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

6 7 8 2 5 6 yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

7 8 5 7 7 4

S7.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

6 9 5 7 1 3    

x 3 x 4 x 2 8 S8.  " 74 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

1 9

2 5

 + 3 4  +  + 2 2

7 8 6 3 9 3 S9.    - 43 =  ……..

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.  işleminin sonucu iki basamaklı en  küçük sayı oldu-

ğuna göre,  yerine yazılacak sayı kaçtır?

S10.  Asiye Teyze, torunlarına 4 yarım, 4 de çeyrek 

elma veriyor.  Asiye Teyze'nin 3 torunu olduğuna

 göre, Asiye Teyze toplam kaç elma dağıtmak zorun-

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım. dadır?

S11.  4  günde  24  soru  çözen bir öğrenci iki haftada

 kaç soru çözmüş olur? 

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

b) Bu ayda kaç iş  günü vardır?........................ S12. X X X X X X X X

X

c) Ayın 14. günü hangisidir? ………………………………

ç) Bu ayın kaçıncı günleri çarşambadır?......................... Yukarıda verilen çıkarma işleminde eksilen sayı

 13 artarsa yeni fark kaç olur?

d) Bu ayın 2. Cuması, ayın kaçıncı günü olur?.................

19

20

27 28

23 24 25

10 11

Şubat-----2017

12

26

13 14 15 16 17 18

21 22

Pz

1 2 3 4 5

Pr C Cts

6 7 8 9

                                                                                    ÖDEV KAĞIDI ( 70 )            www.ogretmenincantasi.com

20 4

Sayı Değeri

Farkı

Sayı Değeri

Çarpımı

3 5 4

Sayı Değeri

Toplamı

Pt S Ç

2 3 5



KARA  KARGA

Bir gün Nasreddin Hoca ile karısı dere kıyısına git- S1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı

mişler. Orada çamaşır yıkayacaklarmış. anlatmaktadır?

Ateşi yakmışlar. Kazanı üstüne oturtmuşlar. Tam o a) yolcular b) istasyon c) tamirci

sırada bir karga gelmiş. Sabunu kapıp havalanmış.  Ho-

ca'nın karısı, üzgün üzgün: S2. " Annem, eski ayakkabılarımı eskiciye vermiş. " 

 -Yetiş Hoca! Sabun gidiyor, diye bağırmış. cümlesinde varlığın özelliğini belirten sözcük aşağı-

Hoca, arkasından bakmış: dakilerden hangisidir?

 -Üzülme, baksana üstü başı kapkara. O bizden kirli. a) ayakkabılarımı b) eski c) vermiş

En iyisi o temizlensin, demiş.

S3. "Babamla önce spor salonuna sonra da kütüpa-

SORULAR neye gittik. " cümlesinde hangi sözcüğün yazımında,

hata yapılmıştır?

S1. Hoca ve karısı nereye gitmiş? a) spor b) kütüpaneye c) salonuna

S4.  "Dik " sözcüğü cümlelerin hangisinde farklı bir

S2. Hoca ve karısı ne yapacakmış? anlamda kullanılmıştır?
a) Bu fidanları bahçeye dik.

b) Önce fideleri dik, sonra da can suyu ver.

S3. Hoca, neden karganın peşinden gitmemiştir? c) Küçük çocuk dik yamaçta yorgun düştü.

S5. Altı çizili kelimelerden hangi ikisi arasında,diğer-

S4. Hoca'nın karısı neden üzülmüş? lerinden farklı bir ilişkisi vardır?
a) Kara toprağa, siyah tohumlar dikildi.

b) Ak saçları beyaz yastığa düşmüş.

c) Evimiz büyük fakat odam küçük.

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki

sözcükler arasında bulup boyayalım. S6.  "Artık ağaçlar çiçek açtı, çünkü…... "  cümlesine

aşağıdaki  cümlelerden  hangisi  eklenirse  neden- 

a) cevap sonuç cümlesi olur?

a) çünkü sonbahar başlıyor.

b) tane b) çünkü ağaçları sulamışlar.

c) çünkü ilkbahar geldi.

c) konuk

S7.  " Annem……..sinemaya götürdü. " cümlesindeki

ç) ışık boşluğa hangi sözcük gelmelidir?

a) onlar b) bizi c) siz

d) yıl

S8. " ayak ve ayakkabı " arasındaki ilişki hangi seçe-

e) sağ nekteki sözcükler arasında vardır?

a) elbise-etek b) ağaç-kağıt c) el-eldiven

f) kamer

S9. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

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

nasıl yazılır, gösterelim. a) yürüyor : e) doğmuş :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) inmişler : f) dönüyor :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Türemiş Ad "  c) yazacak : g) suladı :

olan  kelimeleri  işaretleyelim.

ç) kazar : ğ) açıyor :

d) kutladı : h) kesecek :

TÜRKÇE  TEST

zaman soru yanıt
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