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

8 2 6 7 9 1

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

7 6 5 3 9 4

S8.  " 48 "  sayısının,  basamak değeri toplamı,  farkı 

ve çarpımını bulalım.

Basamak Değeri

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

8 6 7 3 2 8

x 9 x 4 x 3 5
S9.  32 çeyrek ve 18 yarım toplam kaç bütün eder?

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

S10.  Verilen sayıların en yakın oldukları onlukları

8 3 5 8 işaretleyelim.

 + 4  + 9  +

7 6 5 5 8 1

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S11. Erdem'in yaşının 4 katının 2 onluk fazlası anne-

sinin yaşına eşittir. Erdem, 6 yaşında olduğuna göre,

annesi kaç yaşındadır?

S12. Bir çıkarma işleminde fark 12, çıkan ise farkın

 2 katından 7 fazladır. Bu çıkarma işleminde eksilen 

kaç olur?

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S13.    " 26 - 30 - 32 - 36 - 38 - 42 - ? " sayı örüntüsüne

 göre ? Yerine yazılacak sayının basamak değeri farkı

 kaçtır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

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

……………… ……………… S14.  ( 13 x 6 ) - ( 64 ÷ 4)=?     İşleminin sonucu kaçtır?

……………… ………………

Basamak Değeri

70

3 2 3

30

61 88 27 27

4

56 61

60

43 95 36

2
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49

Toplamı Farkı

24

20

Basamak Değeri

50

5

Çarpımı

60



Nasreddin Hoca'yı bir ziyafete davet etmişler. Sof-

raya gelen yemekler yenmiş. Sıra buzlu hoşafa gelmiş. S1.Hangi cümlede ismin yerini tutan bir sözcük vardır?

Ev sahibi kepçe gibi büyük bir kaşıkla hoşafı içmeye a) Üç gün sonra iş bitiyor.

başlamış. Hoşafı her içişinde de : b) Bu resmi sen mi çizdin?

 - Oh! Aman, yandım, öldüm, diyormuş. c) Aklıma güzel bir fikir geldi.

 Nasreddin Hoca ise elindeki küçük kaşıkla hoşaftan

bir tat alamıyormuş. Sonunda dayanamamış ve ev sa- S2. Verilen sözcüklerin hangisi isimdir?

hibine : a) gezer b) orman c) yaşarmış

 - Aman efendim, elinizdeki kepçeyi bana da biraz

verseniz de bir kere de ben yanıp ölsem, demiş. S3. " bek - le - ke - ser " hecelerinden anlamlı bir

sözcük oluşturduğumuzda hangi hece dışarda kalır?

SORULAR a) -bek b) -ser c) -ke

S1. Nasreddin Hoca'yı nereye davet etmişler? S4. " Selen, sevinçten ellerini çırptı. " cümlesinde

beş harften oluşan sözcük hangisidir?

a) Selen b) sevinçten c) çırptı

S2. Ev sahibi, buzlu hoşafı içtikçe neden " Öldüm, yan- S5.  " Yazın abanı al, kışın ister al ister alma. " cümle-

dım! " diyormuş? sinde altı çizi sözcükler arasında nasıl bir anlam iliş-

kisi vardır?

a) eş anlamlılık b) karşıtlık c) eş seslilik

S3. Hoca, hoşafın tadına neden varamıyormuş?

S6. " Yaş " sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamda

kullanılmıştır?

S4. Bu fıkranın ana fikri ( verdiği ders )  ne olabilir? a) Üstüm başım yaş oldu.

b) Kardeşim benden üç yaş küçük.

c) Akıl yaşta değil baştadır.

S5.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında S7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. sözcükler birlikte kullanılmıştır?

a) kalabalık a) Yapacak mısın, yapmayacak mısın?

b) Markete git, un al.

b) kibar c) Derisi siyah ya da beyaz ne fark eder?

c) harp

S8. " Boynunda renkli bir kaşkol vardı. "  cümlesin-

ç) yerli deki " kaşkol " sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?

a) yaka b) kravat c) atkı

d) hatalı

S9. Verilen sözcüklere, uygun hâl eklerini yazalım.

e) sıradan

f) doğal

S6.    "Bayrak, bir ülkenin bağımsızlık sembolüdür. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır?

S7. Aşağıda verilen sözcüklerden  "  Büyük  Ünlü 

Uyumu'na "  uyan  kelimeleri  işaretleyelim.

küçük saat

Hâli

Hâli

 -i

Hâli

arı

Yalın

Hâli

 -e

yapay bitki kurak

 -de

Hâli

 -den

mükemmel kırık ucuz

yabancı çift seçkin

ilaç

renkli yabancı turist

ziyafet tenha hasta

kaba tatlı cesur

TÜRKÇE  TEST
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parça

yağmurluk

mutfak sabahleyin düşman

fıkralar

barış ordu

sepet

televizyon

damat

misafir sessiz şikayet


