
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S7.  Verilen geometrik şeklin,  özelliklerini yazalım.

7 8 6 9 9 4

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

3 9 5 2 7 5 3

S8.   Çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulalım.

( Çarpmada verilmeyen çarpan, bölme ile bulunur.)

7 4 x  =  56

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. x x 3

4 2 3 6

9 2 6 0 3 8 6

x 4 x 5 x 2 5

 + S9.      Yandaki bölme işlemine 

göre, bölen sayının 4 onluk
S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz.  6 birlik fazlası kaçtır?

a) 9  ay …….………….haftadır.

b) 5  mevsim…..………..aydır.

c) 8  yıl ….……..haftadır.

ç) 2  gün…...…..saattir.

S10.  

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. 30 kg  = çilek

25

20  = kiraz

15

10  =  muz

5

0  = erik

Ç K M E meyveler

Her şekil 5 kilogramı  göstermektedir. 

Tabloda bir  pazarcının 1 günde sattığı meyve

miktarı gösterilmektedir. Buna göre;

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. a) Tabloda, toplam kaç  kg  meyve  satılmıştır ?

b)Satılan çilek ve muzun toplam kütlesi ne kadardır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S11. Benim yaşım, ablamın yaşının yarısından  3  faz-

S6. Verilen ölçülere uygun sayılar yazalım. ladır. Ablam 12 yaşında olduğuna göre, ben kaç ya-

a) 2 m : …………………cm ç) 6742  g :…….kg…………..g şındayım?   

b) 8 L :…………………..mL d) 269 cm :…….m….……..cm

c) 3 kg :…….…………..g e) 4906 mL :…..…L……..…mL

                                                                                           ÖDEV KAĞIDI ( 106 )             www.ogretmenincantasi.com

4 2

24

3

3

4 2 3



Uzaktan yemyeşil görünen bir bahçeye gittik.Çiçek-

ler iyice büyümüş.Her yan mis gibi kokuyor.Kuşlar, ke- S1. Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?

lebekler o daldan bu dala konuyor.Menekşeler,papat- a) Yarın okula gidince

yalar, gelincikler bir başka güzellik veriyor bahçeye. b) Senin yeşil gözlerin

Genç bir bayan ağaç diplerindeki çalıları kesiyor. Bir c) Sen ne istersen yapar

kız çocuğu elindeki bir buket çiçekle genç bayana doğ-

ru koşuyor. Ağaçtan ağaca asılan salıncakta bir çocuk S2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

ağlıyor. Bahçenin yanı başındaki tarlada kadınlı erkekli a) Cümle en az bir kelimeden oluşur.

bir grup, çapa yapıyor. b) Cümlelerin baş harfi küçük yazılabilir.

          SORULAR c) Cümlenin sonuna sadece nokta konulur.

S1.Bahçe, uzaktan nasıl görünmektedir?

S3. Verilen cümlelerin hangisinde "aç" sözcüğü di-

ğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

S2.Parçada bahsedilen çiçekler hangileridir? a) Şu kapıyı benim için açar mısın?

b) Karnı çok açken, çalışmak çok zor.
c) Kavanozun kapağını açamadım.

S3. Ağaç diplerindeki çalıları kim kesiyor?
S4. Hangi cümlede boş bırakılan yere "çünkü " söz-

cüğü getirilemez?

S4. Salıncaktaki çocuk ne yapıyor? a) Kırtasiyeden defter………..kalem aldım.

b) Erken yattım……….erken kalkmak istiyorum.

c) Çok hızlı koşuyordum…….…geç kalmıştım.

S5. Tarlada kimler çapa yapıyor?
S5.  Aşağıdaki  atasözlerinin  hangisinde  hareket 

bildiren iki tane kelime vardır?

S6. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki a) Sakla samanı, gelir zamanı.

sözcükler arasında bulup boyayalım. b) Dost, kara günde belli olur.

c) Ağaç, yaş iken eğilir.

a) böcek

S6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur?

b) hademe a) Ay kadar parlak bir yüzü vardı.

b) Yanında top atsan uyanmaz.

c) mektup c) Öğlene kadar okuldayız.

ç) mükemmel S7.  " Kardeşim  maviş  adında  bir  kuşu  olsun  isti-

yordu." cümlesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır?

d) zan a) Kardeşim b) maviş c) kuşu

e) güvenlik S8. Hangi tarih doğru yazılmıştır?

a) 23 nisan 1920 b) 25 Eylül 2007

f) gurur c) 22,Ocak,1985

S9.Verilen cümlelerde eylemlerin altını çizelim.

S7.  " Çayımızı içtikten sonra parka doğru yürüdük. " 

a) Şeyma, yine geç kaldı okula.

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım:

a) Nereye? : b) Müzik dersi çok eğlenceli geçti.

b)Kim ? : c) Ne zaman? :

c) Bilmiyorum bana neden darıldığını.

S8.     " Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.  " 

atasözüne göre; ç)  Hangimiz taşıyacak bu ağır kutuları?

a) Cümle kaç sesten oluşur? :

b) Cümle kaç heceden oluşur? : d) Ağaçtaki kırmızı elmalardan birini düşürdüm.

c) Cümle kaç sözcükten oluşur? :

kibir armağan dilek

şüphe yan nazlı

hırsız emniyet hapis

pul adres name

hatalı ucuz kusursuz

haşere hayvan vahşi

hizmetli hakim hasım

TÜRKÇE  TEST
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