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

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

S8.   " 61 "   sayısının,  sayı ( rakam ) değeri toplamı,  

farkı  ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

8 2 4 9 2 6

x 5 x 3 x 4 1
S9.  

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz.

a) 3 ay …….………….haftadır. Yukarıda verilen işlemi rakamlarla gösterelim.

b) 7 mevsim…..………..aydır.

c) 5 yıl ….……..haftadır.

ç) 4 gün…...…..saattir.

S10.  1

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

  Yukarıda şekille ifade edilen sayının,  yarısı kaçtır?

S11.Bir çıkarma işleminde fark 24, çıkan sayı ise fark-

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. tan 9 fazladır. Buna göre, bu işlemde eksilen kaçtır?

S12. Bir çiçekçide bulunan güllerin 3 düzinesi satı-

…………………………………. ………………………………. lınca geriye 4 deste gül kalıyor. Bu çiçekçide satıştan

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce ) önce kaç gül vardır?

S6. Verilen ölçülere uygun sayılar yazalım.

a) 5 m : …………………cm ç) 4538 g :……kg…………..g

b) 7 L :…………………..mL d) 382 cm :…….m….……..cm S13.  Hangi  sayının  4  katı  64   eder?

c) 3 kg :…….…………..g e) 8921mL :…..…L……..…mL

ÇarpımıToplamı
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Farkı

Sayı Değeri Sayı Değeri

45 4 73 5

Sayı Değeri

68 2

37 3 89 2 62 4



GÖRÜNMEZ  KAZA

Odamdan içeri giren güneşin ışığı ile uyandım. Ya- S1. Aşağıdakilerden hangisi hece sayısı bakımından

takta biraz doğrulduktan sonra kalkıp, lavaboda elimi diğerlerinden farklıdır?

yüzümü yıkadım. Tekrar odama dönüp pijamalarımı çı- a) Kütüphane

kardım. Günlük kıyafetlerimi giydim. Annem mutfak- b) Kitaplıklar

taydı. " Günaydın anne! " deyip, ona yardım etmeye c) Fatura

başladım. Bana, " Haydi kızım sofrayı kur." dedi. Yavaş

yavaş yiyecekleri yer soframıza taşıdım. İşte tam bu sı- S2. Aşağıdakilerden hangisi hem bir hece hem de 

rada olan oldu. Taşıdığım bardaklardan biri elimden anlamlı bir  sözcük özelliği taşır?

kaydı. Yere düşen bardağın gürültüsüyle ayağımda bir

acı hissettim. Kırılan bardağın camları ayağımı kesmişti. a)  sa b)  ra c)  ak

Korktum ve " Anneee! " diye bağırdım.

S3. "Cümle kelimelerden. Kelimeler de……………

SORULAR  oluşur. "         cümlesinde  boş bırakılan yere aşağı-

dakilerden hangisi yazılmalıdır?

S1. Hikâyeyi anlatan kişiyi uykusundan uyandıran şey

nedir? a) sesten b)  heceden c) yazıdan

S4.  şöhret --ünlü --meşhur--  ?

S2. Hikâyeyi anlatan kişinin ayağında acı duymasının Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıda veri-

sebebi nedir? len "?" yerine  yazılabilir?

a) tanınmış b) söylenmiş c) yazılmış
S3.  Annesi,  hikâyeyi  anlatan  kişiden  ne  yapmasını

istiyor? S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yedi kelimesi

sayı anlamında kullanılmıştır?

a) Kedi eti yedi.

b) Eti kedi yedi.

S4. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. c) Yedi kedi geldi.

a) anne  : ç) nazik   :

S6."Anneme gül, papatya aldım. " cümlesinde virgül

b) monitör  : d) seyretmek  : yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

c) biçim  : e) araba  : a) ile b) veya c) ayrıca

S5. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım. S7. " Öğrenciler sınıfa geç geldi." cümlesinde aşağı-

daki soruların hangisinin cevabı yoktur?

a) düşman  : ç)  uzun  : a) Kim?

b) Nereye?

b) kocaman  : d) yaşlı : c) Niçin?

c) kırık  : e) sakin  : S8.Verilen cümlelerde eylemlerin altını çizelim.

S6.   "   Taşıdığım  bardaklardan  biri  elimden  kaydı. a) Çocuk,  yağmur altında ıslanmak istiyor.

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır? b) Sabahtan beri arıyorum seni her yerde.

c) Okuldan dönünce  gel bize.

S7. Aşağıda verilen sözcüklerden  " Çoğul İsim "  olan

  kelimeleri  işaretleyelim. ç) Babam, yeni bir sözlük almış.

d) Soruların hepsini kolayca yaptım.sakız

kağıtlar

kuşlar

bilgili fayton simitçi binalar

resimler

önlüksüz kütüphane domates

yarım

TÜRKÇE  TEST
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