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

4 5 3 8 2 9 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

7 3 8 4 3 3

S7.   " 33 "   sayısının,  basamak değeri toplamı, farkı 

ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

6 5 2 7 5 7

x 5 x 8 x 4 2
S8.    Yanda tablo ile verilen çıkar-

 + ma işlemine göre;

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.  +  =?

S9. Babamın boyu 1 m 85cm'dir. Benim boyum, ba-

bamın boyundan 47 cm  kısadır.  İkimizin  boy  uzun-

lukları toplamı kaçtır?  

S4. Bir öğrenci  Pazartesi 10, Salı 8, Çarşamba 11, per- S10. Evimize her gün bir gazete gelir. Gazetenin fi-

şembe 6, Cuma 12 sayfa hikaye okumuştur.Buna göre, yatı 85 Kr olduğuna göre, bir haftada gazete için ne 

bu bilgileri sıklık ve çetele tablosu olarak gösterelim. kadar para harcamış oluruz?

S11. Bir çiftlikte  yaşayan tavşanların ayak sayıları

 toplamı 64'tür. Buna  göre çiftlikte yaşayan tavşan-

ların sayısı kaçtır?  

S12.  4 kilosu 12 TL olan elmalardan, 13 kg alan biri

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz. kaç TL ödemelidir?

a) 8  çeyrek …...….………….bütün.

b) 7 bütün …….………..yarımdır.

 -

54 18

25

2

3 4 2

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu
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Farkı

Basamak Değeri Basamak Değeri

4 5

Basamak Değeri

ÇarpımıToplamı



RÜYAM

Atladım bir buluta, S1. A D

Haydi dedim rüzgâra, B E

Aldı götürdü beni, C F

Yıldızlara aylara.

Yukarıda harflerle belirtilen sözcükler, zıt anlamla-

Gökkuşağına vardım, rıyla eşleştirilirse  hangisi yanlış olur?

Renginden biraz aldım. a) C ile F zıt anlamlıdır.

Bulutlar kararmıştı, b) A ile D zıt anlamlıdır.

Süt maviye boyadım. c) B ile F zıt anlamlıdır.

Niye öyle çok şaştın? S2. Verilen eşleşmelerden hangisi doğrudur?

Hayretle bakakaldın? a) çiftçi - tohum

Ben rüyamı anlattım, b) ressam - hamur

Yoksa gerçek mi sandın? c) mühendis - elbise

SORULAR

S1. Çocuk, rüzgâra ne demiş? S3. " Ucuz " sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki  cüm-

lelerden hangisinde kullanılmıştır?

a) Kalitesiz ürünler almamalıyız.

S2. Çocuk, gökkuşağına varınca ne yapmış? b) Babam, pahalı diye balık almaktan vazgeçti.

c) Annem, kaliteli elbiseleri uygun fiyata alırdı.

S3. Çocuk, kararan bulutları hangi renge boyamış?  S4.  Hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

a) Henüz yataktan kalkmadın mı?

b) Sabahtan beri Serap' ı gören oldu mu.

S4. Rüzgâr, çocuğu nereye götürmüş? c) Bana, nereye gittiğini söylemedi?

S5. "Zavallı kuş, soğuktan donmak üzereydi." diyen

S5. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. Canan, nasıl bir duygu içerisindedir?

a) asalak a) acıma b) korku c) sevinç

b) rüya S6.   "Ağaca çıkıp kırmızı elmaları topladı. " cümlesin-

de hangi sözcük varlığın özelliğini belirtmektedir?

c) gaddar a) ağaca b) kırmızı c) çıkıp

ç) harami S7. " parça - parlak - parmak " sözcüklerinden hangi-

si alfabetik sıraya göre en önce yazılır?

d) mesut a) parmak b) parça c) parlak

e) vahşi S8.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

a) Manavdan taze fasulye aldık.

f) merasim

b) Alttaki çekmecede kaşıklar var.

S6.   "   Sınıfın  en  arka  sırasında  oturuyorum. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en c) Çocuklara ikişer kitap dağıtıldı.

 sonda yer alır?

ç) Hangi bahçe daha güzeldi?

S7. Aşağıda verilen sözcüklerden  " Somut İsim "  olan d) Sıcak havalarda ince giyinmeliyiz.

  kelimeleri  işaretleyelim.

e) Birçok insan meydanda toplanmıştı.

f) Annem, eski çoraplarımı çöpe atmış.

Bayat

Tok

Savaş

Taze

Barış

Aç

evcil yabani kuş

tören savaş yetenek

eşkıya gerçek iri

mutlu valide deneyim

bulut yanıt

çocuk hayal gökyüzü

ucuz davetiye acımasız
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iskemle

perde

çimen korku acı

mektup

TÜRKÇE  TEST

parazit

bekçi

arabalar

rüya

sevinç kalemlik melek


