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

5 3 8 6 3 9 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

8 1 4 5 9 2

S7. Aşağıda verilen bölme işlemini çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

5 4

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

1 7 5 9 8 2

x 8 x 4 x 4 6
S8.    78 sayfalık kitabın ilk gün 18 sayfasını okudum. 

 + Geri kalan sayfaları dört günde okumak için, her gün 

kaç sayfa kitap okumam gerekir?

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9.  Mustafa'nın yaptığı çarpma işleminde çarpanlar-

dan biri 12, diğeri ise bunun 7 eksiğidir. Buna göre, 

bu işlemde çarpım kaç  olur? 

S4. Sınıfımızdaki öğrencilerden 10 'u mavi, 14 'ü kırmızı, S10.   Ablam 15, ben ise 8 yaşındayım. 7 yıl sonra iki-

6 'sı  pembe,  8 'i  yeşil  rengi  sevmektedir. Bu  verileri mizin yaşları toplamı kaç olur?

nesne grafiği ile gösterelim.

S11. Arda'nın boyu 1 m 43 cm'dir. Kardeşi, Arda' dan

35 cm kısadır. Annesi ise, Arda'dan 28 cm uzundur. 

Buna göre, üçünün boy uzunlukları toplamı kaçtır?

Her şekil  2 ( iki ) öğrenciyi göstermektedir.

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

6 7 3 S12.   " 41 - 25 - 34 - 77 - 56 - 81 "   sayılarından çift  

 - 2  -  - 4 8 sayı olanların toplamı kaçtır?

1 0 2 5 1 7

4
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Renkler
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En hoş koku

Buğday kokusu. S1. Verilen kelimelerin hangisinde kalın ünlü harf

En tatlı uyku; kullanılmıştır.

Kır uykusu. a) eldiven b) kelime c) hareket

En güzel yeşil

Ekin yeşili. S2. " çiçek "  kelimesinin sonuna aşağıdaki eklerden

En güzel dil hangisi getirilirse," çiçek satan kişi " anlamı kazanır?

Annemin dili. a)  - lik b)  -çi c) - siz

SORULAR

S1. Şiire göre, en hoş koku nedir? S3. Verilen cümlelerin hangisinde topluluk ismi yer 

almamaktadır?

a) Evde televizyon izledim.

S2. Şiire göre, en güzel dil kiminmiş? b) Bizim takım çok iyi oynadı.

c) Ormandaki ağaçlar çok güzel.

S3. Şiir kaç sözcükten oluşmaktadır?  S4. " Öğretmen sınıfa geldi? " cümlesi, aşağıdaki

sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
a) Sınıfa ne zaman geldi?

S4. Şiir kaç mısradır? b) Sınıfa nasıl geldi?

c) Sınıfa kim geldi?

S5. Şiirin 5. dizesinde kaç hece vardır? S5.   Aşağıdaki  kelimelerden  hangisi  birden  fazla

heceden oluşmuştur?

a) Kırk b) Yurt c) Dede

S6. Şiirin 2. mısrasında kaç ses vardır?

S6. Verilen kelimelerden hangisi hecelerine yanlış

ayrılmıştır?

S7.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında a) Si - mit - çi

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. b) Ha - nım - e - li

a) deniz c) Gü - zel - lik - ler

b) katı S7. Aşağıda verilen sözcüklerin hangisinde hem ince

hem de kalın ünlü harfler birlikte yer alır?

c) olgun a) Çocuklar b) Düzenli c) Kitapçı

ç)satmak

S8. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

d) dahil

a) melek - güneş - baytar - hasar -  fırsat

e) cimri

……………………………………………………………………………….

f) kıtlık

b)  çalı - sabun - terlik - ders - beşik

S8.  Verilen eylemlerin önüne ismin yerine kullanılan

sözcüklerden uygun olanı yazalım.(Ben-Sen-O-Biz-Siz-Onlar) ……………………………………………………………………………….

a)……………geliyoruz. d) …………bildim.

c)  jeton - dere - beton - numara - hatıra  

b) …………..attın. e) ………….uyudular.

……………………………………………………………………………….

c) ……………. düştü. f) …………….buldum.

ç)  tatil - arsa - kule - hayat - leylek

ç) ..…………..çizdiniz. g) ……………..içtin.

……………………………………………………………………………….

bina rüya sıvı

göl kara ıslak

TÜRKÇE  TEST

pişmiş
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