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

3 2 6 8 7 5 ni yazalım.

Şeklin  adı :………………………

yüzey sayısı:…………...………

ayrıt ( kenar ) sayısı :……….

köşe sayısı : ………………….

8 4 3 6 8 6 7

S7. Aşağıda verilen bölme işlemini çıkarma işlemi

şeklinde yazalım.

2 8

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

5 7 1 4 0 8 3

x 3 x 7 x 4 5 S8.  6 katı ile 2 katının farkı 72   olan sayı kaçtır?

 +

S3. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.

S9. Bir çocuk 70'ten başlayarak ileriye doğru 4'er 

ritmik sayma yapıyor. Buna göre, 5.seferde söyle-

diği sayının, yarısı kaçtır? 

S10.  Bir  doğal sayıyı 23 eksiltip,  43  arttırdığımızda

67 doğal sayısını buluruz. Bu doğal sayı kaçtır?

S4. Bir otele tatil için gelen turistlerden 24 'ü Rus,  8 'i 

Fransız, 12' si Alman, 20 'si Japon, 16'sı Arap'tır . Buna 

göre, verilen bilgileri şekil  grafiği ile gösterelim.

S11.8 katlı bir binada her katta 4 daire, her dairede  

de  2  banyo olduğuna göre, bu binada  toplam  kaç

banyo vardır?

S12.  Hamide,  5 yıl  önce  7 yaşındaydı.  Ablası  ise,

Hamide'den 6 yaş büyüktür. Buna göre, Hamide ve

Her şekil  4 ( dört )  turisti  göstermektedir. ablasının bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

S5.  Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sayıları yaz.

5 8 3

 - 8  -  - 2 6

1 4 6 9 2 4
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Tilki, leyleği yemeğe çağırmış. Bir tabak çorba ikram

etmiş leyleğe. Leklek, gagasıyla çok uğraşmış ama bir S1. 

türlü çorbayı içmeyi becerememiş. Çorbanın hepsini Yukarıda verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını sıra-

tilki içmiş, leylek aç kalmış. Bir zaman sonra leylek de sıyla yazıp, baş harflerini birleştirdiğimizde hangi

tilkiyi evine davet etmiş.Sofraya da dar boğazlı bir tes- sözcüğü buluruz?

ti içinde et getirmiş. Tilki, burnunu sokmaya çalışmış a) kafa b) ayak c) omuz

ama ete bir türlü ulaşamamış. Kuyruğunu kısıp aç aç

evine dönmüş. S2.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "büyük" sözcüğü-

nün eş anlamlısıdır?

SORULAR a) Geniş b) Uzun c) İri

S1. Parçanın kahramanları hangi hayvanlardır?

S3. 

Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi  " adam"  sözcü-

S2. Tilki, leyleğe ne ikram etmiş? ğünün başına getirilebilir?

a) 4 b) 3 c) 2

S3. Tilki, leyleğin ikram ettiği eti neden yiyememiş? S4.  "Tilki üzümlere uzanmak istemiş……… üzümler

çok yüksekte olduğu………….uzanamamış." cümle-

sinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler

S4. Bu hikayeden çıkarılması gereken ders nedir? yazılmalıdır?

a) ve- ile b) fakat-ile c) ama - için

S5."Kuyruğunu kısıp aç aç evine dönmüş. " cümlesinde S5.  Hangi cümlenin sonuna nokta konulmalıdır?

hangi sözcük alfabetik sıraya göre en sonda yer alır? a) Çocuklar süt içmelidir

b) Neden bu kadar geç kaldın

c) Kaç kardeşin var

S6.  Verilen sözcüklerin karşıt anlamlarını karşısında 

verilen sözcükler arasından bulup, boyayayım. S6.  

a) sürekli Yukarıda verilen sözcüklerden hangisinin eş anlam-

lısı verilmemiştir?

b) sosyal a) korkak b) özgür c) akıllı

c) sakin S7. Verilen isimlerden hangisi hayal gücümüzün

bir ürünüdür?

ç) borçlu a) Pire b) ejderha c) papağan

d) harp S8. Verilen  sözcükleri  alfabetik  sıraya  koyalım.

a) okul - üniversite - kampüs - mektep - fakülte

e) cahil

……………………………………………………………………………….

f) olgun

b)  lokum - şeker - baklava - profiterol- çikolata 

S5.  Verilen eylemlerin önüne ismin yerine kullanılan

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

a)……………koştu. d) ………… yazdın. S9. Verilen isimlere uygun ekleri getirerek türemiş

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

b) …………..buldunuz. e) ………….kırdılar.

a) saat : ç) şarj :

c) ……………. dedim. f) ……………. içti.

b) yol  : d) deniz :

ç) ..…………..başlattık. g) ……………..sevindiniz.

c) süt : e) top :
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satıcı ucuzlukalacaklı

zaman

yurt

TÜRKÇE  TEST

uslu

anormal asimetrik asosyal

saldırgan tanıdık

aralıklı mevsim

tembel bayat

âlim kitap hekim

meyve ham sebze

antlaşma barış

uslu cesur hür

yüksek eski fazla temiz

aptal ekşi yaşlı


