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1.SINIF

Fen / Benjamin

1.

Melis’in sınıfı kütüphane ve kantine komşudur.
Buna göre melis hangi sınıfın öğrencisidir?

A) 1/A

B) 1/B

C) 1/C

D) 1/D

E) 1/E

2.

Yukarıdakilerden kaç tanesi ders araç ve gerecidir?

A)2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6
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3.

Doruk arkadaşlarına sormak için bir bilmece uydurur. Bilmece şöyledir:
- Kapalı bir kutudur
- İçi yemekle doludur
- Bizim için hazırlar ailemiz
- Öğleni iple çekeriz
Sizce Doruk’un bilmecesinin cevabı nedir?
A) Tenefüs Zili

B) Spor Saati

D) Kalem Kutusu

C) Beslenme Çantası

E) Servis Aracı

4.

Yukarıdaki grafikte Işıl’ın bir gün içinde yaptıklarına ayırdığı saatler gösterilmiştir. Işıl bir günü
planlarken en kısa süreyi bilgisayar oyununda, en uzun süreyi uykuda geçirmektedir.
Buna göre grafikte bulunan hangi renkli sütunlar oyunve uyku süresini gösterir?

A) Pembe-Yeşil
D) Kırmızı-Yeşil

B) Kırmızı-Pembe

C) Sarı-Yeşil
E) Mor-Mavi
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5. Hastalığın belirlenmesi, hastaya bilgi verilmesi ve tedavi yöntemine karar verilmesi gibi görevleri
yerine getiren mesleğe sahip kişi aşağıdakilerden hangisidir?

6. Yaren’in annesi ona tam kapıdan çıkmak üzereyken şu cümleyi kurar:
“Lütfen montunu, atkını giymeyi ve bereni takmayı unutma Yaren”
Sizce bu cümle, yılın hangi ayında kurulmuş olamaz?

A)Aralık

B) Kasım
D) Şubat

C) Ocak
E) Ağustos
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7.

Özge, yukarıda yaptığı resimlerin üzerine hangi ulaşım yolu olduğunu yazmıştır.
Özge’nin çalışmasının doğru olabilmesi için hangi iki aracın yerlerinin değişmesi gerekir?
A) Minibüs-Gemi
D) Tren - Gemi

B) Tren-Minibüs

C) Minibüs-Uçak
E) Uçak - Gemi

4 puanlık sorular
8.

Yaptığınız deneyleri destekliyorum çocuklar ama çalışmalarınız bittikten sonra eşyaları aldığınız
yere koymalısınız. Bu ne dağınıklık!
Sabah yatağını topladığın için yatarken her şey yerli yerinde kızım.
Tüm boya kalemlerin çalışma masanda darmadağın duruyor.
Okuldan geldiğinde kıyafetlerini koltuğun üzerinde atmayıp banyodaki kirli sepetine
koyman örnek bir davranış oğlum.

Sorumluluk ve görevlerin yerine getirildiği ve getirilmediği ifadeler eşleştirilirse aşağıdakilerden
hangisi doğru olur?
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9. Annesi Çakıl’a şu cümleleri söylemiştir:
“Ülkemizde geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından çok etkilendik.
Doğayı korumak öncelikli görevimiz. Bu düşünceyi benimsediğin için ve
diktiğimiz fidanları suladığın için seninle gurur duyuyorum. Ayrıca
sokaktaki dostlarımız için de mama kaplarını her sabah doldurmayı
ihmal etmiyorsun. Ananene de ‘bir ihtiyacın var mı?’ diye sorman
gerçekten beni duygulandırdı.”
Çakıl için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Bencil

B) Neşeli

C) Heyecanlı

D) Duyarlı

E)Sevimli

10.

Görselleri verilen besinlerden hayvansal olanları bir grup yaparsak, hangi besinler dışarıda kalır?

A) 2- 6

B) 1-8

C) 5-7

D) 4-7

E) 3-5
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11.

12. Her teknolojik ürünün kutusunun içinde bulunan ve

ürünün özelliklerinin yazdığı kitapçığa ne ad verilir?

Simge ve sıra arkadaşı Can, yeni bir oyun keşfetmiştir.
Sıralarında bulunan ders gereçleri arasında kaç cm
olduğunu birbirlerine sorarlar ve karşıdaki kişi bunu
doğru tahmin etmeye çalışır.

A) Kullanım kılavuzu
B) Reçete
C) Fatura
D) Dergi
E) Gazete

Bu oyunu oynamak için aşağıdaki ders gereçlerinden
hangisi kesinlikle olmalıdır?

13. Okul bahçesinde keşfe çıkan Kerem bahçedeki ağaçların
etrafında uçuşan canlıları incelemektedir. Kerem bulduğu bir
canlı ile ilgili özellikleri heyecanla Şeyda’ya anlatmaktadır:

Kocaman kanatları vardı.
Kanatları rengarenkti ve daldan
dala konuyordu.
İğnesi ve gagası yoktu.

Sizce Kerem’in incelediği canlı hangisidir?
A) Karga
D) Kelebek

B) Bal Arısı

C) Serçe
E) Karınca
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14.

Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanlara çarpı, doğru olanlara tik atılırsa hangi
seçenekteki gibi bir görüntü elde edilir?
( ) Ütü, ocak gibi elektrikli aletler yanlış kullanılırsa yangına neden olabilirler.
( ) Elektrikli ev aletleri günlük yaşantımızı kolaylaştırır.
( ) Elektrikli ev aletlerinin kabloları ile oynamanın güvenlik açısından bir riski yoktur.
( ) Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi ve fırın, elektrikli ev aletlerine örnek verilebilir.
( ) Elektrikli aleti kapatma tuşuna basmaya gerek yoktur. Kendiliğinden kapanacaktır.

5 puanlık sorular
15.

Kemal öğretmen, yukarıda içinde harfler olan ve komşu peteklerin birleşmesiyle
tahtadaki kelimelerden bazılarının oluştuğunu söylemiştir. Kemal öğretmenin tahtaya yazdığı
kelimelerden birini oluşturmak mümkün değildir. Bu kelime sizce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuzen

B) Enişte

C) Sevgi

D) Bağlılık

E) Dayanışma
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16.

Okulumuzda yanmayan ampuller onarılmalıdır.

Okulumuzdaki yıpranmış duvarlara badana
yapılmalıdır.

Tuvalet kağıtları bol kullanılmalıdır.

Boş derslerde de sınıfın ışıkları yanmalıdır.

Yukarıdaki bloklardan tasarrufla ilgili olmayanları üst üste koyduğumuz zaman aşağıdaki yapılardan hangisi
oluşur?

17.

Yukarıdaki tabloda, doğru yazılmış bir adres tanımında bulunması gereken bilgiler sarıya,
gereksiz bilgiler ise mora boyanacaktır.
Buna göre doğru boyamanın yapıldığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir ?
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18.

Verilen bilgilere göre Damla ile aynı numarayı arayan kişi kimdir?
A) Anıl

B) Ece

C) Sena

D) Burak

E) Emre

19.

Yukarıdaki altıgen kutucukların içinde yer alan komşu harfler sırasıyla takip edilerek sağlıkla ilgili
meslekler elde edilebiliyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerdeki hangi meslek yukarıdaki harflerle oluşturulamaz?

A) Hemşire

B) Dişçi
D) Eczacı

C) Ebe
E) Doktor
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21.

12

