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

6 8 4 9 5 8 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

9 5 6 2 8 6

S7.   " 62 "   sayısının,  basamak değeri toplamı, farkı 

ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

4 9 5 2 8 1

x 3 x 7 x 6 7
S8.    Yanda tablo ile ve-

 + rilen çıkarma işlem-

lerine göre;

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

A x B = ? 

S9.   84 sayfalık kitabın yarısını okudum. Kitabın kala-

nını 3 günde bitirmek için günde kaç sayfa okumam 

gerekir?

S4. Bir sınıftaki öğrencilerin 15 'i kırmızı, 6' sı yeşil, 2 ' si S10. Bir sepette bulunan güller, 5 vazoya 9'arlı şekil-

mor, 10 'u mavi , 9 ' u pembe rengi beğenmektedir. de yerleştiriliyor. Geriye, 8 tane gül kaldığına göre,

   Bu bilgileri sıklık ve çetele tablosu olarak gösterelim.  sepette kaç tane gül vardır?  

S11. Bir babanın yaşı, çocuklarının yaşlarının toplamı-

nın 2 katına eşittir. Çocuklardan Sedat 7, Ayşen 11 

yaşında olduğuna göre, babalarının yaşı kaçtır?

S12. Bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 12 ise, 

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz. bölünen sayının basamak değeri farkı kaçtır?

a) 48  çeyrek …...….………….bütün.

b) 35 bütün …….………..yarımdır.

 - 25

41

64 A

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu

4

Basamak Değeri

3

5 4 3

ÇarpımıToplamı
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Farkı

Basamak Değeri Basamak Değeri

2

33

29

B



MASAL ÇOCUK

Aydedenin arkadaşı, S1. " Damlaya damlaya göl olur." atasözü ile anlatıl- 

Konuştuğu can yoldaşı, mak istenen nedir?

Masal çocuk, masal çocuk. a) Damlaların göl oluşturduğu.

b) Tutumlu olmanın önemi.

Güneş, bir kuş öter cuk cuk. c) Göllerin insanlar için önemi.

Yıldızlar elinde boncuk,

Masal çocuk, masal çocuk. S2.  " Yarın İzmir' e gideceğiz." cümlesinde hangi

sözcük özel addır?

Kuş kanatlı asker olmuş. a) Yarın b) İzmir'e c) gideceğiz

En ileride yürüyormuş.

Masal çocuk, masal çocuk. S3. "Kitabı hangi öğrenciye verdiniz  "  cümlesinin

SORULAR sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

S1. Şiire göre, çocuk kimin arkadaşıymış? a) Nokta    b) Üç nokta c) Soru işareti

S4.  Verilen   kelime   çiftlerinden   hangisi  karşıt 

S2.Şiire göre, Güneş neye benzetiliyor? anlamlıdır?

a) doğru - düzgün

b) ağlamak - gülmek

S3. Şiire göre, çocuk nerede yürüyormuş?  c) hoş - güzel

S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk adı

S4. Şiirin 6. mısrası kaç hecedir?............................ kullanılmıştır?
a) Dedem, sürüyü otlatmaya götürdü.

S5. Şiirin 2. mısrası kaç sözcüktür? …………………….. b) Pastahanede çalışmaya başladım.

c) Yolda arabalar var.

S6. Şiirin 8. mısrası kaç sesten oluşur?

S6.   Aşağıdaki  altı  çizili  sözcüklerden  hangisi

S7. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım.  " Nasıl? " sorusunun cevabı olur?

a) pabuç a) Kardeşim uzun saçlarını taradı.

b) Masanın üzerinde kitaplar var.

b) ikaz c) Annem, halıyı temizledi.

c) mühimmat S7. "Kardeşim, Ayşe ve ben aynı odada ders çalışı-

yoruz. "       cümlesinde altı çizili kelimelerin yerine

ç) oyuk aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

a) Biz b) Siz c) Onlar

d) ehli

e) kayık S8.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

a) Gökyüzünde rengârenk bir kuşak vardı.

f) derleme

b) Sonra üç kardeş koşarak dışarı çıktılar.

S8.   Verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.

c) Yaptığı resimde koyu tonlar kullanmış.

ç) Akşamları evinde sıcak çay içer.

d) Eve gelen misafirlere güzel yemekler yapıldı.

e) Kırmızı kalemle yazmayı çok seviyorum.

f) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

deniz ıslak sandal

koparma toplama pasaklı

ev kovuk yokuş

evcil sert gerçek

ayakkabı baş

uyarı ilan yurt

asker çukur cephane

TÜRKÇE  TEST

fikir
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Dikkatli dinlemek göze girmek

kulak kesilmek

kısa kesmek

Küplere binmek

Çok sinirlenmek

Çalışkan olmak

Fazla konuşmamak


