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

9 5 7 2 5 1 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

4 9 6 4 7 1 4

S7. Aşağıda verilen bölme işlemini çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

2 7

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

4 5 6 3 2 9

x 7 x 8 x 4 7 S8. Bir kasap her biri 2 kg olan tavuklardan 4 düzine 

aldı.Aldığı tavukların 36kg 'ını sattı.Kasabın satmadığı

 +  kaç kg tavuğu kalır? 

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9. Pelin saat 9:30 'da uyanıyor. Uyandıktan 3 saat 15

 dakika sonra da okula gitmek için evden ayrılıyor. 

Buna göre, Pelin saat kaçta yola çıkar?

S10.Çeyreği 6 olan şekerlerimin, 9 tanesini Leyla'ya, 

7  tanesini de Suna'ya verdim.  Geriye  kaç  şekerim

 kalır?

S4. Sınıf başkanlığı seçiminde Arif 4, Hacer 8, Taylan 

14, Büşra 10 oy almıştır. Buna göre, bu bilgileri şekil

 grafiği ile gösterelim.

S11. Bir fabrikada çalışan kadınların 3 katının 12 faz-

lası, aynı fabrikada çalışan erkeklerin sayısına eşittir. 

Bu fabrikada 87 erkek işçi çalıştığına göre,kadın işçi-

lerin sayısı kaçtır?

S12. 

Her şekil  2 ( iki ) oyu göstermektedir.

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

7 6 0 Yukarıda verilen şekil sayı eşleş-

 - 6  -  - 3 4 mesine göre,  yandaki işlemin  -

3 5 1 4 3 9 sonucu kaçtır?
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ÇEVRE  KİRLİLİĞİ

Fabrikaların dumanı kiri S1. "Seyis, atın yularından tutup diğer atların yanına

Saçıyor çevreye zehiri bağladı ve onları tımar etti. "   cümlesinde kaç tane    

Yok olan güzelliklerimizin çoğul  sözcük vardır? 

Hiç biri gelmiyor ki geri. a) 1 b) 2 c) 3

Para hırsı bürüdü gözümüzü

İsten göremiyoruz önümüzü S2. "Merhaba! Benim adım……  Korku, heyecan, şaş-  

Geceye çevirdiler gündüzümüzü kınlık ve sevinç bildiren cümlelerin sonunda bulu-

Büyükler işitin artık sözümüzü. nurum. "    Yukarıda verilen açıklama hangi nokta-

lama işaretine aittir?

SORULAR a) Virgül b) Nokta c) Ünlem

S1. Şair, neden şikayet etmektedir?

S3. "Öğretmenimiz bizi yarın pikniğe götürecek." 

cümlesinde, hangi sorunun cevabı yoktur?

S2. İlk dörtlükte kirliliğe sebep olan şey nedir? a) Nasıl? b) Ne zaman ? c) Nereye?

S4. Aşağıdaki varlıklardan hangisinin adı sözlük sıra-

S3. Şiirin birinci dörtlüğündeki üç heceli kelimeleri sına göre, en sonda yer alır?

yazalım. a) Kedi b) Köpek c) Kurbağa

S5. "Bugün senin doğum gününmü?" cümlesindeki
S4. Şiirin 6. mısrası kaç sesten oluşur? yazım yanlışı hangi sözcükte yapılmıştır?

a) Bugün b) doğum    c) gününmü

S5. Şiirin ikinci dörtlüğü kaç sözcükten oluşur?

S6.  " Ödevimi  yapacaktım  ama………. " cümlesi 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa anlamlı 

S6.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında bir cümle olur?

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. a) ödevimi bitirdim.

a) nazik b) babam elma aldı.

c) çok hastalandım.

b) indirim

S7. 

c) tek

Yukarıdaki sözcüklerden hangileri eş seslidir?

ç) gerçek a) 5 - 1 b) 4 - 2 c) 3 - 5

d) iniş S8. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

a) Mars- Dünya - Venüs - Güneş - Jüpiter 

e) göçmen

……………………………………………………………………………….

f) cimri

b)  silindir - üçgen - daire - kare - çember

S5.  Verilen eylemlerin önüne ismin yerine kullanılan

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

a)……………hatırladın. d) ………… heyecanlısınız. S9. Verilen isimlere uygun ekleri getirerek türemiş

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

b) …………..kızdılar. e) ………….geldik.

a) yaz : ç) hazır :

c) ……………. tuttu. f) …………….kazandın.

b) tüy  : d) arıza :

ç) ..…………..kaçtım. g) ……………..görüyor.

c) renk : e) pil :

ticaret kuş yerli

coşkulu cömert cesur

sayı yek

hakiki hayal hatalı

çıkış çukur yatay

TÜRKÇE  TEST

çift
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yaz çok zam

birey kaba garip

ileri yüz yanıt kır cevap geri
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