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

4 1 7 5 8 2 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

6 5 3 7 8 8

S7.  " 90 "   sayısının,  sayı ( rakam ) değeri toplamı,

 farkı  ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

2 5 7 3 6 1

x 6 x 3 x 2 7
S8.   " 43 + 19 =? "    işleminde 1.toplanan 17 arttırı-

 + lıp, 2.toplanan 6 eksiltilirse yeni toplam kaç olur?

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9.     " 39 - 43 - 47 - 51 - 55 - 60 - 63 - 67 "  

örüntüsünde kuralı bozan sayının 18 eksiği kaçtır?

S4. Sınıfımızdaki öğrencilerden 6 'sı yüzme, 18 'i futbol, S10. "32" sayısının onlar basamağını 2 katına, birler 

9 'u judo, 12 'si basketbol kursuna gitmektedir. Bu ve- basamağını 8 katına çıkarırsak, yeni sayımız kaç olur? 

rileri nesne grafiği ile gösterelim.

S11.   Annem pazardan 4 kilosu 28 lira olan muzlar-

dan 3 kilo alıyor. Satıcıya 50 lira veren annem, para 

üstü olarak ne kadar almalıdır?

Her şekil  3 ( üç ) öğrenciyi göstermektedir.

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

7 9 0 S12.  Bölen sayının 8 olduğu bir bölme işleminde, 

 - 4  -  - 2 7 kalan yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır?

1 8 3 4 5 6
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Kokar burcu burcu güller,

Öter dallarda bülbüller, S1. Verilen cümlelerin hangisinde bir sebep - sonuç

Açar menekşe sümbüller, ilişkisi vardır?

Ne güzeldir Türkiye'miz. a) Ülkemizde pek çok kaynak mevcut.

Sürüler yayılır kıra, b) Ülkemiz geliştiği için insanlar daha mutlu.

Dağlar uzanır sıra sıra, c) Ülkemizde tarihi zenginliklere sahip çıkılıyor.

Sular can verir çayıra,

Ne güzeldir Türkiye'miz. S2. " tavuk - koyun - kuzu - çiçek "  kelimeleri grup-

SORULAR landırıldığında hangi kelime açıkta kalır?

S1. Şiirin konusu nedir, neden bahsedilmektedir? a) çiçek b) kuzu c) koyun

S3. "vardır - Hoca'nın - birçok - komik - Nasreddin - 

S2. Şiirde hangi bitki isimleri geçmektedir? fıkrası " kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cüm-

le yapıldığında baştan dördüncü kelime aşağıdaki-

lerden hangisi olur?

S3. Şiir kaç sözcükten oluşmaktadır?  a) vardır b) komik c) Hoca'nın

S4. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisi bilgi edin-

S4. Şiir kaç mısradır? mek amacıyla sorulmuş olabilir?

a) Nasreddin Hoca, nerede doğmuştur?

b) Elindeki fıkra kitabını bana verir misin?

S5. Şiirin 4. dizesinde kaç hece vardır? c) Bize bir fıkra anlatır mısın?

S5.   Verilen cümlelerin hangisinde ismin yerine

S6. Şiirin 7. mısrasında kaç ses vardır? kullanılan, ismin yerinin tutan,  bir sözcük vardır?

a) Çocukları çok severim.

b) Etrafıma toplanın bakalım.

S5.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında c) Bana yalan söyleme sakın.

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım.

a) taban S6. Altı çizili eklerden hangisi sözcüğün anlamını

değiştirmez?

b) kurnaz a) Öğretmen bizi sözlü yaptı.

b) Babam bana yeni bir kalemlik almış.

c) birdenbire c) Bütün ağaçlar çiçek açmış.

ç) gerçek

S7. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

d) negatif

a)  banka - eşya - ayna - güney - fırsat

e) geveze

……………………………………………………………………………….

f) koyu

b)  meclis - kızıl - çocuk - hakem - cisim

S7.  " Hafta sonu piknik yapacak ağaçlık bir yer bulama-

dık. " ……………………………………………………………………………….

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır? c)  takvim - pazar - eğlence -  mutlu - hayat  

S8. Aşağıda verilen sözcüklerden  " Basit İsim "  olan ……………………………………………………………………………….

  kelimeleri  işaretleyelim.

ç)  icat - çizim - hayal - tasarım -  bilgin 

……………………………………………………………………………….

tümsek

bilgin saf suçlu

tavan çukur
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yağmur

gökyüzü

boşluk anne sözcük

acılı

TÜRKÇE  TEST

yavaşça

kelime

grup

çiçek

piknik oyuncu şaşkınlık

tatlı yanıt

yoksul akıl sahte

anormal pozitif sağ

suskun laf karanlık

kapalı açık serin


