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Bandrol Uygulamasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşıması Zorunlu Değildir.

BU ÇALIŞMA KİTABI 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA 

ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR
PARA İLE SATILAMAZ



 

2.  S INIF

ÇALIŞMA
YAPRAKLARI





	 	 		İSTİKLÂL	MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

     Mehmet Âkif Ersoy



ANDIMIZ	

Türk’üm,	doğruyum,	çalışkanım.

İlkem	küçüklerimi	korumak,	büyüklerimi	saymak;	
yurdumu,	milletimi	özümden	çok	sevmektir.

Ülküm	yükselmek,	ileri	gitmektir.

Ey	büyük	Atatürk!

Açtığın	yolda,	gösterdiğin	hedefe	durmadan	
yürüyeceğime	ant	içerim.

Varlığım,	Türk	varlığına	armağan	olsun.

Ne	mutlu	Türk’üm	diyene!	



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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ÇALIŞMA
YAPRAKLARI

TÜRKÇE
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1.		Görseli	verilen	kelimeleri	anlamlarıyla	eşleştirin.

Meşale

Ucunda yanıcı madde bulunan, 
aydınlatmaya yarayan değnek.

Çevrelerine göre çukurda kalmış,
eğimi az düzlük.

Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda 
topa vurmak için kullanılan araç.

Ova

Raket



10

2.		Görselleri	verilen	kelimeleri	ipuçlarından	yararlanarak	bulun.	Her	bir	
görsele	karşılık	gelen	kelimeyi	örnekteki	gibi	yazın.	

Denizlerde yaşayan çok kollu bir hayvan.

htapot

Dinlenme, eğlence vb. amaçlarla gezen 
kimse.

Yeni bir buluş icat eden kişi.

Tuşlara basılarak çalınan çalgı.

A....................

P....................

M...................

T....................
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3.		Aşağıdaki	kelimeleri	sözlük	sırasına	göre	boşluklara	yazın.

kanca fırın memleket jimnastik

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................

4. .............................................................

4.		“Güzel, yaşlı, kötülük”	kelimelerinin	zıt	anlamlarını	bulmacadan	bulun	
ve	boyayın.

E K İ L İ K
Y Ü Z K Y Ş
İ R E M İ G
H E V S L E
Ç İ R K İ N
B A D A K Ç

5.		Siyah saçları artık beyazlamaya başlamıştı. 

Bu	cümledeki	altı	çizili	kelimeler	arasındaki	anlam	ilişkisi	aşağıdakilerin	
hangisinde	vardır?

A) isim - ad B) sıcak - soğuk C) sağlık - sıhhat
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6.		Öğretmeni,	Murat’tan	zıt	anlamlı	kelimelerden	oluşan	bir	pano	hazır-
lamasını	 istemiştir.	Murat,	bunu	yaparken	hatalar	yapmıştır.	Murat’ın	
yanlış	yazdığı	kelime	gruplarını	bularak	verilen	boşluğa	yazın.

ZIT ANLAMLI KELİMELER PANOSU

güzel-çirkin

ağır-hafif öğrenci-talebe

kırmızı-al

kolay-zor

genç-yaşlı acı-tatlı

sağ-sol

hediye-armağan

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

7.		Aşağıdaki	 cümlelerde	 altı	 çizili	 kelimelerin	 zıt	 anlamlılarını	 bulun.	
Bulduğunuz	kelimeleri	cümle	içinde	kullanarak	örnekteki	gibi	boşluk-
lara	yazın.

a) Mahallemizin sokakları çok dardır.

................................................................................................................................................Mahallemizin sokakları çok geniştir.

b) Araba çok hızlı gidiyordu.

................................................................................................................................................
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c) İlk sırada ben varım.

................................................................................................................................................

ç) Sabah yürüyüşü yaptım.

................................................................................................................................................

d) Kalın bir hikâye kitabı okudum.

................................................................................................................................................

8.		Bugün Türkçe dersinden imtihan olduk. Bir önceki gün çok çalıştım.
       1
Çünkü ben görevlerini zamanında yapan bir öğrenciyim. Büyüyünce
   2     3
mucit olmak istiyorum.

Metni	 dikkatlice	 okuyarak	 numaralanmış	 kelimelerin	 eş	 anlamlarını	
aşağıdaki	boşluğa	sırasıyla	yazın.

1. .............................................................

2. .............................................................

3. .............................................................
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9.		Aşağıdaki metni okuyun.

............................. .............................

..........................................................

     “Funda, gitmeyi çok istediği lunaparkı rüyasında gördü. Lunapar-
kın ışıkları başını döndürmüştü. Hep binmek istediği dönme dolaba 
bindiğinde kalbi hiç olmadığı kadar hızlı atıyor, kendini çok güçlü 
hissediyordu.”

Bu metindeki altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bularak aşağıda 
verilen çerçevelerdeki boşluklara yazın.
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10.		Aşağıdaki	 panoların	 her	 birinde	 kutucuklar	 içinde	 kelimeler	 ve	 bir	
cümle	verilmiştir.	Her	bir	panoda	yer	alan	cümledeki	boşluğu	kutu-
cuklardaki	kelimelerden	uygun	olan	ile	örnekteki	gibi	doldurun.	Daha	
sonra	bu	kelimenin	eş	anlamlısını	cümle	içinde	kullanın	ve	bu	cümleyi	
verilen	boşluğa	yazın.

Baytar MuallimDoktor

.......................... ilaçlarımı düzenli kullanmamı söyledi.

.....................................................................................................Hekim, dedemi tedavi etti.

Doktor

Sağlığımız için ..................... olan yiyecekleri tüketmeliyiz.

.....................................................................................................

tatlı zararlı faydalı

Dayım bana ....................... olarak kolye hediye etti.

.....................................................................................................

mutluluk hatırageçmiş

Arkadaşıma doğum gününde ........................... aldım.

......................................................................................................

hediye kutlamasürpriz
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11.		Bu	 görseldeki	 bilgilere	 göre	 aşağıdaki	 ifadelerden	 doğru	 olanların	
başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazın.

DOĞADA YOK 
OLMA SÜRELERİ

Teneke kutu
10 yıl

Pil
300 yıl

Plastik poşet
20 yıl

Kâğıt
3 ay

Pet şise
400 yıl

Sakız
5 yıl

(.....) Doğada en uzun sürede yok olan ürün pet şişedir.

(.....) Teneke kutular plastik poşetlerden daha uzun sürede doğada yok 
olurlar.

(.....) Sakızlar pillerden daha uzun sürede yok olur.

(.....) Doğada en kısa sürede yok olan ürün kâğıttır. 
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12.		Aşağıdaki	soruları	verilen	görsele	göre	cevaplayın.

ErdalSinem
Burçin

İlker

a) Çocuklar,	hangi	müzik	aletlerini	çalıyorlar?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b)	Hiç	kullanılmayan	müzik	aletlerinin	adlarını	yazın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................



18

c)	Sinem	ve	Erdal’ın	çaldığı	müzik	aletlerinin	ortak	özelliği	sizce	nedir?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

13.		Görselleri	inceleyerek	boşlukları	anlatılmak	istenen	olayın	oluş	sırası-
na	göre	numaralandırın.

UN

..... ..... ..... .....

14.		   
Kan bağışı yapılır,
Hastalara bir yardımdır.
Sen de bağış yap ona,
Hayat bulsun bir can daha.

Şiirde	bahsedilen	yardım	kuruluşunun	adını	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

................................................................................................................................................
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15.		
KİTAPLAR

   Kitaplar, geleceğin şekillenmesinde büyük önem taşır. Kitap oku- 
manın önemini kavrayan bireyler hem kendini hem de çevresini 
geliştirir. İnsanlara ve çevresine saygılı kişiler 
yetişmesinde kitap okumanın önemi bü-
yüktür. Kitaplar sayesinde çalışkan ve 
kendini geliştirmiş toplumlar oluşur.

Yukarıdaki	metnin	konusunu	belirleyin.	Aşağıdaki	boşluğa	yazın.

Metnin konusu:

................................................................................................................................................

16.		
   Okul çıkışı arkadaşlarla parkta oyun oynamaya karar verdik. Hava çok 
soğuktu. Eve gidip eşyalarımızı bıraktık. Ailelerimizden izin aldıktan sonra 
parkta buluştuk. Ali, üzerinde ince bir gömlek ve ayağında terlikle  parka 
gelmişti. Ali o gün ince giyindiği için çok üşümüştü. Eve gittiğinde kendini 
hâlsiz hissetti. Ertesi gün de okula gidemedi. 

Metne	göre,	Ali	okula	neden	gidememiş	olabilir?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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17	ve	18.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayın.

   İrem, okul dönüşü koca ceviz ağacının dibinde şaşkın şaşkın etrafa bakan 
bir sincap yavrusu gördü. Merakla onu izlemeye başladı. Zavallı yavru 
belli ki annesini arıyordu. O sırada anne sincap telaşla daldan dala koşu-
yor, sesler çıkararak yavrusunu arıyordu. Annesinin sesini duyan yavru 
sincap, ona doğru koştu. Öyle güzel sarılıp koklaştılar ki İrem’in
sevinçten gözleri doldu.

17.		Anne	sincap	ne	arıyordu?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

18.		Yavru	sincabın	etrafı	izlerken	hissettiği	duygu	nedir?	Doğru	yüz	ifa-
desini	işaretleyin.
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19.		
UMUT’UN ÖDEVİ

 Öğretmeni, Umut’tan “Geri Dönüşümün Yararları” adlı bir sunum 
ödevi hazırlamasını istedi. Umut, ödevini araştırırken geri dönüşümün 
ne kadar yararlı olduğunu öğrendi. Arkadaşlarına heyecanla öğren-
diklerini anlattı:
 — Arkadaşlar! Geri dönüşüm sayesinde çevremizi, kaynaklarımızı 
korumuş oluyoruz. Enerji verimliliğimiz artıyor. Ülke ekono-
misine ve aile bütçesine faydamız oluyor. 
 Umut, sunumunu bitirdikten sonra “Arkadaşlar, 
umarım bundan sonra geri dönüşüm konusunda  
daha dikkatli davranırız!” dedi.

Metinle	ilgili	aşağıdaki	soruları	cevaplayın.

a) Okuduğunuz	metnin	konusu	nedir?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b) Umut,	ödevini	araştırırken	neler	öğrendi?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

c) Umut,	sunumun	sonunda	arkadaşlarından	ne	istedi?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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20.		
HAYAL	OKULU

 Ormanın içinde iki katlı, rengârenk boyanmış küçük bir okul vardı. 
Okulun çatısına kuşlar konar, bahçesinden kediler eksik olmazdı. Adı, 
Hayal Okuluydu. Ağaçların arasındaki bu sevimli okula yalnızca ha-
yalleri olanlar gidebiliyordu. Sadece hayallerinin olması yeterli miydi 
peki? Hayır, yetmezdi. Hayallerinin peşinden gitmek de çok önemliydi. 
Hayallerini gerçekleştirmek için çabalamak gerekiyordu. Elinden gelen 
her şeyi yapmak...

 İşte bu okul, hayalleri için çabalayan öğrencilerle doluydu.

Okuduğunuz	metinle	ilgili	soruları	cevaplayın.

a) Hayal	Okulunun	dış	görünüşü	nasıldır?	

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b) Hayal	Okuluna	gidebilmek	için	sadece	hayallerinin	olması	ye-
terli	midir?	Nedenini	açıklayın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

c) Siz	bu	okula	gidecek	olsaydınız	hayaliniz	ne	olurdu?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................



23

21,	22	ve	23.	soruları	aşağıdaki	metne	göre	cevaplayın.

   Aziz Sancar orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak Mar-
din’de dünyaya geldi. DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı 
araştırmalar kendisine 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandırdı. Türk 
bilim insanı Sancar, adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

21.		Aziz	Sancar	nerede	doğmuştur?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

22.		Aziz	 Sancar	 hangi	 alandaki	 araştırmalarıyla	 2015	 Nobel	 Kimya	
Ödülü’nü	kazanmıştır?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

23.		Bilim	insanı	olsaydın	hangi	alanda	araştırmalar	yapardın?	Nedenini	
açıklayın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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24.		
DÜZYAZI

Cümlelerden oluşur. 
Paragraflardan oluşur.
Genellikle bir olay an-
latılır veya bilgi verilir.
Düzyazı yazan kişilere
yazar denir.

ŞİİR
Şiirin her bir satırına dize 
veya mısra denir.
Şiirin dört dizeden oluşan 
bölümüne kıta denir.
Şiirler genellikle duygu dolu 
olurlar.
Şiiri yazan kişiye şair (ozan) 
denir.

Bu	bilgilerden	faydalanarak	aşağıdaki	metinlerin	türünü	altlarındaki	
boşluklara	yazın.

      KIŞ
Bembeyaz oldu ortalık
Kışın da başka tadı var
Hava bir parça karanlık
Her yanda buz tutmuş sular

Gel biz de şöyle kocaman
Bir kardan adam yapalım
Eğer düşmekten korkmazsan
Buzun üstünde kayalım ............................................

  Dostlarımız varsa kendimizi yalnız hissetmeyiz. 
Dostlarımız iyi ve kötü günümüzde yanımızdadır. 
İhtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olurlar.

............................................
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25.		
  Hikâye birçok unsurdan oluşur. Olay, yer, zaman ve 
kişiler (karakterler/kahramanlar) hikâyenin unsurlarıdır. 
Hikâyenin ne anlattığı, nerede ve ne zaman geçtiği bu 
unsurlarla öğrenilir.

Bu	bilgilere	göre	aşağıda	yer	alan	metni	okuyun.	Metindeki	hikâye	
unsurlarını	belirleyin	ve	boşluklara	yazın.

GÖKYÜZÜ
   Mehmet gökyüzünü teleskobuyla izlemeyi çok severdi. Ali ile birlik-
te bulutsuz gecelerde evin bahçesinden gökyüzünü seyrederlerdi. 
Kutup yıldızı, Büyükayı ve Küçükayı takımyıldızları izledikleri yıldızlardı. 
Eskiden yıldızları daha iyi görebiliyorlardı. Fakat kasabalarının hızla 
büyümesiyle birlikte artık yıldızları görmekte zorlanıyorlardı. 

 HİKÂYENİN 
UNSURLARI

Hikâyenin kahramanları:
..................................................
..................................................

Hikâyede geçen olay:
..................................................
..................................................
..................................................

Hikâyenin zamanı:
..................................................
..................................................

Hikâyenin geçtiği yer:
..................................................
..................................................
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26.		Evimiz büyük kestane ağaçlarının arkasında kaybolmuş gibiydi. Evimizin 
bahçesinden, söğütlerin altında akan derenin şırıltısını işitirdik. Küçük  
kardeşim ve ben zamanımızın çoğunu bahçede geçirirdik.

Bu	metindeki	altı	çizili	kelimeler	aşağıdaki	hikâye	unsurlarından	han-
gisini	belirtir?

A) Kişileri B) Olayı C) Yeri

27.		Özel	gereksinimli	bireyler	için	kullanılan	aşağıdaki	işaretleri	anlamla-
rıyla	eşleştirin.

İşitme Engelli

Yürüme Engelli

Konuşma Engelli

Görme Engelli
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28.		Okulunuza yeni gelen geri dönüşüm kutularının içine hangi maddelerin  
atılacağı kutuların üzerine yazılmamış. Öğretmeniniz sizden geri dönü-
şüm kutularının üzerine, renklerine göre atık türlerini yazmanızı istiyor. 

a)	Geri	dönüşüm	kutularının	üzerindeki	boşluklara	uygun	atık	türle-
rinin	isimlerini	araştırarak	yazın.	

KUTULARA ATILACAK MADDELER

GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI

b) Geri dönüşüm kutularının her birine atılması gereken atıklardan
aaaörnekler bularak boşluklara yazın.

.................................................. ..................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................
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29.		Yapmak	istediğiniz	bir	iyiliği	ve	nedenini	anlamlı	ve	kurallı	en	az	iki	
cümle	kurarak	aşağıdaki	boşluğa	yazın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

30.		Aşağıdaki	kelimelerden	uygun	olanları	cümledeki	anlamına	göre	boş-
luklara	yazın.

hediye tasarruf

savurganlık

• Eşyalarımızı özenli kullanarak ......................................... etmiş oluruz.

• Kardeşime doğum gününde güzel bir......................................... aldım.

31.		Aşağıda	verilen	kelimelerle	anlamlı	ve	kurallı	bir	cümle	oluşturun.

başlar eğitim sevmekle öğrenciyi

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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32.		Aşağıda	 verilen	 kelimeleri	 kullanarak	 anlamlı	 ve	 kurallı	 üç	 cümle	
oluşturun.	Oluşturduğunuz	cümleleri	boşluklara	yazın.

.......................................................................................................................................

1. Cümle 

Aylin kırmızı manavdan aldı elmalar 

.......................................................................................................................................

2. Cümle 

.......................................................................................................................................

3. Cümle 

yumuşak uyuyor Ahmet yatağında

közde pişiriyor Mehmet mısır
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33.		Aşağıda	 verilen	 görsellerle	 ilgili,	 örnekteki	 gibi	 anlamlı	 ve	 kurallı	
cümleler	yazın.

Öğrenciler okula gidiyor.

..................................................................

..................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Okul Servisi
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34.		Aşağıda	verilen	anahtar	kelimeleri	kullanarak	bir	kıta	yazın.	

Türk

kahramanşehit

Atatürk

.......................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................



32

35.		Görselleri	inceleyin.	Olayların	oluş	sırasına	göre	kısa	bir	metin	yazın.

1 2

3 4

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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36.		 •  Çocuk, sesi duyunca gözlerini açmaya çalıştı.

 •  Hemen kalkıp giyindi ve güzel bir kahvaltı yaptı.

 •  Saatin sesi odanın duvarlarına çarpıp yankılandı.

 •  Gözlerini açınca karşısında guguklu saatini gördü.

Yukarıdaki	cümleleri	olayların	oluş	sırasına	göre	dizip	metin	hâline	
getirin.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

37.		Kütüphane	üyelik	kartındaki	bilgileri	kendi	bilgilerinize	göre	doldurun.

KÜTÜPHANE ÜYE KARTI

ADI: ............................................
SOYADI: ....................................
SINIFI: .........................................
ÖĞRENCİ NO: .......................

.......................................................... İLKOKULU

FOTOĞRAF
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38.		
  Başlık, okuduğumuz metnin içeriği hakkında bize ipuçları verir. 
Bir metnin başlığına baktığımız zaman metnin ne ile ilgili olduğunu 
anlayabiliriz.

Aşağıdaki	metni	okuyun.	Verilen	boşluğa	metne	uygun	bir	başlık	yazın.	

        

.............................................................................
 
   Dere suyunun içinde yaşamakta olan bir kurbağa, orada otlayan 
öküze özendi, karnını şişirmeye başladı. Öteki kurbağalar:
   — Etme, gitme! Başkasına özenmek iyi bir şey değildir. Sonra 
başına büyük bir dert açarsın.
   Dedilerse de dinlemedi. Karnını tıpkı öküzünkü gibi şişirdi, şişirdi, 
şişirdi. Sonunda,
   — Pat! Diye patladı, oracığa yığıldı, kaldı.
          La Fontaine Masalları
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39.		Aşağıda	verilen	başlıklar	ile	metinleri	eşleştirin.

DÜNYA BİZİM EVİMİZ

PENGUENLERKUTUPLARDAKİ YAŞAM

GPS ALICISI

 Dağlarda yürüyüş yapan, tekneyle okyanusa açılan, yabancı bir 
kentte bulunan veya aracıyla yol almaya çalışan insanlar için GPS alı-
cısı mucize bir alettir. GPS alıcısı varken kaybolmak pek mümkün de-
ğildir.

Dünya bizim evimiz
Neşemiz, kederimiz
Ay, yıldız, Güneş, deniz
Dünya bizim evimiz

 Dünyadaki tüm penguenler güney yarımkürede yaşar. Özellikle 
Güney Kutup Bölgesi, bu hayvanların yaşamı için çok uygun bir 
ortam. Ancak Güney Afrika, Güney Amerika ve Güney Avustural-
ya’nın bazı bölgelerinde yaşayan penguen türleri de var. Penguenler 
ortalama 80 santimetre uzunluğunda ve 5 kilogram ağırlığında olur.

...................................................

...................................................

...................................................

Güzeliyle, çirkiniyle
İyisiyle, kötüsüyle
Hayvanıyla, bitkisiyle
Dünya bizim evimiz
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40.		Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bir	noktalama	yanlışı	vardır?

A) Okul’un bahçesinde bahar şenliği düzenlemiştik.

B) Acaba kuşlar göç yolunu hiç şaşırmazlar mı?

C) Göller, ırmaklar, yer altı suları gittikçe tükeniyor.

41.		Aşağıdaki	 cümlenin	 yazım	 yanlışlarını	 düzelterek	 cümleyi	 yeniden	 
yazın.

17. Haziran. 2019 tarihinde kardeşim ali Kağan doğdu.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

42.		Aşağıdakilerin	hangisinde	satır	sonuna	sığmayan	kelimelerle	ilgili	bir	
yanlışlık	vardır?

A) ....................apart- 
mana

 B) .......................ziya- 
retine

 C) ...................hanım- 
eli
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43.		Aşağıdaki	cümlelerde	boş	bırakılan	yerleri	uygun	noktalama	işaretleri	
ile	tamamlayın.

• Eyvah (.....) Evden çıkarken ödevimi yanıma almayı unuttum.

• Ülkemizin başkenti Türkiye (.....) dir (.....)

• Kırtasiyeden silgi (.....) kalem (.....) kalemtraş ve cetvel aldım.

• Yarın benimle sinemaya gelecek misin (.....)

• Mustafa Kemal (.....) 19 Mayıs 1919 (.....) da Samsun ili (.....)
mizden Millî Mücadele’yi başlattı.

• Mustafa Kemal ATATÜRK nerede doğdu (.....)

44.		Aşağıdaki	cümleleri	inceleyin.	Cümlelerdeki	yazım	ve	noktalama	ha-
talarını	bulun.	Bu	cümleleri	düzeltilmiş	hâlleriyle	yeniden	yazın.

• 29 ekim cumhuriyet bayramı törenlerini statyumda izledik. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• ülkemizde İlk bahar  yaz son bahar ve kış mevsimleri yaşanır.

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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• istiklal marşımızın yazarı mehmet akif Ersoydur.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

• Elif teyze köyden gelirken domatez maydonos ve sivri biber getirmiş.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

45.		Aşağıdaki	cümleleri	soru	eki	(mı,	mi)	kullanarak	altındaki	boşluklara	
soru	cümlesi	şeklinde	yazın.

a) Babam İstanbul’a gitti.

....................................................................................................................

b) Özge, okul dönüşü arkadaşlarıyla buluşacak.

....................................................................................................................



ÇALIŞMA
YAPRAKLARI

MATEMATİK
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1.		Aşağıda	verilen	görsele	göre	cümlelerde	boş	bırakılan	yerlere	uygun	
sayıları	yazın.

Çiftlikte .......... tane koyun vardır.

Çiftlikte .......... tane inek vardır.

Çiftlikte .......... tane tavuk vardır.

2.		Aşağıdaki	görselde	verilen	kupalara	kaç	kupa	daha	eklenirse	toplam	
1	düzine	kupa	elde	edilmiş	olur?

.......... tane kupa eklenmelidir.
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3.		Üzerinde	sayıların	yer	aldığı	yıldızları,	bu	sayılara	ait	onluk	ve	birlik-
lerin	üzerinde	yer	aldığı	kalplerle	örnekteki	gibi	eşleştirin.

17
3 onluk
6 birlik

2 onluk
8 birlik

7 onluk
4 birlik

1 onluk
7 birlik

5 onluk
2 birlik

9 onluk
1 birlik

36

52

28

91

74
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4.		Merve’nin	 boya	 kalemlerinin	 sayısı	 aşağıda	 modellenmiştir.	 Modeli	
kullanarak	 onluk	 ve	 birliklerin	 sayılarını	 belirleyin.	Merve’nin	 boya	
kalemlerinin	sayısını	bulun	ve	ilgili	boşluğa	yazın.

Onluklar Birlikler

...... onluk ...... birlik
......... tane boya kalemi

5.		Aşağıdaki	uğur	böceklerinin	sayısını	tahmin	ederek	boşluğa	yazın.				

Tahminî sonuç: ..........

Uğur	böceklerini	sayarak	gerçek	sonucu	boşluğa	yazın.

Gerçek sonuç: ..........
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6.		Aşağıda	 bir	 sayının	modeli	 ve	 bu	modele	 ait	 bazı	 ifadeler	 vardır.	
Modele	göre	ifadelerdeki	boşlukları	tamamlayın.

Onluklar Birlikler

...... onluk ...... birlik
.........

Birler basamağında .......... rakamı vardır.
Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ..........tır.
Sayının okunuşu ............................................................dır.
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7.		Aşağıda	verilen	boşlukları	örnekteki	gibi	doldurun.

Örnek: 7 onluk + 5 birlik

75

70 5

............. + .............

......

30 8

............. + .............

56

..... .....

4 onluk + 9 birlik

......

..... .....

8 onluk + 3 birlik

......

..... .....

............. + .............

......

40 3

............. + .............

62

..... .....
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8.		Eylül’ün,	24’ten	başlayıp	üçer	üçer	geriye	doğru	sayarken	4.	sırada	
söylediği	sayıyı	bulup,	boşluğa	yazın.

12

24

.....
1.

– =

.....
1.

.....
2.

.....
2.

.....
3.

.....
3.

.....
4.

.....
4.

.....

..... ..... .....

5.Ecem’in,	12’den	başlayıp	dörder	dörder	ileriye	doğru	sayarken	5.	sırada	
söylediği	sayıyı	bulup,	boşluğa	yazın.

12

24

.....
1.

– =

.....
1.

.....
2.

.....
2.

.....
3.

.....
3.

.....
4.

.....
4.

.....

..... ..... .....

5.

9.		Aşağıdaki	örüntü	kuralına	göre	görseldeki	boşlukları	doldurun.

Kural: İleriye doğru üçer ritmik sayma.

3 6 9 ... 15 18 ... 24
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10.		Aşağıdaki	örüntülerin	kuralını	belirleyip	verilmeyen	sayıları	yazın.

10
Kural: .................................................................................................

15 20 ..... ..... .....

24
Kural: .................................................................................................

21 18 ..... ..... .....

16
Kural: .................................................................................................

18 20 ..... ..... .....

54
Kural: .................................................................................................

44 34 ..... ..... .....

11.		Balıkların üzerinde yazan sayılar, adımları arasındaki farkı sabit olan bir 
sayı örüntüsü oluşturmaktadır.

  
34 36 38 ★ ▲

Buna	göre	★	ve	▲	sayıları	sırasıyla	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) ★ = 39 B) ★ =  40 C) ★ = 40
 ▲ = 41  ▲ =  41  ▲ = 42
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12.		Aşağıdaki	çiçeğin	yapraklarındaki	sayıları	büyükten	küçüğe	doğru	sıra-
layarak	boşluklara	yazın.

36
41

63
28

.........., .........., .........., ..........

13.		Aşağıda bazı öğrencilerin ellerindeki bilye sayıları verilmiştir.

Bu	öğrencilerin	isimlerini	bilye	sayısı	en	fazla	olandan	en	az	olana	
doğru	sıralayın.

Erdi Ömer Berna
26 bilye 36 bilye

1. ......................  

2. ...................... 

3. ...................... 

4. ...................... 

17 bilye 46 bilye
Ufuk
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14.		Aşağıdaki sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. 

86 75 ? 43 28

Buna	göre;

Soru	işaretinin	olduğu	yere	yazılabilecek	en	büyük	sayı	kaçtır?	
..............

Soru	işaretinin	olduğu	yere	yazılabilecek	en	küçük	sayı	kaçtır?	
..............

15.		En	yakın	onluğu	“50”	olan	sayılardan	beş	tanesini	görselde	verilen	
boşluklara	örnekteki	gibi	yazın.

45

............

......

......

......

50



50

16.		Uğur	böceğinin	bulunduğu	sıraya	en	yakın	olan	onluk	hangi	manta-
rın	altında	yazmaktadır?	Boyayarak	gösterin.

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

17.		Abaküste	modellenen	toplama	işlemindeki	boşlukları	tamamlayın.

.....
onluk

Toplanan

.....
birlik

.....
onluk

.....
birlik

.....
onluk

.....
birlik

Toplanan Toplam
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18.		Sevimli	hayvanların	üzerindeki	toplama	işlemlerini	yapın.	İşlem	sonuç-
larını	aşağıdaki	yapraklarla	aynı	renge	boyayın.

49
25+
........

74

+
......

53
22+
........

24
+
........

16 + 6 + 7 = .....

75 39 97 49 74 29

29 + 14 + 6 = .....

1 5

1 8
5

19.		Sincapların	 yanındaki	 toplama	 işlemlerini	 yapın.	 İşlem	 sonuçları	 ile	
fındıkları	eşleştirin.

57 72 97 68 100 82 79 85 91 94

78
22+
........

32
26

+
........

81
+
........

16
+
........

59
+
........

37
+
........

57
22+
........

24
35

+
........

44

+
........

67
             24+

........ 1 0
4

41 60 1 335

3 0
8



52

20.		Aşağıda	görseli	verilen	toplama	işleminde	verilmeyen	toplananı	ör-
nekteki	gibi	bulun.

4 3 7

.....

.....

5

?

?

12

21.		 3 2 
4 3

   ★

 9 
+

Yukarıdaki	toplama	işlemine	göre	  + ★	işleminin	sonucu	kaçtır?

A) 4 B) 7 C) 11

22.		Aşağıdaki	toplama	işlemlerinde	verilmeyen	toplananları	bulun.

8 0

9 6 
+ 3 6

8 1 
+

4 5

8 8 
+ 2 8

7 2 
+

2 4

5 6 
+ 5 3

6 0 
+
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23.		Aşağıda meyvelerin ve oyuncakların fiyatları altlarında yazılıdır. 

Kilosu 14 TL Kilosu 18 TL 28 TL 43 TL

Buna	göre;

a) 2	kilo	elma	alan	Mert	tahminen	kaç	TL	öder?	Tahmininizle	gerçek	
sonucu	karşılaştırın.

Tahminim Gerçek sonuç Fark
......
......+
........

......

......+
........

......

......-
........

b)	1	kilo	üzüm	ve	bir	futbol	topu	alan	Berk	tahminen	kaç	TL	öder?	
Tahmininizle	gerçek	sonucu	karşılaştırın.

Tahminim Gerçek sonuç Fark
......
......+
........

......

......+
........

......

......-
........

c)	Bir	oyuncak	araba	ve	bir	futbol	topu	alan	Efe	tahminen	kaç	TL	
öder?	Tahmininizle	gerçek	sonucu	karşılaştırın. 

Tahminim Gerçek sonuç Fark
......
......+
........

......

......+
........

......

......-
........
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24.		Aşağıdaki	 ifadelerden	 doğru	 olanların	 başına	 “D”,	 yanlış	 olanların	
başına	“Y”	harfi	yazın.

(.....) Toplama işleminde tahmin yaparken sayıların en yakın olduğu 
onluklar bulunur.

(.....) 38 + 21 işleminin tahminî sonucu 60’tır.

(.....) 47 - 15 işleminin tahminî sonucu 40’tır.

25.		Aşağıda toplama işlemlerinin zihinden yapılmasına yönelik örnekler 
verilmiştir. 

Siz	de	bu	örneklere	bakarak	verilen	toplama	işlemlerini	zihinden	yapın.

48 + 30 = 

94 + 30 = 

40 + 30 = 70
70 + 8 = 78 

56 + 25 = 

65 + 44 = 

50 + 20 = 70

70 + 11 = 81
6 + 5 = 11 

38 + 7 = 

47 + 9 = 

38 + 2 
40 + 5 = 45 

...............................
..............................

...............................
..............................

...............................

...............................

...............................
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26.		Bir vazoda 17 tane kırmızı gül, kırmızı güllerden 6 tane daha fazla beyaz 
gül vardır. 

Vazodaki	toplam	gül	sayısını	işlem	yaparak	bulun.

27.		Bir otobüste başlangıçta 26 yolcu vardı. Otobüsteki yolcuların sayısından 
23 fazla yolcu daha duraktan otobüse bindi. 

Buna	göre	otobüste	bulunan	toplam	yolcu	sayısı	kaçtır?

A) 26 B) 49 C) 75

28.		Mete, kümeslerindeki tavuklardan cumartesi günü 38 yumurta, pazar 
günü 43 yumurta topladı. 

Mete’nin	iki	günde	topladığı	yumurta	sayısını	bulun.
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29.		Aşağıdaki	çıkarma	işlemlerini	yapın.

35
12
......

56
42
......

98
65
......

61
50
......

7 7
36
......

44

......
2 1

30.		Aşağıdaki	çıkarma	işlemlerini	yapın.	Sonuçları	eşit	olan	işlemlerin	al-
tındaki	bulutları	aynı	renge	boyayın.	

76
-
........

85
-

64
-

53
25-

89
-

37
-

8 7
-

81
-
........ ........ ........

................ ........ ........

1 5 3948 5 6

23 41 29
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31.		Aşağıdaki	çıkarma	 işlemlerini	yapın.	Sonuçlara	göre	gizlenen	şifreyi	
bulun.

65
-
............

A

38

70
-
............

H

83
-
............

S

97
-
............

R
43
6-

............

......

37
......

29
......

32
......

22
......

37
......

34
......

25
......

42
......

A

59
-
............

N

38
-
............

K

65
-
............

I

84
-
............

İ

28 32 49 68 52

1 7 1 6 40

32.		Bir çiftçi, çiftliğindeki 75 tane koyunun bir kısmını sattığında geriye  
32 koyunu kalıyor. 

Satılan	koyunların	sayısını	işlem	yaparak	bulun.

Tablodaki	boş	bırakılan	yerleri	yaptığınız	işlemlere	göre	doldurun.

Eksilen
Çiftlikteki koyun 

sayısı

Çıkan
Satılan koyun 

sayısı

....................... ....................... .......................

Fark
Geriye kalan 
koyun sayısı
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33.		Aşağıdaki tabloda bazı ürünlerin fiyatları ve bu ürünleri satın almak için 
satıcıya verilen para miktarları yer almaktadır.

Her	bir	ürün	için	satıcıdan	alınacak	para	üstü	miktarını	zihinden	çıkar-
ma	işlemi	yaparak	bulun	ve	boşluklara	yazın.	

Ürün fiyatı
Satıcıya verilen 
para miktarı

Alınan para üstü miktarı

A4KÂĞIT80 g/m 2 100 TL

50 TL

20 TL

100 TL

100 TL

50 TL

20 TL

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

40 TL

20 TL

30 TL

90 TL

20 TL

10 TL

40 TL
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34.		Aşağıdaki	çıkarma	işlemlerini	zihinden	yapın.	Sonuçları	aynı	olan	iş-
lemleri	aynı	renge	boyayın.

70 – 30 = .....

40 – 20 = .....

80 – 30 = .....

50 – 20 = .....

60 – 50 = .....

90 – 60 = .....

20 – 10 = .....

70 – 50 = .....

60 – 10 = .....

80 – 40 = .....

35.		Tavşan ailesi, tarladan 56 tane havuç topladı. Bu havuçların 21 tanesini 
komşularına dağıttı. 

a)	Tavşan	ailesinin	kaç	tane	havucunun	kaldığını	en	yakın	onluğa	
yuvarlayarak	tahmin	edin.

b)	Sonucu	işlem	yaparak	bulun.

c)	İşlem	sonucunuzu	tahmininizle	karşılaştırarak	uygun	kutucuğu	
işaretleyin.

56
21 21

Tahmin İşlem sonucu

Tahminim, işlem sonucundan büyüktür.

Tahminim, işlem sonucundan küçüktür.

.......

.......

....... ......

56
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36.		Parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan Kerem, çantasından çıkardığı 46 
adet bilyesinin 22 tanesini arkadaşlarına dağıttı. 

Buna	göre	Kerem’in	geriye	kaç	tane	bilyesi	kaldığını	tahmin	ederek	
işlemi	gerçek	sonuçla	karşılaştırın.

Tahmin Gerçek sonuç Aradaki fark
............

............

............

............

............

............

............

............

............

37.		“Ayşe ve Fatma’nın toplam 18 tane kitabı vardır. Bu kitaplardan 6 tanesi 
Ayşe’nin olduğuna göre Fatma’nın kaç kitabı vardır?”	sorusunun	cevabını	
bulmak	için	yapılan	işlemin	sözel	ifadesi	hangisidir?

Toplam kitap 
sayısı

A)

B)

Ayşe’nin kitap 
sayısı

Fatma’nın kitap 
sayısı

+ =

Toplam kitap 
sayısı

Ayşe’nin kitap 
sayısı

Fatma’nın kitap 
sayısı

- =

C) Ayşe’nin kitap 
sayısı

Fatma’nın kitap 
sayısı

Toplam kitap 
sayısı

- =

38.		  67 + 19 = ★

         ★ - ■ = 20

Buna	göre	■	kaçtır?

A) 66 B) 60 C) 56
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39.		Aşağıdaki	terazilerin	dengede	durabilmesi	için	kefelerindeki	işlemlerde	
boş	bırakılan	kutucuklara	uygun	sayıları	yazın.

12 + 6 4 + 27 + 5243 + 

86 – 47  – 23  + 25 64 – 27

40.		Aşağıdaki	eşitliklerde	boşluklara	gelmesi	gereken	sayıları	yazın.

   12 +  3  =	10	+	.....

..... - 10 = 25 - 5

41.		Yavuz, kırtasiyeden 25 TL’ye bir sözlük, 15 TL’ye bir defter aldı. 

Yavuz	satıcıya	50	TL	verdi.	Yavuz’un	kaç	TL	para	üstü	alması	ge-
rektiğini	işlem	yaparak	bulun.
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42.		Murat’ın annesi 55 tane kurabiye yaptı. Bu kurabiyelerin 15 tanesini mi-
safirlerine ikram etti. 36 tanesini de Murat’ın sınıf arkadaşlarına dağıttı. 

Geriye	kalan	kurabiyelerin	sayısını	işlem	yaparak	bulun.

43.		Bir kırtasiyede 92 tane defter vardır. Bu defterlerin 38 tanesi kareli, 
geriye kalanı ise çizgilidir.

Buna	göre	bu	kırtasiyedeki	çizgili	defterlerin	sayısı	kaçtır?

A) 46 B) 54 C) 56
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44.		Aşağıda modellenen çıkarma işleminde eksilen verilmemiştir.

? =-

Verilen	modelde	soru	işareti	yerine	aşağıdakilerden	hangisi	gelmelidir?

A) B) C)

45.		Berk, görseldeki ürünlerin her birinden birer tane satın almıştır.

15 TL 42 TL ?
Şapka Şemsiye Atkı

Berk,	bu	alışveriş	için	toplam	71	TL	ödediğine	göre	atkının	fiyatı	kaç	
TL’dir?

A) 14 B) 11 C) 7
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46.		Bir meyve kasasında 14 limon, 25 portakal vardır. Limon ve portakalla-
rın toplamı kadar da muz vardır. 

Bu	kasada	toplam	kaç	tane	meyve	vardır?	İşlem	yaparak	sonucu	bulun.

47.		Babam 48 yaşındadır. Amcam, babamdan 8 yaş küçüktür. 

Babam	ile	amcamın	yaşlarının	toplamını	işlem	yaparak	bulun.

48.		Ferhat, pazartesi günü 37 elma, salı günü 46 elma topladı.

Topladığı	elmaların	24	tanesini	Ebru’ya	veren	Ferhat’ın	kaç	elması	
kaldığını	bulun.
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49.		Kış için yiyecek hazırlıklarına başlayan karınca ailesi birinci gün 36 buğday 
tanesi, ikinci gün birinci günden 15 tane daha fazla buğday tanesi topla-
dılar. Topladıkları buğdaylardan 16 tanesini komşuları ağustos böceğine 
verdiler.

Buna	göre	karınca	ailesine	kaç	buğday	tanesi	kaldığını	bulun.

50.		Aşağıda	 verilen	 tekrarlı	 toplama	 işlemlerini	 çarpma	 işlemi	 şeklinde	
yazarak	sonucu	bulun.

........5 5 5 5+ + + =

........ ........ ........x =

7 7+7 + =

........ ........

........

=........ x
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51.		Aşağıdaki	işlemleri	yapın.	Aynı	olan	sonuçları	oklarla	eşleştirin.

7
4x

......

5
6x

......

6
5x

......

1
9

......
x

9
1x

......

3
5

......
x

5
3x

......

4
7

......
x

İşlemlerin	sonuçlarının	aynı	olmasının	sebebini	aşağıdaki	boşluğa	yazın.
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

52.		Bir yemekte aynı masada oturan 7 kişiden her biri 1 kaşık, 1 çatal ve  
1 bıçak kullanmıştır.

Sizden,	bu	yemekte	kullanılan	kaşık,	çatal	ve	bıçak	sayılarının	topla-
mını	çarpma	işlemi	yaparak	bulmanız	isteniyor.	Buna	göre	aşağıdaki	
boşlukları	uygun	şekilde	doldurarak	çözümü	bulun.

.... x .... = .... kaşık

.... x .... = .... çatal

.... x .... = .... bıçak
.... x .... = .... kaşık, çatal ve bıçak
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53.		Mutfağımızın zeminini yenilemek için 3 düzine fayans aldık. Taşıma es-
nasında fayansların 8 tanesi kırıldı. 

Geriye	kaç	tane	fayans	kaldığını	bulun.

54.		       

Ahmet, elindeki balonları üçerli gruplara ayırmak istiyor.

Bu	gruplamayı	gösteren	ardışık	çıkarma	işlemini	yazın.	Yazdığınız	çı-
karma	işlemlerine	bakarak	kaç	grup	olacağını	belirleyin.
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55.		Aşağıdaki	trende	verilen	bölme	işlemlerinin	sonuçlarını	bulun	ve	boş-
luklara	yazın.

16 2= ...... 12 2= ...... 20 5= ......
15 3= ......

21 3= ......9 3= ......

56.		Aşağıda	verilen	geometrik	şekilleri	kenar	ve	köşe	sayılarına	göre	sı-
nıflandırarak	tablo	içine	çizin.

Üç Köşesi ve 
Üç Kenarı Olan 
Geometrik Şekiller

Köşesi ve Kenarı 
Olmayan 
Geometrik Şekiller

Dört Köşesi ve 
Dört Kenarı Olan 
Geometrik Şekiller
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57.		“Geometrik şekilleri kullanarak farklı şekiller elde edebiliriz.”

a) Timsahı	oluşturan	geometrik	şekillerin	isimlerini	ve	sayılarını	verilen	
boşluklara	örnekteki	gibi	yazın.

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................

....................................

...................................Çember
1 tane

b) Aşağıda	verilen	geometrik	şekilleri	kullanarak	farklı	şekiller	oluştu-
run.
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58.		Aşağıdaki	nesneleri,	benzedikleri	geometrik	cisimlerle	eşleştirin.

Kare 
prizma

Üçgen 
prizma

Nesneler Geometrik cisimler

Dikdörtgen 
prizma

Küp

Silindir

Kib
rit

59.		         

★

■

▲

●

Sağ

Yukarı

Sol

Aşağı

Tabloya	göre	aşağıdaki	ifadelerden	hangisi	doğrudur?

A)  ▲ şeklinin bulunduğu kutunun solundaki 7. kutuda ★ şekli bulunur.

B)  ★ şeklinin bulunduğu kutunun aşağısındaki 3. kutuda ● şekli bulunur.

C)  ● şeklinin bulunduğu kutunun sağındaki 6. kutuda ■ şekli bulunur.
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60.		Aşağıdaki	şekillerden	hangisi	iki	eş	parçaya	ayrılamaz?

A) B)

C)

61.		

Yukarıdaki	örüntünün	kuralını	belirleyin.	

Örüntünün kuralı: ...............................................................................................

Bu	örüntüdeki	kurala	uygun	olarak	 , , 	şekilleri	ile	yeni	

bir	örüntü	oluşturun.

 

 ..........................................................................................................................................
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62.		Bir terzi, dükkânındaki 65 cm kurdelenin 30 cm’sini kullandı.

Geriye	kaç	cm	kurdele	kaldığını	işlem	yaparak	bulun.

63.		Aylin, marketten tanesi 12 TL olan yoğurtlardan 1 tane ve tanesi 5 TL 
olan sütlerden 2 tane satın almıştır.

a)	Aylin	markete	toplam	kaç	TL	para	ödemiştir?

b) Aylin’in	markete	yaptığı	ödeme	aşağıdakilerden	hangisi	gibi	olabilir?	
İşaretleyin.	
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64.		Aşağıdaki	saatlerin	öğleden	sonra	kaçı	gösterdiğini	altındaki	boşluğa	
örnekteki	gibi	yazın.

............... ...............

............... ...............

14.00

65.		Selin, cumartesi günü saat 10.30’da kütüphaneye gitmiştir. Kütüphane-
den 2 saat sonra ayrılmıştır.

Selin’in	kütüphaneden	saat	kaçta	ayrıldığını	bulun.
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66.		

KovaSürahiBardak
8 bardak su 2 sürahiyi, 2 sürahi su 1 kovayı doldurmaktadır.

Buna	göre	aşağıdaki	standart	olmayan	ölçme	birimleriyle	yapılan	öl-
çümlerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	yazın.

(.....)

(.....)

(.....)

67.		Görseldeki boş sürahi 12 bardak su ile, boş bardak ise 3 fincan su ile 
tam olarak dolmaktadır. 

Sürahi Bardak Fincan

Su ile tam dolu sürahiden Merve 6 fincan, Nur 1 bardak su içmiştir.
Buna	göre	sürahide	kaç	bardak	su	kaldığını	bulun.
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68.		

Bardak BardakFincan Çaydanlık

Görseldeki bardak 5 kahve fincanı su ile çaydanlık ise 6 bardak su ile 
dolmaktadır.

Çaydanlığın	kaç	kahve	fincanı	su	ile	dolduğunu	işlem	yaparak	bulun.

69.		

Kavanoz
Sürahi Sürahi Bardak

Bir kavanoz 3 sürahi pekmez ile, bir sürahi ise 4 bardak pekmez ile 
dolmaktadır.

Komşumuz	Hatice	teyze,	2	kavanozu	kaç	bardak	pekmez	ile	doldura-
bilir?	İşlem	yaparak	bulun.
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70.		Aşağıdaki tabloda bir otoparktaki araçların türlerine göre sayıları verilmiştir.

Tablo:	Otoparktaki Araçların Türlerine Göre Sayıları

Araç	Türü Araç	Sayısı
Kamyon ▲ ▲ ▲ 
Otobüs ▲ ▲

Minibüs ▲ ▲

Otomobil ▲ ▲ ▲

(Her ▲ şekli 5 aracı göstermektedir.)

Bu	bilgilere	göre,

a)	Otoparkta	kaç	tane	otobüs	olduğunu	bulun.

b)	Otoparktaki	kamyon	ve	minibüslerin	toplamını	bulun.

c)	Otoparktaki	minibüslerin	toplam	sayısının,	otomobillerin	toplam	
sayısından	kaç	eksik	olduğunu	bulun.

ç)	Otoparktaki	toplam	araç	sayısını	bulun.



ÇALIŞMA
YAPRAKLARI

HAYAT BİLGİSİ
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1.		Aşağıdaki	boşluklara	kendi	özelliklerinizi	yazın.

Hoşlandıklarım (İlgi Alanlarım)

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Yapabildiklerim (Yeteneklerim)

Ten rengim

...........................

Göz rengim

...........................

..........................

Kilom

...........................

Saç rengim

...........................

Boyum

Fiziksel Özelliklerim

2.		Aşağıda	verilen	özelliklerden	fiziksel	özelliği	ifade	edenleri	işaretleyin.

○ Boy uzunluğu ○ Saç rengi  ○ Hoşgörülü olmak

○ Dürüstlük   ○ Göz rengi  ○ Yardımseverlik 
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3.		Aşağıdaki	çizelgeye	haftalık	ders	programınızı	yazın.

Pazartesi 

1.Ders 

2.Ders 

3.Ders 

4.Ders 

5.Ders 

6.Ders 

Çarşamba Perşembe Salı Cuma

DERS PROGRAMI

Haftalık	ders	programınıza	göre	çarşamba	günü	çantanıza	hangi	ders	
araç	ve	gereçlerini	koymanız	gerektiğini	aşağıdaki	tabloya	yazın.

Çantanıza koymanız gereken ders araç ve gereçleri

.............................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
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4.		Mehmet’in	salı	gününe	ait	ders	programı	aşağıda	verilmiştir.	 

1. DERS: Hayat Bilgisi

2. DERS: Türkçe

3. DERS: Türkçe

4. DERS: Matematik

5. DERS: Beden Eğitimi ve Oyun

6. DERS: Beden Eğitimi ve Oyun

SALI

Mehmet’in	ders	programına	göre	çantasına	koyması	gerekenleri	işa-
retleyin.

○ 
TÜRKÇE 
DERS 
KİTABI

       ○      ○ 

                     

  

○      ○       ○  
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5.		Aşağıda	bir	sınıfta	yaşanan	sorunlar	sıralanmıştır.	Daha	iyi	bir	eği-
tim-öğretim	ortamının	olması	için	belirlenmesi	gereken	sınıf	kuralla-
rını	verilen	boşluklara	yazın.

Sorun: Çocuklar sınıfta kovalamaca oynuyor.

Kural: ..........................................................................................................................

Sorun: Sınıfta yerlere çöp atılıyor.

Kural: .........................................................................................................................

Sorun: Sınıfta çok gürültü oluyor.

Kural: .........................................................................................................................

Sorun: Sınıf eşyaları özensiz kullanılıyor.

Kural: .........................................................................................................................

Sorun: Ders zili çaldığı hâlde herkes ayakta dolaşıyor.

Kural: .........................................................................................................................

Sorun: Sınıf çok havasız kalıyor.

Kural: .........................................................................................................................

6.		Aşağıdaki	 karar	alma	süreçleriyle	 ilgili	 ifadelerden	doğru	olanların	
başına	‘‘D’’,	yanlış	olanların	başına	‘‘Y’’	yazın.

(.....) Sınıfta sadece öğretmenin kararları uygulanır.

(.....) Bizimle aynı fikirde olmayan arkadaşlarımıza saygı duymalıyız.

(.....) Sınıftaki karar alma sürecine tüm öğrenciler katılmalıdır.

(.....) Grup çalışmalarında aldığımız görevleri başkasına yaptırmalıyız.  
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7.		  Okul eşyalarını, kaynaklarını özenli ve tutumlu kullanmalıyız. Bu 
kaynakları bilinçli, özenli ve tutumlu kullanarak okulumuzu ve ülkemizi 
sevdiğimizi göstermeliyiz. 

Aşağıda	okul	eşyalarına	ve	kaynaklarına	ilişkin	olduğu	düşünülen	ko-
nuşmalar	verilmiştir.	Bu	konuşmalar	ile	eşyalar	ve	kaynakların	adla-
rını	eşleştirin.

Beni gereksiz yere açar sürekli kırarsan 
çabuk tükenirim.

Hava aydınlıkken açarsan gereksiz elek- 
trik harcarım.

Üzerime yazı yazar, çizer yıpratırsan 
çabuk eskirim.

Kapatmayı unutursan boşa akar dururum.

Çok köpük olsun diye gereksiz harcarsan 
çabuk tükenirim.

Soğuk havalarda kapı ve pencereleri uzun 
süre açık tutarsan boşa yanmış olurum.

Konuşmalar Eşyalar ve Kaynaklar
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8.		Cümlelerdeki	boşlukları	aşağıda	verilen	uygun	sözcüklerle	tamam-
layın.
 

sınırlıtutumlu

        

a) Elektrik ve su gibi kaynakların................................olduğunu bilmeliyiz.

b) Okuldaki araç gereçleri kullanırken................................olmalıyız.

9.		Neşe	 sınıf	 arkadaşlarına	 bir	 duyuru	 yapmak	 istiyor.	 Bunun	 için	
nezaket	kuralları	doğrultusunda	arkadaşlarına	ne	söylemesi	gerektiğini	
aşağıdaki	boşluğa	yazın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

10.		Aşağıdaki	soruların	cevaplarını	görsellerdeki	konuşma	balonlarına	yazın.

a)	Arkadaşlarının	oyununa	katılmak	istediğinde	ne	söylersin?

.......................................................

.....................................................



85

b)	Diyelim	ki	kalemini	evde	unuttun.	Sınıf	arkadaşlarından	ödünç	ka-
lem	nasıl	istersin?

.......................................................

......................................................

c)	Oynarken	yere	düştüğünde	sana	yardım	eden	arkadaşına	ne	söy-

lersin?

İlk yardım 

çantası

.......................................................

.....................................................
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ç)	Arkadaşının	defterine	yanlışlıkla	meyve	suyu	döktüğünde	ona	ne	
söylersin?

...............................................................

...............................................................
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11.		Arkadaşlarıyla	oyun	oynarken	kurallara	uymayan	çocukların	bulun-
duğu	görsellerin	altındaki	kutucukları	boyayın.

Biiiir, ikiiiiii, 
üüüç...
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12.		Aşağıdaki	görselleri	 inceleyin.	Beslenme	saatinde	parasını	 ihtiyaçları	
doğrultusunda	harcayan	Beril’in	okulda	alabileceği	eşyaların	altındaki	
kutucukları	boyayın.

Kola

Bisküvi

Süt

Cips
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13.		Aşağıdaki	soruların	cevaplarını	bulun.	Bulmacayı	tamamlayın.

1.  Annemizin annesine ne deriz?

2.  Babamızın erkek kardeşine ne deriz?

3.  Annemizin kız kardeşine ne deriz?

4.  Bizden büyük kız kardeşimize ne deriz?

5.  Annemizin erkek kardeşine ne deriz?

6.  Babamızın babasına ne deriz? 

7.  Babamızın kız kardeşine ne deriz?

5

3

2

6 7

1

4
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14.		Aşağıdaki	cümleleri	okuyun.	Doğru	olanların	başındaki	kutucuğa	🙂,	
yanlış	olanların	başındaki	kutucuğa	🙁 yapın.

Uzaktaki akrabalarımızla bağlarımızı koparabiliriz.

Akrabalarımızla zaman geçirmek bizi mutlu eder.

Sevgi, saygı, şefkat akrabaları bir arada tutan 
değerlerdir.

Düğün, cenaze, bayram gibi özel günlerde 
akrabalarımızla bir araya geliriz.

Akrabalarımızın zor günlerinde yanlarında 
olmamalıyız.

Bayramlarda akrabalarımızı ziyaret ederiz.  
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15.		

   Sağlık ve güvenlik gibi acil durumlarda adresimize ihtiyaç duya-
rız. Yangın durumunda itfaiyeye, acil hastalık durumunda ambu-
lansa, hırsızlık durumunda polise evimizin yerini bildirmek için ad-
resimizi bilmeliyiz. Ayrıca okulda bazı formların doldurulması sıra-
sında adresimizi bilmek bize kolaylık sağlar. Ancak adresimizi her-
kesle, özellikle tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız.

Aile	büyüklerinizden	yardım	alarak	siz	de	ev	adresinizi	Özlem	gibi	
aşağıdaki	boş	çerçeveye	yazın.

Özlem

....................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Evimizin adresi:
Atatürk Mahallesi, Çamlıca 
Sokak, Varlık Apartmanı, 
No:10/23 Gölbaşı/ANKARA
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16.		Aşağıda	evde	tek	başınıza	yapabileceğiniz	veya	yapamayacağınız	işler	
verilmiştir.	Tek	başına	yapabileceğiniz	işlerin	bulunduğu	ifadelerin	kar-
şılarındaki	kutucukları	boyayın.

Çalışma masamın üzerini toplayabilirim.

Okul kıyafetlerimi ütüleyebilirim.

Evdeki bozuk ampülleri değiştirebilirim.

Ders programına uygun olarak çantamı 
hazırlayabilirim.

Sabah kalktığımda yatağımı düzeltebilirim.

Evdeki bozuk priz ve muslukları tamir 
edebilirim.

Oyuncaklarımla oynadıktan sonra odamı 
toplayabilirim. 

Giysilerimi temiz ve düzenli tutabilirim. 
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17.		Zehra ve aile bireylerinin evdeki sorumlulukları aşağıdaki çizelgede ve-
rilmiştir. 

Ben 

Kardeşim

Çöp 
atma

Yemek 
yapma

Ev 
temizliği

Tamir 
işleri

Annem

Babam

Çizelgeye	 göre	 aşağıdaki	 ifadelerden	 doğru	 olanların	 başına	 ‘‘D’’,	
yanlış	olanların	başına	‘‘Y’’	yazın.

(.....) Zehra’nın evdeki sorumluluklarından biri çöpleri atmaktır.

(.....) Zehra’nın babasının evdeki tek sorumluluğu yemek yapmaktır.

(.....) Ev temizliğini Zehra’nın kardeşi dışındaki aile bireyleri yapmaktadır.

(.....) Tamir işleri sorumluluğu sadece Zehra’nın annesine aittir.
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18.		Aşağıdaki	 cümlelerden	 doğru	 olanlar	 için	 “D”	 bölümündeki	 harfi,	
yanlış	 olanlar	 için	 “Y”	 bölümündeki	 harfi	 işaretleyin.	 İşaretlediğiniz	
harfleri	kutucuklara	sırayla	yazarak	şifreyi	bulun.

1. Ailede bütün bireylerin söz hakkı olmalıdır.

2. Karar alınırken farklı fikirlere saygı duyulmaz.

3. Ailede alınan kararlara herkes uymalıdır.

4. Ailede karar alınırken herkesin fikri sorulmalıdır.

5. Ortak karar alınırken fikirlerimizi söylememiz gerekmez.

S K

E A

Y R

G U

İ I

ŞİFRE:

D Y

1 2 3 4 5
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19.		
  Bir filmin tanıtımını 
gördüm. Bu filmi izlediği-
mizde zevk alacağımızı 
düşünüyorum. Hafta sonu 
sinemada filmi izleyebiliriz.

  Hafta sonu hava güneşli 
olacağı için açık havada 
piknik yapabiliriz.

  Hafta sonu 

ben lunaparka 

gitmek istiyorum.

        

Ceyda ile anne ve babası hafta sonunu nasıl geçirecekleri ile ilgili fi-
kir alışverişi yaptılar. Bu konuşmaların sonunda ortak bir karar aldılar. 
Cumartesi günü önce lunaparka gidecekler, ardından sinemada film 
izleyecekler. Pazar günü de açık havada ailece piknik yapacaklar.

Buna	göre,	Ceyda	 ile	 anne	 ve	 babası	 için	 aşağıdakilerden	hangisi	
söylenebilir?

A) Herkes kendi düşüncelerinin gerçekleşmesi için ısrar etmiştir.

B) Aile içinde, herkesin görüşünü söyleyebileceği rahat bir ortam vardır.

C) Aile içinde kararları sadece anne ve baba almaktadır.
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20.		Evdeki	kaynakların	tasarruflu	kullanılmasına	yönelik	olarak	aşağıdaki	
tabloda	yer	alan	 ifadelerden	doğru	olanların	bulunduğu	kutucuğu	
maviye,	yanlış	olanların	bulunduğu	kutucuğu	kırmızıya	boyayın.

Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almak

Kaynakları ihtiyacımız kadar kullanmak, gereksiz harcama 
yapmamak

Bayatlamış ekmekleri çöpe atmak

Akşam boş odanın lambasını açık bırakmak

Eve alınan gıdaları zamanında tüketmek

Klozetin düğmesine ihtiyaç olmadığı durumlarda basmak

Eşyalarımızı özenli kullanmak

21.		
Mağazada çok güzel bir spor ayakkabı 
beğendim ancak ikinci bir spor ayakkabı 
almak yerine, okul çantam yırtıldığı için 
yeni bir çanta almalıyım.

Mehmet’in	söylediği	bu	ifadeye	göre	aşağıdakilerden	hangisi	yanlıştır?
A) Mehmet’in okul çantasına ihtiyacı vardır.

B) Mehmet’in öncelikle spor ayakkabı alması gerekmektedir.

C) Mehmet’in ihtiyacı isteğinden önceliklidir.
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22.		Aşağıdaki	çocukların	konuşmalarını	okuyun.	Hangilerinin	ihtiyaç	han-
gilerinin	istek	olduğunu	belirleyip	oklarla	eşleştirin.

Tuğçe

Ayakkabım var ama 
Tuğçe’nin ayakkabısını çok 
beğendiğim için aynısın-
dan ben de istiyorum.

Ceyda

Montum küçük geldiği 
için annemden yenisini 
almasını istedim.

CengizYiğit

Annemin kantinden süt ve 
simit almam için verdiği 
parayla çikolata aldım.

Kırılan numaralı gözlüğü-
mün yerine yenisi alındı.

İstek İhtiyaç
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23.		Aşağıdaki	davranışların	büyümemizi	ve	gelişmemizi	nasıl	etkileyeceğini	
düşünerek	verilen	boşluklara	uygun	ifadeler	yazın.

Ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkadığımızda...................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Mevsimine uygun meyve ve sebze tükettiğimizde...........
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Düzenli ve yeterli uyuduğumuzda........................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Günde en az iki kere dişlerimizi fırçaladığımızda..................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Düzenli spor yaptığımızda........................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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24.		Sağlıklı	 büyüme	 ve	 gelişme	 için	 yapılması	 gerekenleri	 mavi	 boya	
kalemiyle,	yapılmaması	gerekenleri	kırmızı	boya	kalemiyle	boyayın.

Düzenli su içmek

Her öğün arasında abur
cubur tüketmek

Geç saatlerde uyumak
Mevsimine uygun meyve 
ve sebze tüketmek

Tuvaletten çıkınca elleri
yıkamak

25.		Ecrin’in üç günlük akşam yemeği listesi aşağıda gösterilmektedir.

Pazartesi Salı Çarşamba

Ecrin’in	dengeli	beslenmediği	gün	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Pazartesi

B) Salı

C) Çarşamba
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26.		Aşağıdaki	 bulmacada	 gizlenmiş	 yiyecek	 isimlerini	 bularak	 önce	 nu-
maralanmış	noktalı	yerlere	yazın.	Sonra	bu	yiyeceklerle	kahvaltı	ve	
akşam	yemeği	menüleri	oluşturun.

Z A Y V F C R T U N 
R E K U P P E Y N İ 
M Y E M B Ç U C F M 
E T S U A O Z Ü R İ 
Y İ Z R L R A İ Ğ T
V N G T F B A L I K 
E Ü S A L A T A O İ 

1)........................................   2).............................................   

3)......................................   4)............................................  

5).......................................   6)............................................ 

7).......................................   8)............................................. 

 ............................................

............................................

............................................

............................................

AKŞAM YEMEĞİ
MENÜSÜ

KAHVALTI
MENÜSÜ

............................................

............................................

............................................

............................................
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27.		Aşağıda	yemek	yerken	uyulması	gereken	görgü	kurallarıyla	ilgili	bir	
metin	verilmiştir.	Metni	okuyup	soruları	cevaplayın.

     2. sınıf öğrencilerinden Merve ve Mehmet kardeştir. 
Merve ve Mehmet, okul sonrası evde bir saat kadar din-
lendi. Akşam yemeğinde anneleri sofra kurmak için Merve 
ve Mehmet’ten yardım istedi. Merve ve Mehmet annesine 
sofra kurmada yardımcı oldu. Sofraya oturmadan önce 
Merve ellerini yıkadı. Mehmet ellerini yıkamayı unuttu ve 
hızlı yemek yediği için üzerine döktü. Merve ve Mehmet 
annelerine güzel yemekler için teşekkür edip sofradan kalktı. 
İki çocuk da yemek sonrası ellerini yıkamayı unutup oyun 
oynamaya daldı. 

Merve	ve	Mehmet’in	doğru	davranışlarını	yazın.

1. ...........................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

Merve	ve	Mehmet’in	yanlış	davranışlarını	yazın.

1. ...........................................................................................................................................

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 
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28.		Aşağıdaki	tamamlanmamış	ifadeleri	uygun	kelimelerle	eşleştirin.

a) Yemekten önce ve sonra eller

b) Tırnaklar düzenli olarak

c) Günde en az iki kere dişler

1) fırçalanmalıdır.

2) taranmalıdır.

3) yıkanmalıdır.

4) kesilmelidir.

29.		Aşağıda	verilen	sağlıkla	ilgili	mesleklerin	görsellerini	uygun	açıklamalarla	
eşleştirin.

4) Bizi muayene ederler, hastalığımızın 
nedenini anlamaya çalışırlar.

1) Yaptıkları işlerde doktorlara 
yardımcı olurlar.

2) Dişlerimizin sağlıklı olması için 
dişlerimizi kontrol ederler.

3) Doktorların reçeteye yazdıkları 
ilaçları hazırlarlar.
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30.		Aşağıda	sağlıkla	ilgili	hizmet	veren	kurum	ve	mesleklerle	ilgili	ipuç-
ları	verilmiştir.	Bu	ipuçlarından	yararlanarak	bulmacadaki	boşlukları	
doldurun.

1. İlaçları satın aldığımız yer.
5. Tedavi olduğumuz yer.
6. Hastaları muayene eden kişi.

2. Acil hastaları taşıyan araç.
3. Hastaların tedavisinde doktorlara yardımcı    
   olan kişi.
4. Dişlerin kontrolünü ve tedavisini yapan kişi.

1

6

5

4

2

3
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31.		Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanların	başına	‘’D’’,	yanlış	olanların	ba-
şına	‘’Y’’	yazın.

Mevsimi dışında yetiştirilen meyve ve sebzeler doğal olmayan 
bazı yöntemlerle ve tarım ilaçları kullanılarak yetiştirilmektedir.

Vücudumuza enerji veren besinlere en çok yaz mevsiminde 
ihtiyaç duyarız.

Kış mevsiminde vücudumuzu serinletecek besinlere ihtiyaç 
duyarız.

Mevsiminde tüketilen yiyeceklerin besin değeri daha yük-
sektir.

Mevsiminde tükettiğimiz besinler mineral ve vitamin açısından 
daha zengindir.  

.....

.....

.....

.....

.....

32.		Ayşe Hanım çocuklarına havaların soğumaya başladığını, kalın kıyafetler 
giymeleri gerektiğini söylemiştir.

Ayşe	Hanım’ın	söylediklerine	uygun	giyinen	çocuk	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

C)A) B)
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33.		Gün	 içinde	 giyeceğimiz	 kıyafetleri	 seçerken	 hava	 durumunu	 takip	
etmeli,	mevsime	göre	giyinmeliyiz.	Aşağıda	mevsim	 şartlarına	göre	
giyinmeyle	ilgili	verilen	cümleleri	uygun	şekilde	tamamlayın.

1- Sonbahar mevsiminde yağmur yağdığı için ........................................... 
.............................................................. giyerim.

3- İlkbahar mevsiminde hava ısınmaya başladığı için ............................. 
....................................................... giyerim.

2- .............................................................................................. için atkı, eldiven, 
bere takarım.

4- ............................................................................................. açık renkli, ince 
ve terletmeyen kıyafetler giyerim.
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34.		Aşağıda	ulaşım	araçlarının	görselleri	verilmiştir.	Görsellerdeki	ulaşım	
araçlarının	 isimlerini	 altlarında	 verilen	 boşluklara	 yazın.	 Sonrasında	
ulaşım	araçlarını	tablodaki	boşluklara	yazarak	sınıflandırın.

........................................................................

.................................... ........................................................................

...................................

.................................... .................................... ....................................

.................................... .................................... ....................................
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Kara Yolu:

1)..........................................

2).........................................

3).........................................

Hava Yolu:

1)..........................................

2).........................................

3).........................................

Demir Yolu:

1)..........................................

2).........................................

3).........................................

Deniz Yolu:

1)..........................................

2).........................................

3).........................................

35.		Aşağıdaki	 ulaşım	 araçlarının	 hangi	 ulaşım	 türüne	 ait	 olduğunu	
örnekteki	gibi	yazın.

........................................ ...........................................

........................................ ...........................................

......................................... ...........................................

Deniz yolu
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36.		Ulaşım	 araçlarıyla	 yolculuk	 yaparken	 uyulması	 gereken	 güvenlik	
kurallarıyla	ilgili	verilen	ifadelerden	doğru	olanların	başına	‘‘D’’,	yanlış	
olanların	başına	‘‘Y’’	yazın.

(.....) Sürücünün dikkatini dağıtıcı hareketlerden kaçınılmalıdır.

(.....) Çocuklar her zaman ön koltukta oturmalıdır.

(.....) Emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır.

37.		Aşağıdaki	kutuların	içinde	verilen	cümlelerden	bazıları	doğru,	bazıları	
yanlıştır.	Cümleleri	okuyarak	doğru	veya	yanlış	olduğuna	karar	verin	
ve	okları	takip	edin.	Sonuçta	ulaştığınız	çıkışı	işaretleyin.

Araç durmadan araçtan 
inmemeliyiz.

Güvenlik kuralları bizleri 
korur.

Çocuklar araç-
larda arka kol-
tukta yolculuk 
yapar.

Yolculuk yapar-
ken emniyet ke- 
meri takmalıyız.

Araçlarda hava 
almak için bazen 
camdan sarkarız.

Yolculuk yapar-
ken sürücüyü 
rahatsız etme-
meliyiz.

Okul servisi sırasında 
herkesin önüne geçerek 
binmeliyiz.

Doğru Yanlış

Doğru Yanlış Doğru Yanlış

YanlışYanlışYanlışYanlış Doğru Doğru DoğruDoğru
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38.		

Trafikte yaşlıların, çocukların, hamilelerin veya özel gereksinimi 
olan bireylerin yardıma ihtiyacı olabilir. Bu kişilere ilk önce yardım 
isteyip istemediklerini sormalı, kibar ve saygılı bir şekilde yardımcı 
olmalıyız.

Trafikte	yaşanabilen	durumlarla	ilgili	aşağıdaki	ifadeleri	örnekteki	gibi	
tamamlayın.

⭐ Karşıdan karşıya geçen görme engelli bir kişi gördüğümde karşıya..............

geçmesine yardımcı olurum.................................................................................................................................................

⭐ Otobüse binmeye çalışan yaşlı bir insan gördüğümde ............................

................................................................................................................................................

⭐ Toplu taşıma aracında otururken ayakta bekleyen hamile birisini 

gördüğümde .....................................................................................................................

................................................................................................................................................

⭐ Tekerlekli sandalye kullanan birinin, rampası olmayan yaya kaldırı-

mını kullanmak istediğini gördüğümde ...................................................................

................................................................................................................................................

⭐ Toplu taşıma aracına binmek için sıra beklerken yaşlı birinin geldi-

ğini gördüğümde ............................................................................................................

................................................................................................................................................
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39.		Aşağıdaki	tabloda	bazı	acil	durumlar	verilmiştir.	Bu	acil	durumlarda	
hangi	numaraları	arayacağınızı	tablodan	belirleyerek	boyayın.

110 112 122 155 183 156Acil Durumlar

Bir arkadaşım kaybolduğunda ararım. 

Trafik kazasında yaralanan bir kişi 
gördüğümde ararım.
Markete hırsız girdiğini gördüğümde 
ararım.

Bir yerde yangın çıktığında ararım.

Deprem olduğunda ararım.

Köy yolunda trafiği engelleyen terk 
edilmiş bir kamyon görünce ararım.
Mahallemizde bakıma muhtaç, yaşlı 
bir insan gördüğümde ararım.
Evimizdeki ısıtıcının alev aldığını 
gördüğümde ararım.

📢  Ülkemizin her yerinden artık “acil çağrı numaralarına’’ tek bir nu-
marayı yani 112’yi arayarak da ulaşabiliriz.
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40.		Aşağıda	verilen	her	bir	durum	için	aranması	gereken	kurumları	boşluğa	
yazın.	

Annemle yolda yürürken
yerde bir kişinin kimlik 
kartını bulduk.

Balkonda otururken 
karşı apartmanda 
yangın çıktığını gördüm. 

.............................................

.............................................
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41.		Teknolojik	aletlerin	kullanımına	yönelik	aşağıda	verilen	davranışlardan	
bazıları	doğru,	bazıları	 yanlıştır.	Bu	 ifadelerden	hangilerinin	doğru	
“D”,	hangilerinin	yanlış	 “Y”	olduğunu	belirleyerek	okları	 takip	edin.	
Ulaştığınız	çıkışı	işaretleyin.

Ellerim ıslakken 
elektrik düğmesine 
dokunurum.

1.ÇIKIŞ

3.ÇIKIŞ

5.ÇIKIŞ

7.ÇIKIŞ

2.ÇIKIŞ

4.ÇIKIŞ

6.ÇIKIŞ

8.ÇIKIŞ

İnternet ortamında ta-
nımadığım kişilere adı-
mı, yaşımı, okulumu ve 
adresimi söylemem.

Elektrikli aletleri prizden 
çıkarırken kablosundan 
asılarak çekerim.

Telefon, tablet gibi 
cihazları şarja takılıy-
ken kullanmam.

Ocak ve fırın gibi 
aletleri tek başıma 
kullanırım.

Cep telefonu, tablet ve 
bilgisayar ekranına sert 
bir cisimle vurmam.

Ütü yapılırken yakınında 
oynarım.D

Y

Y

Y

Y

D

D

Y

Y

Y

D

D

D

D
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42.		Aşağıda	bir	kavram	haritası	ve	kavram	haritasındaki	boşlukları	ta-
mamlayacak	bazı	ifadeler	yer	almaktadır.	Boşlukları	tamamlamak	için	
ilk	önce	kavram	haritasının	ortasındaki	koyu	renkle	yazılmış	cümleyi	
okuyun.	Daha	sonra,	bu	cümleye	göre	okları	 takip	ederek	verilen	
kelimelerden	uygun	olanlar	ile	boşlukları	tamamlayın.

Oyun alanlarında 
kendi güvenliğimi 
sağlamak için 

bisiklet, paten, kaykay ve 
kızak kullanırken takarım. 

ters ve yüzüstü 
kaymam.

..............................

..............................

..............................

..............................

....................................

...................................
..............................
..............................

..............................

..............................
..............................
..............................

güvenle oyun 
oynadığım alanlar 

oyun araçlarımın 
peşinden gitmem. 

önünden veya arka-
sından geçmem.

bisiklet ve paten 
kullanırken

..................... 
yapmam.

.........................

.........................
.........................
.........................

kask

dizlik cadde

hız Tehlikeli alanlarda

spor alanları

dirseklik kaydıraktan

salıncağın parklar
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43.		a)	Aşağıdaki	Dünya	haritası	üzerinde,	yaşadığımız	ülkeyi	bulup	yu-
varlak	içine	alın.

b)	Aşağıdaki	Türkiye	haritası	üzerinde	başkentimizi	bulup	kırmızıya,	
yaşadığınız	ili	bulup	maviye	boyayın.
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c)	İrem kendisiyle aynı yaşta olan Jasmin ile tanıştı. Jasmin’e ülkesini 
ve kendisini aşağıdaki şekilde tanıttı. 

Merhaba, ben İrem. Benim ülkemin adı Türkiye. Türkiye’nin baş-
kenti Ankara’dır. Ben İzmir’de yaşıyorum. 8 yaşındayım. 2. sınıfa 
gidiyorum. Sıcak kanlı, çalışkan ve dürüst bir kişiyim.

  

Siz	de	aşağıdaki	boşluğa	ülkenizi	ve	kendinizi	Jasmin’e	tanıtacak	bir	
yazı	yazın.
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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44.		Harita	üzerinde	ülkemizin	başkentini	bularak	kırmızıya	boyayın.

Bartın

İstanbul
Ard

aha
n

Kilis

KKTC

Zon
gul

dak

45.		Cümlelerde	yer	alan	boşlukları,	aşağıda	verilen	sözcüklerden	uygun	
olanlar	ile	tamamlayın.

kırmızı saygıyla İstiklal Marşı

bayrağı beyazMehmet Akif 
ERSOY

🚩 Bağımsız ülkelerin ........................................................ ve millî marşı vardır.

🚩 Bizim millî marşımız ....................................................................................... ’dır.

🚩 İstiklal Marşı’mızın şairi ............................................................................... ’dur.

🚩 Bayrağımız ............................................ zemin üzerine ...................................... 
ay ve yıldız şekillerinden oluşur.

🚩 İstiklal Marşı’mızı ................................................................ dinleriz ve okuruz.
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46.		

Aşağıdaki	metinde	boş	bırakılan	yerlere,	verilen	kelimelerden	uygun	
olanları	yazın.

Mehmet Akif ERSOY

bağımsızlık

ödülü

Kurtuluş

 İstiklal Marşımız, Türk halkının verdiği ............................................... mü-
cadesinin bir ifadesidir. ........................................................................ askerlerin 
moralini yükseltmek, onları cesaretlendirmek için bu marşı yazmıştır. 
Marş için verilen .............................................................. almamıştır. Bir yardım 
kuruluşuna bağışlanmıştır.

 Marşımızın sözleri ................................................................. Savaşımızın hangi 
duygularla kazanıldığını anlatmaktadır.
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47.		
Türk bayrağı İstiklal Marşı bağımsızlık

Verilenleri	aşağıdaki	boşluklara	uygun	şekilde	yerleştirin.

 Bağımsız her ülkenin bir bayrağı ve millî marşı vardır. ..............................
................................... kırmızı zemin üzerindeki beyaz ay ve yıldız şekillerinden 
oluşur. Millî marşımız .................................................................’dır. Bunlar Türk 
milletinin ................................................................. sembolüdür.

48.		Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	öğrenim	hayatına	başladığı	okul	aşağıda-
kilerden	hangisidir?

A) Şemsi Efendi Okulu

B) Mahalle Mektebi

C) Selanik Askerî Rüştiyesi
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49.		Aşağıdaki	metinde	boş	bırakılan	yerlere,	verilen	kelimelerden	uygun	
olanları	yazın.

Zübeyde Hanım Mahalle Mektebi

sarı mavi

SelanikAli Rıza Efendi

bin sekiz yüz seksen bir

Mustafa KemalAtatürkŞemsi Efendi Makbule Hanım

 Mustafa Kemal, ................................................................................... (1881) 
yılında .........................................................................’te doğdu. Mustafa Kemal 
.............................. saçlı, .............................. gözlü bir çocuktu. Annesinin adı  
..................................................................................., babasının adı ...............................
....................................................’dir. Kız kardeşinin adı ise .........................................
..........................................’dır. Mustafa Kemal önce annesinin isteğiyle ..............
.....................................................................ne gitti. Ancak babası onu daha sonra 
modern eğitim veren ................................................................................... İlkokuluna 
verdi. İlerleyen yıllarda, annesi istememesine rağmen gizlice sınava girdi 
ve askerî okulu kazandı. Mustafa’nın üstün zekâsını ilk fark edenlerden biri 
matematik öğretmeni oldu. Öğretmeni “Senin de adın Mustafa, benim de 
adım Mustafa. Sana bundan sonra Mustafa Kemal diyelim.” dedi. Böylece 
ortaokul döneminde adı “....................................................................................” oldu. 
Okuduğu okulları başarıyla bitiren Mustafa Kemal, subay olarak orduya 
katıldı. Tüm hayatını vatanı için çalışmakla geçirdi. Mustafa Kemal’e  
“...................................................................................” soyadı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından verildi.
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50.		
       MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUĞU
 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
bin sekiz yüz seksen bir yılında Selanik’te üç katlı şirin bir evde 
doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım’dır. 
 Küçük Mustafa, mahalle mektebinde öğrenim hayatına başladı. 
Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebine geçti. 7 yaşındayken 
babası Ali Rıza Efendi vefat etti. Bunun üzerine annesi Zübeyde 
Hanım ve kardeşi Makbule ile birlikte dayısı Hüseyin Efendi’nin yanı-
na taşındılar. Burada dayısına tarla işlerinde yardım eden Mustafa 
bol bol kitap okuyarak kendini geliştirdi. Henüz çocuk yaşlarında asker 
olma hayalleri kurmaya başladı. Zübeyde Hanım ise askerlik mesleğini 
tehlikeli buluyor ve oğlunun memur olmasını istiyordu. Buna rağmen 
annesinden gizli sınava girdi ve askerî okulu kazandı.
 Mustafa’nın üstün zekâsını ilk fark edenlerden biri matematik öğ-
retmeni oldu. Öğretmeni “Senin de adın Mustafa, benim de adım 
Mustafa. Sana bundan sonra Mustafa Kemal diyelim.” dedi. Böylece 
ortaokul döneminde adı “Mustafa Kemal” oldu.

Aşağıdaki	soruları	okuduğunuz	metne	göre	cevaplayın.

a) Mustafa	nerede	doğdu?

................................................................................................................................................

b) Zübeyde	Hanım’ın	tehlikeli	bulduğu	meslek	nedir?

................................................................................................................................................

c) Mustafa,	öğrenim	hayatına	nerede	başladı?

................................................................................................................................................

ç) Matematik	öğretmeni	Mustafa’ya	hangi	adı	verdi?

................................................................................................................................................
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51.		Her	yıl	29	Ekim’de	kutladığımız	millî	bayramımızın	adını	aşağıdaki	boşluğa	
yazın.

................................................................................................................................................

52.		Aşağıda	dinî	ve	millî	bayramlarımız	ve	bunlarla	ilgili	sorular	yer	al-
maktadır.	Bayramların	üzerinde	yazan	rakamları	kullanarak	verilen	
soruları	cevaplayın.

1 2 3

4 5 6

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı

Ramazan Bayramı

15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

a)	Yukarıdakilerden	hangileri	millî	bayramlarımızdır?

................................................................................................................................................

b)	Yukarıdakilerden	hangisinde	Kurtuluş	Savaşı	başarıyla	sonuçlan-
mıştır?

................................................................................................................................................

c)	Yukarıdakilerden	hangisinde	Cumhuriyet	ilan	edilmiştir?
................................................................................................................................................

ç)	Yukarıdakilerden	hangisini	Atatürk,	çocuklara	bayram	olarak	ar-
mağan	etmiştir?

................................................................................................................................................

d)	Yukarıdakilerden	hangisinde	Atatürk	Kurtuluş	Savaşı’nı	başlatmak	
için	Samsun’a	çıkmıştır?

................................................................................................................................................

e)	Yukarıdakilerden	hangisinde	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	millî	birlik	
ve	bütünlüğüne	karşı	yapılan	hain	darbe	girişimi	engellenmiştir?

................................................................................................................................................
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53.		Aşağıda	millî	gün	ve	bayramlar	ile	ilgili	açıklamalar	verilmiştir.	Millî	
bayramların	üzerinde	yazan	rakamları	kullanarak	açıklamaların	altın-
daki	noktalı	alanları	tamamlayın.

  Atatürk’ün komutasında zaferle sonuç-
lanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık 
Meydan Muhaberisi’ni anmak için kutla-
dığımız millî bayramımızdır.

 Türkiye Cumhuriyeti’nin millî birlik ve 
bütünlüğüne karşı yapılan hain darbe 
girişiminin milletimizin cesareti ve dik 
duruşuyla engellendiği gündür. 

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 
gün olan ve Atatürk’ün tüm çocuklara 
armağan ettiği millî bayramımızdır.

 Ramazan ayının sonunda kutlanan üç 
günlük bayramdır.

 Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlat-
mak için Samsun’a çıktığı gün olan ve 
tüm yurtta coşkuyla kutlanan millî bay-
ramımızdır.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Cum-
huriyet yönetimini ilan ettiği gün olan ve 
tüm yurtta coşkuyla kutlanan millî bay-
ramımızdır.

23 Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı

1

2

3

4

5

........

........

........

........

........

........
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54.		Aşağıda	verilen	ifadelerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olan-
ların	başına	“Y”	yazın.

Dinî gün ve bayramlar, yardımlaşma ve paylaşma günleridir.

Bayramda eski ve kirli kıyafetlerimizi giyeriz.

Dinî bayramlarda büyüklerimizin ellerini öperiz.

Bayramlar, dargınları barıştıracak samimi ortamlar oluşturur.

Dinî bayramlarda atalarımızın kahramanlıklarını şiirlerle, 
şarkılarla anarız.

Bayram yaklaşınca misafirlerimize ikram etmek için şeker 
ve kolonya alırız. 

Dinî bayramlardan önce okullar bayraklarla süslenir.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
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55.		Aşağıda	fotoğrafları	ve	açıklamaları	verilen	yöresel	halk	oyunlarının	
adlarını	fotoğrafın	altındaki	boşluğa	yazın.

Ege Bölgesi’ne özgü yöresel 
bir halk oyunudur.

.........................................................

......................................................

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde
genellikle davul ve zurna eşliğinde 
toplu olarak oynanan bir halk 
oyunudur.
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56.		Yakın	çevrenizdeki	kültürel	miras	ögelerini	araştırın.	Araştırma	sonu-
cunda	edindiğiniz	bilgileri	aşağıdaki	boşluklara	yazın.

✨ Yöresel Yemekleriniz
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

✨ Yöresel Halk Oyunlarınız
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

✨ Yöresel Müzikleriniz ve Müzik Aletleriniz
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

✨ Yöresel Kıyafetleriniz
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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57.		

             UZAKLARDAN BİR MİSAFİR
   Sınıfımıza Afrika’dan bir arkadaşımız geldi. Adı Ayodele. İngilizce 
konuşan Ayodele’nin anlattıklarını öğretmenimiz Türkçeye çevirdi. 
O, ülkesini bazı sebeplerden dolayı terk etmek zorunda kalmış. 
Orada sınıflarının çok kalabalık ve sağlıksız olduğundan ve zor 
şartlarda yaşadıklarından bahsetti. Bazı yemeklerinin 
bizim yemeklerimize benzediğini anlattı. Örneğin 
bazlama, pirinç pilavı, fasulye gibi. Babasının dü-
zenli bir işi olmadığından ülkemizde bazı zorluklar 
yaşamışlar. Giyim tarzlarından dolayı çevrele-
rindeki insanların bakışlarından rahatsız olduklarını 
anlattı. Öğretmenimiz bizlere Ayodele’ye nasıl davran-
mamız gerektiğini söyledi. Dersin sonunda öğretmeni-
miz bir Afrika müziği açtı ve Ayodele bize güzel bir 
dans gösterisi yaptı. Biz de ona eşlik ettik.

   Ülkemize gelmiş farklı kültürlerden insanlar vardır. Bu insanların 
giyimleri, dilleri, dinleri, aile yapıları, düşünceleri, yaşayış biçimleri 
bizden farklıdır. Farklılıklar kültürel zenginliğimize katkıda bulunur. 
Onlara saygı duymak, yardım etmek, hoşgörülü davranmak insanlığı-
mızın gereğidir.
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a)	Öğretmen,	Ayodele’ye	karşı	nasıl	davranmaları	gerektiği	konusun-
da	öğrencilere	neler	söylemiş	olabilir?	Aşağıdaki	boşluğa	yazın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b) Ayodele’nin	 yerinde	olsaydın	 yeni	 geldiğin	bir	 sınıfta	 sana	nasıl	
davranılmasını	beklerdin?	Aşağıdaki	boşluğa	yazın.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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58.		
 İnsanlar yaşadığı çevrenin koşullarına göre tarım, hayvancılık, sanayi, 
turizm gibi işlerde çalışarak geçimlerini sağlarlar. 

 Ülkemizde tarım ve hayvancılık oldukça gelişmiştir. Farklı bölgele-
rimizde, farklı tarım ürünleri yetiştirilir. Deniz kenarındaki illerimizde 
genellikle balıkçılık ve turizm gelişmişken Doğu illerimizde hayvancılık ve 
tarım gelişmiştir. Marmara bölgesinde ise sanayi daha çok gelişmiştir.

Siz	de	yakın	çevrenizde	hangi	tarım,	hayvancılık	ve	sanayi	faaliyet-
lerinin	yapıldığını	araştırın.	Elde	ettiğiniz	bilgileri	aşağıdaki	boşluklara	
yazın.

   Tarım Faaliyetleri
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

    Hayvancılık Faaliyetleri
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

     Sanayi Faaliyetleri
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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59.		Aşağıda	bitki	ve	hayvanların	bazı	özellikleri	ve	görselleri	verilmiştir.
Verilen	özelliğin	bitki	ve	hayvanlardan	hangisine	ait	olduğunu	belir-
leyerek	doğru	görselin	köşesindeki	kutucuğu	boyayın.	Boyadığınız	ku-
tucukların	içindeki	harfleri,	sırasıyla	sayfanın	altındaki	şifre	bölümüne	
yazın.	Bakalım	doğru	şifreyi	bulabilecek	misin?

Özellikler Bitki ve Hayvan Görselleri

C F

O

A

K

T N

L

IB

H L

R

Suda yaşar.

ŞİFRE:

Tohumla çoğalır.

Et yiyerek beslenir.

Barınacak bir yuvaya 
ihtiyacı vardır.

Karada yaşar.

Ot yiyerek beslenir.

Hava, su, güneş olmadan 
yaşayamaz.

A
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60.		Görseli	verilen	bitkinin	yaşaması	için	gerekli	olan	şartlardan	3	tanesini	
yazın.

1 ) ....................................................

2) ....................................................

3) ....................................................

61.		
   2. sınıf öğrencisi Elmas, her gece yatmadan önce kitap oku-
yordu. O geceki kitabı bitkiler ile ilgiliydi. Gece rüyasında tüm 
bitkilerin yok olduğunu gördü. Ağaçlar olmadığı için oksijen 
azalıyor ve tüm canlılar nefes almakta zorluk çekiyordu. Elmas, 
bitkiler olmadığı için yiyecek bulmakta da zorlanıyordu. Uyandı-
ğında gördüklerinin bir rüya olduğunu anlayınca çok sevindi. 
   Elmas gördüğü rüyadan çok etkilendi. Bitkile-
rin ve ağaçların ne kadar önemli olduğunu 
anladı ve onları korumak için neler yapabilece-
ğini düşünmeye başladı. 

a)

Siz	de	Elmas’a,	bitkileri	 ve	ağaçları	 koruma	konusunda	vereceğiniz	
fikirleri	örnekteki	gibi	aşağıdaki	boşluklara	yazın.

☘ .........................................................................................................................................Kullanılmış kâğıt ve defterleri geri dönüşüme göndererek ağaçların
.........................................................................................................................................kesilmesini önleyebiliriz.

☘ ........................................................................................................................................

☘ ........................................................................................................................................

☘ ........................................................................................................................................
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☘ ........................................................................................................................................

☘ ........................................................................................................................................

   2. sınıf öğrencisi Demir, bir köpeği olsun istiyordu. 
Bir gün annesi ile beraber bir hayvan barınağına 
gittiler. Barınaktaki görevli, Demir’e köpek sahip-
lenmenin ve bakımının sorumluluk gerektirdiğinden 
bahsetti.

b)

Barınak	görevlisinin	hayvan	bakımı	ile	ilgili	söylemiş	olabileceği	cüm-
leleri,	örnekteki	gibi	aşağıdaki	boşluklara	yazın.

🐕 Onun beslenmesinden artık sen sorumlusun...........................................................................................................................................

🐕 ..........................................................................................................................................

🐕 ..........................................................................................................................................

🐕 ..........................................................................................................................................

🐕 ..........................................................................................................................................

c)	Bir	hayvan	sahiplenecek	olsaydın	bu,	hangi	hayvan	olurdu?	
Onun	bakımını	nasıl	yapardın?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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62.		

Kar

Dağ

Canlıların yaşam 
alanlarından biridir ve 
üzerinde tarım yapılır.

Yağmur

Rüzgâr

Toprak

Bitki tohumlarının ya-
yılmasını, elektrik üre-
tilmesini ve toprağın 
oluşmasını sağlar.

Tarım az yapılır. Hay-
vancılık gelişmiştir. 
Nüfus azdır ve ulaşım 
zordur.

Tarım alanlarının ge-
lişmesini sağlar. İnsan-
lar şemsiye kullanma-
ya ihtiyaç duyar.

Kış sporunun yapılma-
sında önemli yere sa-
hiptir. Canlıların su 
ihtiyacını karşılar.

Hava koşulları, yer şekilleri, su kaynakları, dağlar, ovalar, bitkiler, 
hayvanlar doğal unsurlardır. Bunların hepsi insan hayatını etkiler. 

Şehir

Aşağıda görselleri verilen doğal unsurları uygun açıklamalar ile 
eşleştirin.
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63.		Aşağıdaki	atıkları	uygun	geri	dönüşüm	kutularıyla	eşleştirin.

Kâğıt Plastik BesinCam 
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64.		Aşağıda	görselleri	verilen	atık	maddeleri	ait	oldukları	geri	dönüşüm	
kutularıyla	örnekteki	gibi	eşleştirin.

Cam şişe Karton kutu GazetePet şişe

Poşet

Karton bardak

Cam kırığıPil

Cam bardak

Akü Plastik sandalye Konserve kutusuBatarya

Sıvı yağ tenekesi Çatal

Teneke kutu

Ze
yt
in
ya
ğ

1

..... ..... ..... .....

..... ..... ..... .....

..... ..... ..... .....

..... ..... ..... .....

2 3 4

4

5

Kâğıt Cam Plastik Pil Metal 
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65.		 Günlük doğa olaylarını bilmek bizim için önemlidir. Çünkü işlerimizi 
düzenlerken, kıyafet seçerken, yolculuğa çıkarken hazırlıklı olmalıyız.

Aşağıdaki	cümleleri	okuyun	ve	hangi	doğa	olayını	belirttiğini	bulup	
eşleştirin.

Şemsiyemi alıp dışarı çıkarım. 
Ağaçların altından uzak dururum.

Çevremi görmekte zorlanırım.
Bu nedenle çok dikkatli olurum.
Işığı yansıtıcı giysiler giyerim.

 Güneş gözlüklerimi ve şapkamı 
takarım. İnce giysiler giyerim.

 Dışarı çıkarken kalın montumu 
giyerim. Arkadaşlarımla yamaçtan 
kayarım.

Ağaçlar çok sallanır. Denizler 
dalgalanır. Havalanan tozlar göz-
lerimize zarar verir.
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66.		  

Görseldeki	doğal	afetin	zararlarından	korunmak	için	alınması	gereken	
önlem	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Çok kalın kıyafetler giyilmelidir.

B) Akarsuların önüne barajlar yapılmalıdır.

C) Evler dağ eteklerinden uzak olmalıdır. 
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67.		Aşağıda	doğa	olayları	ve	doğa	olaylarından	korunmak	için	alınması	
gereken	 bazı	 önlemler	 vardır.	 Doğru	 ifadeler	 takip	 edilirse	 hangi	
görsele	ulaşılır?

Yağmurdan korunmak için 
yağmurluk giyer, şemsiye 
kullanırız.

Dolu yağarken 
dışarıda gezebiliriz.

Doğru Yanlış

Doğru Yanlış Doğru Yanlış

Sisli havalarda 
araçlar sis farlarını 
açmalıdır.

A) B) C)
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68.		  Dila, güneşin doğuşunu izlemeyi çok istiyordu. Güneş doğmadan 
uyandı. Gülhan ile birlikte Boncuk, Pamuk ve Tarçın’ı da yanlarına 
alarak evlerinin karşısındaki sahile gittiler. Güneş yavaş yavaş ortaya 
çıkmaya başladı. Dila’nın sağ kolu güneşin doğduğu yönü gösteriyordu.

Bu	metne	göre	Gülhan,	Boncuk,	Tarçın	ve	Pamuk’un	bulundukları	

yönleri	verilen	boşluklara	yazın.

......................................

......................................

Pamuk

DilaGülhan

......................................

......................................

Boncuk

Tarçın
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69.		Aşağıdaki	görseli	inceleyin.	Görsele	göre	verilen	ifadeleri	uygun	yön	
adlarıyla	tamamlayın.

Kuzey

Güney

DoğuBatı

Ömer

• Köpek, kulübesine gitmek için ..................................................... yönüne doğ-
ru gitmelidir.

• Ömer, köpeğe ulaşmak için ..................................................... yönüne doğru 
yürümelidir.

• Salıncak, Ömer’in ..................................................... yönündedir.
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70.		Aşağıdaki	soruları	görsellerden	hareketle	cevaplayın.

a)	Dünya’mızın	kendi	etrafında	dönmesi	sonucunda	neler	oluşur?

1.	.........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

b)	Dünya’mızın	Güneş	etrafında	dönmesi	sonucunda	neler	oluşur?

1.	.........................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................
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Cevaplara ulaşmak için karekodu okutunuz.



142

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

NOTLAR
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

NOTLAR
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...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

NOTLAR
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