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

6 7 9 3 7 4 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

8 5 4 1 5 9

S7.  " 45 "   sayısının,  sayı ( rakam ) değeri toplamı,

 farkı  ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

3 6 5 9 4 2

x 8 x 4 x 5 7
S8.  Bahar ve Başak ikiz kardeştirler. Bahar 8 yaşın-

 + da ve anneleri de 32 yaşında olduğuna göre,üçünün

yaşları toplamı kaç olur?

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9.Bir otobüste 18 bayan, bayanlardan 6 fazla er-

kek, bayanlardan 9 eksik de çocuk yolcu vardır. Bu-

na göre, otobüste kaç bulunmaktadır?

S4. Bir otoparkta bulunan araçlardan 12 tanesi otomo- S10. Onlar basamağı 7 onaln en büyük iki basamak-

bil, 5 tanesi motosiklet, 9 tanesi minibüs, 2 tane de lı sayının basamak değeri çarpımı kaç olur?

otobüstür. Buna göre, bu verileri tablo ile gösterelim.

S11.  Aynı sokakta oturan Alp ile Selim'in evinin ara-

sındaki uzaklık 45 m'dir. Alp evinden çıkıyor  ve  Se-

limlere gidiyor ve biraz oyun oynayıp evine geri dö- 

nüyor. Buna göre, Alp ne kadar yol yürümüş olur?

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

8 0 S12.   Aklımda tuttuğum sayının yarısı 36'dır.  Buna

 - 6  - 4  - 3 8 göre, sayının 4 katı kaç olur?

5 7 1 2 2 6

ÇarpımıToplamı

Sıklık(Sayı)   Tablosu

                                                                                        ÖDEV KAĞIDI ( 69 )            www.ogretmenincantasi.com

Farkı

Sayı Değeri Sayı Değeri

5 2

Sayı  Değeri

4

3 2 4

Çetele (Çizgi)  Tablosu



SORUN BANA

Vatan  ne  sorun  bana, S1. " aslan - kuşlar - okul - çocuklar - ağaç " 

Ana  derim  vatana. Yukarıdaki sözcüklerden hangileri birden çok varlığı

Ekmeğini  yemişim, anlatmaktadır?

Suyunu  süt  etmişim, a) aslan - kuşlar

İçmişim  kana  kana. b) kuşlar - çocuklar

c) okul - çocuklar

SORULAR

S1. Şiire göre, şair neyi ana kabul etmektedir? S2. " Özenle açılan paketin içinden çıka çıka sıradan

bir pasta çıkmasın mı? Hep bir ağızdan, " Ama baba! 

Bize, bin kişinin çalışıp hazırladığı bir pasta getire-

S2. Şair kendisine neyin sorulmasını istiyor? cektin. " dediler.

     Yukarıdaki anlatıma göre, çocuklar nasıl bir duygu

içerisindedirler?

S3. Şiir kaç sözcükten oluşmaktadır?  a) üzüntü    b) şaşkınlık   c) korku

S3. "Evleri (  ) barajları (  ) köprüleri de mühendisler

S4. Şiir kaç mısradır? yapar ( ) "       cümlesinde yay ayraç içlerine sırasıyla

hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

a) (,) (. ) (,) b) (,) (,) (.) c) (,) (,) (,)

S5. Şiirin 2. dizesinde kaç hece vardır?

S4. "Sülünler, uzun kuyruklarını sallıyorlar. " cümle- 

sinde hangi sözcük bir varlığın özelliğini belirtir?

S6. Şiirin 4. mısrasında kaç ses vardır? a) Sülünler b) sallıyorlar c)  uzun

S5.   " polis ile karakol " sözcükleri arasındaki ilişkiye

benzer bir ilişki  " doktor " sözcüğü ile aşağıdakiler-  

S7. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. den hangisiyle kurulabilir?

a) sandalye  : ç) arzu   : a) hastane b) okul c) postane

b) vatan  : d) öykü  : S6. " Can ve mal güvenliğimizi polis sağlar. "   cüm-

lesinde aşağıdakilerden hangisinin cevabı vardır?

c) inek  : e) elbise  : a) Kim? b) Ne zaman? c) Nasıl?

S7. Aşağıdakilerden  hangisinin  yazımı   yanlıştır?

S8. Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım. a) traktör b) Ankaralı c) tenefüs

a) gürültü  : ç)  adam  : S8. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

a)  örnek - bilgi - gözlük - dolma - hakem 

b) derin  : d) erken :

……………………………………………………………………………….

c) iç  : e) karışık  :

b)  gömlek - serin - fakir  - ocak - limon

S9.  " Furkan'ın  en büyük  hayali  uçan  bir bisiklet  icat

etmekti. " ……………………………………………………………………………….

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır? c)  sağlam - patlıcan - şahıs - güz - evrak

S10. Aşağıda verilen sözcüklerden "Birleşik İsim"  olan ……………………………………………………………………………….

  kelimeleri  işaretleyelim.

ç)  neşe - harf - yaprak - bahçe - karınca

……………………………………………………………………………….

Beyoğlu

Örnekler

Ağaç

Sözcük Gökyüzü Akdeniz Gülnur

Kırıkkale

Gecekondu Minik Çiçekçi

Sinop

TÜRKÇE  TEST
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