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

8 6 5 9 7 7 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

4 6 9 4 5 3

S7.   " 27 "   sayısının,  basamak değeri toplamı, farkı 

ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

6 5 7 8 6 9

x 4 x 2 x 3 5
S8.  6 birlik 3 onluk, sayısı kendinden 7 önce gelen

 +  sayı  ile toplanırsa kaç olur?

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9. Yasemin 7, Orhan ise 11 yaşındadır. Kemal'in 

yaşı ise Yasemin ve Orhan'ın yaşları toplamından 2 

eksiktir. Buna göre, bu üç arkadaşın yaşları toplamı 

kaçtır?

S4. Kitaplığımızda  14 hikâye,  8 roman,  11 şiir,  5 tane S10.  Annem pazardan elinde 3 poşetle döndü. 2 po-

de dergi bulunmaktadır. Buna göre, bu bilgileri sıklık şette 5 kg patates, 1 poşette de 3 kg soğan olduğuna

ve çetele tablosu ile gösterelim. göre,annem pazardan kaç kg sebze almıştır?

S11.  5  tanesi  45 TL  olan   toplardan,  her  biri  kaç

 TL'dir? 

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz.

a) 20  çeyrek …...….………….bütün.

b) 6 bütün …….………..yarımdır. S12.  24 eksiği 48 olan sayının, çeyreği kaçtır ?

c) 12 çeyrek …….……..bütün.

ç) 18  yarım + 8 çeyrek …..…...…....bütün.

ToplamYasemin Orhan

ÇarpımıToplamı

Kemal
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Farkı

Basamak Değeri Basamak Değeri

3 4

Basamak Değeri

5

2 3 4

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu



KUMLUKTAKİ  YAVRU  MARTI

Yavru martı,denize açılmaktan hoşlanmıyordu. Ken- S1.  Kardeşim yanıma gelerek bana resim yap dedi.

disini annesinin beslemesini istiyordu. Cümlesinde hangi sözcükler tırnak işareti içinde ya-

Annesi, " Uç! " diye üsteledikçe : zılmalıdır?

 -Uçamıyorum. Kanatlarım yoruluyor,denizin üstün- a) Kardeşim yanıma gelerek

de gücüm tükeniyorum. Suya düşüp balıklara yem ol- b) Bana resim yap

mak istemiyorum, diye yakınıyordu. c) Resim yap dedi

Aslında tembelin tekiydi. Deniz üzerinde oradan 

oraya uçarak balık gözlemek, balığı bulunca tezden su- S2. " Sıcak yemekler sağlığa zararlıdır."  cümlesinde

ya dalıp kapmak zor geliyordu ona. Gökyüzünde canı sıfat olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

çektikçe, gönlünce kanat çırpmak istiyordu.

Kıyıdaki kumluktan, çevresini saran çocukların, önü- a) sıcak b)  yemekler c)  sağlığa

ne konan yiyeceklerden hoşnuttu.

S3. Verilen cümlelerin hangisinde -i hâlinde isim

SORULAR vardır?

S1. Yavru martı, neden hoşlanmıyordu? a) Bardaktaki suyu üzerine döktü.

b) Bu sabah kahvaltı yapmadım.
c) Masanın üzerinde kitap vardır.

S2. Yavru martının en büyük korkusu nedir?

S4.   "  Bahçede gezerken bir sincaba rastladı. "  

Cümlesinde hangi hâl ekleri kullanılmıştır?

S3. Yavru martının  canı ne yapmak istermiş?  

a) -i , - de      b) - de, -den c) -de,  -e

S4. Yavru martının hoşnut olduğu olay nedir? S5. Aşağıdaki isimlerden hangisi yalın hâldedir?

a) Televizyon b) Zeytini c) Köprüden

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. S6.   Verilen  sözcüklerden hangisi türemiş sözcük

a) deniz  : ç) berk   : değildir?

b) plaj  : d) beygir  : a) Çelimsiz b) Boyacı c) Gecekondu

c) pehlivan  : e) kalp  : S7. Aşağıdakilerden hangisinde sadece ince sesliler

vardır?

S6. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.

a) Yürekli b) Damatlık c) Festival

a) sol  : ç)  tok  :

S8.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

b) karanlık  : d) çoğul :

a) Bütün çocuklar sevinçle bahçeye çıktı.

c) dikey  : e) tüketim  :

b) Ah bir büyüsem, kocaman adam olsam...

S7.  "  Suya  düşüp  balıklara  yem  olmak  istemiyorum. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en c) Kurt, yolda bir koyuna rastlamış.

 sonda yer alır?

ç) Dün sabah erkenden uyandım.

S8. Aşağıda verilen sözcüklerden  " Soyut İsim "  olan d) Babaannem, kırmızı güllere bayılır.

  kelimeleri  işaretleyelim.

e) Bu romanı dikkalice oku.

f) Salonunda ortasında büyük bir halı serilmişti.

evler

akıl

tekerlek

satıcı saygı çalılık hayalet

Adanalı

nefret farecik resimler

fikir

TÜRKÇE  TEST
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