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SORU 1

SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi insanın çevreye verdiği
zararları anlatmamaktadır?

A)

Yukarıdaki karikatür hangi deyimi anlatıyor
olabilir?
B)

A) Göze girmek
B) Gözden düşmek
C) Göz dağı vermek
D) Göz dikmek
SORU 3

C)

D)
Yukarıdaki karikatür hangi atasözünü anlatıyor
olabilir?
A) Söz uçar yazı kalır.
B) Tatlı söz yılanı inden çıkarır.
C) Ağaç ucuna yel değer, güzel kişiye söz değer
D) Ağlar gözden, sahte sözden kendini sakın

SORU 4

SORU 5-6

Anneler çok çalışır, özellikle geleneksel toplumlarda
ev işlerinden tutun da tarla işlerine kadar pek çok
yük annelere yüklenmiştir. Anne çocuk bakar, anne
evi temizler, anne yemek pişirir...
Bu paragrafı en iyi anlatan görsel hangisidir?

A)

Yukarıdaki grafikte bir ülkenin enerji üretebilmek
için kullandığı kaynaklar gösterilmiştir.
5. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden
hangisi söylenemez?

B)

A) Doğal kaynaklar yoluyla üretilen enerji %6’dır.
B) Enerji üretiminde fosil yakıtlar da
kullanılmaktadır.
C) Ülkede doğalgaz çıkarılmaktadır.
D) Ülkede nükleer enerji kullanılmakla beraber
enerji üretiminde diğer kaynaklara göre oranı azdır.

C)
6. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılabilir?

D)

A) Ülke petrol yönünden zengin bir ülkedir.
B) Ülkede taş kömürü yatakları geniştir.
C) Fosil yakıtlardan elde edilen enerji %50’nin
üzerinde bir orana sahiptir.
D)Ülkedeki akarsu potansiyeli yeterince
kullanılmamaktadır.

SORU 7

SORU 9
Televizyon günlük hayatımızın bir parçası
durumunda ve vakit geçirme açısından hayatımızda
önemli bir yer tutuyor. Ancak bu iletişim aracı fazla
kullanıldığında pek çok zararı da yanında getirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafla ilgili
olamaz?

Yukarıdaki karikatür hangi deyimi anlatıyor
olabilir?

A)

A) Şekerleme yapmak
B) Uykuyu almak
C) Ayakta uyumak
D) Sohbet etmek

SORU 8
B)

C)

D)

Yukarıdaki görselin asıl konusu nedir?
A) Top üretimi
B) Çocukların hayal dünyası
C) İşçi çocuklar
D) Futbolun çocuk yaşamındaki yeri

SORU 10

SORU 12

Yukarıdaki görselden hangisi çıkarılamaz?
A) Adalet ile eşitlik aynı kavramlar değildir.
B) Herkese aynı miktarda dağıtım yapılırsa eşit bir
dağıtım yapılmış olur.
C) Yaptığımız işlerde her zaman eşit davranmamız
gerekmektedir.
D) Kişilere ihtiyacı ölçüsünde dağıtım yapılırsa
adaletli dağıtım yapılmış olur.

Yukarıdaki görselde hangi kavram anlatılmış
olabilir?
A) Önyargı
C) Sitem

B) Sevgi
D) Pişmanlık

SORU 13

SORU 11

Yukarıdaki görselden hangi atasözü
çıkarılabilir?

Yukarıdaki görselin konusu nedir?

A) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
B) Birlikten kuvvet doğar
C) Acemi katır kapı önünde yük indirir.
D) Abanın kadri yağmurda bilinir.

A) Adalet
B) Fedakârlık
C) Eşitlik
D) Saygı

SORU 14

SORU 16
Konaklamak için odaya girdiğimde iki kişilik
kocaman bir yatakla karşılaştım. Oysaki ben tek
kişilik bir oda istemiştim. Muhtemelen tek kişilik
odası kalmamıştı otelin. Üzerimi değiştirip yatağa
uzandım ve televizyon izlemeye başladım.
Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıda
bahsedilen odayı temsil edebilir?

Yukarıdaki görselin ana fikri nedir?

A)

A) Olumsuzluklar karşısında güzel düşünebilen
insanlar mutlu olurlar.
B) İnsanlar yağmurlu havada mutsuz olabilirler.
C) İnsanlar kötü durumlar karşısında tedbirli
olmalıdır.
D) İnsanlar güzel havalarda daha mutlu
olmaktadırlar.

B)

C)

SORU 15

D)

Yukarıdaki görselden hangisi çıkarılamaz?
A) Evin yapısında kerpiç ve tahtalar kullanılmıştır.
B) Ev sahipleri küçükbaş hayvanlara sahiptir.
C) Evin etrafında ağaçlar yer tutmaktadır.
D) Ev sahipleri çiftçilikle uğraşmaktadırlar.

SORU 17

SORU 18

Göl kenarına indiğimizde vakit öğle idi. Mükemmel
manzara karşısında hayrete düşmüştüm. Göle
karışan şelaleler insana harika bir huzur veriyordu.
Ben daha önce böyle bir yeşil tonu görmemiştim.

A)

Yukarıdaki görselden aşağıdaki bilgilerden
hangisi kesin olarak çıkarılabilir?
B)

A) Şehir merkezinde bulunan bir yapıdır.
B) Tek girişi mevcuttur.
C) Bir eğitim kurumudur.
D)Yerleşim yerine uzak bir konuma yapılmıştır.

C)

SORU 19
Mert henüz ilkokula yeni başlamıştır. Ailesi günde
yarım saat televizyon izlemesine izin vermektedir.

D)

Mert televizyon izlerken aşağıdaki
sembollerden hangisini içeren programları
seyredebilir?

A)

B)

C)

D)

SORU 20

SORU 21-22-23

Televizyon izlerken bir tane filme denk geldim. İki
kişi tartışıyor ve birbirlerine ağıza alınmayacak
sözler söylüyorlar, birbirlerine hakaret ediyorlardı.
Utandım, canım sıkıldı ve kapattım.
Yukarıda bahsedilen filmin başında aşağıdaki
sembollerden hangisi kesinlikle gösterilmiştir?

A)
Yukarıdaki grafikte Türkçe dersinde öğrencilerin
aldıkları notlar gösterilmiştir.
21. Yukarıdaki grafiğe göre sınıfta kaç kişi
sınava girmiştir?

B)

A) 20
C) 25

B)15
D)30

22. Yukarıdaki grafiğe göre sınıfta kaç kişi geçer
not almıştır?
C)

A) 10
C) 18

B)14
D)22

23. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdaki
bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Sınıfta 7 kişi sınavda başarısız olmuştur.
B) Sınıfta en düşük notu alan sayısı en yüksel notu
alan sayısından fazladır.
C) Dört (4) alan sayısı iki (2) alan sayısından
fazladır.
D) Sınıfta sınava girmeyen öğrenci yoktur.

D)

Soru 24
Yandaki grafikte öğrencilerin okula ulaşım
şekilleri verilmiştir.
Grafiğe göre aşağıdaki bilgilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) 70 öğrenci okula vasıta kullanarak
gelmektedir.
B) Okula gelirken vasıta kullanmayan öğrenci
sayısı 20’dir.
C) Servis ve otobüsle okula gelen sayısı bisikletle
okula gelen sayısından fazladır.
D) Bisikletle okula gelen sayısı otobüs ve
yürüyerek gelen sayısından fazladır.
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