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

4 3 7 4 8 6 olarak yazalım.

3 x 5 = ……………………………………………………………………

S7. Aşağıda verilen toplama işlemini çarpma işlemi

olarak yazalım.

8 5 6 4 9 1 7 + 7 + 7 + 7 =……………………………………………………………

S8.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

5 8 7 1 9 2    

x 4 x 3 x 4 7 S9.  " 36 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

3 5 3 0

 + 1 9  +  + 2 4

8 6 5 2 7 0 S10.   Yarım kilosu 4 TL olan erikten, 6 kg alan Sevda,

satıcıya kaç TL ödemelidir?

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S11. Babamın kütlesi benim kütlemin 4 katından 8 

fazladır. Ben 18 kg olduğuna göre, ikimizin kütleleri

 toplamı kaçtır? 

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım.

S12. Bir kumbaradan 7 tane 25 Kr,  6 tane 10 Kr,  8 

tane 50 Kr  çıkıyor. Buna göre, kumbaradan toplam 

kaç TL para çıkmıştır? 

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

b) Bu ayda kaç tatil  günü vardır?........................ S13. Aşağıdaki işlemlere göre,  "? " kaç olur?

c) Ayın 18. günü hangisidir? ………………………………

x 5  - 8 6

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

…...……..

d) Bu takvime göre, yeni yılın ilk günü hangisidir?........

69 3 ………

…..

?

5 2 4

Sayı Değeri

Toplamı

Pt S Ç

                                                                                       ÖDEV KAĞIDI ( 84 )            www.ogretmenincantasi.com

30 5

Sayı Değeri

Farkı

Sayı Değeri

Çarpımı

2 4 3

Pr C Cts

4 5 6 7

22 23

8 9

1 2

14 15 16

Aralık-----2017

10

24

11 12 13

19 20

Pz

3

31

17

18

25 26 27 28 29 30

21



AÇ  GÖZLÜ  KÖPEK

Köpeğin biri bir parça kemik bulmuş.  Bir  köprüden S1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek sayesin-

karşıya  geçip  rahat  rahat  yemek  istiyormuş. Ağzında de bir mesleği ifade etmemektedir?

kemikle  köprünün  ortasına  gelince  birde ne  görsün. a) İtfaiyeci b) Oduncu c)  Sulu

Derede ağzında kemikle bir köpek. Gördüğünün kendi

yansıması olduğubu bilememiş.Demiş şunun ağzındaki S2. "Buğday ile ekmek " kelimeleri arasındaki ilişki

kemiği  de  alayım.  Başlamış havlamaya,  ağzındaki ke- aşağıdaki kelimelerden hangisinde vardır?

mik de karışmış sulara. a) Süt-peynir b) Ağaç-çiçek c) Yol-araba

SORULAR S3. Aşağıdaki verilen kelimelerden hangisi birleşik

bir kelimedir?

S1. Köpek ne bulmuş? a) Temizlikçi b) Topluluk c) Taşköprü

S4.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " ne zaman ? "

S2. Köpek, derede kimi görmüş? sorusunun cevabı vardır?

a) Sana hediyemi yarın vereceğim.

b) Fidanları öğrenciler dikti.
S3. Köpeğin ağzındaki kemiğe ne olmuş? c) Arkadaşım şarkı söyledi.

S5. Aşağıdaki yapılan eşleştirmelerden hangisi zıt

anlamlı değildir?

S4.  "  Nasıl oldu anlamadan uykuya dalmışım." a) İyi-kötü b) Aç-tok c) Güzel-hoş

cümlesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre en son-
da yer alır? S6. Aşağıdaki yapılan eşleştirmelerden hangisi  eş

anlamlı değildir?

a) Yıl-sene     b) Doktor-hekim    c) Şişman-zayıf

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki

sözcükler arasında bulup boyayalım. S7.  "Arılar" kelimesi için aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?

a) lisan a) Bitki ismi - tekil isim

b) Hayvan ismi - çoğul isim

b) nehir c) Özel isim - çoğul isim

c)  besin S8. Altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir anlamda

kullanılmıştır?

ç) veteriner a) Kırmızı gülleri severim.

b) Şakama arkadaşlarım çok güldü.

d) vaziyet c) Gül kokusu bahçeye yayıldı.

e) akit S9.Hangi sözcük ismin ( -e ) halindedir?

a) Gece b) Deftere c) Hediye

f) güvenlik

S9. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

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

nasıl yazılır, gösterelim. a) hatırlıyor : e) dedi :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) utandı : f) içecek :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden   " Büyük Ünlü Uyu-  c) iyileşir : g) yıkamış :

mu'na "  uyanları  işaretleyelim.

ç) görüyor : ğ) asacak :

d) inmiş : h) diker :beyaz balonlar ıspanak tane

insaf şair tekil kürek

kereste selvi bahçe gülücük

fakir antlaşma yön

asayiş görsel cephe

baytar hakim hastane

kanun durum görev

deniz ırmak kır

aşçı diyet gıda

TÜRKÇE  TEST

dil yazı sınıf
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