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

3 8 7 2 8 5 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

4 7 6 8 3 5 7

S7. Verilen örüntüleri 4 adım ilerletelim.  

25 -  20 -  22 -  17 -  19 -  -    -

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

53 -  55 -  58 -  62 -  67 -  -    -

5 4 2 9 8 2

x 7 x 6 x 5 4
S8. 

 +

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.    Yukarıda tablo ile verilen çarpma işlemlerine

göre;  K - Y =? 

S9.  Dedemin yaşı, babamın 8 yıl önceki yaşının 35

fazlasıdır. Babam, şuanda 37 yaşında olduğuna göre,

dedem kaç yaşındadır?

S10.  Her gün 5 metre kaldırım taşı döşeyen bir usta, 

3 haftada toplam kaç metre kaldırım taşı döşer?

S4. Okulumuzun  bahçesine  7  kiraz ,  11  elma,  5  nar

9 dut, 3 kayısı ağacı dikiliyor.Buna göre,verilen bilgileri

 sıklık  ve çetele tablosu olarak gösterelim.

S11. Ayça, Yasemin ve Erdi misketlerini birleştirdi.

Toplam 82 misketleri oldu. Ayça'nın 37, Yasemin'in

29 misketi olduğuna göre, Erdi'nin kaç misketi var-

dır?

S12.  3 tanesi 12 TL olan çoraplardan, 11  tane alan

Sena, satıcıya 50 TL veriyor. Geriye ne kadar para 

S5.Verilen sayıları karşılaştıralım. ( < , > , = ) üstü almalıdır?

9

Y

15

K

Dikilen
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4

 -

 -

3

Sayısı

2

5 4 3

Ağaç

10 5

Sıklık(Sayı)   Tablosu Çetele (Çizgi)  Tablosu

SayısıAğaç

Dikilen

x 12

4

45 76……..

82 …….. 82

31 …….. 29

61 …….. 90



Gülten öğretmen, her zamanki gibi güler yüzüyle S1. " Ardından yorucu…………zevkli bir çalışma  döne- 

sınıfa girdi: mi başladı. "   cümlesindeki boşluğa hangi sözcüğün

 - Çocuklar, dedi. Okullar arası bir resim okulumuzu yazılması uygun olur?

temsil edecek. Haydi bakayım, göreyim sizi! a) sadece b) ama c) çünkü

Ali bu işe çok sevindi. Resim yapmayı çok seviyor-

du. Sevmenin de ötesinde başarılıydı da. Bir resmi Er- S2.  1.Çok merak ediyordu.

zurum' da il birincisi olmuştu… 2.Nereye gitmişlerdi?

3.Anne martı, yavrularını arıyordu.

SORULAR 4.Az önce yuvadaydılar.

S1.Metne göre, Gülten Öğretmen nasıl biriymiş? Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir paragraf oluş-
turulursa sıralama nasıl olur?

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

S2. Metne göre, yapılacak yarışmanın konusu nedir?

S3. "Yüzü güzel olanın, huyu da güzel olur. " 

cümlesinde "yüzü" kelimesinin yerine aşağıdakiler-

den hangisi yazılabilir?

S3. Ali'nin yapılacak yarışmaya sevinme nedeni ne a) sırtı b) suratı c) omzu

olabilir?

S4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelli-

S4. Metnin son cümlesi kaç sözcükten oluşur? ğini bildiren bir sözcük kullanılmıştır?
a) Kapımızın kilidi bozulmuş. 

b) Sıcak yemek, dişlerimize zarar verir.

S5. Metinde geçen sözcüklerden hangilerinde ince ve c) Evimizin bahçesine ağaç diktik.

kalın ünlüler birlikte yer alır?

S5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " yapılan bir iş-

ten dolayı pişmanlık duyulduğu" anlatılmaktadır? 

S6. Verilen sözcüklerin eş anlamlarını boyayalım. a) Babam, nerede kaldı acaba?

a) oy b) Keşke bugün okula gitseydim.

c) Zavallı köpeği aç bırakmışlar.

b) lezzet

S6.   "yaz" sözcüğü hangi cümlede "mevsim" anla-

c) görsel mında kullanılmıştır?

a) Bu yazı, benim değil.

ç) nemli b) Söylediklerimi dikkatle yaz.

c) Bu yaz iyi bir tatil geçirdim.

d) atık

S7. Sözcüklerden hangisi birden çok varlığı anlatır?

e) bilge a) evler b) kitaplık c) çöplük

f) berk

S8.Verilen cümlelerde sıfatların altını çizelim.

S5. Atasözlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

a)………….. düşman, …………….. dosttan hayırlıdır. a) Kırmızı ışıkta otuz saniye bekledik.

b) …………………. damlaya ………... olur.

c) …………………... eken fırtına biçer. b) Güzel bir ev almak istiyoruz.

ç) ………………………... su ile değirmen dönmez.

d) Her ………………….. bir yoğurt yiyişi vardır. c) Bahçedeki sarı laleler sonunda açtı.

e) …………... kesen baş keser.

f) ………………………………... gelişi çarşambadan bellidir. ç) Yüksek dağlardan kar eksik olmaz.

g) ……………………….. gül olmaz.

ğ) Huylu,  …………………………... vazgeçmez. d) Bu çocuklar çok acıkmış.

TÜRKÇE  TEST

sel
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rey tek

yemek sıcak tat

resim sayfa soru

kuru ıslak kirli

çöp hata bina

okul âlim masum

mert fert sert


