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

6 2 4 8 9 3

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

7 7 5 6 8 7

S8.   " 19 "   sayısının,  sayı ( rakam ) değeri toplamı,  

farkı  ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

3 6 7 8 5 9

x 4 x 2 x 3 4
S9.  

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz.

a) 8 ay …….………….haftadır. Yukarıda verilen işlemi rakamlarla gösterelim.

b) 6 mevsim…..………..aydır.

c) 3 yıl ….……..haftadır.

ç) 7  gün…...…..saattir.

S10.  

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. 48  = otobüs

40

32  = dolmuş

24

16  =  araba

8

 = tren

O D A T

Her şekil 8 kişiyi göstermektedir. 

Tabloda bir saat içerisinde şehir içinde seyahat

 edenlerin kullandığı araçların sayıları gösterilmek-

tedir. Buna göre;

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. a) Tabloda, seyahat eden kaç kişi gösterilmektedir?

b) Dolmuş ve araba kullanan kişilerin toplamı, oto-

büs ve tren kullanan kişilerin toplamından ne kadar 

fazladır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S6. Verilen ölçülere uygun sayılar yazalım. S11.  3 kolide 63 yumurta olduğuna göre, 8 kolide

a) 8 m : …………………cm ç) 3956 g :……kg…………..g kaç yumurta bulunur?

b) 4 L :…………………..mL d) 173 cm :…….m….……..cm

c) 2 kg :…….…………..g e) 2137 mL :…..…L……..…mL

Sayı Değeri Sayı Değeri

2 5

Sayı Değeri

ÇarpımıToplamı

3

4 3 2
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Farkı



Çiçekleri sever misiniz? Kim sevmez ki… Hele bahar

gelince renk renk açan kır çiçekleri ne güzeldir. Kendi- S1. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir cümledir?

leri güzel olduğu için çevreyi de güzelleştirirler.  Bazı- a) Annemle babam çarşıya gittiler.

larının kokusu evlerimizin içine kadar girer.  Bambaşka b) Mahallemizde iki tane çocuk parkı var.

bir enerji ve yaşama isteği sunar bizlere…  Koparmaya c) Ablam bitirdi odasının temizliğini.

kıyamam onları…  Orada,  toprakta  ve  köklerine  bağlı

dursunlar.  Köklerinden  ayrılmak  iyi  gelmiyor  onlara, S2. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı

hemen  soluyorlar.  Oysa  kır çiçekleri solmamalı,  daha yapılmıştır?

çok olmalı. a) Kızıma, Pamuk Pirenses masalını okudum.

b) Bahçemizde bir kaplumbağa var.

SORULAR c) Çayına kaç şeker istersin?

S1. Metinde anlatılan çiçekler hangileridir? S3. Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti konulur?

a) Yok artık, markette ekmek kalmamış

b) Bahçedeki güller ne kadar güzel

S2. Yazara göre, çiçekler neden koparılmamalıdır? c) Bu soruya nasıl bir yanıt vermeli

S3.  Yazara göre, çiçekler çevreyi nasıl etkiliyormuş? S4.Hangi cümlede soru eki ( -mi? ) doğru yazılmıştır?

a) Soldaki büyük kapıyı gördün mü ?

b) Siz bu filmi izledinizmi?

S4. Kır çiçeklerinin en güzel  göründüğü mevsim hangi- c) Okula zamanında yetişebilecekmi yiz?

sidir?
S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz cümledir?

a) Bayramda büyüklerimi ziyaret ettim.

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki b) Bugün havada hiç kuş görmedim.

sözcükler arasında bulup boyayalım. c) Evde beslediğim bir tavşanım var.

a) ilan S6. Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır?

a) koltuk b) kafile c) kapıcı

b) kanıt

S7. Aşağıda verilen özel isimlerin hangisinin yazımı

c) mezar doğrudur?

a) fatih' in b)Fatihler c) Fatihten

ç) kabiliyet

S8."Lavanta kokusu……gül kokusunu da seviyorum."

d) gaye    cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcükler-

den hangisi getirilmelidir?

e) kural a) doğrusu b) gibi c) yani

f) soğuk

S9.Verilen cümlelerde eylemlerin altını çizelim.

S6.   "  Anlattığım fıkraya dakikalarca güldü." a) Bugünlerde aklıma bir soru takılıyor.

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım:

a) Kim? : b) Okula giderken aniden önüme  bir kedi çıkıverdi.

b) Neye? : c) Ne kadar? :

c) En sonunda  kazandık maçı.

S7.     " Yolcular sırayla uçaktan iniyorlardı. " 

cümlesine göre; ç) Karadeniz gezimiz çok güzel geçti.

a) Cümle kaç sesten oluşur? :

b) Cümle kaç heceden oluşur? : d) İki kere anlattım problemin çözümünü.

c) Cümle kaç sözcükten oluşur? :

TÜRKÇE  TEST
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gazete hayat duyuru

delil çevre sonbahar

cami tören kabir

fırsat beceri mücadele

hava takvim ayaz

deniz amaç hür

şart bayram ırmak


