
  

UZUNLUK ÖLÇÜSÜ PROBLEMLERİ 

 

1)Terzi 9 m kumaştan 6m 85 cm perde dikti. Geriye kaç cm kumaş kaldı? 

 

 

 

 

2)  210 cm kumaşı olan Ayşe 70 cm daha kumaş aldı. Şimdi kumaşı kaç m kaç cm oldu? 

 

 

 

 

3)Benim boyum 1m 42 cm „dir. Ağabeyim benden 13cm daha uzundur. Ağabeyimin boyu kaç cm‟dir? 

 

 

 

 

4)280 cm tel, 2 m telden kaç cm uzundur? 

 

 

 

 

5) Annem metresi 15TL‟den 4 m kumaş aldı. Kaç lira para ödedi? 

 

 

 

 

 

6) 6m 30cm ip, 3m 45cm ipten kaç cm uzundur? 

 

 

 

 

 

 

7) 2m 75 cm zincire 1m 48cm zincir daha ekledim. Zincir kaç metre kaç cm oldu? 

 

 

 

 

8) 3 m ipin 180 cm‟si kesildi. Geriye kaç metre kaç cm ip kaldı? 

 



  

 

9) Yarısı 200 cm olan kumaşın tamamı kaç metredir? 

 

 

 

10) Bahçedeki iki ağacın arası 2 m 75 cm „dir. 1m 36 cm olan ipi iki ağacın arasına germek için kaç metre 

ipe ihtiyaç vardır? 

11) 2 m – 12 cm=……………………………….. 

12) Bir cetvel 30 cm‟dir. Aynı uzunlukta 4 cetvel kaç metre kaç cm eder? 

13) Bir adım 25 cm olan Okan, 1 m yürümek için kaç adım atmalıdır? 

 

 

 

14) Duvarın yüksekliği 2 m 34 cm ve benim boyum 1 m 45 cm ise, ben duvardan kaç metre kısayım? 

 

 

 

 

15) Boyumun 2 m olması için 37 cm daha uzamalıyım. Boyum kaç metredir? 

16) Bir saatte 3m 12 cm yol yürüdüm. Kardeşim benden 80 cm az yürüdü. Kardeşim kaç metre yol yürüdü? 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

                                                         SANGALYOZ VE EVİ  

           salyangozları bilir misiniz.  onlar da tıpkı kaplumbaalar gibi evlerini sırtlarında 

taşır? bir zamanlar Evini sırtındA  taşımaktan haşlanmayan sevimli bi salyangoz 

yaşarmış?  üstelik evinin Rengini de hiç beenmezmiş. bizim sümüKlü böcek, kelebek ve 

ugur böceeini çok severmiş.  arada bir onlarla Dertleşir evini Şikayet edermiş. “Ah 

keşke evimi sırtımda Daşımak zorunda olmasaydım.  hadi Taşıyorum bari sizin 

Elbiseleriniz gibi bol desenli ve rekli olsaydı.” Dermiş? 

           Kelebek ve ugur böceği bir gün sümüklü böceğe “Sevimli arkadaşımız hani evim 

renkli olsun diyorsun ya Biz onun Bir çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtır var? seni 

ona götürürsek evini rengarenk boyar.” Demişler. Sümüklü böcek buna çok SEvinmiş. 

“Ne duruyoruz. Hemen gidelim.” Demiş. BÖylece çıkmışlar  yola   Tırtılın kapısını 

Çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya 

başlamış?  sonunda tırtıl salyangozun evini çok güzel desenlerle Boyamış. Sümüklü 

böcek yeni görüntüsünü beğenmiş beğenmesine ama yine de evinin sırtında olmasına 

çok üzülüyormuş.  

           Dönüş yolunda Üç arkadaş Şİddetli bi yağmura yakalanmış. KelebeK ve uğur 

böceği öyle ıslanmışlar ki sele KapılmaKtan son anda kurtulmuşlar  Oysa sümüklü 

böcek hemencecik evine girmiş  Yağmur durup da evinden dışarı çıkınca arkadaşlarının 

perişan halini görüp üzülmüş   Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş. “İyi ki 

saklanabileceğim bi  Evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya.” demiş. 

Sevimli sümüklü böcek bu olaydan sonra bi daha evini sırtında taşımaktan şikayetçi 

olmamış. 

( Hikayeden  faydalanarak aşağıdaki cevaplara uygun sorular hazırlayınız.) 

S 1-)……………………………………………………………………………………… 

C 1-) Hikayenin başlığı “ Salyangoz ve Evi” dir. 

S 2-)………………………………………………………………………………………… 

C 2-) Salyangoz en çok evini sırtında  taşımaktan şikayet edermiş ve bunu arkadaşlarına 

anlatırmış. 

S 3-) ……………………………………………………………………………………… 

C 3-) Salyangoz en çok evini tırtıla boyattığı için sevinmiş ve bu fikri ona kelebek ile uğur 

böceği vermiş. 

S 4-)………………………………………………………………………………………… 

C 4-) Salyangoz çok üzülmüş. Çünkü arkadaşları yağmurda ıslanmışlar. 

S 5-) ……………………………………………………………………………………… 

C 5-) Sümüklü böcek bir yandan da sevinmiş. Çünkü sırtında evi varmış.  

Aşağıdaki hikayede geçen yanlış yazımları bulup kırmızı kalemle altını çiziniz. 



  

                  YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 

1.)  Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? 

       A. Nereden geliyorsun böyle                  B. Ne zamandır size gelemiyoruz 

       C. Güzel mi güzel gözleri var                  D. Umarım aradığını bulur 
 

3.)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 

      A. Yarın halamlarla Edirne'ye gidiyoruz.               B. Uzunköprü'yü geçtikten sonra Keşan'da kalacağız. 

      C. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine de gideceğiz.       D. Meriç‟li komşularımız da bizimle gelecek. 
 

4.)  Aşağıdaki birleşik kelimelerin hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A. birtakım B. birçoğu C. sivrisinek D. gece kondu 
 

5.)  Hangi cümlenin sonuna soru işareti konulmalıdır? 

       A. Yarın akşam biz de geliriz   B. Her konuda sabretti                                                                                                 

       C. Bu akşam kiminle geleceksin              D. O her zaman beni dinler 
 

6.)  Hangi tarih yazımı doğrudur? 

        A. 07 Aralık 1988       B. 07.Aralık.1988      C. 07 aralık 1988       D. 07, 12, 1988 
 

7.)  Hangi yazım doğrudur? 

        A. 5.inci      B. 5'inci     C. 5.'inci         D. Beş'inci 
 

8.)  Hangi yazım yanlıştır? 

       A. kırkbeş        B. kırk beş         C. yüz kırk beş          D. iki yüz kırk beş 
 

9.)  Hangi açıklamanın kısaltılması yanlış yapılmıştır? 

      A. T.C. - Türkiye Cumhuriyeti B. TL - Türk Lirası     C. Prof. - Profesör    D. Öğrt - Öğretmen 
 

11.)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kesme işareti eksik bırakılmıştır? 

         A.  Ayşeler yarın gidiyorlar.                       B.  Aydınlı çiftçiler kuraklıktan zarar gördüler. 

         C.  Berkenin karnesinde zayıfı yok.           D.  Türkler konuksever bir millettir. 
 

10.)  Hangi cümlede noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? 

         A. Melih, 4 Ekim'de İstanbul'da doğdu.         B. Eyvah, sular boşa akıyor!              
         C. Yarın Adanalı komşumuza gideceğiz.        D. Neden böyle söyledin, anlamadım? 

12.)  Hangi cümlede "de" lerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

         A.  Önümüzde bir ay daha var.                                 B.  Saksıda çiçeği büyütmek özen istiyor. 

         C.  Telefonada onun için cevap verememiş.            D.  Evde yemek yiyormuş. 
 

13.)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

         A.  Ayşe'ninki daha güzel.                           B.  Akvaryumdaki balıklara fazla yem atmayın. 

         C.  Üşümüşki battaniyeye sarınıyor.           D.  Evdeki bilgisayarı tamirciye götüreceğim. 
 

14.)  Hangi cümlede "mi" nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 

           A.  Okula geldi mi gelmedi mi bilmiyorum.                 B.  Bu akşam mı gidiyorsunuz? 

           C.  Çay mı içiyorsunuz?                                                D.  Soğuktanmı böyle giyindin? 
 

15.)  Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? 

           A. tenbel        B. traş     C. kılavuz D. Profösör 
 

16.)  "Ne zaman tatile gideceklerini bilemiyorum " cümlesinin sonuna hangi işaret getirilmelidir? 

         A. nokta          B. soru işareti       C. ünlem işareti           D. üç nokta 
 

17.)   Altı çizili kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? 

         A. Fatih'e kitap aldım.                                    B. Yazım kılavuzuna baktım.                                                                                                              

         C. Zonguldağ'ın köyünde oturuyorlar.           D. Cemil'in çantası kaybolmuş. 
 

18.)   Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti konulmalıdır? 

         A. Telefon etmedin mi B. Of, çok sıcak           C. Şimdi mi geliyor         D. Nasılsınız 
 

19.)  Hangi noktalama işareti cümle sonunda kullanılmaz? 

         A. soru işareti         B. ünlem işareti                C. nokta           D. Virgül 
 

20.)  "Okula kim geldi" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? 

        A. soru işareti          B. üç nokta C. iki nokta         D. ünlem işareti 

        


