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

8 6 5 2 3 9 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

5 8 2 6 2 9 8

S7. Aşağıda verilen bölme işlemini çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

3 2

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

2 7 6 8 3 2

x 5 x 4 x 9 8 S8.  2 katı ile 4 katının toplamı 48 olan sayı kaçtır?

 +

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9. Aklımda tuttuğum sayının 18 fazlası 43 ise, aklım-

da tuttuğum bu sayının, sayı değeri farkı kaçtır? 

S10. Bir toplama işleminde 1.toplanan 67'nin 43 ek-

siği, 2.toplanan 12'nin 4 katı, ve toplam ise iki basa-

maklı en büyük çift  sayı olduğuna göre, 3.toplanan

kaç olur?

S4. Bir torbada bulunan misketlerden 12 'si beyaz , 9' u 

mavi,  21' i  siyah,  15' i kırmızı, 3' ü yeşildir. Buna göre,

verilen bilgileri şekil  grafiği ile gösterelim.

S11. Odamın kısa duvarı 24 karıştır. Benim bir karışım

8  cm olduğuna göre duvarın boyu kaç cm olur?

Her şekil  3 ( üç )  misketi  göstermektedir.

S12. Çeyreği 5 Litre olan bir depoda bulunan sütün

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz. 14 Litresi satılırsa, geriye ne kadar süt kalır?

7 6 5

 - 6  -  - 1 5

3 4 2 7 8 2

2 3 4

Renkler

Misket sayısı
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………………………………………………………

Baykuş bir kayaya tünemiş, kocaman gözleriyle et- S1. Hangi cümlede özel isim yoktur?

rafı seyrediyor. " Huhuu! Huu! Bütün gece avlandım, a) Seher Teyze, annemin en iyi arkadaşıdır.

ama artık hava aydınlanıyor. Şimdi tüneyip rahatlıkla b) Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul' dur.

uyuyabilirim. Oh! Şu ormana bakın. Ne kadar güzel! " c) Yurdunu seven, bayrağını da sevmelidir.

Gerçekten de orman gündüzleri çok güzel oluyordu.

Çalıların arasında dinlenen anne ve baba tilki, gü- S2.Hangi cümlede,altı çizili sözcüğe gelen en kesme

neşte oynaşan yavrularını izliyorlar… Tilki  ailesinin işareti ile ayrılmalıdır?

komşusu olan porsuk, bugün biraz neşesiz. Keyifsizce a) Sinemaya Erdalı da götüreceğim.

yuvasından çıkıp etrafına baktı… b) Çocuklar sevinç içinde okula gidiyorlardı.

SORULAR c) Ağaçlar yeniden çiçek açmaya başladı.

S1. Baykuş neden uyumaya karar veriyor? S3. "Atatürk (  ) Anadolu'ya çıkmadan önce plânlar

yaptı (  ) "  cümlesinde yay ayraçla gösterilen yerle-

re sıra ile hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

S2. Ormanın en güzel olduğu zaman nedir? a) ( , )  ( ? ) b)  (, )  ( ! ) c) ( , ) (  . )

S4.  " birkaç - Emre'yi - gün - göremedi - Orhan "

S3. Hikayedeki neşesiz olan hayvan hangisidir?     Sözcükleri ile anlamlı ve kurallı bir cümle kuruldu-

ğunda hangi sözcük en sonda yer almalıdır?

a) gün b) göremedi c) Emre'yi

S4. Anne ve baba neyi  izliyormuş?
S5.  " Nurdan Filiz ve Selma aynı sınıfta okuyorlar. " 

cümlesinde hangi sözcükten sonra virgül koymak

S5. Baykuş ne zaman avlanıyormuş? gerekmektedir?

a) Nurdan b) Filiz c) Selma

S6.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında S6.  Altı çizili sözcüklerden hangisi çoğulluk anlamı

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. bildirmektedir?

a) helal a) Perdeler güneşte çabul solar.

b) Harun, bu fıkraya çok güler.

b) dinlenme c) Evde üç gündür akmıyor sular.

c) kaynar S7."Atatürk 19 Mayıs bin dokuz yüz on dokuzda 

Samsun'a çıktı. " cümlesinde hangi sorunun cevabı

ç) açıkça yoktur?

a) Ne zaman? b) Nereye? c) Nasıl?

d) olgun S8. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

a) kitap - sözlük - gazete - dergi - fasikül

e) sonuç

……………………………………………………………………………….

f) kara

b)  Polonya - İspanya- Mısır - Hindistan- Belçika 

S5.  Verilen eylemlerin önüne ismin yerine kullanılan

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

a)……………yaptık. d) ………… aldın. S9. Verilen isimlere uygun ekleri getirerek türemiş

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

b) …………..kızdılar. e) ………….sıraladınız.

a) telaş : ç) araba :

c) ……………. düşmüş. f) ……………. geçtik.

b) tamir  : d) bilet :

ç) ..…………..izledim. g) ……………..çözdün.

c) arkadaş : e) ödül :

biçim sınav sebep

toprak deniz tabiat

ham meyve ağaç

TÜRKÇE  TEST

kış

çalışma saat uyku

tencere soğuk

gizli neticearalık

melek haram yemek
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