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

4 3 7 5 6 4 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

5 6 3 7 9 8

S7. Verilen örüntüleri 4 adım ilerletelim.  

43 - 47 - 50 - 54 - 57 - 61 -  -    -

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

5 - 10 - 8 - 13 - 11 - 16 -  -    -

7 2 8 9 6 5

x 5 x 3 x 3 7
S8.    Yanda tablo ile ve-

 + rilen toplama işlem-

lerine göre;

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

   T - R = ?

S9.  "40" sayısına yuvarlanan en büyük, iki basamaklı 

çift sayının basamak değeri çarpımı kaçtır?

S10.  Dayım ve benim boy uzunluklarımızın toplamı 

3 m'dir. Dayım 1 m 83 cm boyunda olduğuna göre, 

S4. Bir fırında sabah 20 ekmek, 8 açma, 6 poğaça,  14 benim boy uzunluğum kaçtır? 

simit satılıyor. Buna göre, verilen bilgileri sıklık ve çe- 

tele tablosu olarak gösterelim.

S11. Öğretmen Nuri'den, 7 birlik 3 onluk sayısından 

2 onluk fazla olan sayıyı bulup 3 'e bölmesini istiyor. 

Buna göre, Nuri hangi sayıyı bulur?

S12. Gülizar 16 sayfa, Gamze 8 sayfa, Halide 21 sayfa

kitap okumuş. Buna göre bu üç arkadaşın okudukları

S5.Boş bırakılan yerlere uygun sayıları  yazalım.  sayfa sayısı tahmini olarak kaçtır?

a) 6 yarım + 20 çeyrek ……………..bütün.

b) 17 bütün ………………… çeyrek.

 + 26

13

28 R

tüm sayılar

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu

SayısıÜrünler

Satılan

2

Sayısı

4

5 4 2
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 -

 -

40'a yuvarlanan

45

39

T

Satılan

Ürünler



KAYBOLAN HEYBE

Hoca,köyün birinde bir geceliğine konuk olarak ka- S1. " Dışarıya çıkınca iri gözleri kocaman açıldı." 

lır. Sabah uyandığında heybesini yanında bulamaz. Ba- cümlesinde hangi sözcük bir varlığın  özelliğini an-

ğırıp çağırmaya başlar : latmaktadır?

 -Çabuk bulun heybemi! Eğer bulamazsanız ben bi- a) çıkınca b) iri c) açıldı

lirim yapacağımı!

Bütün köylüleri bir telaş alır. Her biri bir yana koş- S2.  Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmış?

turup heybeyi aramaya başlarlar. Sonunda heybe bu- a) Burcu'nun babası bugün gelecekmiş.

lunur. Akşam üzerine doğru Hoca, köyden ayrılmaya b)Barış'a giden yol sevgi ve saygıyla güzelleşir.

karar verir. Onu yolcu etmeye gelenlerden biri merak- c) Nesrin'i hepimiz çok seviyoruz.

la sorar :
 -Yahu Hocam, şayet heybeni bulamasaydık ne ya- S3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük çiftlerin-

pacaktın? den hangisi,varlığın özelliğini belirtmemektedir?

Hoca : a) Büyükçe bir  ev  almışlar.

 -Ne yapacaktım öyle mi? Evdeki eski kilimi bozup, b) Güzel güzel   giysileri  var.

heybe yapacaktım ! Başka ne yapabilirim ki… c) Yavaş yavaş   öğreneceksin.

SORULAR S4.  " Tam yerini söyleyemem………..isterseniz arar

S1.Metne göre, Hoca'yı sinirlendiren olay nedir? bulursunuz. "      cümlesindeki boşluğa, hangi sözcü-

ğün yazılması uygundur?

a) ama b) bile c) veya

S2.Hoca, köyden ne zaman ayrılmaya karar verir?
S5. Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulur?

a) Niçin ahırın kapısını kilitlemedin

S3. Hoca, kendisine yeni heybe yapmak için ne kulla- b) Ahırdan eşeğimi çalmışlar

nacağını söylüyor? c) Derin uyumasaydın hırsızın sesini duyardın.

S6.    " akıl  -  ev  - demokrasi - rüzgâr - okul " 

S4. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını boyayalım.       sözcüklerinden hangilerini duyu organlarımız ile

a) öfkeli algılayamayız?

a) ev-okul b) rüzgâr-ev c) akıl-demokrasi

b) soru

S7. 1-Bayramlık elbiselerini özenle giydi.

c) anne 2-Annesi,babası ve kız kardeşi ile birlikte tören

alanına gitti.

ç) yaş 3-Ahmet, bayram sabahı erkenden uyandı.

4-Orada büyük bir kalabalık vardı.

d) duygu

Yukarıdaki karışık sıra ile verilen cümlelerin doğ-

e) balçık ru sıralanışı nasıl olmalıdır?

a) 3-1-2-4 b) 3-4-1-2 c) 1-2-4-3

f) düşman

S8.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

S5. Atasözlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

a) ……………………köpek ısırmaz. a) Mavi lale ile mor menekşe aldık.

b) Ucuz etin ………………….... yavan olur.

c) Akacak  …………… damarda durmaz. b) Zavallı çocuk ne kadar da korkuyor.

ç) Çıkmadık  candan  ……………… kesilmez.

d) …………….başında duman eksik olmaz. c) Atık malzemelerle yeni eşyalar yaptım.

e) Güneş…………………………sıvanmaz.

f) Akıl ……………….değil, baştadır. ç) Sezgin'in kolu üç gün askıda kalacakmış.

g) Besle …………………., oysun gözünü.

ğ) ……………….gün, tez geçer. d) Doğru davranışlar sergilemek herkesin görevidir.

çamur tümsek kirli

hasım kısım sınır

nemli kuru temiz

pak his yol

sakin üzgün

sınıf sual mektep

vilayet vesika valide

TÜRKÇE  TEST

sinirli
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