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1. Kaşif Kanguru Kangu, dünya turu yapmak için teknesiyle limandan ayrılır. Bir süre sonra 
limandan iyice uzaklaşan Kangu’nun teknesinin en son görülen bölümü aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Teknenin gövdesi

B) Türk bayrağı

C) Yelken direğinin en üst noktası

D) Teknenin kapalı bölümü

E) Kangu’nun kuyruğu

Yukarıdaki şemada duyu organları ve işlevleri gösterilmiştir. Bu işlevler ve organlardan bazıları 
sembollerle gizlenmiştir. Sembollerle gizlenen işlevler ve organların doğru olabilmesi için 

aşağıdakilerden hangisi gibi bir eşleştirme yapılması gerekir?

A)                İşitme             Terleme               Dil               Koku Alma

B)                Terleme            İşitme          Koku Alma             Dil

C)                Terleme           İşitme                    Dil               Koku Alma

D)                Dil               Terleme             Koku Alma           İşitme   

E)                Koku Alma          Dil                 Terleme             İşitme
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Senem, Derya, Gizem ve Özer yukarıdaki cümlelerdeki olumsuzlukları yaşamışlardır. 
Bu olumsuzlukların etkilediği duyu organları aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru verilmiştir? 

A)     İşitme              Görme              Tat Alma            Dokunma

B)     İşitme            Dokunma            Görme              Tat Alma

C)     Görme             İşitme               Dokunma           Tat Alma

D)     Görme             İşitme                Tat Alma            Dokunma

E)    Tat Alma           Dokunma            İşitme              Görme

Senem             Derya               Gizem                Özer

Yukarıda verilen görseller numaralandırılarak açıklanmıştır. Bu görsellerden hareketli 
olanların numaraları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

Sahibine doğru koşan köpek Salondaki Vazo
Islak pamuk arasına koyularak

 1 ay boyunca 
gözlemlenen fasülye

Sektirilen basketbol topu
Pili tamamen bitmiş saatin
yelkovanı

A) 1-3 B) 1-3-4 C) 3-4-5 D) 2-3-5 E) 2--5
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Deniz ve babası okuldan eve doğru arabayla dönmektedirler.
Yolda gördükleri trafik düzenleme işaret ve işaretçileri sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Deniz ve babasının eve giderken 
karşılaştıkları durumlara göre 
davranışları aşağıdakilerden 
hangi seçeneklerden hangisinde 
yanlış verimiştir?

A) Gül Sokak’tan Sümbül Sokak’a ilerlerken hayvan dostlarımızı tehlikeye atmamak için dikkat edilmelidir.
B) Sümbül Sokak’ın sonuna yaklaşan aracın hızı 60km/saat ise hızı düşürülmelidir.
C) Orkide Sokak’ın sonundaki trafik lambasında durulmalıdır.
D) Menekşe Sokak’ın sonunda karşıdan karşıya geçenlere yol verilmelidir.
E) Papatya Sokak ile Zambak Sokak arasında aracın hızı artırılmalıdır.

     Meltem öğretmen Fen Bilgisi dersinde sınıfa şu cümleyi kurar: “Şimdi sizlere iki cisim söyleyeceğim. 
Bunlardan biri diş, diğeri ise ağacın gövdesinden kesilmiş bir kütük.”

A)  Biri esnektir, biri esnek değildir.
B)  İkisinin de suyu çekme özelliği vardır.
C)  Biri canlı, biri cansız bir varlıktan alınmıştır.
D)  İkisi de serttir ve sert darbelerle parçalara ayrılabilir.
E)  Biri erirken diğerinin kırılma özelliği vardır.

Sonrasında Meltem öğretmen aşağıdaki cümleleri 
kurar ve sınıfa bu cümlelerden hangisinin doğru
olduğunu sorar. Sizce bu cümle aşağıdaki 
seçeneklerden hangisidir?
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 4 puanlık sorular

Yukarıdaki kroki göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış olur?

A)  Papatya Mahallesi ile Lale Mahallesi, Şans Caddesi ile ayrılmaktadır.
B)  Posta göndermek için Yaprak Mahallesi’ne, muayene olmak için Karanfil Mahallesi’ne gidilmelidir.
C)  Polise bir şikayetimiz olduğunda Karanfil Mahallesi’ne gidilmelidir.
D)  Öğrenim gördüğümüz yer Yaprak Mahallesi’ndedir.
E)  Alışveriş yapmak için Karanfil Mahallesi’ne gidebiliriz.

Aşağıdaki dünya haritasında karalar yeşil, sular mavi olacak şekilde gösterilmiştir. 
Kara parçalarına ve su alanlarına harfler yerleştirilmiştir. 

Aşağıda kara ve su 
tabakalarındaki harflerden 
oluşturulmuş kelime çiftleri 
bulunmaktadır. Hangi 
seçenekteki kelime çifti 
oluşturulamaz?

A)   Kaset    -    Gamze

B)   Tas        -   Sema

C)   Kase     -   Göz

D)   Set        -    Özge

E)   Tasa      -    Gözlem

Kara Su
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9. Rüzgar, yağmur gibi olaylar bu katmanda gerçekleşir. 

Bu katmanda dağlar ve ovalar vardır.

Vapurlar bu katmanın üzerinde hareket eder.

Bu katmanın üzerinde meyve ağaçları yetişir.

Bu katmanda uçak veya helikopterlere rastlanabilir.

Yukarıda her katmanı bir meyve temsil etmektedir. Buna göre doğru
katmanlar meyvelerle eşleştirilirse aşağıdaki seçeneklerden hangisine
ulaşılır?
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Yukarıdaki cümleler sırayla 5 duyu organımızla eşleştirildiğinde aşağıdaki seçeneklerdeki 
sıralamalardan hangisi ortaya çıkar?
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Sağlıklı bir vücut için dengeli beslenmeliyiz. 
Ayrıca besinleri mevsiminde tüketmek 
oldukça önemlidir. Örneğin sonbaharda …….. 
yazın …….. tüketmek doğru olan bir davranıştır. 
Ayrıca giyim konusunda da hasta olmamak için 
mevsimlere dikkat etmeli, ona göre giyinmeliyiz. 
Örneğin kış mevsiminde havalar soğuk 
olduğunda üzerimize …..… giymek hasta 
olmamıza sebep 
olabilir.

İfadesinde soru işaretleri yerine yazılması gerekenler aşağıdakilerden 
hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

Dünyamızda bulunan kara ve su miktarını modellemek isteyen Evren, aşağıda, altında sembol 
bulunan resimlerin bazı bölgelerini renkli kalemlerle boyamıştır.
Boyanmış alanlar, kara miktarını gösterir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerde 
verilen hangi iki sembol, 
yanlış boyanmış görselleri 
temsil eder?

A)

D) E)

B) C)

11.
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5 puanlık sorular
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     Sağda verilen tabloda 
cisimler  ve özellikleri yer 
almaktadır.

Cisimler için doğru olan 
özellikler yuvarlak içine 
alındığında elde edilen 
harflerle seçeneklerdeki 
kelimelerden hangisi    
oluşturulamaz?

A) Peri     B) Kemik      C) Atkı

       D) Kitap    E) Patik

Aşağıdaki seçeneklerde verilen maddeler ve özelliklerinden hangilsi yanlıştır?

A)Süt-Sıvı-Akışkan

B)Cam bardak- Katı-Kırılgan

C)Oksijen-Gaz-Kırılgan

D)Lastik-Katı-Esnek

E)Ayran-Sıvı-Akışkan
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Aşağıdaki tabloda  çeşitli maddeler ve o maddelerden üretilen eşyalar 
verilmiştir. 

Didem, yandaki 
tabloyu doldurmuştur. 
Doğru olduğunu 
düşündüklerine tik, 
yanlış olduğunu 
düşündüklerine çarpı 
işareti 
koymuştur. Didem’in 
işaretlemelerinden kaç 
tanesi hatalıdır?

A) 2                  B) 3                C) 4                     D) 5                       E) 6

Cem, isminin harfleriyle yukarıdaki maddeleri şifrelemiştir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Cem’in şifrelediği maddeler doğru olarak verilmiştir?

A) Gofret                         Yağ                         Sünger
B) Ayna                           Su                             Azot
C) Bardak                        Süt                          Oksijen
D) Kraker                         Su                          Helyum
E) Tahta                      Limonata                    Kolonya        

maddesi maddesi maddesi
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