
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S6. Aşağıda verilen çarpma işlemini toplama işlemi

6 6 9 8 5 7 olarak yazalım.

5 x 8 = ……………………………………………………………………

S7. Aşağıda verilen toplama işlemini çarpma işlemi

olarak yazalım.

3 7 4 8 4 2 6 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0  =…………………………………………………

S8.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

7 3 9 4 8 9    

x 5 x 2 x 2 4 S9.  " 67 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

6 8 3 4

 +  + 2 4  + 2 2

8 3 7 1 8 2 S9.    Yandaki abaküste gösterilen sa-

yı, 3 düzineden kaç eksiktir?

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S10. Bir otobüste 26 bayan yolcu vardır. Bayan yol- 

culardan 8 fazla da erkek yolcu vardır. Buna göre,

otobüste toplam kaç yolcu vardır?

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım.

S11.   Aslı, elindeki 5 tane 25 Kr ile markete gidiyor

ve bir çikolata almak istiyor. Çikolatanın 2 TL oldu-

ğunu gören Aslı'nın daha ne kadar paraya ihtiyacı

vardır?

a) Takvim hangi aya ve yıla aittir?.........................

 

b) En son tatil günü ayın kaçıdır?........................

x4

c) Ayın 9. günü hangisidir? ……………………………… S12. 

ç) Bu ayın hangi günleri, perşembedir?........................ Yukarıdaki işlemler sırasıyla yapıldığında  A+ B+ C =?

d)Bu takvime göre,temmuz ayının ilk günü hangisidir?

O B

9 A B C
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BALIK

Adamın biri, iskelede elinde oltayla balık tutmaya S1. 

çalışıyordu. Fakat saatlerden beri bir tek balık bile tu-

tamamıştı. Sözcüklerinden hangisi sözlükte en önce yazılır?

Küçük bir çocuk, onu biraz seyrettikten sonra gidip a) sandal b) saman    c) sakal

uzun bir sopa aldı. O da balık tutan adamın yanına otu-

rarak sopasını denize uzatıp beklemeye başladı. S2. "Aç ne yemez, tok ne demez. "  atasözünde altı

Adam, çocuğun haline güldü. Çünkü sopanın ucun- çizili sözcükler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır?

da ip bile yoktu. Sonunda dayanamayıp : a) Eş anlamlılık b) Karşıtlık c) Eş seslilik

 -Oğlum, dedi. Sopanın ucunda ip ve olta olmayınca

balık tutulmaz ki… S3. " Bir gün kedi ile eşek arkadaş olmaya karar ver-

 Çocuk şöyle yanıt verdi : diler. " cümlesinde kaç tane sözcük vardır?

 -Sizin oltanızın ucunda ip ve olta var, ama siz de a) 9 b) 19 c) 43

balık tutamıyorsunuz! …
SORULAR S4.   "Mektep " sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

S1.Balık tutarken, adamı kim izliyor? sinde altı çizili sözcüğün yerine kullanılabilir?

a) Öğretmenimi çok seviyorum.

S2. Adam, çocuğun haline neden gülüyor? b) Okulda arkadaşımla oynadım.

c) Öğrencinin yazılı kağıdı yok.

S3.Metne göre, adam nerede balık tutuyor? S5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

a) balık b) göz c) vazo

S4.  " Doğa yürüyüşleri yapmayı çok severim."

cümlesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre en son- S6.  " Sondaki öğrenciye seslenir misin? "  

da yer alır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki veri-

len cümledeki sözcüklerden birinin karşıt anlamlısı

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki olabilir?

sözcükler arasında bulup boyayalım. a) konuştu b) talebe    c) baştaki

a) kalp S7.  "Kırmak" sözcüğü hangi cümlede farklı bir anla-

ma gelmektedir?

b) deniz a) Çocuk mu kalemi kırdı?

b) Vazoyu kim kırdı?

c) sürekli c) Yoksa bana mı kırıldın?

ç) beygir S8. Hangi cümlede ismin yerini tutan bir sözcük 

yoktur?

d) dam a) Ben de hiç hata yok.

b) Senin notun daha yüksek.

e) doğa c) Daha sağlam bir ip getir.

f) istikbâl S9. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

belirttiklerini yazalım.(Geçmiş-Gelecek-Geniş-Şimdiki )

S6.    "meyveli"    sözcüğü satır sonuna sığmadığında 

nasıl yazılır, gösterelim. a) arıyor : e) çevirdi :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) savaştı : f) satar :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden   " Büyük Ünlü Uyu-  c) yenilir : g) üzülüyor :

mu'na "  uyanları  işaretleyelim.

ç) gördük : ğ) sermiş :

d) kurulmuş : h) bilmiyor :

sandal saman sakal

ifade grafikte rakam ilkbahar

tatilde çocuklar egzersiz kitapçı

dalgalı dilimde şeftali sorumluluk

çimen deniz tabiat

geçmiş gelecek gerçek

at it kuş

ev çatı cam

hasret derya göl

anlamlı akıllı devamlı

TÜRKÇE  TEST

yürek yakın vicdan
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