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

9 7 6 5 7 2 olarak yazalım.

5 x 9 = ……………………………………………………………………

S7. Aşağıda verilen toplama işlemini çarpma işlemi

olarak yazalım.

8 4 2 5 5 6 7 2 + 2 + 2 + 2   =…………………………………………………

S8.Bölme işlemini,çıkarma işlemi şeklinde yazalım.

S2.Aşağıda  verilen  çarpma işlemlerini yapalım.

4 8 5 9 7 0    

x 3 x 2 x 3 8 S9.  " 46 "  sayısının,  sayı değeri toplamı,  farkı  ve 

çarpımını bulalım.

 +

S3. Verilmeyen toplananları bulalım.

2 7

4 5

 + 3 7  +  + 1 7

6 1 8 4 6 3 S10.   - 8 = 21

ise;  +       =?

S4. Aşağıdaki şeklin simetriğini çizelim.  +  17=

S11. Aklımda tuttuğum sayının yarısı 8' dir. Aklımda

tuttuğum bu sayının 4 katı kaçtır?

S5.Verilen takvime göre,  soruları cevaplayalım.

S12.Deniz ve kardeşinin kütleleri(ağırlıkları) toplamı

43 kilogramdır. Deniz, 27 kilogram olduğuna göre,

kardeşinin ağırlığı kaç kilogramdır?

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

 

b) Bu ayda kaç iş günü vardır?........................

c) Ayın 11. günü hangisidir? ……………………………… S13. Burakcan 10 yaşındadır. Cansu ise, ondan 4 yaş

büyüktür. Beyza da Burakcan'dan 2 yaş küçüktür.Bu-

ç) Bu ayın hangi günleri, pazardır?........................ na göre üç arkadaşın yaşları toplamı kaçtır?

d)Bu takvime göre,ağustos ayının ilk günü hangisidir?
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RÜYA

Ahmet,bir ilkbahar günü kırlara çıkmış.Kırlarda türlü S1. Hangi cümlede yazım yanlışı vardır?

türlü çiçekler varmış. Tam bu çiçekleri toplarken gözü- a) Ağustos ayının en güzel günlerinden biriydi.

ne bir şey takılmış. Bu da beyaz bir kelebekmiş. Ahmet b) Bu yıl, Ocak ayı çok soğuk geçiyor.

kelebeği çok sevdiği için onu yakalamaya çalışmış. Ke- c) Pikniğe Salı günü gideceklermiş.

lebek, ormanın derinliğine doğru uçuyormuş. Ahmet,

kelebeği yakalayayım derken ormanın içlerine doğru S2. Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulur?

gitmiş. Bir süre sonra kaybolduğunu anlamış ve hemen a) Bu yaz da köye gidecek misin

kelebeğin peşini bırakmış. Evine gitmek için geri dön- b) Balıkçılar ağlarını atmaya başladı

müş.Evini aramaya koyulduğunda ise yolu bir türlü bu- c) Bu ip daha sağlam görünüyor 

lamamış.Paniğe kapılıp sağa sola koşmuş.Yatağından 

doğrulup etrafına bakınca bunun bir rüya olduğunu an- S3. Altı çizili sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

lamış. Rüya da olsa bir daha böyle dikkatsiz hareket a) Bugün okula Leyla da gelmemiş. 

etmeyeceğine kendi kendine söz vermiş. b) Hakan, mersinde iki gün kalacakmış.

SORULAR c) Zor günlerde yardımımıza Kızılay koşar. 

S1.Ahmet, neyi yakalamaya çalışmış?

S4.   "Az sonra gemi limana yanaşacak. " cümlesinde

S2. Ahmet, nasıl kaybolmuş? altı çizili sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

a) Az b) sonra c) limana

S3.Olay ne zaman yaşanmış? S5. 1- Onun sürekli kafeste durmasına dayanamı-

yordu

S4.  " Evinin yolunu bir türlü bulamamış." 2-Bir gün Maviş kafesinde sakin sakin oturur-
cümlesinde hangi sözcük alfabetik sıraya göre en son- ken  Oğuz geldi.

da yer alır? 3-Oğuz, kuşu Maviş'i çok seviyordu.

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı ve kurallı bir paragraf

S5. Verilen sözcüklerin,  eş anlamlarını karşılarındaki oluşturulursa, sıralama nasıl olmalıdır?

sözcükler arasında bulup boyayalım. a) 2-3-1 b) 1-3-2 c) 3-1-2

a) medyum S6.  Cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir

arada kullanılmıştır?

b) mübarek a) İnsanları güzel çirkin diye ayırmamalıyız.

b) Hızlı paten kullanmanın sonu bu olmalı.

c) deva c) Soğuk günler artık çok  geride kalmıştı.

ç) deneyim S7.  "Çocuklar yürümekten bitkin düşmüştüler. " 

  cümlesinde "bitkin düşmek" söz grubuyla ne anla-

d) şimendifer tılmak istenmiştir?

a) Çocukların, annelerini özledikleri.

e) feza b) Çocukların çok acıktığı.

c) Çocukların çok yorgun düştüğü.

f) müsrif

S8. Aşağıda verilen eylemlerin karşına hangi zamanı

S6.    "bahane"    sözcüğü satır sonuna sığmadığında belirttiklerini yazalım.(Geçmiş-Gelecek-Geniş-Şimdiki )

nasıl yazılır, gösterelim. a) gidecek : e) dizer :

a)………………………. b) ……………………..

………………………… …………………………. b) sıkar : f) bilecek :

S7.   Aşağıda verilen sözcüklerden   " Büyük Ünlü Uyu-  c) yazmış : g) ısırıyor :

mu'na "  uyanları  işaretleyelim.

ç) acıktı : ğ) taktı :

d) oturuyor : h) izlemiş :

TÜRKÇE  TEST

sağ şaka falcı
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bayram kutsal din

ilaç doktor hastane

adet tecrübe uygun

tren kayık uçak

tahmin çiftlik

yıldız dünya uzay

tutumsuz saygısız dilsiz

problemli sonbahar çevremiz market

telefon eğlence sürahi görevli

oyuncak cevaplar


