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Faydalı Olması
Dileklerimizle...
Emrah&Elvan PEKŞEN
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Sınıfı Türkçe Dersi Değerlendirme Sınavı

Adı-Soyadı:

Puan:

...........................................................
Düştüğümüzde bazen bir kemiğimiz kırılır. Kemik kendini yeniler. Ancak,
kolumuzu fazla hareket ettirirsek kemik
iyileşmez ya da yanlış kaynar. Kolumuzun hareket etmemesi ve sabit kalması
için alçıya almak gerekir. Kemik alçıya
alındığında hızlı ve düzgün iyileşir. Bazen
doktor kemiği alçıya alamaz. Kırık çok
küçüktür veya kırığın olduğu kemik alçıya
uygun değildir. O zaman doktor, kırığa
atel takar ya da o bölgeyi sargıya alır.
1-2-3-4. Soruları Yukarıdaki Metne Göre Cevaplayınız.

5. “Annem bulaşıkları yıkadı, ben de tabakları rafa dizdim.” Cümlesinde altı
çizili sözcüğü bu cümledeki anlamından
farklı bir anlamda cümlede kullanın.

6. Aşağıya küçük harflerle alfabemizi
yazınız.

1. Ne zaman kemiğimiz kırılabilirmiş?

miş?
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2. Kırık kemik bazen neden iyileşmez-

7. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraya
diziniz.
Alya - Çınar - Elvan - Esen - Birgül

3. Bazen doktorlar kırığı neden alçıya
almıyormuş?
Kedi - Zebra - Maymun - Eşek - At
4. Doktorlar kırığı alçıya almayınca ne
yapıyorlarmış?
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8. Aşağıdaki sözcüklerde ünlü harfleri
bulup yazınız.
Fenerbahçe
Beşiktaş
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9.  Aşağıdaki cümlelerde varlıkların
özelliklerini belirten sözcüklerin altını
çiziniz.
dık.
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Yuvarlak masa etrafında toplan-

Annem ağır çantamı taşımama
yardım etti.
Yorgun adam uzun yoldan gelmiş.
10. Aşağıdaki olayları oluş sırasına
göre numaralandırarak diziniz.

Selma ödevini .....................................................
Bugün hava çok   ................................................
Müzik dinlemeyi  ...............................................
Annem yemek ...............................................
Yakup kitap  ...............................................
14.  “ Ali pilanlı bir öğrencidir.”Cümlesinde yanlış yazılan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) pilanlı

İçinden ödev dosyasını çıkardı.
Odasına girdi.

B) öğrencidir		
C) Ali

Ödevlerini çantasına koydu.

15. “ Babam İstanbul’dan döndü mü
“ cümlesinin sonuna hangi noktalama
işareti konulmalıdır?

Kalemlerini hazırladı

A) nokta ( . )

Çantasını açtı

Ödevlerini yaptı.
11. Aşağıdaki cümleleri yazım kurallarına uyarak,noktalama işaretlerine
dikkat ederek yazalım.
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13. Aşağıdaki cümleleri olumlu cümle
olacak şekilde tamamlayınız.
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emelin ve serhatın sınavı kötü geçmiş

B) soru işareti ( ? )
C) virgül ( , )

16. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
neden - sonuç ilişkisi yoktur?
A) Hasta olduğu için okula gelmedi.
B) Ödül aldığı için çok heyecanlıydı.
C) Durmadan için için ağlıyordu.
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
karşılaştırma yoktur?

kerim beyin oğlu alinin askerliği bitmişmi

12. Aşağıdaki cümle kaç heceden
oluşmuştur? Kutucuğa yazalım.

A ) Köyün en güzel çileği bahçemizde
yetişir.
B ) Sami gezmeyi; Elif ise kitap okumayı çok sever.
C ) Kavun bağırsakları çalıştırır.

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse
bir günlüğüne.
ilkokul1.com
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6-7 ve 11. sorular 10’ar puan,
diğer sorular 5’er puan.
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Puan:

1. Aşağıdaki boşluğa bir deste çiçek ve
bir düzine kalem çiziniz.

Kalem

:

ilkok

9-10 ve 17. soru
10 puan,

...........................................................

:
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Sınıfı Matematik Dersi Değerlendirme Sınavı
Adı-Soyadı:

Çiçek
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diğerleri 5’er puan

5. Aşağıdaki şekillerin simetri eksenini
çiziniz.

2. İki basamaklı en büyük sayı ile iki
basamaklı en küçük sayının farkını işlem
yaparak bulunuz.

6. . Serkan 23 Nisan’da sınıfını süslemek için 82 bayrak alıyor. Bayrakların
17 tanesini 2/A sınıfına hediye ediyor.
Geriye kalan bayrak sayısını bulalım.
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3. “86” doğal sayısında birler basama-ğındaki rakamın 4 katı kaçtır ?
işlem yaparak bulalım.

7. Otoparkta 8 tane otomobil, 4 tane
motosiklet ve 3 tane de minibüs vardır
Buna göre otoparkta toplam kaç tekerlek vardır?

4. “ 75 - 27 = ? ” yandaki çıkarma iş lemini yaparak sonucu en yakın onluğa
yuvarlayınız.
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8. 4 birlik ve 8 onluktan oluşan sayı
kaçtır?
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9. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde
doldurunuz.
Bir yıl ............ gün sürer.
Bir yılda ............   hafta vardır.
Bir hafta ............ gündür.
Bir ay ............ gündür.
Yılın en kısa ayı ................. ayıdır. Bu ay
............ gündür.

13.  Aşağıdaki nesnelerden hangisi
kilogram ile ölçülür?

10.  Aşağıdaki şekillerle ilgili istenilen
bilgileri yazınız.

A) 26

A)

Elma
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B) Süt		
C) Zeytinyağı

14. Vildan aklından bir sayı tuttu. Bu
sayıya 15 ekledi. Sayı 45 oldu. Vildan
aklında hangi sayıyı tutmuş olabilir?
C) 30

B) 28

Şeklin adı :
Köşe sayısı :
Yüz sayısı :
Ayrıt sayısı :

15.  Manav Mustafa Amca  aldığı
karpuzların  32 tanesini satmıştır.Geriye 29 tane karpuz kalmıştır.Manav
Mustafa Amcanın karpuzları satmadanönce kaç karpuzu vardı?

Şeklin adı :
Köşe sayısı :
Yüz sayısı :
Ayrıt sayısı :

A)
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11. Deniz her birinde 8 yumurta bulunan 4 kutu yumurta aldı. Yumurtaların
12 tanesi kırıldı. Kutularda kaç sağlam
yumurta kaldı ?

59

        B) 61		
C) 63

16. Deniz’ in 56 tane boncuğu vardı.
Bu boncuklardan bir kısmı kayboldu.
Deniz’in 28 boncuğu kaldığına göre
Deniz’in kaç bocuğu kayboldu?
A)

28

  
C) 26

  B) 36

17. Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu bularak noktalı yere yazınız ve  
sonuçlarıyla eşleştiriniz?
12. Bir çiftlikte 4 kuzu, 2 tavuk vardır.
Bu hayvanların ayak sayıları toplamı
kaçtır ?

12 + 46 = .........                     44
35 + 48 = .........                     68
31 + 13 = .........                     58
56 + 25 = .........                     81            
29 + 39 = .........                     83
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Sınıfı Hayat Bilgisi Dersi Değerlendirme Sınavı

2/....

Adı-Soyadı:

Puan:

...........................................................
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ’’D’’, yanlış olanların başına
’’Y’’ yazınız.

4. Aşağıdaki numaralandırılmış afetlerin
isimlerini yazınız.

(    ) Bilinçli tüketici, açıkta satılan yiyecekleri alır.
(    ) Reklamı yapılan bütün ürünler kalitelidir.
(    ) Sağlıklı büyümek ve gelişmek için
spor yapmaya gerek yoktur.
(    ) Aileyi ilgilendiren konularda kararları sadece bir kişi vermelidir.
(    ) Ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.
2. Aşağıya duyu organlarımızı yazınız.
2 ...............................

3...............................

4 ...............................
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1...............................

2 ...............................

3...............................

4 ...............................

  ..............................................

Anıtkabir Nerede: ..............................................

dumuza kanı       
pompalar.
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4

Öldüğü Şehir:

Tüm vücu-

sağlar.

3

Doğduğu Şehir:   ..............................................

3. Aşağıda tanımı verilen organların
isimlerini altlarına yazalım.

vermemizi

2

5. Atatürk ile ilgili bilgileri yazınız.

5 ...............................

Nefes alıp

1
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Annesinin Adı:

  ..............................................

Babasının Adı:

  ..............................................

6 Ana yönleri aşağıya yazınız.
1...............................

2 ...............................

3...............................

4 ...............................
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7. Aşağıdakilerden hangisi uygun ders
çalışma ortamı sağlayabilmek için yapılması gerekenlerden değildir?

A ) Ağızda lokma varken konuşmama      
B ) Sofradakilere afiyet olsun demek      
C ) Yemek yerken ağzı şapırdatmak
9. Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır?

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk
‘ün eğitim gördüğü okullardan biri değildir ?
A. Şemsi Efendi İlkokulu
B.  İstanbul Atatürk Okulu
C. Selanik Askeri Rüştiyesi

A)  Oyun oynarken hep bizim dediğimiz olmalı
B)  Oyunda yenilgiyi kabul etmeliyiz.
C)  Hata yaptığımızda özür dilemeliyiz.
15. Aşağıdakilerden hangisi, başarıya
ulaşmak yapacağımız ilk iştir?

16.Yükseklik korkusu olan bir kişinin
aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi beklenemez?
A) doktor  
B)  pilot                                    
C) makinist
17. Aşağıdakilerden hangisi etik bir
davranış değildir?
A) Doğru sözlü olmak
B) Başkalarının eşyalarını izinsiz almak
C) Tarafsız ve adil olmak

12. Aşağıdaki hayvanlar ve barınakları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. arı - kovan        B. koyun - ahır   
C. keçi - ağıl
ilkokul1.com
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A) Okula her gün zamanında gitmek.
B) Bir çalışma planı hazırlayıp, bu plana göre hareket etmek.
C) Tatillerde bile ders çalışmak.

A ) Beslenme       B ) Oyuncak   
C ) Alışveriş
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14. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

8. Yemek yerken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak görgü kurallarına uymaz

A ) Cumhuriyet Bayramı
B ) Kurban Bayramı         
C ) Ramazan Bayramı
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A ) Sürekli oyun oynamalıyız.  
B ) Plan yapmalıyız.
C ) Sürekli televizyon izlemeliyiz.  

A )  Rahat edebilecek sandalye ve
masa olmalıdır.
B )   Etkili bir aydınlatma olmalıdır.
C )  Odada düşük ısı olmalıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdandır?
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13. Zamanımızı doğru kullanmak için
aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
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1-2-3-5. soru 10’ar puan
4. ve 6 soru 8’er puan
7-17. sorular 4’er puan
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