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

6 6 7 2 4 6

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

5 9 2 1 7 5

S8.  " 52 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı 

ve çarpımını bulalım.

Basamak Değeri

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

9 3 5 0 1 7

x 4 x 8 x 5 6
S9.  16 çeyrek ve 10 yarım toplam kaç bütün eder?

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

S10.  Verilen sayıların en yakın oldukları onlukları

7 2 8 işaretleyelim.

 + 3  + 1  + 5

6 5 7 3 8 0

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S11.Bayramda sınıfı süslemek için Halil 17, Betül 13, 

Sezen ise 18 bayrak getirdi. Bayrakları sınıfta bulu-

nan iki pencereye eşit olarak asmak isteyen arka-

daşlar her bir pencereye kaçar bayrak asmalıdır?

S12. Bakkal amca aldığı 8 düzine yumurtanın bir kıs-

mını satıyor. Geriye 23 tane yumurta kaldığına göre, 

bakkal amca kaç yumurta satmıştır?

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S13.  7 'şer ritmik sayarken 45' ten sonra söylenen 

sayının, çeyreği kaçtır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S6. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım.  ( < , > , = )

……………… ……………… S14.  ( 35 - 27 ) x 16 = ?      İşleminin sonucu kaçtır?

……………… ………………

Basamak Değeri

90

5 4 2

20

53 43 90 28

3

57 88

80

87 72 72

2
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Toplamı Farkı

13

10

Basamak Değeri

50

4

Çarpımı

60



Hüseyin her gün erken uyanırdı. Elini yüzünü yıkar,

fırından ekmek,bakkaldan gazete alırdı. Annesi ona su- S1.Aşağıdakilerden hangisi cümledir?

cuklu yumurta pişirirdi. Hüseyin, bisikletçide çalışıyor- a) para b) çizdi c) zayıf

du. Ustasından azar işitmemek için kahvaltısını yapar-

ken acele ederdi. S2. Verilen cümelelerin hangisinde büyük harfin

Hüseyin'in annesi sevgi dolu bir anneydi. O da bir yazılışı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

mağazada tezgahtarlık yapıyordu. Oğlunu çok severdi. a) Kırmızı bir balık gördüm.

Hüseyin'in en büyük hayali uçan bir bisiklet yapmaktı. b) Fırından sıcak ekmek aldım.

Küçüklüğünden beri çizimler yapıyordu. c) üç gün sonra dayımlar gelecek.

Hüseyin okulda da çok başarılı bir öğrenciydi.Öğret-

menleri ve arkadaşları ona "Mucit Hüseyin " diyordu. S3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta

Çünkü Hüseyin kimin ne ihtiyacı varsa hemen pratik konulmalıdır?

bir çözüm üretir ve icat yapardı. Bazen bir mandal bile a) Gel keyfim gel

onun icatlarında kullandığı bir araç oluverirdi. b) Niçin böyle örtmüşler üstünü

c) Adamın üç kızı varmış

SORULAR

S1. Hüseyin'e kimler " Mucit Hüseyin" dermiş? S4.Aşağıda verilen sözcük gruplarından hangisi ile
anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulabilir?

a) Her, sabah , tavşan, havuçları

S2. Hüseyin kahvaltısını yaparken neden acele ederdi? b) Sabahleyin, kuşlar, ağaçlarda

c) Güzeldir, burada, çok, yaşamak 

S3. Hüseyin'in en büyük hayali nedir? S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz-

cükler birlikte yer alır?

a) Az çok birbirimizi tanırız.

S4. Hüseyin, nerede çalışıyormuş? b) Gürültüsüz bir gün geçti.

c) Evde yalnız oturuyorum.

S5.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında S6. Aşağıdaki isimlerden hangisini, cümlenin nere-

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. sinde olursa olsun büyük harfle yazmaya başlarız?

a)  sıcak a) Masa b) Yakup c) Ev

b) iniş S7.Verilen kelimelerin hangisi yanlış yazılmıştır?

a) hayat b) gazete c) tiren

c) taze

S8.Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? 

ç) zayıf a) Yiğit'ler dün bize geldi.

b) Kalemleri, kalem kutusuna koymalıyız.

d) yavaş c) Okulumuz caddenin sonundadır.

e) geniş S9. Verilen sözcüklere, uygun hâl eklerini yazalım.

f) karanlık

S6.    "Annesi ona sucuklu yumurta pişirirdi. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır?

S7. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Büyük  Ünlü 

Uyumu'na "  uyan  kelimeleri  işaretleyelim.

maç örnek

Hâli

Hâli

 -i

Hâli

para

Yalın

Hâli

 -e

kirli dost aydınlık

 -de

Hâli

 -den

hızlı ağır DOĞRU

dar kısa ver

pahalı

kibar şişman hasta

buz siyah soğuk

tümsek çıkış tek

TÜRKÇE  TEST
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gürültü

apartman

ticaret saygılı ifade

resimler

bayat tatlı

bankacı

geometrik

ihtiyaç

siyah avukat gözlük


