
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S6. Aşağıda verilen çarpma işlemini toplama işlemi

4 5 7 1 6 8 olarak yazalım.

8 x 3 = ……………………………………………………………………

S7. Aşağıda verilen toplama işlemini çarpma işlemi

olarak yazalım.

5 4 8 7 3 8 5 1 + 1   =…………………………………………………

S8.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

7 1 2 9 4 6 7    

x 4 x 5 x 4 3 S9.  " 38 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

3 6 1 8

 +  + 2 9  + 2 6

7 4 8 6 7 0 S10.  Paramın yarısı 20 TL'dir. Paramla tanesi 5 TL'den

3 top aldım. Kaç TL param kalır?

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S11.                     23 + 54  =  a + 15      

 eşitliğinde " a " yerine hangi sayı yazılmalıdır?

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım.

S12. Bir sürahi 4 su bardağı ile dolmaktadır. Bir su

bardağı ise 2 çay bardağı du ile dolmaktadır. Buna 

göre, 4 sürahiyi doldurmak için kaç çay bardağı su

gerekmektedir?

a) Takvim hangi aya ve yıla aittir?.........................

 

b) Bu ayda kaç tatil  günü vardır?........................

c) Ayın 29. günü hangisidir? ……………………………… S13. Bir kasada 13 kg şeftali, şeftaliden  4 kg fazla da

kayısı vardır. Buna göre, bu meyve kasasının toplam

ç) Bu ayın hangi günleri, pazartesidir?........................ ağırlığı ne kadar olur?

d)Bu takvime göre,ayın ilk cuma günü kaçıncı gündür?
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Az gitmiş, uz gitmiş; dere tepe düz gitmiş. Derken

bir bahar, bir yaz gitmiş. Yüce dağları aşmış, ormanda S1. "62 " sayısının yazımı hangi seçenekte doğru ve-

yolunu şaşmış. Mavi göllerde yüzmüş, sonra gittiği yol- rilmiştir?

lar düzmüş. Vahşi hayvanlar görmüş, otlardan yorgan a) altı iki b) atmışiki c) altmış  iki

örmüş. Aç kalmış kimi gün, bazen yediği bir öğün. Yağ-

murlarda ıslanmış, ağaçlara yaslanmış. Ayakları yürü- S2. Hangi sözcüğün yazımı doğrudur?

mekten şişmiş, çoğu zaman güneşte pişmiş, yorulduğu a) Ankaralı b) İzmirde c) Kızılaya

zamanlarsa yere düşmüş.

S3.Hangi cümlede "neyi?" sorusunun cevabı vardır?

SORULAR a) Buraklar bize geldi.

b) Bahadır, çok hastalanmış.

S1.Yazarın ayakları neden şişmiş? c) Beşir, topunu kaybetmiş.

S4.   

S2. Parça hangi mevsimlerde geçmiş?

   Yukarıdaki sözcüklerle bir cümle oluşturulduğunda
S3.Yazar, nasıl yollarda  yürümüş ? hangi sözcük kullanılmaz?

a) II b) IV c) III

S4. "Vahşi hayvanlar görmüş, otlardan yorgan örmüş." S5.  "Dokunmak" sözcüğü hangi seçenekte farklı bir

cümlesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre en son- anlamda kullanılmıştır?

da yer alır? a) Yolda birisi omzuma dokundu.
b) Yediğim yemek mideme dokundu.

c) Kumaşa dokunup karar verdi.

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki S6.  "Okuduğumuz parçanın bize anlatmak istediği

sözcükler arasında bulup boyayalım. düşünceye……..denir. "   cümlesinde noktalı yere,

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? c) konu

a) ses a) ana fikir b) özet

b) din S7.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan 

yere " ama " sözcüğü getirilemez?

c) hekim a) Size gelebilirim…………fazla oturamam.

b) Seni çok seviyor……son günlerde onu kızdırmışsın.

ç) yıl c) Öğretmen ders  anlattı…………biz de dinledik.

d) şelale S8. Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

a) Kapının kilidi

e) kazanç b) Pencereyi kapattım

c) Yemeğini yiyor

f) yazar

S9. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

S6.    " kırmızı "    sözcüğü satır sonuna sığmadığında belirttiklerini yazalım.(Geçmiş-Gelecek-Geniş-Şimdiki )

nasıl yazılır, gösterelim. a) yerleştirdi : e) biner :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) öğreniyor : f) yapmamış :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden   " Büyük Ünlü Uyu-  c) getirecek : g) görecek :

mu'na "  uyanları  işaretleyelim.

ç) gösterir : ğ) yanıyor :

d) almış : h) okudu  :

TÜRKÇE  TEST

seda eda moda
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bayram inanç hoca

yargıç doktor polis

gün ay sene

çağlayan tepe deniz

sehpa kardeşim

harcama fiyat gelir

sabır edip duyuru

sınav hayalim davranış güvercin

güvenlik annemiz akıllıca pazarlık

rüyalar keyifli

I II III IV

başladı okulabenikardeşim


