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

5 2 6 6 8 2

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

6 8 4 5 2 8 4

S8.   Çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulalım.

( Çarpmada verilmeyen çarpan, bölme ile bulunur.)

4 2 x  = 1 4

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. x x 5

2 8 6 5

2 6 4 7 3 9

x 5 x 3 x 6 5

 + S9. Cebimdeki misketleri 7' şerli 14 gruba ayırdığım-

da geriye 5 misketim artıyor. Buna göre, cebimde

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yaz. toplam kaç misketim vardır?

a) 9  ay …….………….haftadır.

b) 7  mevsim…..………..aydır.

c) 3  yıl ….……..haftadır.

ç) 5  gün…...…..saattir.

S10.  

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim. 30 adet  = pizza

25

20  = döner

15

10  =  kebap

5

 = köfte

P D K Kö yemekler

Her şekil 5 varlığı  göstermektedir. 

Tabloda lokantada, bir günde satılan yemek mik-

tarı gösterilmektedir. Buna göre;

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım. a) Tabloda, toplam kaç porsiyon yemek satılmıştır ?

b)  Kaç  porsiyon  pizza  daha  satılırsa,  dönerle aynı  

miktara ulaşır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S11.    Saat 12: 30' da okula gelen bir öğrenci, saat

S6. Verilen ölçülere uygun sayılar yazalım. 17: 20 'de okuldan ayrılır. Buna göre, bu öğrencinin

a) 7 m : …………………cm ç) 5894 g :…….kg…………..g okulda kalma süresi ne kadardır?

b) 3 L :…………………..mL d) 175 cm :…….m….……..cm

c) 6 kg :…….…………..g e) 3106 mL :…..…L……..…mL

3

2 3 4
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ÜÇ  GÖZLÜ  ÇOCUK

Bir varmış,bir yokmuş.Her şeyden yakınan bir çocuk S1. " Koca şehirde küçük bir otel vardır. " cümlesin-

varmış.Bu çocuk bir gün, "Keşke üç gözüm olsaydı. O de hangi sözcükler varlığın özelliğini belirtmektedir?

zaman ders çalışırken televizyon da izleyebilirdim." a) koca-küçük b) şehir-vardı c) şehir-otel

demiş. O sırada bunu Keşke Perisi duymuş ve çocuğun

isteğini yerine getirmiş. Çocuk artık ders yaparken, S2. Hangi cümlede yazım yanlışı  yapılmıştır?

üçüncü gözüyle televizyon da izleyebiliyormuş. Fakat a)  Bugün merveyi arayacağım.

kendini derslerine veremediğinden giderek başarısız b) Gökhan'ın bisikleti bozulmuş?

olmaya başlamış. c) Bu filmi, Sinem de izlemiş.

Çocuk üç göz istediğine pişman olmuş,kendi kendi-

ne " Eski halime dönmek istiyorum. " demiş. Bunu İyi- S3. Satır sonuna sığmayan sözcüklerden hangisi 

lik Perisi duymuş ve çocuğu eski haline çevirmiş. yanlış yazılmıştır?

Çocuk  eski  haline  döndüğünü  görünce  çok sevin- a) Kuzenim- b) Kardeşler- c) Öğrenin-

miş. Ondan sonra da hep, " İyi ki  "  ile başlayan cümle- le imiz ce

ler kurmuş.
SORULAR S4. "Dün yine seni andım, gözlerim doldu."

S1.Metne göre, çocuk neden üç gözlü olmak istemiş? cümlesinde hangi duygu yoktur?

a)  üzüntü b) sevinç c) hasret

S2.Çocuğun, giderek başarısız olma nedeni neymiş? S5. "Biz karşıdaki mahalle…..  oturuyoruz. "    cümle-

sinde noktalı olan yere hangi hâl eki gelmelidir?

a) -ye b) -de c) -den

S3.Metinde  geçen,  gerçek  dışı,  hayali   kahramanlar
kimler  olabilir? S6. Cümlelerin hangisinde vardlığın rengini belirten

bir sözcük yoktur?

S4. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki a) Kırmızı kazağımı çok severim.

sözcükler arasında bulup boyayalım. b) Manavdan yeşil elma aldık.

c) Esra'nın iki tane kardeşi vardı.

a) dünya

S7.  " Hasta olduğu için okula gelmedi. " cümlesinde 

b) hayal altı çizili sözcüğün yerine hangisi yazılabilir?

a) sınıfa b) mektebe c) dersaneye

c) merasim

S8.  " pazar- çıktık- günü- turuna- boğaz " sözcükleri

ç) konut ile anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğundan

başta hangi sözcük bulunur?

d) piliç a) boğaz b) Pazar c) çıktık

e) birey S9.Hangi sözcük yanlış yazılmıştır?

a) dolaba b) denisaltı c) sokakta

f) mısra

S10.Verilen cümlelerde eylemlerin altını çizelim.

S6.   "  Bu sabah gökyüzünü bulutlar kaplamıştı." a) Oyuncular çok iyi bir gösteri sundu.

    cümlesine göre, aşağıdaki soruları cevaplayalım:

a) Ne? : b) Kâzım, portakalı hiç sevmez.

b) Nereyi ? : c) Ne zaman? :

c) Ona gücendiğimi sonunda anladı.

S7.     " El atına binen, tez iner.  " 

atasözüne göre; ç)  Çantasında on iki tane kitap taşıyor.

a) Cümle kaç sesten oluşur? :

b) Cümle kaç heceden oluşur? : d) Ninem, bana yeni bir kazak ördü.

c) Cümle kaç sözcükten oluşur? :

TÜRKÇE  TEST
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cihan cihat cila

kıl düş ak

anıt bayram tören

akraba bina el

ozan dize kıta

tavuk köpek balık

halk vatan kişi


