
ROMEN RAKAMLARI 

Aşağıda istenenleri Romen rakamıyla yazınız. 
İki elimizdeki parmak sayınız :…………. 
 

Yaşınız :……………… 
 

Bir yılda kaç ay vardır? :…………… 
 

Bir yılda kaç mevsim vardır? :……….. 
 

Ailenizde kaç kişi vardır? :…………. 
 

Evinizdeki kapı sayısı :…………….. 
 

İsminiz kaç harflidir? :…………… 
 

I- Aşağıdaki sayıları Romen rakamıyla yazınız. 

 

5                              9                             7                              8 

 
 

19                            10                           13                      20 

 
II.  Aşağıdaki Romen rakamlarının şu an kullandığımız rakamlarla karşılığını yazınız. 

a) II          …………..                                         e)    X      ………… 

 

b) XV           ……………                                    f)    XVII     …………. 

 

c) VI          ……………                                       g)   III               …………. 

 

d) IV          …………..                                          h)    V    ………….. 
 

III.  Aşağıdaki rakamların Romen rakamıyla karşılıklarını yazınız. 

     a)    8                   ……………                                  e)    20            …………….. 

 

      b)   7                  …………….                                  f)     11            ……………. 

 

      c)   12                  …………..                                   g)     15            ……………. 

 

      d)    19                …………….                                h)     17           ……………. 
 

IV.  Aşağıdaki toplama işlemlerini örnekte olduğu gibi yapınız. 

a)   I  +  III   =  IV                                                             e)   V   + XV    = ---------- 
 

b)   V   +  V = -------- f)  IX   +   III  = ---------    
 

c)   II  +  X  = --------- g)    VII  + IV  = --------- 
 

d)   VII  +  IV  = ------- h)    VI   +  VI  = --------- 
 

V.  Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekte olduğu gibi yapınız. 
 

a)    XX   -  X =   X e)   XII  -   VII = ------- 
 

b)    IX   -  III = -------- f)   XVII  -  X  = --------- 

 

c)    XV  - IV  = --------- g)   XVI   -  XIV = --------- 

 



 

 Aşağıda yer alan nesnelerin karşılığı gelen Romen rakamını altına yazınız. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşağıda yer alan kuşların sayılarını altına Romen rakamıyla yazınız. 

          

 

 

 



  

  

 

              Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı işaretleyiniz. 

a.sekiz                   IIIV 

b.dört                    IV 

c.on iki                  XII 

 Romen rakamıyla 19 aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir ? 

                a.XVIIII b.XIX              c.IXX 

 V + IV  işleminin sonucu kaçtır ? 

     a.VV                    b.X                        c.IX 

                Y                                   Yandaki saat kaçı göstermektedir ? 

 a.10:10          b.10:20           c.10:30 

 

 

 Ailesiyle saat XIV’de düğüne giden Ebru , saat XVIII ‘de eve döndüğüne 

göre kaç saat düğünde kalmıştır ? 

a.4                     b.5                   c.6 

 

 7.sokakta oturan Mustafaların sokak tabelası hangisi olamaz ? 

  

a. b.                               c. 

 

 

                                                  Yandaki sayı örüntüsünde          işareti yerine 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

           a.XVI                     b.XIV             c.XVIII 

 

 

 

ROMEN  RAKAMLARI TESTİ 
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3 
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CUMHURİYET BAYRAMI (29 Ekim) 

             Cumhuriyet ilan edilmeden önce, devletimizin adı Osmanlı Devleti idi. Osmanlı Devleti 

padişahlar tarafından yönetiliyordu. Yönetim çoğu zaman babadan oğula geçerdi.  Devlet işlerinde 

tek söz sahibi padişahtı.  

            Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrıldı. Savaşı kazanan devletler yurdumuzu 

işgal etmeye başladılar. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da 

Samsun'a gelerek Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Mustafa Kemal Paşa "Tek bir egemenlik var, o da 

Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır." diyordu. Kurtuluş Savaşı ile 

yurdumuz işgalden kurtarıldı ve yeni bir devlet kuruldu. Ulusumuz özgürlüğüne kavuştu. Ulu 

Önderimiz Mustafa Kemal, en iyi yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu düşünüyordu. Yeni 

kurulan devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olmasını istiyordu. Çünkü Türklerin yapısına en 

uygun olan yönetim şekli cumhuriyetti. Bu düşüncesini yakın arkadaşlarına da anlattı. Arkadaşları 

da bu düşünceyi onayladılar. Bunun üzerine devletin şeklinin cumhuriyet olması için Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne bir yasa teklifi verildi. Bu yasa 29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından kabul edildi. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti oldu. Atatürk 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyetin ilanı tüm yurtta sevinç ve 

coşkuyla karşılandı.  

      Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizlere emanet edilen cumhuriyetimizin 94. yılını yine büyük bir 

sevinç ve coşkuyla kutlayacağız. Nice 94 yıllara… 

 
Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazın. Sözcükleri birer cümle 

içinde kullanın. 

Cumhuriyet:…………………………………………………………………………………………… 

Cümle:…………………………………………………………………………………………………… 

Egemenlik:……………………………………………………………………………………………… 

Cümle:…………………………………………………………………………………………………… 

Özgürlük: …………………………………………………………………………………………… 

Cümle: …………………………………………………………………………………………… 

Önder:…………………………………………………………………………………………………… 

Cümle:…………………………………………………………………………………………………… 

Aşağıda Kemal ile Ezgi‘nin konuşmalarındaki boşlukları doldurun. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Cumhuriyet ilan edilmeden 

önce devletimizin adı  

…………… …..……….. idi. 

Osmanlı Devleti ………………… 

Savaşı’nda yenilince savaşı kazanan 

devletler yurdumuzu işgal ettiler. 

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal, 

……………………… tarihinde,  

…………………’a gelerek  

Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. 

Devletimizin yönetim şeklinin 

Cumhuriyet olması için 

………………’ne yasa teklifi 

verildi. 

 

Cumhuriyet ………………… 

tarihinde ilan edildi. 

 

 

Cumhuriyetin ilanından sonra 

devletimizin adı; ………………. 

………………………oldu. 

Bu yıl cumhuriyetin ilanının 

………….. yılını kutlayacağız. 

 

 

İlk cumhurbaşkanımız 

……………………………… 

………………………..’tür. 


