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

9 5 7 2 6 9

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

8 8 2 8 7 9

S8.   Çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulalım.

( Çarpmada verilmeyen çarpan, bölme ile bulunur.)

5 6 x  = 30

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. x x 3

4 0 5 1

1 9 4 3 2 7

x 5 x 8 x 5 8

 + S9. Cebimdeki fındıkların 18 tanesini yedim. Geriye  

27 tane fındığım kaldığına göre, yemeye başlamadan

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz. önce cebimdeki fındıkların sayısı kaçtı?

a) 6 ay …….………….haftadır.

b) 15 mevsim…..………..aydır.

c) 7  yıl ….……..haftadır.

ç) 2  gün…...…..saattir.

S10.  

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. 18 kg  = pırasa

15

12  = lahana

9

6  =  marul

3

 =ıspanak

P L M I sebzeler

Her şekil 3 varlığı  göstermektedir. 

Tabloda manavda, bir günde satılan sebzelerin mikta-

rı gösterilmektedir. Buna göre;

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. a) Tabloda, toplam kaç kg sebze satılmıştır?

b) Kaç kg lahana daha satılırsa, ıspanakla aynı miktara 

ulaşır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S6. Verilen ölçülere uygun sayılar yazalım. S11.  Adnan 17, ağabeyi 22 yaşındadır. Adnan ve ağa-

a) 5 m : …………………cm ç) 2581 g :……kg…………..g beyinin 4 yıl önceki yaşlarının farkı kaçtır?

b) 7 L :…………………..mL d) 403 cm :…….m….……..cm

c) 8 kg :…….…………..g e) 1947 mL :…..…L……..…mL

3

4 3 2
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İyi ahlaklı bir çakal, ormanda, aslana yakın bir yerde ya-

şıyormuş.Aslan, onun hareketlerini devamlı kontrol ettirmiş. S1. Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır?

Onun çok iyi kalpli olduğunu anlamış. Ona önemli görevler a) Yine aynı saatte mi buluşalım

vermeyi kararlaştırmış. Mesela onu kendine vezir yapabilir- b) Havalar soğudu mu kalın giyin

miş. c) Neler çektiğimi bi ben bilirim

Fakat bundan önce, onu bir denemek istemiş. Bu dene-

me için ne yapılması gerektiğini uzun uzun düşünmüş, niha- S2. Hangi cümlede nokta yanlış kullanılmıştır?

yet bulmuş : " Ona saklaması için bir et vereyim, sonra da a)  4. Cadde iki sokak aşağıda.

onu kendisinden isteyeyim. " diye düşünmüş. b) Onur,  2. sınıfı da geçti.

…………………….. c) Yarışta 1. ' inci oldum.

SORULAR

S1. Hikâyedeki çakalın huyu nasılmış? S3. Aşağıdaki soru cümlelerinin hangisi bilgi edinmek için

sorulmamıştır?

a) Ülkemiz güreşte kaçıncı oldu?

S2. Aslan, çakala görev vermeden önce ne yapmaya karar b) Hamza Yerlikaya kimdir?

vermiş? c) Bizimle güreş izlemeye gelir misin?

S4. "Doğum günü için Aslı'ya armağan ve hediye aldım."

S3.  Aslan, çakalı hangi önemli  göreve getirmeyi planlıyor? cümlesinde hangi kelime gereksiz kullanılmıştır?

a)  Doğum b) armağan c) için

S4. Aslanın, çakalı denemek için bulduğu yol nedir? S5. Hangi cümlede ismin yerini tutan birden fazla sözcük

vardır?
a) Sen ona aldırma!

b) Kendime çok kızıyorum.

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki c) Onun değerini bilemedik.

sözcükler arasında bulup boyayalım.

S6. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a) huy a) Ayşe, hürriyet mahallesine taşındı.

b) Avrupa'nın en iyi takımı bizimkidir.

b) kıl c) Vatan caddesi yine tören için süsleniyor.

c) istek S7.  " Kol " sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

farklı bir anlamda kullanılmıştır?

ç) toy a) Kolundaki bilezik yeni mi?

b) Saati koluna takar mısın?

d) müsabaka c) Kapının kolu mu çıktı?

e) vazife S8.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteştir?

a) kaç b) dar c) koş

f) kuvvet

S9.Verilen cümlelerde eylemlerin altını çizelim.

S6.   "  Karga hemen dostlarına haber vermiş." a) Yürüdük kıyı boyunca.

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım:

a) Kim? : b) İnsanlar birbirini kırmadan yaşamayı öğrenmeli.

b) Kime? : c) Ne zaman? :

c) Çok sevindim, beni aradığı için.

S7.     " Sürüden ayrılanı kurt kapar. " 

atasözüne göre; ç)  Son günlerde çok güzel giyiniyor.

a) Cümle kaç sesten oluşur? :

b) Cümle kaç heceden oluşur? : d) Sizlere yardım etmeye geldik.

c) Cümle kaç sözcükten oluşur? :

yaz sınav güç

lider karşılaşma görsel

görev durum işaret

nur özlem arzu

acemi anne aslan

karakter deneme gezi

kalp tüy konut

TÜRKÇE  TEST
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