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

7 1 9 0 3 6 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

6 7 4 6 7 5

S7.   " 54 "   sayısının,  basamak değeri toplamı, farkı 

ve çarpımını bulalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

8 4 6 3 5 4

x 5 x 4 x 9 2
S8.    Yanda tablo ile ve-

 + rilen çarpma işlem-

lerine göre;

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

L - K = ? 

S9.   3'ten başlayarak üçer ritmik sayarken 7. ve 9.

sırada söylediğimiz sayıların toplamı kaçtır?

S10. Ayten'in boyu 1 m 25 cm,  annesinin  boyu  ise

Ayten'in boyundan 38 cm daha uzundur. Buna göre,

S4. Babam, bahçemize  dikmek  üzere  15  lale, 12  gül,  ikisinin boy uzunlukları toplamı ne kadar olur?

5 menekşe, 9 orkide getirdi. Buna göre, verilen bu bil-

gileri sıklık ve çetele tablosu olarak gösterelim.

S11. Bir kavanoz 5 bardak su ile dolmaktadır. Bir sü- 

rahi ise 3 kavanoz su ile dolmaktadır. Buna göre, 4 

sürahiyi doldurmak için kaç bardak su gerekir?

S12. Bir miktar çiçek dörderli gruplandığında 14 tane

S5.Boş bırakılan yerlere uygun sayıları  yazalım. demet oluşuyor. Bu çiçeklerin 16 tanesi satıldığında

a) 16 bütün……………..çeyrek. geriye kaç çiçek kalır?

b) 96 yarım…………………bütün.

24 L

7

K
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Farkı

Basamak Değeri Basamak Değeri

5 4

Basamak Değeri

Çiçekler Sayısı

3

2 5 2

ÇarpımıToplamı

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu

Çiçekler Sayısı

x 4

12

8



Bugün seni beklemiyorduk yağmur

Çamaşır serili bahçede kuşlar S1. Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? 

Toprakta göçmen çiçeği, biraz ötede a) Hacı Bayram Caddesi'nin girişi kapalı.

Saklambaç oynuyor çocuklar. b) Hoşdere caddesi çok dik.

Bugün seni beklemiyorduk yağmur c) Ziya Gökalp Caddesi trafiğe açıldı.

Tavuk,koyun,kuzu dışarıda

Daha babam gelmedi şehirden S2.  " Pazardan elma portakal ve muz aldım. " 

Ekmek açıyor annem komşuda. cümlesinde virgül hangi sözcükten sonra konulur?

Bugün seni beklemiyorduk yağmur a) muz b) portakal c) elma

Say bunu da benim çocuk aklıma

Kusura bakma, başka zaman gel S3.  "  görev-vazife  "  kelimeleri arasındaki anlam

Süzülsün gökyüzünde uçurtma. ilişkisi,  aşağıdaki hangi seçenekte vardır?

SORULAR a) uzak-yakın    b) kent-şehir c) şimdi-sonra

S1. Şiire göre, çocuk kiminle konuşuyor?

S4.  " Bağ "  kelimesi aşağıdaki hangi cümlede farklı

bir anlamda kullanılmıştır?

S2.Şiire göre, çocuğun annesi neredeymiş? a) Yeni bir ayakkabı bağı alacakmış.

b) Bağdaki üzümler olgunlaşmış.

c) Bağı çözülmüş ayakkabılar kimin?

S3. Şiire göre, yağmur yağdığında çocuklar ne yapıyor?  

S5. Aşağıdaki  cümlelerde  altı  çizili  sözcüklerden

hangisi  bir  ismin  yerini  tutmaktadır?
S4. Şiirin 5. mısrası kaç hecedir?............................ a) Her şeyin üstesinden gelebilirsin.

b) Bu sorulara dikkat etmelisin.

S5. Şiirin 11. mısrası kaç sözcüktür? …………………….. c) Bunu sen mi yaptın?

S6. Şiirin 2. mısrası kaç sesten oluşur? …………………… S6.   Aşağıdaki  cümlelerden hangisinde virgül

yanlış yerde kullanılmıştır?

S7. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazalım. a) Güneş, battı geri dönelim.

a) kasis b) Soğan, biber ve domates almış.

c) Gül, lale ve menekşe kokusu alıyorum.

b) hudut

S7. Hangi cümle bir duyguyu anlatmaktadır?

c) uyum a) Filmi izlemeye devam edelim mi?

b) Sürekli müzik dinliyorsun.

ç) sanayi c) Eski arkadaşlarımı çok özlüyorum.

d) kitle

S8.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

e) anıt

a) Bademcik ameliyatı olmam gerekiyordu.

f) şelale

b) Bütün elbiseler indirimli satılıyor.

S8. Atasözlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

a) ……………………ayrılanı, kurt kapar. c) Şu kırmızı kalemi uzatır mısın?

b) Az  veren ……………….…, çok  veren ………….……….

c) …………..……  balık,  ………………….   balığı    yutar. ç) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

ç) ………..……………… kalkan,  zararla  ……………………….

d) Can çıkar, ……………..çıkmaz. d)En iyi arkadaşlarım, kitaplarımdır.

e) İş………………….., kılıç ……………………………

f) ………………….çok olan köyde,…………………geç olur. e) Birkaç basamak yürüyünce nefesim kesiliyor.

g) ……………………başın cezasını, …………………..çeker.

ğ) Bin bilsen de, bir……………………..danış. f) Vaktiyle bir balıkçı günlerce denizde kalır.

TÜRKÇE  TEST

arıza
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tümsek fikir

sınıf sıkışık sınır

âhenk hatıra şarkı

terazi endüstri kaliteli

topluluk hareket reklam

ozan abide görsel

heyalan heyecan çağlayan


