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

5 1 8 6 3 9 yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

6 3 7 4 9 2

S7.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

1 8 3 5 4 6    

x 4 x 7 x 3 9 S8.  " 55 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

3 5

5 9

 + 2 7  +  + 1 6

4 1 8 0 7 2 S9. Babam 50 TL'ye aldığı kazağın 5 TL'sini peşin ver-

di. Geriye kalanı ise 3 taksitte ödeyecek. Buna göre

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.  babamın ödeyeceği bir taksit kaç TL olur? 

S10.Erdem 5 yıl önce 9 yaşındaydı. Babası Erdem'den

 26 yaş büyük olduğuna göre, bugün Erdem ve baba-

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım. sının yaşları toplamı kaçtır?

S11.   " Kastamonulular"  kelimesindeki  ses(harf) 

sayısının 6 katı kaçtır? 

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

b) Bu ayda kaç tatil  günü vardır?........................

S12. Bir kırtasiyeci 7 düzine kalemin 5 destesini sa-

c) Ayın 10. günü hangisidir? ……………………………… tıyor. Toptancıdan 18 kalem daha alan kırtasiyecinin

 satmadığı kaç kalemi olmuştur?

ç) Bu ayın hangi günleri, pazartesidir?.........................

d) Bu ayın 3. Salısı, ayın kaçıncı günü olur?.................

Yaşı

İkisinin

toplamı

5 yıl

önce

5 4 2

Bügünkü

yaşı

Babanın

Sayı Değeri

Toplamı

Pt S Ç
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………………………

Ne var ki o güzel günler sona erdi. Semtin oyun ala- S1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargının nedeni

nına otopark yapıldı. Çocuklar açıkta kaldırlar. Kimi za- de belirtilmiştir?

man evlerinin önünde, kaldırım üstünde top oynama- a) Bugün hep birlikte maça gidiyoruz.

ya kalkışıyorlardı. Ama dirlikleri yoktu.Yoldan geçenler b) Oyun oynayacak yer bulamadığımız için huzursuz

" Burada top oynanır mı? " diye çıkışıyorlardı. İlk katlar- olduk.

da oturanlarsa, " Camları kıracaksınız! " diyerek apaçık c) Mahallemize güzel bir spor tesisi yapılacak.

kovalıyorlardı çocukları.

SORULAR S2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylem

geçmiş bir zamanı anlatmaktadır?

S1. Çocukların güzel günlerinin bitmesine sebep olan a) Çanakkale'ye gittiğimizde hepimiz çok duygulan-

durum nedir? mıştık.

b) Gezi için bir sürü hazırlık yapmak gerekiyor.

c) Okul olarak Bursa'ya gideceğiz.

S2. Çocuklar oyun oynamak için artık hangi alanları kul-

lanıyorlarmış? S3. Cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

a) Ülkemizin güzelliklerini görmek için binlerce tu-
rist geliyor.

S3.  Büyükler,  oyun  oynayan  çocuklara  neden kızıyor- b) Ülkemiz geliştiği için insanlar daha mutlu.

larmış? c) Ülkemiz diğer ülkelerden çok daha güzel.

S4.    "tilki - çakal - yılan - kurt  "      sözcükleri   sınıf-

S4.Metinde geçen sorunun çözümü için sizce neler ya- landırıldığında hangi kelime açıkta kalır?
pılabilir? a) yılan b) kurt c) çakal

S5. Hangi cümlede ismin yerini tutan bir sözcük 

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki yoktur?

sözcükler arasında bulup boyayalım. a) Yarın süsleri sınıfa getir.

b) Mutfaktaki sen miydin?

a) uçak c) Biraz da bana ayırın.

b) işçi S6.  Altı çizili sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamı-

nı değiştirmez?

c) anlam a) Okuldan dönünce beni ara.

b) Geziye sensiz gitmeyiz.

ç) tartışma c) Yağmurluk alacak mısın?

d) aygıt S7.  Hangi cümlenin sonuna nokta getirilmelidir?

a) Kaçıncı doğum günün bu

e) soluk b) Öyküler bir harikaydı

c) Okuduğunu  hemen anlar mısın

f) akraba

S9. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

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

nasıl yazılır, gösterelim. a) yapar : e) küsüyor :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) uçuyor : f) takacak :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Topluluk Adı "  c) soğumuş : g) konuşur :

olan  kelimeleri  işaretleyelim.

ç) kullanılacak : ğ) pişti :

d) çevirdi : h) yiyor :sürü Samsun güreş orman

ordu kasım sınıf düzine

fotoğraf deste kapı telsiz

parlak renk nefes

hısım konuk ev

münakaşa müracaat müddet

faydalı cihaz sinyal

çalışan maaş patron

mânâ mektep nâme

TÜRKÇE  TEST

pilot tayyare gökyüzü
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