
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S6.  Açılımı verilen  geometrik şeklin,  özellikleri-

6 6 7 3 8 2 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

7 4 6 1 7 1 4

S7. Verilen örüntüleri 4 adım ilerletelim.  

86 - 82 -  79 - 75 - 72 - 68  -  -    -

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

16 - 21 - 20 - 25 - 24 - 29 -  -    -

1 8 6 2 7 9 3

x 4 x 3 x 2 5
S8. Yandaki çarpma işle-

 + mine göre; 

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. A - B =?

S9.  İki domates kasasında toplam 44 kg domates 

vardır. Kasalardan biri diğerinden 6 kg daha ağır ol-

duğuna göre, ağır olan  kasa kaç kg'dır?

S10.  Onlar basamağı 7 olan en büyük iki basamaklı 

S4.Bir lokantada çorba 5 TL, köfte 12 TL, kebap 18 TL, çift sayının yarısı, 2 onluktan kaç fazladır?

salata 3 TL, döner 7 TL' dir . Buna göre, verilen bilgileri

 sıklık  ve çetele tablosu olarak gösterelim.

S11. Annem, tanesi 18 Kr'tan 4 yumurta almış. Yolda 

gelirken bu yumurtaların bir tanesi kırılmış. Buna 

göre, sağlam yumurtaların bir tanesi  kaç Kr'a gelmiş

olur?

S12.  Ceyda 70 sayfalık kitabının yarısını okumuş. 

Kalan sayfaları bir haftada bitirmek istiyor. Bunun 

S5.Verilen sayıları karşılaştıralım. ( < , > , = ) için günde kaç sayfa kitap okumalıdır?

8

A

yemek

7 B

26
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5

fiyatı

3

2 5 3

çeşitleri

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu

Sayısıçeşitleri

yemek

x 5

13

85 85……..

96 …….. 74

26 …….. 44

68 …….. 39

4 yumurtaya

ödenen 1 tanesine ödenen

Kalan yumurtanın



Odamda uyurken bahçeden gelen sesle uyandım.

Altı tane kuş bir ağacın dalına konmuştu. Sanki hep bir S1.    "Sincap - Serap - Soba - Saat "  sözcüklerinden

ağızdan şarkı söylüyor gibi ötüyorlardı. Bir süre onları hangisi alfabetik sıraya göre en sonda yazılır?

pencereden izledim. Sonra annemin beni çağırmasıyla a) Serap b) Soba c) Sincap

pencerden ayrılıp diğer odaya geçtim. Annem de pen-

cere önünde durmuş, ötüşen kuşları izliyordu.Beni gö- S2.Altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?

rünce " Ne güzel ötüyorlar, duydun mu? " dedi. Başımı a) Öğetmeni Ayşe'ye bir kitap hediye etmiş.

" Evet! " anlamında sallayıp, gülümsedim. b) Bugün baharla parkta buluşacağız.

c) Başak'ın ağabeyi de basketbol oynuyormuş. 

SORULAR

S1. Yazar, neden uyanmış? S3. Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işa-

reti yazılmalıdır?
a) Bu soruyu, öğretmenimize soralım 

S2.Yazar, pencerenin önünden neden ayrılıyor? b) Top çarpınca cam kırılıverdi

c) Beni de oyuna alır mısınız

S3.Yazar, annesinin sorusuna nasıl karşılık veriyor? S4. "Kitap okumayı çok seviyorum,……. biriktirdiğim

harçlığımla yeni kitaplar  alıyorum. "cümlesinde boş

 bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

S4. Yazar, annesi çağırdığında ne yapıyor? a) bu nedenle b) fakat c) ancak

S5.Hangi cümlede kesme işareti kullanılması gerek-

S5. Sesleri gelen kuşlar, neredeymiş? tiği halde, kullanılmamıştır?

a) Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyettir. 

b) Atatürk'ün doğum yeri Selanik'tir. 

S6. Metnin ilk cümlesi kaç hecedir? c) Başkentimiz Ankara'dır. 

S6.  

S7. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını boyayalım.

a) tane Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı

ve kurallı bir cümle yazılırsa, sıralama nasıl olur?

b) antrenman a) 2 - 4 - 3 - 1 b) 3 - 4 - 2 - 1 c) 4 - 3- 2 - 1

c) ses S7.Altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismin yerini

tutmamaktadır?

ç) şekil a) Biz biraz sonra geliriz.

b) Sabahtan beri seni arıyorum.

d) kadın c) Samsun 'a gezi düzenledik.

e) din S8.Verilen  tarihlerden hangisinin yazımı doğrudur?

a) 10 Kasım 1938 b) 19 mayıs 1919

f) geçmiş c) 23.Nisan.1920

S9.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

S8. Atasözlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

a) Gülme………………………, gelir başına. a) Sokakta büyük bir kargaşa yaşandı.

b) Armut…………………..düşer.

c) Kendi düşen……………………... b) Meyveli pastayı iki eşit parçaya böldük.

ç) Boş çuval……………………………………………….

d) …………………………….yorganına göre uzat. c) Bozulan saatin yerine yenisini aldık.

e) Ev alma,………………………………………….

f) ………………………işe,  Şeytan karışır. ç) Şeyma ve üç arkadaşı her zaman birlikte gezer.

g) …………………....mumu, yatsıya kadar yanar.

ğ) ………………..düştüğü  yeri  yakar. d) Beden eğitimi dersinde,  koşu yarışı yaptık.
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adet kütle

egzersiz atlet sağlıklı

derya özlem seda

misket

üçgen biçim eğri

anne eş bayan

inanç cami namaz

vatan mâzi hür

insanın umut

TÜRKÇE  TEST
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arttırır gücünü


