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

4 1 8 9 7 6 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

2 8 8 4 5 7 2

S7. Aşağıda verilen bölme işlemini çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

2 0

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

6 4 9 7 1 5

x 5 x 3 x 3 9 S8. Bir sütçü bidondaki  sütü 18 tane çeyrek litrelik

kaplara doldurup satıyor. Sütçünün sattığı süt kaç

 +  litredir?

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9. Bir mağazada tişört 18 TL, pantolon 25 TL, ayak-

kabı 69 TL, çorap 3 TL, gömlek 17 TL ise;  üç çorap, bir

 ayakkabı ve iki gömlek alan bir kişi kaç TL ödemeli-

dir?

S4. Dil kursuna giden bir grup öğrenciden 12' si Çince, S10.  6  katı  ile  4  katının  farkı  26  olan  sayı  kaçtır?

18' i İngilizce, 6 'sı İspanyolca, 9' u Rusça öğreniyor. Bu

bilgileri şekil  grafiği ile gösterelim.

S11. Birbirine eşit 5 sayının toplamı 60'dır. Buna göre,

bu sayılardan 2 tanesinin toplamı kaç olur?

S12. Sebahattin'in yaşının çeyreği 3'tür. Annesinin 

Her şekil  3 ( üç )  öğrenciyi  göstermektedir. yaşı Sebahattin'in 3 katıdır. Buna göre, annesi ile 

Sebahattin'in yaşları  toplamı kaçtır?

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

8 9 2

 - 9  -  - 2 7

5 5 3 8 4 4

Diller
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5
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Yabancı

Öğrenci sayısı

3 

6 

9 

 12 

0 

15 

18 

21 

24 



Çok eskiden bir ayı,

Görünce ağaçtaki karıncayı, S1. "Senin ellerin beyaz. "  cümlesinde hangi sözcük

"Bak, şu işe ! " demiş. ismin yerini tutmuştur?

"Küçücük bir karınca nerelere çıkmış. " a) senin b) ellerin c) beyaz

Ben sanki ondan geri miyim? S2. "Hilal, 6 martta doğdu. "       cümlesinde hangi 

Akılsız mıyım, deli miyim? sözcük yanlış yazılmıştır?

Öyleyse bu gücümle, bu aklımla a) Hilal b) martta c) doğdu

Çıkarım ben de en uç dallara…

S3. "Kadın terziye gitti."  cümlesinde hangi sözcük-

SORULAR ten sonra virgül konulması gerekir?

a) kadın b) terziye c) gitti

S1. Ayı, ağaca çıkmak için nelere güveniyor?

S4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru

işareti konulmalıdır?

S2. Şiirdeki olay ne zaman yaşanmıştır? a) Bugün bize gelir misin

b) Birlikte çalışmamız gerekli

c) Dün çalışmaya kimse katılmadı

S3. Ayı, nereye kadar çıkmayı düşünüyor? 

S5. Hangi cümle bir duygu anlatmaktadır?

a) Fatih içeri girdi.

S4. Şiirin 2. mısrası kaç heceden oluşur? b) Eda'yı görünce çok seviniyor.
c) Derslerine çok çalışıyor.

S5. Şiirin ikinci dörtlüğü kaç sözcükten oluşur? S6.  " Karınca, kelebeğe yardım etti. " cümlesinde 

işi yapan kimdir?

a) karınca b) kelebek c) çocuk

S6.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında 

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. S7. 1-soru sordu 3-Ayşen

a) giriş 2-bir 4-öğretmenine

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle

b) geveze oluşturulursa,  sıralama nasıl olur?

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

c) dürüst

S8. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir?

ç) bayat a) kız b) çık c) in

d) küs S10. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

a) sinema - film - reklam - haberler - dizi 

e) simetrik

……………………………………………………………………………….

f) bay

b)  masa - tabak - çatal - sehba - kaşık

S5.  Verilen eylemlerin önüne ismin yerine kullanılan

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

a)……………kıskandın. d) ………… gördüler. S9. Verilen isimlere uygun ekleri getirerek türemiş

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

b) …………..atladık. e) ………….hoşlandım.

a) ceza : ç) nişan :

c) ……………. çizdim. f) …………….izledi.

b) tuş  : d) tuz :

ç) ..…………..çözdünüz. g) ……………..kaçtılar.

c) temiz : e) çizgi :

iniş tümsek çıkış
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taze ucuz

düş söz barış

TÜRKÇE  TEST

yalancı

cesur suskun haylaz

asimetrik anormal anonim

adam bayan aile

yabancı yayıncı

yiyecek


