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Sevgili Ögrencilerimiz
Başarılar Dileriz

-

  ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!
• Bu k�tapçık toplam 20 sorudan oluşmaktadır.
• Sınav süres� 40 dak�kadır.
• Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecekt�r.
• Sorulara verd�ğ�n�z yanıtları ve k�tapçık türünü 
  kurşun kalemle opt�k cevap kağıdına da
  �şaretlemey� unutmayınız.

Ad : .......................................
Soyad : .......................................

Sınıf : .......................................
No : .......................................A

KİTAPÇIĞI

TÜRKÇE
1. Altı çizili kelimelerin hangisinin zıt anlamı 

yoktur?

A) Konuşmaya başlamadan önce 
düşünmeliyiz.

B) Örnekleri doğru bir şekilde kullanmalıyız.
C) İşitilebilir bir ses tonuyla konuşmalıyız.
D) Her birey özgür doğar.

2. Adana’da her yıl yemek festivali düzenlenir. 
Sadece bu festival için şehirdeki tüm oteller 
neredeyse dolup taşar.

Yukarıda verilen cümlelerde geçen ‘festival’ 
kelimesi yerine hangi kelimeyi getirirsek 
anlamda bozulma olmaz?

A) Tören B) Şenlik
C) Sunum D) Sofra

4. Aşagıdaki cümlelerden hangisinde mı/
mi’nin yazılışı ile ilgili yazım yanlışı vardır?

A) Okula mı gidiyorsun?
B) Resimlerine bakabilirmiyiz?
C) Bu cadde trafiğe kapalı mı?
D) Oyuncakları alacak mısınız?

3. “Albert Einstein keskin bir zekâya sahip bir 
çocuktu. Bilime ilgisi babasının ona yatağında 
hasta yatarken gösterdiği pusula ile başlamıştı. 
Pusula, Einstein’in çok ilgisini çekmişti. Einstein, 
pusulayı defalarca etrafında döndürmesine 
rağmen içindeki ok aynı noktayı gösterince çok 
şaşırmıştı.”

Yukarıdaki metinde hangi kelime mecaz 
anlamıyla kullanılmıştır?

A) pusula
B) keskin
C) şaşırmıştı
D) defalarca
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9. 1. Basketbol  kursuna Ahmet’i de çağıralım.
2. Kitap okumayı da unutmamalıyız.
3. Sıramın altında kalan silgimi bugün fark 

ettim.
4. Temizliğe önem vermeli  sağlıklı 

beslenmeyede dikkat etmeliyiz.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde -de 
bağlacının yazımında yanlışlık yapılmıştır?

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

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna 
soru işareti gelmelidir?

A) Ne kadar parası olduğunu söylemedi

B) Akşam uyumadan önce kitap okurum

C) Sana geleceğini söyledi mi

D) Yarın ki sınava çok çalıştım

10. Aşağıdaki tabloda kelimeler ve anlamları 
verilmiştir.

1. Batarya a. amaç edinilen, ulaşılmak istenilen 
şey

2. Azametli b. yardımlaşma
3. İmece c. ulu, çok büyük
4. İdeal d. en küçük topçu birliği

Aşağıdaki şıkların hangisinde eşleşmeler 
doğru sıralanmıştır?

A) 1-a,2-b,3-c,4-d
B) 1-b,2-d,3-c,4-a
C) 1-c,2-a,3-b,4-d
D) 1-d,2-c,3-b,4-a

5.  Güneş doğarken ufuktan,                                    
 Tüm kuşlar, hep bir ağızdan.
 Söyler gün içinde söyleyeceği şarkıları,
 Tabiat uyanır, yeni güne.

 Çiçekler nazlı nazlı açar,
 Yayar mis gibi kokularını etrafa.
 Her canlı kendi dilinde söyler,
 Yeni gün merhaba diye.

Ayşe’nin öğretmeni sınıfta bir şiir 
yazmalarını ve şiire uygun bir başlık 
bulmalarını ister. Ayşe şiirini yazar ama 
uygun bir başlık koyamadan zil çalar. Eve 
geldiğinde annesinden yardım ister. Annesi 
aşağıdaki seçeneklerde verilen başlıkları 
söylemiştir. Sizce Ayşe hangisini seçerse 
doğru tercih yapmış olur?

A) Kuşların Şarkısı B) Mevsim Çiçekleri
C) Yeni Gün D) Doğa Sevgisi

6. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Mehmet Akif ERSOY

İstiklal Marşı’mızdan alınan dörtlüğün 
konusu seçeneklerden hangisinde 
verilmiştir?

A) Başarı tutkusu
B) Özgürlük inancı
C) Eğitim sevdası
D) Birlik ve beraberlik 

8. Üç mevsim güzeldir Adana. Sonbahar, kış ve 
ilkbahar. Oraya gitmek isteyip de bana soran 
arkadaşlara özellikle ekim ve nisan aylarında 
gitmelerini tavsiye ediyorum. Nedeni ise bu 
iki ayda düzenlenen festivaller. Ekim ayında 
yemek festivali, nisan ayında da Portakal 
Çiçeği Festivali düzenleniyor.

Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yukarıdaki parçada yer almamaktadır?
A) Adana’ya özellikle hangi mevsim gidilmez?
B) Neden eylül ayında Adana’ya gitmeliyiz?
C) Adana’da hangi festivaller düzenlenir?
D) Portakal Çiçeği festivali hangi mevsimde 

kutlanır?



TÜ
R

KÇ
E

3

A GRUBU

DÜZCE ÖDM ©20194. SINIF ORTAK SINAVI

12. Aşağıdaki  grafikte sınıf kitaplığında bulunan 
hikaye, masal, roman ve şiir türlerinde kitap 
sayıları verilmiştir. 
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Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Kitaplıkta en az şiir kitabı vardır.

B) Kitaplıkta en çok hikaye kitabı vardır.
C) Kitaplıkta masal ve şiir kitaplarının toplamı 

hikaye kitaplarından fazladır.

D) Roman sayısı ,masal sayısından  fazladır.

11. 1. Çantam çok ağır olduğu için taşıyamadım.
2. Koridorda ağır bir koku vardı.
3. Arkadaşımla tartıştık,benim hakkımda çok 

ağır konuştu.
4. Çok ağır başlı ve terbiyeli bir öğrenci.

Yukarıda verilen “ağır” kelimesi kaç 
numaralı cümlede gerçek anlamında 
kullanılmıştır?

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

14. Yukarıda verilen “Kurbağa Öyküsü” adlı 
metnin ana düşüncesi nedir?
A) Olmayacak şeyler için boşuna 

uğraşmamalıyız.
B) Çevremizdekilerin söylediklerini dikkate 

almalıyız.
C) Başkalarının olumsuz düşüncelerinin bizi 

etkilemesine izin vermemeliyiz.
D) Çevremizdekilerle birlikte hareket etmeliyiz.

KURBAĞA ÖYKÜSÜ

Günlerden bir gün kurbağalar arasında 
yarışma düzenlenmiş.Hedef yüksek bir kulenin 
tepesiymiş. Kalabalık onları görmek ve alkışlamak 
için toplanmış. Yarış başlamış. Aslında kimse 
onların tepeye varacaklarına inanmıyormuş. 
“Boşuna! Nasıl olsa başaramayacaklar.” diye 
konuşuyorlarmış aralarında.Kurbağalar yavaş 
yavaş cesaretlerini kaybetmeye başlamışlar. 
Yalnız bir tanesi var gücüyle tırmanmaya devam 
ediyormuş. Diğer kurbağalar yenilgiyi kabul edip 
bir bir yarışı bırakmışlar, biri hariç. O kurbağa 
tek başına yarışı kazanmış. Herkes bunu nasıl 
başardığını merak etmiş. İçlerinden bir tanesi 
yarışı nasıl kazandığını sormuş. Kurbağanın 
işitme engelli olduğunu fark etmiş.

15. İstanbul’dan Anadolu’ya doğru çok yolculuklar 
yaptım. En kurak yerlerde bile istasyon 
civarlarında akasya yetiştiğini gördüm. Anladım 
ki akasya, öyle narin bir süs ağacı değil. Anadolu 
insanı gibi metin, her zorluk karşısında ayakta 
kalan, kuvvetli ve hayat dolu bir ağaçmış.

Yukarıdaki metinde anlatılan konuya en 
uygun görseli işaretleyiniz.
A) B)

C) D)

13. “Arkadaşlarımla sabah parkta buluşmak üzere 
anlaştık.”

Cümlesindeki altı çizili kelimenin zıt 
anlamlısı aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde verilmiştir?

A) Bu sabah erkenden kalktım.
B) Gece gökyüzünde yıldızları seyrettik.
C) Komşularımız akşam bize geldiler.
D) Bütün gün bahçede çalıştı.
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18. Cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler 
bir arada kullanılmıştır?

A) Siyah saçları ve kömür karası gözleri vardı.

B) Sınavdan yüz aldığını öğrendiğinde yüzü 
güldü.

C) Ak akçe kara gün içindir.

D) Aşağı yukarı beş dakikaya gelirim.

16. Köyde hayat erken başlar. Herkese düşen bir 
görev vardır. Bu görevleri yapmamız için kimse 
bizi zorlamaz. Ama biz seve seve yaparız. 
Ben her sabah okula gitmeden tavuklara yem 
veririm. Ablam ineği sağar. Kahvaltıya taze 
süt hazırlar. Annemize babamıza yardımcı 
olduğumuz için çok mutlu oluruz. Biz köyde 
yaşamayı çok severiz.

Yukarıdaki metinle ilgili olarak hangi soru 
cevaplanamaz?

A) Hikaye nerede geçiyor?

B) Çocuk okula gitmeden önce ne yapıyor?

C) Köyde hayat ne zaman başlar?

D) Kahvaltıda sütü kim içiyor?

17. Bizler aslında duygularımızı kontrol edebiliriz. 
Ancak çoğu zaman öfkemize hakim olamıyoruz. 
Hemen sinirlenip insanların kalbini kırıyoruz. 
Onlara kötü davranıyoruz. Öfkemizi kontrol 
etmek gerekir. Sakin olmalı ve sorunlarımızı 
konuşarak çözmeliyiz.

Yukarıdaki metne en uygun başlık 
hangisidir?

A) Örnek İnsan B) Sevgi ve Nefret

C) Öfke Kontrolü D) İyilik Yapmak

19. Yukarıda verilen metne göre kayakların 
ayaklara yalnızca parmak uçlarından bağlı 
olmasının nedeni nedir?

A) Kullanılması kolay olduğu için
B) Kayaklar uzun olduğu için
C) Rahat hareket edilebilmek için
D) Kayakların hafif olması için

20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
tutumluluk ve bilinçli tüketim ile ilgili 
değildir?

A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Dünya malı dünyada kalır.
C) İşten artmaz, dişten artar.
D) Her çok azdan olur.

KAYAKLI KOŞU

Kayaklı koşu düz ya da engebeli arazilerde yapılır 
Bu spor için doğal parkurların yanı sıra yapay 
parkurlar da kullanılır.düz parkurlarda genellikle 
açılmış bir iz üzerinden yapılır. Bu sporda 
kullanılan kayaklar diğer kayak sporlarında 
kullanılan kayaklardan daha uzun, dar ve hafiftir. 
Ayaklar kayaklara yalnızca parmak uçlarından 
bağlıdır. Topukların kayağa bağlı olmaması eğimli 
parkurlarda rahat hareket edebilmeyi sağlar. Hem 
dünyada hem ülkemizde çeşitli spor etkinlikleri 
kapsamında kayaklı spor yarışları düzenleniyor. 
Kayaklı koşu yarışmalarında amaç, parkuru en 
kısa sürede tamamlamaktır. Sporcular parkura 
genellikle farklı zamanlarda başlarlar. Parkurların 
uzunluğu 400 metreden 50 kilometreye kadar 
değişir. En kısa sürede parkuru tamamlayan 
sporcu birinci olur. (Kaynak:Bilim Çocuk Dergisinden)

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.


