
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S6. Aşağıda verilen çarpma işlemini toplama işlemi

8 4 6 1 7 5 olarak yazalım.

7 x 4 = ……………………………………………………………………

S7. Aşağıda verilen toplama işlemini çarpma işlemi

olarak yazalım.

4 2 5 7 5 4 2 + 2 + 2 =……………………………………………………………

S8.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

4 6 8 2 7 5    

x 9 x 3 x 6 3 S9.  " 71 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

1 8

2 6

 + 4 7  +  + 1 7

7 5 7 1 6 0 S9.  " K4  "  sayısının sayı değeri toplamı 12 ise,  "K"

yerine yazılacak sayının çeyreği kaçtır?

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S10. Her rafında 15 kitap bulunan, 4 katlı kitaplığım- 

da bulunan kitapların bir kısmını okul kütüphanesine

hediye ettim. Geriye 2 düzine kitap kaldığına göre,

okula kaç kitap hediye etmiş oldum?

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım.

S11.   5 8 ÷ 5 = ?  İşlemine göre, bölüm ile

kalanın toplamı kaçtır?

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

b) Bu ayda kaç iş  günü vardır?........................ S12. Başak'ın boyu bu yıl 1 m 43 cm'dir. Başak, her

yıl düzenli olarak 4 cm büyüdüğüne göre, 7 yıl sonra

c) Ayın 23. günü hangisidir? ……………………………… Başak'ın boy uzunluğu, ne kadar olur?

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

d) Bu ayın ilk Pazartesi günü, ayın kaçı olur?.............

3 5 4

Sayı Değeri

Toplamı

Pt S Ç

                                                                                        ÖDEV KAĞIDI ( 79 )            www.ogretmenincantasi.com

14 2

Sayı Değeri

Farkı

Sayı Değeri

Çarpımı

5 4 3

Pr C Cts

3 4 5 6

21 22

7 8

1

13 14 15

Nisan-----2017

9

23

10 11 12

18 19

Pz

2

30

16

17

24 25 26 27 28 29

20



Onur, Osman, Ümit, Ufuk aynı sokakta oturan arka-

daşlardı. Günlerden bir gün evlerinin karşısına yeni bi- S1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "deniz" sözcü-

rileri taşındı. Evin önüne gelip eşyaların taşınmasını iz- ğü farklı bir anlamda kullanılmıştır?

lediler. Eşyalar taşınırken arada küçük bir çocuk gördü- a) Deniz bugün çok dalgalıydı.

ler. "Merhaba! " deyip, yanına yaklaştılar. " Hoş geldin b) Deniz'le çok dalga geçiyorlardı.

mahallemize." dediler. Çocuk: " Hoş bulduk. " diyerek c) Denize akşam saatlerinde gitmek lâzım.

yanıt verdi. Onur ve arkadaşları " Biz de yardım edebi-

lir miyiz? " diye sordu. Çocuk, " Elbette olur, teşekkür S2. "Dağın başında inekler, koyunlar çayırlarda otlu-

ederim." sözünün ardından yardımlaşmayla birlikte ta- yordu. "  cümlesinde kaç tane çoğul ad vardır?

nıştılar.Mahallenin çocukları o gün bugündür Ahmet'le a) 1 b) 2 c) 3

çok yakın arkadaştırlar.

SORULAR S3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işa-

S1.Mahalleye yeni taşınan çocuğun adı nedir? reti  konulmalıdır?

a) Kim olduğunu bilmiyorum

b) Kapıya kim gelmiş

S2. Çocukların tanışmasına sebep olan olay nedir? c) Kimimiz kimsemiz yoktur

S4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kulla-

S3. Metnin başlığı sizce ne olmalıdır? nılmıştır?

a) Şarkı söylerken ezgilere dikkat etmek gerekir.

b) İpek kumaşlar çok pahalıymış.

S4.  "  Araba, yol kenarındaki ağaca çarptı." c) Gül bugünlerde çok çalışıyordu.

cümlesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre en son-
da yer alır? S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı söz-

cükler kullanılmıştır?

a) Çocuk minik elleriyle küçük oyuncağını tuttu.

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki b) Çocuğu küçük odada tek başına bıraktılar.

sözcükler arasında bulup boyayalım. c) Çocuğu az kalsın yere düşüreceklerdi.

a) mühimmat S6.  Hangi sözcüğün hece sayısı diğerlerinden azdır?

a) kalabalık b) alabalık c) babalık

b)mâtem

S7.  Hangi cümlede daha fazla sözcük vardır?

c)  it a) Ayşe, kitapçıdan hikaye aldı.

b) babam eve gelirken üzüm almış.

ç) vilâyet c) Doruk çok akıllı, iyi bir çocuktur.

d) okul S8. Hangi cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada

kullanılmıştır?

e) işaret a) Annem, çok ağır sözler söyledi.

b) Babam ileri geri konuşup kızdı bana.

f) geçmiş c) Kardeşim bana sürekli bağırıyordu.

S9. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

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

nasıl yazılır, gösterelim. a) kazacak : e) bitti :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) patladı : f) çözer :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden   " Büyük Ünlü Uyu-  c) yüzüyor : g) dökülmüş :

mu'na "  uyanları  işaretleyelim.

ç) satılmış : ğ) oluyor :

d) çevirir : h) koşar :uzman şişman gömlek hoşaf

kapıcı enerji yüzükler formül

parantez nisan panik tekerlek

simge takım el

fakir mâzi sır

il yurt halk

mektup merkep mektep

yas misafir affetme

at köpek eşek

TÜRKÇE  TEST

galip cephane savaş
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