
S1. Aşağıda verilen bölme işlemleri yapalım. S7.  Aşağıda verilen işlemleri yapalım.

3 4 9 0 5 3

1 6 : 2 0 1 1 : 1 5

  - 0 9 : 4 5  + 1 2 : 1 5

7 7 3 9 8 1 5

S8. Aşağıdaki boşluklara uygun sayılar yazalım.

a) 12  bütün …………... çeyrektir.

b) 8  bütün ……………..yarımdır.

c) 92  yarım………………….bütündür.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım. ç) 56  çeyrek……………..bütündür.

d) 14 yarım +  36  çeyrek……………….bütündür.

8 3 2 9 5 7

x 5 x 4 x 6 8 S9.            A - 27 = 08 

     43 + B= 56         ise;     A -B kaçtır? 

 +

S3.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

8 3 2 5 S10.  Onlar basamağı 3 olan, iki basamaklı en büyük

 + 4  + 9  + tek sayının, sayı değeri çarpımı kaçtır?

8 4 7 0 6 7

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S11. Hacer'in yaşı, annesinin yaşının çeyreği kadardır.

Hacer 8 yaşında olduğuna göre, ikisinin yaşları topla-

mı kaç olur?

 S12.  Bir boyacı üç gün çalışarak 36 m duvar boyuyor. 

Bu boyacı aynı hızla çalışarak bir haftada kaç m duvar

 boyayabilir?

S5. Aşağıdaki gösterilen saatleri rakamla yazalım.

S13.  Bir sayının 16 fazlasının 3 katı  81 olduğuna göre,

bu sayı kaçtır?

…………………………………. ……………………………….

( Öğleden sonra ) ( Öğleden Önce )

S6. Verilen sayılardan çift olanların toplamı kaçtır?

S14.   14'ün yarısı ile, 3 birlik 5 onluk toplanırsa sonuç

kaç  olur?

Saat Dakika

5 3 5

9
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2 Dakika4 3 Saat

34 49 28

557

11 6

93



BİZ ÇOCUKKEN

Çocukluğumuz bizim en eğlenceli zamanlarımızdı. S1. " Canan, gün geçtikçe………"  cümlesindeki boşlu-

Bir başka deyişle, en eğlenceli zamanlarımızı çocukken ğa hangisi gelmelidir?

yaşadık.Mahallemizdeki bütün çocuklar toplanır,oyun- a) ağlıyor b) güzelleşiyor c) bayılıyor

lar oynardık.Bazen yakan top,bazen sek sek,bazen do-

kuz kiremit…Ama özellikle saklambaç oynamayı sever- S2. "Yol" sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamda

dik.Hatta bazen büyüklerimiz de katılırdı oyunumuza. kullanılmıştır?

Ebe olan kişiye çeşitli sürprizler hazırlanırdı o zaman. a) Bu yol çok kalabalık.

Örneğin hep birlikte aynı yere saklanmak ya da yine b) Yolları sel suları delik deşik etti.

hep birlikte ebe olan kişinin arkasında durmak gibi… c) Şu otların yol hepsini.

Saymayı bitiren ebe, arkasını döndüğü anda hep bir 

ağızdan " sobeee! " diye bağırırdık. Ebe şaşar kalırdı. S3. 1-Yaşlı 3-taktı

Yani oyunlarda ebe olmak, çeşitli sürprizlere hazır ol- 2-amca 4-gözlüğünü

mayı gerektirirdi. Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir 

SORULAR cümle oluşturulursa, sıralama nasıl olmalıdır?

S1. Yazar, en çok hangi zamanlarda eğlenmiş? a) 1-2-4-3 b) 1-3-2-4 c) 1-3-4-2

S4. "Ayakkabısı bol geldiği için,………" cümlesi aşağı-

S2. Yazarın arkadaşları ile oynadığı oyunlar nelermiş? dakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

a) rahat yürüyebiliyor.

b) ayağından çıkıyor.

S3. Yazarın oynamaktan en çok hoşlandığı oyun hangi- c) ayağı terliyor.

sidir?
S5.Hangi  cümlede  ismin  yerini  tutan  bir  sözcük 

yoktur?

S4. Oynanan oyunda ebe olanlar neye hazırlıklı olmalı- a) Eşyalarını dolaba yerleştir.

dır? b) Bizdeki yemeğe sen de davetlisin.

c) Onların işi belli olmaz.

S5.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında 

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. S6.  "  2-E  sınıfı  öğrencileri   Atatürk'ün  hayatını an-

a) hayır latan  filmi  izleyeceklerdi. Bunun için herkes yerine 

oturdu. "        

b) ciddi Yukarıdaki paragrafa göre, 2-E sınıfı öğrencileri

ne yapmışlardır?

c) tut a) İzledikleri filmden çok etkilenmişlerdir.

b) Filmi izlemek için hazırlık yapmışlardır.

ç) yasal c) Filmi sessizce izlemişlerdir.

d) somut

e) evli S7. Verilen sözcüklere, uygun hâl eklerini yazalım.

f) zorunlu

S6.   "Kediler her zaman dört ayak üzerine düşer. "

    cümlesinde   hangi  sözcük  alfabetik sıraya göre en

 sonda yer alır?

S7. Aşağıda verilen sözcüklerden hangilerinde ince ve

kalın ünlüler birlikte yer alır?

TÜRKÇE  TEST

kayık Almanya

Hâli

Hâli

 -i

Hâli

sayfa

Yalın

Hâli

 -e

paralı gönüllü eğlenceli

 -de

Hâli

 -denhelikopter

madde

eşya duyu soyut

bekar şehirli mutlu

şımarık şişman şahit

seçim oy evet

                                                                                     ÖDEV KAĞIDI ( 94 )            www.ogretmenincantasi.com

dengeli

istiklâl akvaryum dikkatli

gezegen

koş bırak it

serbest kanunsuz

bayraktar

ölçek

parantez

vücut keçiler saygı


