
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S7.  Aşağıda verilen işlemleri yapalım.

6 3 8 4 7 2

1 2 : 2 5 0 5 : 1 0

  - 0 7 : 4 0  + 1 4 : 3 5

4 8 8 9 2 8

S8. Aşağıdaki boşluklara uygun sayılar yazalım.

a) 7 bütün …………... çeyrektir.

b) 17 bütün ……………..yarımdır.

c) 12 yarım………………….bütündür.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) 36 çeyrek……………..bütündür.

d) 8 yarım + 8 çeyrek……………….bütündür.

5 9 8 7 6 5

x 3 x 2 x 4 7 S9.   4 katının 8 fazlası 72  olan sayı kaçtır?

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz. S10.  Bir lokantada her masa 8 kişiliktir. 14 masanın

bulunduğu lokantada tüm masalar doluyor. Buna 

1 4 göre, lokantada kaç müşteri bulunmaktadır?

 + 3  + 7  + 2 6

9 5 6 0 7 0

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. S11.Görkem 13 yaşındadır. Babasının yaşı, Görkem'in

yaşının 3 katından 4 fazladır. Buna göre, ikisinin yaş-

ları toplamı kaçtır?

S12.Bir sayı önce 3 'e bölünüyor. Ardından bulunan 

bölüm, 5'e bölünüyor. Bölüm bu kez 4 çıktığına göre

 ilk bölünen sayı kaç olur?

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S13.  Sude, Kaan'dan 3 yaş büyük, Cansu'dan 5 yaş

küçüktür. Cansu 14 yaşında olduğuna göre, üç kar-

deşin yaşları toplamı kaçtır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S6. Aşağıdaki sayılardan tek olanları maviye boyayalım.

S14.  2 katlı bir okulda her katta 6 sınıf, her sınıfta 8

sıra vardır. Bu okulda toplam kaç sıra bulunur?

Saat Saat Dakika

72

12 84 14 4 62 1

6 43 2 70 54 3

0 11 8 22 7 53

?

Sude

6 7 4

9 58

……..

Kaan

5 3

26 5

5

Cansu Toplam
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2

4

Dakika

16

3



Nerede o yiğitler ki gür

Sesleri ülkeyi bürür. S1. " Parkta iki çocuk oynuyor. " cümlesinde hangi

" Yürü " dese, dağlar yürür, sözcük sayı bildirmektedir.

"Dur " dese, kalpler durur! a) parkta b) iki c) çocuk

Kopardılar Ay'ı gökten, S2." Köyümüzün kenarında ………….kavaklar vardı." 

Bir ipek dala astılar. cümlesinde boş bıkarılan yere hangisi yazılmalıdır?

Yurt dediler gölgesine, a) ağaç b) uzun c) mavi

Ayaklarını bastılar.

SORULAR S3. " Evimizin duvarını boyuyordu. "  cümlesinde

S1. Şair, şiirde kimlerden bahsediyor? yapılan işi hangi sözcük anlatmaktadır?

a) Evimizin b) duvarını c) boyuyordu

S2. Şiirde, gökten koparılan nedir? S4. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin birden çok an-

lamı yoktur?

a) Bin b) Yüz c) On

S3. Şiir kaç mısradan oluşur?
S5.  Hangi cümlede özel isim kullanılmıştır?

a) Kalemlerimi çantama koydum.

S4. Şiirin son dizesi kaç harften oluşur? b) Yaprak Sokak'ta oturuyoruz.

c) Diktiğimiz fidanlara su verdik.

S5. Şiirin ikinci mısrası kaç kelimeden oluşur? S6. Verilen sözcüklerden hangisi anlam bakımından

diğerlerinden farklıdır?

a) ıslak-kuru b) sene-yıl c) kırmızı-al

S6. Şiirin ikinci dörtlüğü kaç hecedir?

S7.Hangi sözcüğün yazımı doğrudur?

a) şemsiye b) deyirmen c)öretmen

S7.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında 

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. S8. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır?

a) hanım a) Dün size kim geldi?

b) Pazarda annemi gördünmü?

b) bekar c) Bana kalem aldın mı?

c) sade S9. Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde türemiş bir

 sözcük bulunmaktadır?

ç) dert a) Oy kullanmak vatandaşlık görevidir.

b) Havalar çok soğumaya başladı.

d) cesaret c) Size iyi bir haberim var.

e) katı S10. Verilen sözcüklere, uygun hâl eklerini yazalım.

f) suçlu

S8.    "O  golü  atamayınca  tüm  cesaretim  kırıldı. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır?

S9. Aşağıda verilen sözcüklerden tamamı ince ünlüler-

den oluşanları boyayalım.

sonuç sayfa

Hâli

Hâli

 -i

Hâli

garaj

Yalın

Hâli

 -e

masum hapishane hakim

 -de

Hâli

 -denkarınca

korku medeni vahşi

hata yürek sıvı

çabuk

aile kadın bey

evli hasım nazik
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güneş

nişan yaramaz hakem

hastalık

süslü rahat ders

ayaz derman

mangal

kuzucuk

sözcük

gövde kaliteli cemiyet


