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

8 1 4 5 7 3 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

5 6 3 8 6 4

S7. Aşağıda verilen bölme işlemini çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

4 8

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

2 9 4 8 3 7

x 3 x 4 x 8 5
S8.    Bir çiftlikte yaşayan koyun ve horozların ayak 

 + sayıları toplamı 92'dir. Bu çiftlikte 21 koyun olduğu-

na göre, horozların sayısı kaçtır?

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9.   3 günde 18 gömlek diken bir terzi, 34 günde 

kaç gömlek dikebilir?

S10. Dedemin yaşının yarısının 5 fazlası 39 olduğuna

 göre, dedem kaç yaşındadır?

S4. Bir öğrenci P.tesi  24 , Salı 8, Çarşamba 20, Perşem-

be 12 ,  Cuma 16 sayfa kitap okuyor. Bu  verileri nesne

 grafiği ile gösterelim.

S11. Tanesi 24 Kr'tan 6 yumurta ve tanesi 35 Kr'tan 5 

tane çikolata alan Sami, satıcıya 5 Lira verdi.Geriye 

ne kadar para üstü almalıdır?

Her şekil  4 ( dört ) sayfayı göstermektedir. S12. Üç kişilik çekirdek bir ailede babanın yaşı 12'nin

 4 katı, annenin yaşı 82'nin yarısı ve çocuğun yaşı ise

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz. 28'in çeyreğidir.Buna göre, bu aile bireylerinin yaş-

8 6 2 ları toplamı kaçtır?

 - 5  -  - 4 6

1 7 3 9 2 8
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YARAMAZ KUZU

Hiç söz dinlemeyen,annesini devamlı üzen bir kuzu S1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz bir yargı

varmış.Bir gün yine söz dinlememiş.Kendi başına kırla- bildirmektedir?

ra çıkmış.Oraya buraya koşup oynarken uykusu gelmiş. a) Biz de bir resim yapalım.

Bir taşın kenarına yatmış,uyumuş.Uyandığı zaman vakit b) Güneş, henüz batmıştı.

çok geçmiş. Hava da iyice kararmış. Yaramaz kuzunun c) Tiyatroya gitmiyorum.

aklına annesinin sözleri gelmiş. Annesi sık sık:

 - Yalnız başına uzaklara gitme. Hain kurt seni yaka- S2.      1-söylemekten   2-hiç 3- çekinme

larsa yer, dermiş. Bunu hatırlayınca kuzucuk korkuyla 4- nerede        5-düşüncelerini

titremiş.Taşın arkasına iyice sokulmuş,beklemeye baş- Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir

lamış.Az sonra bir çıtırdı işitmiş. O tarafa döndüğünde cümle oluşturulduğunda hangi sözcük dışta kalır?

bir çift göz görmüş. İri iri açılmış,kırmızı gözler kendisi- a) 2 b) 3 c) 4

ne bakıyormuş. Kuzucuk ne yapacağını şaşırmış. Ağla-

maya başlamış.Bir taraftan da "Allah'ım beni kurtar,bir S3. " Bilgili olmamın nedeni….." cümlesindeki boş- 

daha annemin sözünden çıkmayacağım." diye dua edi- luğa hangisi gelmelidir?

yormuş.Kırmızı gözler kuzuya iyice yaklaşmış. Kuzucuk a) hep oyun oynamamdır.

korkudan bayılmak üzereyken : b) fazla müzik dinlememdir.
 - Tamam buldum, buradaymış, diye bağıran küçük c) çok araştırma yapmamdır.

Ali'nin sesini duymuş.

SORULAR S4. Verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

S1. Hikâyedeki kuzunun özellikleri nasılmış? a) öğretmen-muallim

b) öğrenci-talebe
S2. Kuzu, hangi vakitte uyanmış? c) piknik-gezi

S3. Kuzu,tehlikeden korunmak için ne yapmış?  S5. "Ayşe, misafirlerini evde ağırladı." cümlesindeki

" misafir " sözcüğünün anlamdaşı hangisidir?

a) konut  b) konuk c) ev sahibi

S4.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında 

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. S6.  " aya " sözcüğünün başına aşağıdaki harflerden

a) sık hangisi getirilirse anlamlı bir sözcük oluşur?

a) L b) Ş c) K

b) çift

S7. Hangi cümlenin hece sayısı en fazladır?

c) galip a) Ebru, dışarı çıktı.

b) Bu resmi kim yaptı?

ç) hür c) Sıraları yerleştirdi.

d) var S8. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

a) Pınar - Hasan - Beşir - Hatice - Cem

e) negatif

……………………………………………………………………………….

f) hücum

b)  Fil - Yarasa - Keçi - Balina - Timsah

S5.  Verilen eylemlerin önüne ismin yerine kullanılan

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

a)……………uyudu. d) …………temizlediler. S9. Verilen isimlere uygun ekleri getirerek türemiş

sözcük yapalım. ( -ci, -li, -lik, siz, -gi )

b) …………..dinlemediniz. e) ………….geçtin.

a) söz : ç) güzel :

c) ……………. kazandım. f) …………….düştük.

b) göz : d) anlam :

ç) ..…………..çıktık. g) ……………..anlattım.

c) hasta : e) simit :

anormal pozitif kaşif

defans gol faul

madur masum

yurt esir özgür

tok yok çok

TÜRKÇE  TEST

mağlup
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