındaki ilişkinin benzeri 

aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Hastane – Sağlık ocağı       

B) Karakol – Hapishane        

C) Mahkeme - Hâkim  

D) Çocuk Parkı – Salıncak 

 

13- “ Telefonu açtığımda annemin sesini 

duyunca heyecandan konuşamadım.”     

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

yukarıdaki cümlede yoktur? 

A) Ne zaman konuşamadın? 

B) Kiminle konuşamadın? 

C) Nasıl konuşamadın? 

D) Neden konuşamadın? 
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14-“ 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, günün 

anlam ve önemini belirten bir konuşma 

yaptım.” 

        Cümlesi ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A)  İçerisinde özel isim vardır. 

B)  Cümlede kesme işareti kullanılmıştır. 

C)  Yedi sözcükten oluşmuştur. 

D) Milli bir bayramda yapılan etkinlik 

anlatılmıştır.      

 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

A) Aşağı yukarı sizin yaşlarda bir çocuktu. 

B) İleri geri konuşması beni sinir ediyordu. 

C) Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz 

gece. 

D)Köşeyi dönünce iri yarı bir adamla çarpıştım. 

 

16- “ oğlum – dedi – konuşmaya –anne – 

başlayınca – ilk ” verilen kelimelerden kurallı 

ve anlamlı bir cümle kurarsak baştan ikinci 

sözcük hangi kelime olur? 

A) dedi B) anne 

C) konuşmaya D) ilk 

 

17 –Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep 

sonuç ilişkisi vardır? 

A)Yeterince ders çalışmadığı için yazılıdan 

düşük not almış. 

B) Ahmet Ali’den daha çalışkandır. 

C) Bir dakikada senden daha fazla kelime 

okuyabilirim. 

D) İnsanlara yakışan en güzel şey 

gülümsemektir. 

 

18- Aşağıdakilerden hangisi sözcükte en önce 

gelir? 

A)araba B) araç C) aralık D) arazi 
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TEST-6 

DELİ DUMRUL 

Deli Dumrul adında bir er vardı. Kuru 

bir çayın üzerine köprü yaptırmıştı. Köprüden 

geçenlerden otuz akçe alırdı. 

Geçmeyenlerden döve döve kırk akçe alırdı. 

Niçin böyle ederdi? Çünkü “Benden deli, 

benden güçlü yiğit varsa çıksın savaşalım.” 

isterdi.  Yiğitliğine güvenirdi. 

   Deli Dumrul atını sürüp geldi.  

    -  Bre, benim köprümün başında ne 

ağlarsınız? Niye yas tutarsınız? dedi.  

Söylediler: 

   - Hanım, bir yiğidimiz öldü, ona ağlarız. 

   - Yiğidinizi kim öldürdü? 

   - Vallahi, bey yiğit, Allah’tan buyruk oldu. 

Al kanatlı Azrail de geldi, yiğidin canını aldı. 

 Deli Dumrul kızdı: 

    - Bre Azrail dediğiniz kimdir ki, adamın 

canını alır? Ya Allah! Azrail’i benim gözüme 

göster, savaşayım, çekişeyim, yiğidin canını 

almasın, dedi. Döndü evine geldi. 

      Tanrı’ya Deli Dumrul’un sözleri hoş 

gelmedi. “ Bak sen şu Deli’ye. Benim birliğimi 

bilmez, bana şükür kılmaz.” dedi.      

    Azrail’e buyruk verdi. 

   - Var git o deli oğlanın gözüne görün, 

benzini sarart, canını hırlat, al, dedi. 

     Deli Dumrul kırk yiğidi ile birlikte yiyip 

içip, otururken birdenbire Azrail geldi. 

Azrail’i kimse görmedi. Deli Dumrul’un görür 

gözü görmez oldu. Tutar eli tutmaz oldu. 

 

5N 1K sorularını metine göre cevaplayınız. 

1- Allah’a Azrail’i benim gözüme göster, 

savaşayım, çekişeyim, diyen yiğit kimdir? 

………………………………………………………………………………… 

2- Azrail Deli Dumrul’un karşısına ne 

zamançıkmış ? 

…………………………………………………………………………… 

3- Deli Dumrul köprüden geçmek 

istemeyenlere ne yapıyormuş? 

…………………………………………………………………………… 

4- Deli Dumrul nerelerde köprü yapmıştır? 

…………………………………………………………………………… 

5- Deli Dumrul nasıl bir adammış? 

…………………………………………………………………………… 

6- Deli Dumrul niçin kuru çay üzerine bir 

köprü yaptırmış? 

…………………………………………………………………………… 

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 

farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? 

A) Bu sabah erkenden uyandım 

B) Kahvaltı yapmadan evden çıkmam 

C) Bugün kimlerin kahvaltı yapmadığını 

biliyorum 

D) Bugün kahvaltı yapmayan var mı 

 

8-Aşağıdaki noktalama işaretlerinden 

hangisi yazı içerisindeki başkasına ait bir 

cümleyi belirtmek için kullanılır? 

A) Nokta                    B) Virgül 

C) tırnak işareti      D) ünlem işareti 

 

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece 

sayısı diğerlerinden fazladır? 

A) Hafta sonu balık tutmaya gittik. 

B) En sevdiğim tatlı revanidir. 

C) Dedemin aldığı hediye çok güzel. 

D) Kardeşimle birlikte oynuyorum. 
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10- Aşağıdaki cümlelerden hangisi devrik 

cümledir? 

A) Hemen yapmalısınız resimlerinizi. 

B) Yapılan resimler panoya asıldı. 

C) 15 Temmuz şehitleri temalı resimler 

yaptık. 

D)  Yağmur yağdığı için teneffüste bahçeye 

çıkmayın. 

 

11-“Dün bir yağmur yağdı ki anlatamam, her 

yeri su bastı.” Aşağıdaki sorulardan 

hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede yoktur? 

A) Ne zaman yağdı? 

B) Nasıl yağdı? 

C) Nereyi su bastı? 

D) Ne yağdı? 

 

12-Aşağıdakilerden hangisinde işin yapılması 

bir şarta bağlı değildir? 

A) Köyden gelirse size söylerim.      

B) Yağmur yağarsa ekinler büyür. 

C) Para verirsen alışveriş yaparım. 

D) Esma bugün okula gitti. 

 

13-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde     “ 

temiz ”  kelimesi mecaz anlamda 

kullanılmıştır? 

A) Temiz bir ahlaka sahip olduğun için seni 

kutlarım. 

B) Temiz bir çorap giyinmelisin 

C) Sınıfınızı temiz tutmalısınız.      

D) Sınıfın tahtasını kim temizlemek ister? 

 

 

 
14-Yukarıdaki çocuğun verdiği bilgiyi 

dikkate aldığımızda Aşağıdakilerden 

hangisinde –de bağlaç olarak 

kullanılmıştır? 

A)  Selda’nın ablasında aynı çantadan 

var. 

B) Selda da bizimle gezmeye gelecekmiş. 

C)  Kerem’in kardeşi okulda yoktu. 

D) Çarşıda karşılaştığımızda birlikte 

gezelim mi dedim. 

 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

karşılaştırma yapılmıştır? 

A) Türkçe dersini matematikten daha 

çok seviyorum. 

B) üçüncü teneffüste oyun oynayalım mı? 

C) Arabanın tekeri patlamıştı. 

D) Kitabımı okuyup bitirdim. 

 

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Ayşe teyze evinde tek başına yaşıyor. 

B) Yanlız yaşamak çok zordur. 

C) Plastikleri geri dönüşüm kutusuna 

attın mı? 

D) Köprüden geçene kadar akla karayı 

seçtik. 
 

 

     Bir cümlede -de’nin durum 

eki mi, bağlaç mı olduğunu 

anlamak için cümledeki ”de” 

den sonra bağlaç olarak ikinci 

bir “de” getirilir. Eğer 

cümlede “de” bağlacı varsa 

cümle “de” bağlacını kabul 

etmeyecektir. 

http://www.egitimhane.com


3. HAFTA 

TEST-7 

 

MEŞE AĞACI 

Meşe ağacı hiç mutlu değilmiş. Yağmur 

yağıyor, rüzgâr esiyor, güneş açıyor, 

mevsimler geçiyormuş.  Ama meşe ağacı bir 

türlü mutlu olamıyormuş. Uçup giden 

kuşlara, yerde gezen otlara ve komşu 

ağaçlara bakıyormuş. Hepside çok 

mutluymuş. 

Meşe ağacı bir gün ağlayarak bende mutlu 

olmak istiyorum demiş. 

Baba sincap, onun yanına gelmiş ve meşe 

ağacına: 

- Sizin dallarınız çok güzel görünüyor. 

Gövdenizde kuvvetli izin verirseniz, buraya 

taşınabilir miyim? 

Meşe ağacı bu teklifi kabul etmiş. Sincap 

ağacın gövdesine güzel bir ev yapmış. 

Sincap, hanım ve üç yavrusuyla birlikte 

meşe ağacının evine taşınmışlar. 

       Nefise AKÇATARLAR 

5N 1K sorularını metine göre 

cevaplayınız. 

1-Meşe ağacıyla kim konuşmuş? 

………………………………………………………………………… 

2- Meşe ağacı, ne zaman ağlayarak bende 

mutlu olmak istiyorum demiş? 

………………………………………………………………………… 

3-Sincap meşe ağacına nesöylemiştir? 

………………………………………………………………………… 

4-Sincap nerede ev yapmıştır? 

………………………………………………………………………… 
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5- Meşe ağacı nasıl mutlu olmuş? 

……………………………………………………………………………… 

6- Sizce meşe ağacı niçin mutlu değilmiş? 

……………………………………………………………………………… 

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde              -

de, -da’nın yazımı ile ilgili bir hata 

yapılmıştır? 

A) Yurdanur, Öznur bir de Berna tiyatroya 

gittik. 

B) Gelenler arasında onu göremedim. 

C) Şarkı söylemese de olur. 

D) Yaşadıklarımızın aramız da kalacağına söz 

verdi. 
 

8-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 

gelen noktalama işareti yanlış getirilmiştir? 

A) Dün gece yağan yağmur sele sebep olmuş. 

B) İnsanlar güzel bir iş bulabilmek için 

sınavlara girmek zorundalar… 

C) Verdiğim hikâye kitaplarını kimler okudu? 

D) Bugün sinemaya gitmek istiyorum. 
 

9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden 

sonuç ilişkisi vardır? 

A) Hafta sonu abim sınava girdi. 

B) Derslerine çok çalıştığı için sınavı iyi 

geçmiş. 

C) Kitap okumayı çok severdi. 

D) Sınavdan bir gün önce çok eğlendiler. 

 

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 

çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? 

A)Pazartesi günü okulda tiyatro gösterisi 

varmış? 

B) Ahmet hasta olunca doktora gitmiş.  

C) Bindiğim otobüsün tekeri patladı. 

D) Dedeme artık yaşlandın dedim. 
 

Rectangle

Rectangle

FreeText
3



 

TÜRKÇE 
 

11-“ Çocuklar birbirine zarar vermeden 

oynuyorlar.”  

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 

yukarıdaki cümlede yoktur? 

A) Ne zaman oynuyorlar? 

B) Kim oynuyor? 

C) Nasıl oynuyorlar? 

D) Çocuklar ne yapıyorlar? 

 

12-Aşağıdakilerden hangisi bir cümle 

değildir? 

A) Pencerenden dışarıdaki çocukların 

oyunlarını izledik. 

B) Yağan yağmurun taneleri cama 

C) Anneme sarılıp “Seni çok seviyorum 

anne” dedim. 

D) Dedemin aldığı oyuncakla akşama kadar 

oynadım. 

 

13-Yazdığımız bir kelimenin doğru yazılıp 

yazılmadığını nasıl kontrol edebiliriz? 

A) Sözlüğe bakarak 

B) Birine sorarak 

C) Dergilere bakarak 

D) imla kılavuzuna bakarak 

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

karşılaştırma yapılmamıştır? 

A) Resim dersini müzik dersinden çok 

seviyorum. 

B) Kışın günler, yazdan daha kısadır. 

C) Ezo Gelin çorbası içebilir miyim? 

D) Elmayı mandalinaya tercih ederim. 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı bir 

cümledir? 

A) Elmanın iki yarısı gibi birbirine 

benziyorlardı. 

B) Oynadım tüm gün parkta. 

C) Oturdum hemen ilk gördüğüm koltuğa. 

D) Okuyordum yeni aldığım hikâye kitabını. 
 

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece 

sayısı diğerlerinden fazladır? 

A) Nihayet beklenen kar yağmaya başladı 

B) Kapalı havaları hiç sevmiyorum 

C) Güneşli bir ilkbahar gününde sahilde 

köpeğimle yürümek isterim. 

D) Tüm Sokak tertemiz süpürülmüş ve 

çiçeklerle süslenmişti. 

 

17-Aşağıdaki özel adların hangisinin yazımı 

doğrudur? 

A)Ataşehir’in Mevlana Mahallesi’nde 

oturuyoruz. 

B) Elazığ’lılar sevecen insanlardır. 

C) Erzurumun soğuğu meşhurdur. 

D) Esranın kalemi kaybolmuş. 

 

18- Aşağıdaki cümlelerdeki  -ki ekinin yazımı 

ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

A) Aşağıdaki çöpleri görüyor musunuz? 

B) Çantanda ki defterini çıkarır mısın? 

C) Şimdi söylüyorum ki unutmayasın. 

D) Sabahki hareketlerine bir anlam 

veremedim. 

 

19- Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte 

en sonda yer alır? 

A)kazak 

B) kazık    

C) kazma            

D) kaz 
 



 

16-Annesi ( ) 

 ( ) İnsanlara karşı dürüst olmalısın( )dedi ( ) 

Yukarıdaki diyalogda ayraç ( ) içerisine 

aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri 

sırayla getirilmelidir? 

A)  ( . )  ( _ )  ( , ) ( . ) 

B)  ( : )  ( _ )  ( , ) ( . ) 

C)  ( . )  ( - )  ( , ) ( ? ) 

D)  ( . )  ( _ )  ( ! ) ( . ) 

 

17-“…………..yaptığı resimleri çok 

beğeniyorum?” cümlesinde noktalı yere hangi 

kelime gelmelidir? 

A) senin     B) onun    C) bizim      D) sen 

 

18- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep 

sonuç ilişkisi vardır? 

A) Çok hızlı gitmeyin. 

B) Arkadaşıyla çarpışınca yere düşmüş dizi 

kanamış. 

C) İstediğiniz resmi yapabilirsiniz. 

D) Arkadaşın neden okula gelmemiş? 
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Aşağıda verilen rakamlarla belirtilen sayıları 

yazınız? 

 
a) Rakamları farklı dört basamaklı en büyük 

sayı kaçtır? 

………………………………………………… 

b) Rakamları farklı dört basamaklı en küçük 

sayı kaçtır? 

………………………………………………… 

c) Rakamları farklı dört basamaklı en büyük 

çift sayı kaçtır? 

………………………………………………… 

d) Rakamları farklı dört basamaklı en büyük 

tek sayı kaçtır? 

………………………………………………… 

 

 
a) Rakamlarıyla yazılacak dört basamaklı en 

büyük çift sayı kaçtır? 

………………………………………………….. 

b) Rakamlarıyla yazılacak dört basamaklı en 

büyük tek sayı kaçtır? 

………………………………………………….. 

c) Rakamlarıyla yazılacak dört basamaklı en 

büyük çift sayı ile en büyük tek sayının 

toplamı kaçtır? 

 

 
4 – 5 – 6- 5 

 
1 – 6 – 3 - 9 
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 Dört basamaklı en büyük çift ve en 

küçük tek sayının toplamı ile farkı 

kaçtır? (Cevaplarınızı aşağıdaki kutuların 

içine yazınız.) 

 

Rakamları farklı dört basamaklı en 

büyük çift sayı ile en küçük tek sayının 

toplamı ile farkı kaçtır?  

 

Rakamları farklı en büyük dört 

basamaklı sayı ile rakamları farklı en 

küçük üç basamaklı sayının toplamı ile 

farkı kaçtır? 

 

Üç basamaklı en büyük tek sayı= …………. 

Dört basamaklı en küçük çift sayı= ……… 

Dört basamaklı en büyük sayı= ………. 

 



 

 

ÇÖZÜMLENMİŞ HALİ VERİLEN 

SAYILARI ALTTAKİ BOŞLUKLARA 

YAZINIZ. 

 

MATEMATİK 

 

 



 

AŞAĞIDA VERİLEN SAYILARIN 

ÇÖZÜMLEMELERİNİ ALTTAKİ 

BOŞLUKLARA YAZINIZ. 

 

 
 

AŞAĞIDAKİ ÖRÜNTÜNÜN KURALINI 

BULUP SONRAKİ ADIMI BOŞ 

BIRAKILAN YERE YAZINIZ. 

 

 

MATEMATİK 

AŞAĞIDAKİ ÖRÜNTÜLERDE ÖRÜNTÜ 

KURALINI BOZAN SAYIYI BULUP 

DOĞRUSUNU YAZINIZ. 

 

 

 



 

MATEMATİK 

Aşağıda verilmeyen toplanı yanda boş 

bırakılan kutunun içine işlemi yapıp 

cevabı bulunuz. 

 

 

 



 

MATEMATİK 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aşağıda verilen toplama 

işlemlerinin sonucunu tahmin edip 

tahmin ile gerçek sonucu 

karşılaştırınız? 

 

Aşağıda verilen sayıların en yakın 

olduğu onluk ve en yakın olduğu 

yüzlüğü boşluklara yazınız? 

Rectangle



 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen elemanları bulunuz. 

 

 

MATEMATİK 



 

MATEMATİK 

Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinin 

sonucunu tahmin edip tahmin ile gerçek 

sonucu karşılaştırınız? 

 

 

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini yapınız? 

 



 

MATEMATİK 

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa 

yoldan yapınız? 

 

Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin 

sonucunu tahmin edip tahmin ile gerçek 

sonucu karşılaştırınız? 

 



 

Aşağıda verilen bölme işlemlerini yapınız? 
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Aşağıda verilen sayıları sembol 

kullanarak büyükten küçüğe doğru 

sıralayınız? 

 

MATEMATİK 

Aşağıda verilen sayıları sembol kullanarak 

küçükten büyüğe doğru sıralayınız? 

 

 

 



 

Aşağıda verilen problemleri çözünüz. 

 

 

 

 

 1.Bir günde 205 kg mandalina satan 

bir manav bir ayda kaç kg mandalina 

satmıştır? (1 ay 30 gün alınacaktır.) 

Çözüm: 

 
 

 
 2.Yasin’ in parası Ali’nin parasının 6 

katının 32 fazlası kadardır. Ali’nin 

parası 78₺ olduğuna göre Yasin’in 

parası kaç ₺ dir? 

Çözüm: 

 

 3.Bir anne elindeki 567 tane cevizi 7 

kardeşe eşit olarak paylaşmaktadır. 

Buna göre her bir kardeşe kaç adet 

ceviz düşmüştür? 

Çözüm: 

 

 4.Bir market bir günde 12 koli 

yumurta satmaktadır. Bir koli 

yumurta 30 adet olduğuna göre, bu 

market bir haftada kaç adet yumurta 

yatmıştır? 

Çözüm: 

 

 

 

 

 

 5. Bir tren birinci durakta 47 yolcu 

almıştır. İkinci durakta ise ilk 

durakta binen yolcuların 3 katının 24 

fazlası binmiştir. İnen yolcu olmadığa 

göre trende kaç yolcu vardır? 

Çözüm: 

  6.Özgür Bey elindeki 285 ₺’ yi 5 

çocuğuna eşit olarak paylaştırmıştır. 

En büyük çocuğun başta 24 ₺ 

olduğuna göre son durumda kaç ₺ si 

olmuştur? 

Çözüm: 

  7.Kare şeklindeki bir arazinin etrafını 

tel 9 sıra tel çekilmiştir. Arazinin bir 

kenarı 60 metre olduğuna göre toplam 

kaç metre tel kullanılmıştı? 

Çözüm: 

 

 8.Bir toplama işleminde birinci 

toplanan 4543 ve toplamda 8458 

olduğuna göre ikinci toplanan kaçtır? 

Çözüm: 
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A. Aşağıdaki kesirleri örneklere uygun olarak şekillerle gösteriniz. 

6
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Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 
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Aşağıdaki problemler çözünüz. 

1- Okulun kantininde 140 adet su vardır. Bu 

suyun 
5

7
’ i kullanıldı. Kantinde kaç adet su 

kaldı? 

                                      

                                      

                                      

                   

                   

                   

                    

2- Bir okuldaki 200 öğrencinin 
2

5
 ‘si kızdır. Bu 

okuldaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? 

                                      

                                      

                   

                                                         

                   

                    

3-Yusuf, 560 sayfalık hikâye kitabının ilk gün  
3

8
 ‘ünü, 2.gün 40 sayfasını okudu. Ceren’in 

okunacak kaç sayfası kaldı?                                                                                                                 

                                      

                                      

                   

                                                         

                    

 

4-Bir otobüsteki 36 yolcunun 
4

6
 ‘ü 

bayandır. Buna göre bu otobüsteki erkek 

yolcu sayısı kaçtır?    

                                 

                                 

                                 

                

 

                

 

                

 

                                 

 

5-Bir kümeste 100 tavuk vardı. Bu 

tavukların önce 1/10’ unu, daha sonra 

2/10’ u satıldı. Geriye kaç tavuk kaldı? 

 
                                 

                                 

                                 

                

 

                

 

                

 

                                 

 

6-Bir sınavda 100 soru sorulmuştur. 

Soruların 4/5’ ini cevaplayan öğrenci kaç 

soruyu cevaplandıramamıştır? 
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FEN BİLİMLERİ 

1.HAFTA   

TEST-1                                 

1. Tahıl grubunda bolca bulunur. Enerji 

verir. Fazla tüketildiğinde vücutta yağ 

olarak depolanır. 

Yukarıda tanıtılan besin grubu hangisidir? 

A) Karbonhidratlar            B) Yağlar  

C) Proteinler                      D) Vitaminler 

2. Balığın içeriğinde aşağıdakilerden hangisi 

daha fazla vardır? 

A) Karbonhidrat                    B) Protein  

C) Yağ                                   D) Vitamin 

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Sigara ağız kokusu yapar. 

B) Alkol daha iyi görmemizi sağlar. 

C) Sigara damar tıkanıklığını hızlandırır. 

D) Alkol geçici hafıza kaybına yol açabilir. 

4.  I. Kuvvet cisimleri hareket ettirebilir. 

       II. Kuvvet cisimlerin şeklini değiştirebilir. 

       III. Kuvvetin etkisi gözlemlenemez. 

Yukarıda kuvvetle ilgili verilen ifadelerden 

hangileri doğrudur? 

A) I ve II      B) II ve III        

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

5. Süngerin avuç içinde sıkılıp bırakılması 

durumunda süngere etki eden kuvvetle ilgili 

aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? 

A) Süngere hareket kazandırmıştır. 

 B) Süngerin şeklini değiştirmiştir. 

 C) Süngerin yerini değiştirmiştir. 

 D) Süngeri hızlandırmıştır. 

 

6. Kuvvetin cisimleri hareket ettirme 

etkisini kanıtlamak için aşağıdaki olaylardan 

hangisi gözlemlenmelidir? 

A) Karatecinin yumruğu ile kiremiti kırması 

B) Topun camı kırması 

C) Masanın yerinin değiştirilmesi 

D) Kalecinin topu tutması 

 

7. Topu yukarı atıp tutan birinin topa 

uyguladığı kuvvetle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Topu hareket ettirmiştir. 

B) Topun yönünü değiştirmiştir. 

C) Topa hızlanma hareketi kazandırmıştır. 

D) Topun şeklini değiştirmiştir. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslarla 

ilgili yanlış bilgidir? 

A) İki kutbu vardır. 

B) Zıt kutuplar birbirini çeker. 

C) Aynı kutuplar birbirini iter. 

D) İkiye bölündüğünde parçalardan biri N, 

biri S kutbu olarak kalır. 

9.▲ Hoparlörlerde       

●  Kapı zillerinde 

■  Pusulalarda 

Yukarıda verilenlerden hangileri 

mıknatısların kullanım alanlarındandır? 

A) ▲●           B)  ●■ 

C) ▲■  D) ▲●■ 
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10.       I. Hızlandırabilir. 

          II. Yavaşlatabilir. 

         III. Yönünü değiştirebilir. 

         IV. Kütlesini arttırabilir. 

Yukarıdakilerden hangileri hareket 

halindeki bir cisme kuvvetin 

etkilerindendir? 

A) I, II, III                  B) II, III, IV 

C) I, III, IV                D) I, II, IV 

 

11. Fosillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Uzun zaman önce yaşamış olan bitki ve 

hayvanların kayaçlar içerisindeki 

kalıntılarıdır. 

B) Fosiller, yalnızca kayaçların arasında 

bulunur. 

C) Canlılardan arta kalan kemik, kabuk, diş 

vb. sert dayanıklı kısımların bıraktığı izler 

fosilleri oluşturur. 

D) Bir nehrin kumlu tabanında, bataklık, 

buzul, çam reçinesi, deniz ve göl gibi 

ortamlarda fosilleşme olabilir. 

 

12. Ambalajın geri dönüşümlü olduğunu 

gösteren sembol aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A)             B)  

 

C)            D)    

 

13.     I. Madenler doğada saf hâlde 

bulunur. 

 II. Lüle taşı, oltu taşı gibi madenlere 

kolayca şekil verilir. 

III. Madenler fabrikalarda işlenir. 

 IV. Türkiye, bor mineralleri bakımından 

dünyanın en zengin ülkesidir. 

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) I ,II            B) II ,III   

C) I, II, III     D) I, II, III, IV 

14. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Dünya, kendi ekseni etrafında dönerken 

Güneş ışığı Dünya’ya farklı açılarla gelir. 

B) Dünya’mız Ay’ın etrafında döner. 

C) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesiyle 

sıcaklık farkı oluşur. 

D) Dünya’nın kendi ekseni etrafında 

dönmesiyle gece ve gündüz oluşur. 

15. Proteinler ile ilgili; 

 I.  Et ve süt ürünlerinde bolca bulunur. 

II. Yapıcı ve onarıcı olarak görev yapar. 

III. Bütün besinlerde bulunur. 

ifadelerinden hangileri doğrudur? 

A) I ve II           B) I ve III   

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

 

16. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt 

değildir? 

A) Petrol                        B) Taş kömürü 

C) Mangal kömürü           D) Doğal gaz 

 

 



 

17.Sigara için aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Hamilelerde bebeğin gelişimini olumsuz 

etkiler. 

B) Aile bütçesine zarar verir. 

C) Sigara, solunum yolu, kalp ve damar 

hastalıklarına neden olur. 

D) Ortak kullanım alanlarında kullanılabilir. 

18. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Hareket eden varlıklar yer 

değiştirebilir. 

B) Cansız varlıklar dışarıdan etki olmadıkça 

hareket edemezler. 

C) Bitkiler hareketsiz varlıklardır. 

D) Hareket, canlıların ortak özelliğidir. 

 

19.         I. Çantayı sırtımıza almak 

              II. Masayı çekerek düzeltmek 

            III. Sabahları erkenden uyanmak 

            IV. Çekmeceyi açmak 

Yukarıdakilerden hangileri kuvvetin 

etkileriyle gerçekleşir? 

A) I ve II                 B)  I, II ve IV 

C) I, II ve III           D) I, II, III ve IV 

 

20. Mıknatısın demir tozuna uyguladığı 

kuvvet aşağıdaki cisimlere etki eden 

kuvvetlerden hangisi ile benzerlik 

gösterir? 

A) Bisikletin pedalının çevrilmesi 

B) Uçurtmanın gökyüzünde uçması 

C) Ağaçtaki elmanın yere düşmesi 

D) Geminin su üzerinde durması 
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21. Aşağıdakilerden hangisi mıknatısların 

kullanım alanlarından birisi değildir? 

 

A) Manyetik raylı trenler 

B) Otomobil sinyal sistemleri 

C) Pusula  

D) Cep telefonu 

22.       I-Oluşumu uzun yıllar sürer. 

II-Parçalanarak suyu oluştururlar. 

III- Bazılarının ekonomik değeri vardır. 

VI- Dünya'nın her katmanında bulunurlar. 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri kayaçların 

özelliklerindendir? 

A)  I  -   II      B)  I–III     

C)  II -  III   - IV  D)  II-IV      

 

23. Toprağın oluşumunda aşağıdaki 

faktörlerden hangisinin etkisi yoktur? 

 

A) Canlıların farklılıkları 

B) Mevsimsel farklılıklar 

C) Yağış şekilleri 

D) Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 

 

24. Dünya kendi ekseni etrafında 

dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşirdi? 

 

A) Dünya’da yaşam olmazdı.  

B) Hep gündüz olurdu. 

C) Hep gece olurdu. 

D) Dünya’nın Güneş’e bakan tarafında hep 

gündüz, diğer tarafında hep gece olurdu. 
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25. Pirinçte hangi besin içeriği fazladır? 

 

A) Karbonhidrat                   B) Protein 

C) Vitamin                           D) Yağ 

26. Aşağıdaki menülerden hangisindeki 

besinlerin tamamı bitkisel kaynaklıdır? 

 

A) 1. menü: Bulgur-Patlıcan-Salatalık 

B) 2. menü: Kabak-Yoğurt-Mercimek 

C) 3. menü: Süt-Yumurta-Domates 

D) 4. menü: Tereyağı-Bal-Kaymak 

27. Bir araç hareketi esnasında yön 

değiştiriyor ise yön değiştirme hareketi 

yapmış olur. 

Aşağıdakilerden hangisinde hareketli, yön 

değiştirme hareketi yapar? 

 

A) Potaya çarpıp seken basketbol topu 

B) Düz yolda ilerleyen bisiklet 

C) Rüzgarsız bir havada düşen yağmur 

damlası 

D) Yavaşlayarak hava alanına iniş yapan 

uçak 

28. Aşağıdaki olaylardan hangisi kuvvetin 

etkisinde gerçekleşmez? 

 

A) Hareket eden aracın durması 

B) Trenin aniden durması 

C) Masanın üzerinde defterin durması 

D) Duran aracın harekete geçmesi 

 

29. Kuvvetin etkisinde şekli değişen, kuvvetin 

etkisi kalktığında tekrar eski hâline gelen 

maddelere esnek madde denir. 

 

Aşağıda bazı maddeler verilmiştir: 

sünger, paket lastiği, oyun hamuru, sakız, 

cetvel 

Bu maddelerden kaç tanesi esnek maddedir? 

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

 

30. Aşağıdakilerden hangisi besinleri uzun 

süre saklamak için kullanılan yöntemlerden 

birisi değildir? 

 A) Kurutma                              

B) Turşu kurma            

C) Şekerli suya yatırma           

D) Konserve yapma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı: 1-A 2-B 3-B 4-A 5-B 6-C   7-D 8-

D 9-D 10-A 11-B 12-D 13-D 14-B 15-A 16-C 17-D 18-C 

19-B 20-C 21-B 22-B 23-A 24-D 25-A 26-A 27-A 28-

C 29-A 30-C 

 



 

3.HAFTA   

TEST-3                                 

 

1. Hareketli cisimlere kuvvet uygulandığında; 

I. Yönü değişebilir, 

II. Hızı artabilir, 

III. Durabilir.  

Durumlarından hangileri gerçekleşir? 

A) Yalnız I      B)  I - II        

C) I - III       D) I – II – III 

 

2.  Fosil araştırması yapan bir paleontolog 

hangi fosilleri bulabilir? 

I. Balık fosili      

II. Yaprak fosili      

III. Kemik fosili 

A) Yalnız I      B) I ve II       

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

 

3.Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş 

çevresindeki dolanma hareketinin  

sonuçlarından birisidir?     

 

A) Gece ve Gündüz oluşması                             

B) Ayın tutulması          

C) Bir gün oluşması           

D) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi 

 

4. Yaz mevsiminde yemek yapan bir aşçı, 

yemek için aşağıdaki fasulyelerden 

hangisini kullanmalıdır?  

A) Taze fasulye          

B) Konserve fasulye 

C) Kurutulmuş fasulye 

D) Dondurulmuş fasulye 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi alkolün 

zararlarından birisi değildir? 

A) Kalbin çalışma düzenini bozar. 

B) Akciğer kanserine yol açar. 

C) Geçici hafıza kaybına neden olur. 

D) Aşırı cesaret verdiği için taşkınlıklara 

sebep olur. 

 

6. Aşağıdaki olayların hangisinde kuvvet 

söz konusu değildir? 

A) Yelkenlinin rüzgarın etkisiyle hareketi  

B) Çekilen lastiğin uzaması 

C) Buzun erimesi 

D) Mıknatısın demiri çekmesi 

 

7. Kuvvet uygulanan bir cismin hareket 

etmemesi durumunda aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılabilir? 

A) Cismin çok küçük olduğu   

B) Uygulanan kuvvetin yetersiz olduğu 

C) Cismin çok hafif olduğu  

D) Uygulanan kuvvetin çok büyük olduğu 
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8.  Aşağıdakilerden hangisi doğru bir 

ifadedir? 

A) Bulutlar hareket etmez.                              

B) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi 

sallanmadır. 

C) Cisimleri hareket ettirebilmek için iter 

ya da çekeriz.           

D) Cisimler hareket ettikçe daima ileriye 

doğru giderler. 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir 

ifadedir? 

A) Hareket halindeki cismi durdurmak 

tehlikeli olabilir. 

B) Hareket etmeye başlayan bir market 

arabasının hızı artar.             

C) Uçakların kalkış anı hızlanan harekete, 

iniş anı ise dönme hareketine örnektir.                              

D) Bütün canlıların ortak özelliklerinden 

birisi de hareket etmeleridir. 

 

10. Kuvvet cisimlere etki ederse 

aşağıdakilerden hangisi olmaz? 

A) Duran cisimler hareket edebilir. 

B) Dışarıda kalan yiyecekler çürüyebilir. 

C) Hareket eden cisimlerin yönü değişebilir.                             

D) Cisimlerin şekli değişebilir. 

 

11. Hareket hâlindeki bir cismi 

hızlandırmak için aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıyız?  

 

A) Cisme hareketi yönünde kuvvet 

uygulamalıyız. 

B) Cisme hareketi yönünün tersi yönde 

kuvvet uygulamalıyız. 

C) Cisme ön tarafından kuvvet 

uygulamalıyız. 

D) Cisme yan tarafından kuvvet 

uygulamalıyız. 

 

12. Duran bir cismi harekete geçiren, 

hareket halindeki bir cismi durduran veya 

hızlandıran, cismin yönünü değiştiren etkiye 

ne denir ? 

A) Hacim        B) Hız      C) Etki    D) Kuvvet 

 

13.  Ay’ın Dünya’mızın etrafındaki hareketi 

aşağıdaki hareket türlerinden hangisidir ? 

A) Yavaşlayan hareket            

B) Dönen hareket 

C) Sallanan hareket                 

D) Hızlanan hareket 

 

14. Bir marangoz, elindeki keresteyi tahta 

kesme makinasında iteleyerek hareket 

ettiriyor. Aynı hareketi kerestenin üzerine 

ağırlık koyarak denediğinde biraz daha 

zorlanıp daha fazla güç harcadığını görüyor. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Kuvvet arttıkça maddenin hızı azalır. 

B) Ağırlık arttıkça maddenin hızı azalır. 

C) Ağırlık arttıkça hareket için gereken 

kuvvet artar.                

D) Kuvvet arttıkça ağırlık azalır. 

 

15. Aşağıda yapılan uygulamalardan 

hangisinde bazı cisimlerin kuvvet etkisiyle 

geçici şekil değişikliğine uğradığı sonucuna 

ulaşılmaz? 

A) Süngere üzerinden kuvvet uygulandığında 

B) Balona üzerinden kuvvet uygulandığında 

C) Yastığa üzerinden kuvvet uygulandığında. 

D) Oyun hamuruna üzerinden kuvvet 

uygulandığında. 
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16.  

 

 

 

Doğu yönünde hareket etmekte olan 

oyuncak arabaya hangi yönde kuvvet  

uygulanırsa, oyuncak arabanın yönünde bir 

değişiklik olmaz? 

 

A) Kuzey      B) Kuzeybatı        

C) Güney        D) Doğu 

 

17. Bir masa  tenisinde topun oyuna dahil 

edildiği andan itibaren raketler ile 

uygulanabilecek kuvvet türleri seçeneklerin 

hangisinde verilmiştir? 

 

A) Hızlandırma - şekil değiştirme 

B) Hızlandırma - yön değiştirme 

C) Şekil değiştirme - yavaşlatma 

D) Hızlandırma - durdurma  

 

18. Dengeli beslenme ile ilgili aşağıda 

yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? 

A) Karbonhidrat içerikli beslenmeye dengeli 

beslenme denir. 

B) Vücudun ihtiyaç duyduğu besin 

maddelerinin gerektiği kadar alınmasına 

dengeli beslenme denir. 

C) Mineraller dengeli beslenme için gerekli 

değildir. 

D) Dengeli beslenme için yapıcı ve onarıcı 

besinlerin tüketilmesine gerek yoktur. 

19. Aşağıda verilenlerden hangisi suyun 

görevlerinden biridir? 

 

A) Kırılan kemiklerin onarılmasını sağlar. 

B) Büyüme ve gelişmeyi sağlar. 

C) Vücut ısımızın dengelenmesini sağlar. 

D) Vücutta enerji verici olarak kullanılır.  

 

20. Siroz-Yüksek tansiyon- Akciğer kanseri 

       Bel fıtığı-Kansızlık-Karaciğer büyümesi 

Aşırı alkol kullanımı yukarıdaki 

hastalıklardan kaç tanesine sebep olabilir? 

A) 6           B) 5          C) 4                 D) 3 

 

21. Zararlı alışkanlıklarla ilgili aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Alkol tüketimi bağımlılık yapmaz.  

B) Sigara hem içene hem de topluma 

zararlıdır. 

C) Dünya'da en yaygın zararlı alışkanlık 

sigaradır.  

D) Alkol kullanımı özellikle karaciğere çok 

zarar verir 

 

22.   I. Yelkenli gemilerin hareket etmesi  

       II. Paraşütün yeryüzüne yavaşça inmesi 

     III. Rüzgâr gülünün döndürülmesi 

 

Yukarıda verilenlerden hangileri havanın 

itme kuvvetinin etkisine örnek olarak 

verilir? 

 

A) I ve II        B) II ve III      

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

FEN BİLİMLERİ 



 

23. Aşağıdaki ifadelerden hangisi fosiller 

için söylenemez? 

A) Canlının nasıl yok olduğu hakkına bilgi 

verir.     

B) Bitki ve hayvan kalıntılarından 

oluşabilirler. 

C) Geçmiş dönemler hakkında bilgi verir. 

D) Genellikle kayaçlar içerisinde oluşur. 

 

24. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Yer kabuğu sadece topraktan 

oluşmuştur. 

B) Türkiye’de kayaç yoktur. 

C) Doğada bulunan kayaçlar tek çeşittir. 

D) Yer kabuğunu oluşturan kayaçların tümü, 

minerallerin bir araya gelmesiyle oluşur. 

 

25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Dünya batıdan doğuya doğru döner. Bu 

nedenle doğudaki illerde Güneş daha erken 

doğar. 

B) Dünya kendi ekseni etrafında döndüğü 

için ilkbaharda ağaçlar çiçek açar. 

C) Dünya Güneş etrafındaki dolanımını 52 

haftada tamamlar. 

D) Dünya kendi etrafında dolanma ve Güneş 

etrafında dönme hareketi yapar. 

 

26. Gölge boyunun gün içinde sürekli 

değişmesinin sebebi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması 

B) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi 

C) Güneşin sürekli hareket halinde olması 

D) Dünya’nın gün içinde Güneş’e yaklaşıp 

uzaklaşması 

27. Aşağıdakilerden hangisi yeterli ve dengeli 

beslenmek için yapılmaz? 

A) Yaşa ve bedensel etkinliğe uygun miktarda 

besin tüketilmesi 

B) Bir öğünde, tüm besin çeşitlerinden yeteri 

kadar alınması 

C) Yağ ve şeker oranı fazla olan besinlerin 

tüketilmesi 

D) Besinlerin sabah, öğle ve akşam öğünleri 

şeklinde tüketilmesi 

 

28. Dünya’mız Güneş’in etrafında 8 kez 

dolandığında kendi etrafında kaç kez dönmüş 

olur? 

 

A) 2920     B) 2921     C) 2922          D) 2923 

 

29. .  I. Dönme    II. İtme 

        III. Çekme IV. Sallanma 

Bir futbolcu maç esnasında yukarıda verilen 

kuvvet türlerinden hangisini diğerlerine göre 

daha sık yapar? 

 

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

 

30. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs ile ilgili 

yanlış bir bilgidir? 

A) Zıt kutuplar birbirini çeker. 

B) Aynı kutuplar birbirini iter. 

C) Bölündüğünde özelliğini kaybetmez. 

D) “+” ve “–” olmak üzere iki kutbu bulunur. 
 

Cevap Anahtarı: 1-D 2-D 3-D 4-A 5-B 6-C    7-B 8-C 

9-C 10-B 11-A 12-D 13-B 14-C 15-D 16-D 17-B 18-B 19-

C 20-C 21-S 22-D 23-A 24-D 25-D 26-B 27-C 28-C 

29-B 30-D 
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Türkiye yükseltisi fazla olan bir ülkedir. Dağların  büyük bir kısmı doğu-batı 

doğrultusunda uzanmaktadır.Ülkemizdeki yükseklikler batıdan doğuya doğru gidildikçe 

artar. 

 

Boşlukları Doldurunuz. 

1 Türkiye’nin En Büyük Dağı:………………………………………… 

2.Türkiye’nin En Büyük Gölü:……………………………………….. 

3.Türkiye’nin En Uzun Irmağı……………………………………….. 

4.Ortalama Yükseltisi En Fazla Olan Bölgemiz:……………………… 

5.Ortalama Yükseltisi En Az Olan Bölgemiz:……………………………. 

6.Türkiye’nin En Kalabalık Şehirleri:………………………………………………………………………………………….. 

7.Türkiye’nin En Az Nüfuslu Şehirleri:………………………………………………………………………………………….. 

8.Türkiye’nin Yüzölçümü En Büyük Şehirleri:…………………………………………………………………………….... 

 

Yukarıdaki Türkiye haritasında bölgeleri yazınız. 
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2.HAFTA                                   

 

Doğal Afetleri Yazınız                                          

 

 ………………………………… 
 

 ………………………………… 
 

 ………………………………… 
 

 …………………………………….. 

 

Aşağıdaki İfadeleri Okuyalım, Doğruysa  ‘D’; Yanlışsa ‘Y’ Yazalım.  

( …… ) Boş arazilerin ağaçlandırılması sel ve heyelanı önlemede etkilidir. 

( …… ) Eğimli olmayan düz yerlerde çığ meydana gelmez. 

 

( …… ) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olmaz. 

 

( …… ) Heyelan, toprak kaymasının diğer bir adıdır. 

 

( …… ) Sel, heyelan, çığ gibi afetlerin oluşmasında insanların da etkisi vardır. 

 

Aşağıdaki bölüme deprem ile ilgili akrostiş çalışması yapınız. 

 D............................................................................................................. 

 E.............................................................................................................. 

 P……………………………………………………………………………………………………….. 

 R………………………………………………………………………………………………………. 

 E……………………………………………………………………………………………………… 

 M……………………………………………………………………………………………………. 
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3.HAFTA   

Test                                 

1. T.C. kimlik kartının 

üzerinde………………….depolayan çip 

bulunmaktadır. Noktalı yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) kimlik bilgilerimizi 

B) ailemizin geçmişini 

C) kartın arka bölümünü 

D) seyahat edeceğimiz yerleri 

 

2.Ayşe 24.05.2020 ‘de yeni kimlik belgesini 

aldı. Yeni kimlik kartlarının geçerlilik 

süresi dikkate alındığında kartın en son 

ne zaman yenilenmesi gerek? 

A)24.04.2030 

B)24.05.2030 

C) 24.05.2031 

D)24.05.2029 

 

3.Kimlik kartlarımız nüfus müdürlükleri 

tarafından verilmektedir. Veren makam 

olarak arka bölümünde hangi kurum 

yazmaktadır? 

A)T.C.Maliye Bakanlığı 

B)T.C.Dışişleri Bakanlığı 

C)T.C.İçişleri Bakanlığı                                                                                                                            

D)T.C.Sağlık Bakanlığı  

 

4.1.sınıfa giden Ece arkadaşlarına hayat 

hikayesini anlattı. Buna göre Ece 

kronolojik sıra yaptığında hangisi en 

sonda yer alır? 

A)Okumayı öğrenmişim. 

B)İlk dişim çıkmış. 

C)Yürümeye başladım. 

D)Konuşmaya başladım.  

 

5.Küçücük ve çok sevimliydi. Hemen 

kucağıma alıp okşamak istedim. Bu metne 

göre Aysu ‘nun içinde bulunduğu duygu 

durumu aşağıdakilerden hangisidir? 

A)Kıskançlık 

B)Üzüntü 

C)Sevgi 

D)Pişmanlık 

6.Deniz’in hayata dair yaşadığı sevinçleri, 

üzüntüleri, kızgınlıkları ve pişmanlıkları 

vardır. Deniz ‘in bütün bu yaşadıklarının 

genel adı aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

A)Özellik 

B)Farklılık 

C)Algılama 

D)Duygular 

7.Kültür ögelerimiz aşağıdaki müzelerden 

hangisinde sergilenmez? 

A)Arkeoloji müzesi 

B)Etnografya müzesi 

C)Bilim müzesi 

D)Oyuncak müzesi 
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8.Aşağıdakilerden hangisi aile yadigârı 

eşyalarından olabilir? 

A)Telefon 

B)Bilgisayar 

C)Gramofon 

D)Dijital saat 

 

9.Ülkemizde illerimize göre değişik milli 

kültür ögelerimiz vardır. Aşağıdaki milli 

kültür ögesi-il eşleştirmelerinden hangisi 

doğru değildir? 

A)İzmir-zeybek 

B)Erzurum-atabarı 

C)Trabzon -horon 

D)İzmir-horon 

 

10.Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı 

Devleti…………………….ile bağımsızlığını 

kaybetmiştir. Noktalı yere aşağıdakilerden 

hangisi gelir? 

A)Mondros Ateşkes Antlaşması 

B)Kars Antlaşması 

C)Sevr Antlaşması 

D)Lozan Barış Antlaşması 

 

11. Kurtuluş Savaşında güney cephesinde 

hangi ülkeyle savaşıldı? 

A)İngiltere 

B)İtalya 

C)Yunanistan 

D)Fransa 

 

12.Vatan bir bütündür, bölünemez kararı 

hangi kongrede alınmıştır? 

A)Erzurum Kongresi 

B)Alaşehir Kongresi 

C)Sivas Kongresi 

D)Balıkesir Kongresi 

 

13.Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev 

yaptığı yer neresidir? 

A)İstanbul 

B)Şam 

C)Çanakkale 

D)Trablusgarp 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi itilaf 

devletlerinden değildir? 

A)İtalya 

B)Almanya 

C)İngiltere 

D)Fransa 

 

15.Atatürk, hangi savaştan sonra gazilik 

ve mareşallik unvanını almıştır? 

A) 1. İnönü Savaşı 

B) Sakarya Meydan Muharebesi 

C) 2.İnönü Savaşı 

D) Büyük Taarruz 
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16.24 Temmuz 1923 tarihinde yapılan 

antlaşma hangisidir? 

A)Lozan Barış Antlaşması 

B)Sevr Antlaşması 

C)Kars Antlaşması 

D)Ankara Antlaşması 

 

17.Aşağıdakilerden hangisi güney 

cephesinde mücadele etmiş 

kahramanlarımızdan biri değildir? 

A)Sütçü İmam 

B)Şahin Bey 

C)Demirci Mehmet Efe 

D)Ali Saip Bey 

 

18.Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir! 

İleri! sözünü Atatürk, Kurtuluş Savaşında 

hangi savaşın kazanılmasından sonra 

söylemiştir? 

A) Sakarya Savaşı 

B) Başkomutanlık Meydan Savaşı 

C) 1.İnönü Savaşı 

D) 2.İnönü Savaşı 

 

19.Pusula, gölge yöntemi, karınca 

yuvaları, ağaçtaki yosunların ortak 

özelliği nedir? 

A) Kuzeyi göstermeleri 

B) Güneyi göstermeleri 

C)Doğuyu göstermeleri 

D)Batıyı göstermeleri 

 

20. 1.dürbün   2.telsiz   3.pusula    4.saat   

Dağcılık spora yapan Saliha 

yukarıdakilerden özellikle hangi 

Numaradaki varlığı yanına almalıdır?  

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

 

21.Aşağıdakilerden hangisi doğal 

unsurdur? 

A)15 Temmuz Köprüsü 

B)Ankara-İstanbul otoyolu 

C)Dolmabahçe Sarayı 

D) Peribacaları 

 

22.Aşağıdakilerden hangisi beşeri 

unsurdur? 

A)Pamukkale Travertenleri 

B)Kız Kulesi 

C)Uzungöl 

D)Manavgat Şelalesi 

 

23.Ege Bölgesini gezmek isteyen Ümit 

aşağıdaki illerden hangisine uğramaz? 

A)Burdur 

B)İzmir 

C)Kütahya 

D)Aydın 
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24. Fiziki Haritanın sağ alt 

köşesindeki renk basamaklarına göre 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A)Derinlik arttıkça mavi renk açıklaşır. 

B)Yükseklik arttıkça yeşil renk 

koyulaşır. 

C)Yükseklik azaldıkça kahverengi tonu 

artar. 

D)Derinlik arttıkça mavilik koyulaşır. 

 

25.Türkiye ‘nin   nüfus olarak en 

kalabalık ili neresidir? 

A) Ankara 

B)İstanbul 

C)İzmir 

D)Adana 

 

26.Aşağıdakilerden hangisi ana 

yöndür? 

A)Güneydoğu 

B)Kuzeybatı 

C)Güneybatı 

D)Kuzey 

 

27.Bulutsuz bir gecede yönümüzü 

bulmamıza yardımcı olan gök cismi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ay 

B) Güneş 

C) Gezegenler 

D) Kutup Yıldızı 

 

28.Aşağıdakilerden hangisi geleneksel 

çocuk oyunlarından değildir? 

A) Körebe 

B) Çelik -çomak 

C) Saklambaç 

D) Atari 

 

29.Aşağıdakilerden hangisi doğal afettir? 

A) Trafik kazası 

B) Yangın 

C) Yağmur 

D) Heyelan 

 

30.Aşağıdakilerden hangisi en yıkıcı doğal 

afettir? 

A) Deprem  

B) Sel 

C) Çığ 

D) Toprak Kayması 

 

31.Atmosferdeki hava olaylarını inceleyen 

bilim dalının adı nedir? 

A) Jeoloji 

B)Arkeoloji 

C) Meteoroloji 

D)Paleontoloji 

CEVAP ANAHTARI       1.A      2.B        3.C        4.D      5.C  6.D   

7.D     8.C        9.D       10.C     11.D   12.A      13.B       14.B      

15.B     16.A    17.C     18.B     19.A     20.C     21.D    22.B   23.A     

24.D      25.B       26.D    27.D   28.D     29.D   30.A     31.C 
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1.HAFTA  

Test – 1 

1)   37 

a) thirty-six 

b) thirty-seven 

c) twenty-seven 

d) fourty-seven 

 

2) A:…….. are you from? 

     B: I’m from Russia. 

a) what   b) when   c) where   d) who 

 

3) A: ……………….? 

     B: He is from Turkey. 

 a) What nationality is he? 

 b) Where are you fom? 

 c) Are you Turkish? 

 d) Where is he from? 

 

4) Turn ……… the lights. 

 

a) on     b) under   c) in      d) at 

 

5)  Ten – twenty – thirty  -?-  fifty 

 a) fourteen 

b) fourty 

c) four 

d) fifty. 

 

6) Elif: Give me the ruler, please. 

    Sare:  

a) Sure. 

b) Here you are. 

c) Sorry, not right now. 

d) Say that again please.   

  

7)   I’m Akira. I ‘m from Japan. 

       I’m…………… 

a)  Japanese                c) French 

b) Italian                     d) Germany 

 

8) Hangisi farklıdır? 

a) Italy 

b) Russia 

c) Iraq 

d) German 

 

9) Sıralama nasıl olmalıdır? 

 1- I 

 2- so 

 3- don’t 

 4- think 

  

a) 3-1-2-4 

b) 1-3-4-2 

c) 3-4-2-1 

d) 1-2-4-3 
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10) Where is İzmir? 

       …………………. 

a) It is in the west. 

b) It is in the east. 

c) It is in the south. 

d) It is in the north. 

 

11) Sinop is in the………. 

  a) east 

  b) south 

  c) north 

  d) West 

 

12) A: Give me the pencil, please 

       B:………………………… 

       A: Pencil, please. 

       B: Here you are. 

       A: Thank you. 

       B: You’ re welcome. 

 

a) Sorry, not right now. 

b) Say that again please. 

c) Of course. 

d) I think so. 

 

 

13)  Is she French? 

       I …… so. 

 a) think 

 b) am 

 c) maybe 

 d) don’t    

 

14) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Iraq- Iraqi 

b) Italy- Italian 

c) Germany- German 

d) China- Chinaish 

 

15) What ……… are you? 

      I am Turkish. 

 a) country 

b) from 

c) nationality 

d) maybe 

 

16)   20+30= ?? 

a) fourty 

b) thirteen 

c) twenty 

d) fifty 

 

 



 

17) ……………………. 

      I am from Germany. 

a) Where are you from? 

b) What nationality are you? 

c) Where is she from? 

d) What nationality  is he? 

 

18)  …………………… 

    She is Pakistani. 

a) What nationality are you? 

b) What nationality is he? 

c) What nationality is she? 

d) What is she from? 

  

19) / I/May/in/come/?/     

a) May I in come? 

b) May I come in? 

c) May come I in? 

d) May come in I? 

 

20) Duygu: Give me the pencil sharpener, 

please. 

       Berre:  

a) Here you are. 

b) Sorry, not right now. 

c) You’re welcome. 

d) Say that again, please. 

 

Test – 2 

1) I get dressed ……………. the morning. 

a) in             b) on         c) at        d) under 

 

2) Tuesday /  ?  / Thursday /   ?   /  

Saturday/ 

a) Monday /  Friday /  

b) Wednesday / Friday / 

c) Friday / Wednesday / 

d) Sunday / Monday / 

 

3) I wake up early in the ……………….. 

a) afternoon 

b) evening 

c) night 

d) morning 

 

4) 1) have                    a) teeth 

    2) wash                     b) dressed 

    3) get                        c) breakfast 

    4) brush                    d) face 

a) 1a / 2b / 3c / 4d / 

b) 1d / 2c / 3b / 4a / 

c) 1c / 2d / 3b / 4a / 

d) 1b / 2a / 3d / 4c / 
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5) I have dinner ……… seven ………… the 

evening. 

a) at / at 

b) in / at 

c) in / in 

d) at / in 

 

6) I ………… my teeth and go to bed at night. 

a) go                             c) do 

b) have                         d) brush 

 

7) I ……………. in the morning. 

Boşluğa hangisi gelmelidir? 

a) wash my face 

b) watch TV 

c) have lunch 

d) have a shower 

 

8) Aşağıdaki kelimelerden hangisi 

diğerlerinden farklıdır? 

a) brush                 b) comb 

c) night                   d) read 

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) at midnight 

b) in the afternoon 

c) in the evening 

d) at the morning 

 

10) ……….. to school 

                    shopping 

                    home 

Boşluğa hangi kelime gelmelidir? 

a) go                        b) have 

c) do                        d) get 

 

11) A: ………………………………………….? 

       B: I read a book in the evening. 

 Boşluğa hangi soru gelmelidir? 

a) What do you do in the evening? 

b) What do you do at noon? 

c) What do you do in the morning? 

d) What do you do at night? 

 

12) 1 lunch / 2 I / 3 at / 4 noon / 5 have / 

Cümlenin doğru sıralanışı hangisidir? 

a) 2 – 1 – 3 – 5 – 4 

b) 2 – 5 – 1 – 3 – 4  

c) 2 – 3 – 1 – 4 – 5  

d) 4 – 2 – 1 – 3 – 5  

 



13) I wake up …… 9 o’clock ………. Monday. 

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere hangisi 

gelmelidir? 

a) on / at                   c) at / on 

b) at / in                     d) in / on 

  

14) G…T   DR…SS..D 

Boşluklara hangi harf gelmelidir? 

a) E                 c) A 

b) U                d) O 

 

15) ………….. do you go  to school in the 

morning? 

Sorudaki boşluğa hangisi gelmelidir? 

a) Are                      c) How many 

b) Is                          d) What time

 

16) What time is it? 

        15:00 

Sorunun cevabı hangisidir? 

a) It is two o’clock. 

b) It is one o’clock. 

c) It is three a.m. 

d) It is three p.m. 

 

17) What do you do in the morning? 

Sorusunun cevabı hangisi olamaz? 

a) I go  to bed. 

b) I have breakfast. 

c) I go  to school. 

d) I get dressed. 

 

18) brush / I / teeth / my / 

Cümlenin doğru sıralanışı hangisidir? 

a) I teeth my brush. 

b) I brush teeth my. 

c) I brush my teeth. 

d) I my brush teeth. 

 

19) ………… breakfast 

      …………. dinner 

      …………….  lunch        

       …………….. a shower 

Boşluklara hangi kelime gelmelidir? 

a) go                    c) do 

b) have                 d) get 
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TRUE or FALSE. 

 

I  wake up at eight o’clock and I have 

breakfast. I brush my teeth in the 

morning.  I go to school at nine  a.m.  I 

have lunch at twelve o’clock. I do my 

homework in the afternoon and I play in 

the garden. I meet my friends at four 

o’clock. I have dinner with my family at 

six p.m. I read a book at night. I go  to 

bed at nine thirty. 

 

1) I wake up at seven o’clock.(    ) 

2) I have breakfast. (   ) 

3) I have lunch at one o’clock. (   ) 

4) I brush my teeth in the afternoon.(  ) 

5) I do my homework in the afternoon.  

(  ) 

6) I watch TV in the evening. (    ) 

7) I meet my friends at three o’clock. 

8) I have dinner with my family at six 

p.m. (    ) 

9) I read a book in the evening. 

10) I go  to bed at ten o’clock. 

 

COMPLETE. 

       u  /   a   /  e   /   o   / 

1) M-nd-y.   2) T- -sd-y. 

3) W-dn-sd-y. 4) Th-rsd-y. 

5) Frid-y.  6) S-t-rd-y. 

7) S-nd-y. 

2.HAFTA  

Test – 3 

 

1.  Verilen kelimelerden oluşturulan doğru 

seçeneği işaretleyiniz. 

    board / may / ? / clean / the  / I / 

A) May I clean board  the ? 

B) I may clean the board ? 

C) May clean I the board ? 

D) May I clean the board ? 

2. Soru işareti yerine gelmesi gereken 

sayı hangisidir? 

                     10-20-30-40-? 

A) Fifty       B) Forty-five      C) Fifteen        

D) Five 

 

4. Verilen cevabı tamamlayan uygun ifade 

hangisidir? 

       A: May I go out ? 

       B: Sorry,............... 

A) Sure.     B) you may. 

C) not right now.           D) Of course  

 

5.  Hangisinin anlamı yanlıştır? 

A) Of course /Sure: Tabi ki  

B) Say that again: Tekrar söyle 

C) Excuse me: Sınav var. 

D) Here you are: İşte burada,buyur 

ENGLISH 
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6. Toplama işleminin sonucu kaçtır ? 

 

A) forty-five     B) twenty-two   C) fifteen   

D) thirty 

 

7.  Hangisi diğerlerinden farklıdır? 

A) Turkish                     B) German  

C) American                  D) France  

8. Aşağıda verilen ülke-uyruk eşleştirmelerin 

den hangisi yanlıştır?    

A) France-French              B) Iraq-Italian 

C) Pakistan-Pakistani         D) Britain-British 

 9.   …..............your book.  

A)  open         

B)  close 

C)  clean  

D)  take 

 

 

 
15 + 30 = ? 

 

 

 
 

 

 

15.     Where is Samsun? 

A) It is in the west.      

B) It is in the east. 

C) It is in the north.            

D) It is in the south. 
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16.    Where is Antalya? 

A) It is in the west.    

B) It is in the east. 

C) It is in the north.            

D) It is in the south. 

  

17.  Asya: Is he  Russian? 

       Ömer:…………….He is Japanese.  

A) Yes, I am.         B) No, he isn’t. 

C) Yes, he is.            D) No, she isn’t. 

 

18.  Teacher : Give me the book,please. 

       Girl        : ………………………… 

       Teacher : The book, please. 

       Girl        : OK. 

A) Thank you very much. 

B) Here you are.  

C) Say that again, please. 

D) Sorry, not right now. 

 

19.  I can play the piano,……I can’t play 

the guitar. Boş bırakılan yere hangisi 

gelmelidir? 

A)  So          B) And            C) But             

D) Also 

20.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) 14=fourteen   B) 29=twenty-nine 

C) 43=forty-three D) 36=thirty-one 

 

21. Hangi ülkenin bayrağı olabilir? 

white 

blue 

red 

         

 

23. My hero is very strong. 

      He can ……….a horse. 

      He can…………a car. 

      He can …………a tree. 

Yukarıdaki cümleler seçeneklerdeki 

kelimelerle tamamlandığında hangi seçenek 

açıkta kalır? 

A) climb       B) ride       C) drive         D) skip 

 

A)China            B)France 

B)Russia           D)Italian 
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26) A:............................? 

       B: Yes, I do. 

Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 

a) Do you like swimming? 

b) Can you play chess? 

c) I dislike flying a kite. 

d) I can’t ride a horse. 

 

27) I like ........... to music. 

 Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 

a) sliding                c) flying 

b) listening             d) singing 

 

28) playing ............ 

 Boş bırakılan yere hangisi gelebilir? 

a) rope 

b) basketball 

c) bike 

d) pictures. 

 

29) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden 

farklıdır? 

a) dancing  b) flying 

c) cartoons  d) skating  

 

30) riding a ........ 

Boş bırakılan yere hangi kelime gelebilir? 

a) tennis  b) puzzle 

c) book  d) scooter 

 

31) She can run fast ........ she can’t play 

volleyball. 

 Boşluğa hangisi gelmelidir? 

a) this  b) whose 

c) and   d) but 

 

32) I like playing................. 

Boşluğu tamamlayan ifade hangisidir? 

a) cartoons  b) kite 

c) chess  d) bike 

 

33) I like ............ comics. 

Boşluğu tamamlayan ifade hangisidir? 

a) riding  b) watching 

c) playing  d) reading 

ENGLISH 



 

34) I like playing chess .......... computer 

games. Boşluğa gelmesi gereken ifade 

hangisidir? 

a) and   b) but 

c) dislike  d) on 

 

35) A: Do you like playing football? 

       B: Slowly, ....... 

       A: Do you like playing football? 

Boşluğa gelmesi gereken seçenek 

hangisidir? 

a) pardon  b) thank you 

c) playing  d) please 

 

36) I can climb a ...... but I can’t ride a 

.......Boş bırakılan yerlere uygun düşen 

seçeneği işaretleyiniz? 

a) car / train 

b) camera / car 

c) book / horse 

d) tree / bike 

 

37) A: What do you do at night? 

       B: ....................................... 

Hangi ifade konuşmayı tamamlayamaz? 

a) I watch TV. 

b) I have lunch. 

c) I read a book. 

d) I brush my teeth. 
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6. I can play basketball, ….. I can’t play 

chess. 

A) and         B) but        C) because      D) not 

 

7. Verilen kelimelerden oluşturulan doğru 

seçeneği işaretleyiniz. 

    /window / may / ? / open / the  / I / 

A) May I open window the ? 

B) I may open the window ? 

C) May open I the window ? 

D) May I open the window ? 

8. Toplama işleminin sonucu kaçtır ? 

 

A)  22         B) 32          C) 38            D) 48 

 

9. Aşağıda verilen ülke-uyruk 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?    

A) England-American       

B) France-French               

C) Pakistan-Pakistani       

D) Britain-British    

 

 
seventeen + twenty-one = ? 

10. ‘’ fifty-three’’ sayısı hangisidir? 

A) 23         B) 33   C) 43     D) 53 

 

11. Soru işareti olan yerlere hangi günler 

gelmelidir? 

Monday Tuesday ? Thursday ? 

 

A) Wednesday/Friday                          

B) Saturday/Friday                          

C) Friday/Wednesday                          

D) Sunday/Wednesday     

        

 12.This is………..car. I can drive it very 

well.    

 This is……….piano. She can play it.   

Boşlukları hangisiyle tamamlarız? 

A) your/my 

B) his/her 

C) my/her 

D) his/your 

13.   Aşağıdaki resme uygun seçeneği 

bulunuz.  

A- swim 

B- climb 

C- fly 

D- run 
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14.  ………. can speak English. 

 

A) It      B) They    C) She    D) He 

 

17. I like playing the piano,….I dislike(don’t 

like) playing the guitar. 

    Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? 

A)  So          B) And        C) But     D) Also 

 

18.   I like ______ a book. 

A) read     B) to read      

C) reads       D) reading 

 

 

19.    _____ you like watching 

cartoons?  

         Yes,I _____ 

A) Do/do                  B) Can/can’t  

C) Can/ can                  D) Do/don’t  

 

20.  My birthday party  is  _____ 

18:00 o’clock _____Sunday. 

A) in/in                  B) at/on  

C) on/at                  D) at/at  

 

21. “Ben ata binebilirim.” cümlesinin 

İngilizce karşılığı hangisidir?       

 

A) I can sing.                       

B) I can ride a horse       

C) I can play the piano.       

D) I can’t swim. 

 

22.  Where is Samsun? 

 A) It is in the west.             

B) It is in the east. 

 C) It is in the north.            

D) It is in the south. 

 

ENGLISH 


