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Sadık uzun süre düşündükten sonra vatanı için bu fedakarlığa katlanması ge-
rektiğine karar verdi. Kurtuluş Savaşı olanca hızıyla devam ediyordu. Sadık'ın yaşlı 
anasından başka hiç kimsesi yoktu. Onu emanet edecek birini bulursa vatanı için 
ölmeye hazırdı. Hazırlıklarını yaptı. Birikmiş biraz parası ile yaşlı anasını cepheden 
sakatlandığı için dönen Cevat'a emanet etmeyi planladı.

Cevat yanına gelen Sadık'ın niyetini hemen anladı. "Başım gözüm üstüne”  diye-
rek anasını baştacı edeceğini belirtti. Yaşlı kadın o kadar hastaydı ki belki de Sadık'ın 
cepheden dönüşünü bile göremeden ölecekti. Gerçekten de Sadık cepheye gittikten 
bir ay sonra kadın vefat etti. Daha annesinin ölüm haberini veremeden Sadık'ın da 
cephede yaralandığı hatta öldüğü haberleri geldi. Cevat, Sadık'ın ölümüyle emanet 
aldığı parayı ne yapacağını düşündü. Kendine ve ailesine harcasa hiç kimsenin haberi 
olmazdı. Ama bu ahlakî olmazdı. En iyisi kazanç sağlayacak şekilde çalıştırmak sonra 
da Sadık'ın akrabalarından birini bulup onlara teslim etmekti. Bir sene sonunda Sa-
dık'ın parası epey çoğalmıştı ama Cevat hala parayı verecek bir akraba bulamamıştı.

Sadık, savaşın bittiği haberiyle beraber, Cevat'ın yanına geldi. Cephede yara-
lanmış ama ölmemişti. Annesinin öldüğünü duyunca çok üzüldü. Cevat, emanet 
parayı fazlasıyla verdiğinde ise arkadaşına güvenmekte ne kadar doğru bir karar 
verdiğini görerek çok mutlu oldu.

1. KİM vatanı için savaşa katılmaya karar veriyor?

2. Sadık'ın annesi NE ZAMAN ölüyor?

3. Sadık NEDEN Kurtuluş Savaşı'na hemen gidemiyor?

4. Cevat, Sadık'ın emanetlerine NASIL davranıyor?

24 Okuma Anlama - 5N1K

Aşağıda verilen 5N1K sorularını metne göre cevaplayalım.
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5. Sadık NEREDE yaralanıyor?

6. Sadık Cevat'a annesi ile beraber NE emanet ediyor?

7. Aşağıda verilen sözcükleri kullanarak cümleleri metne göre tamamla-
yalım.

veya ve

başkaama için ne yazık ki

ancak rağmen

5 Sadık vatanı  savaşa gitmeye karar verdi.
5 Sadık savaşa gidecekti  annesini emanet edecek birini bulamıyordu.
5 Sadık savaştan döndüğünde  annesi ölmüştü.
5 Cevat parayı harcamayı düşündü  yapmadı.
5 Sadık'ın Cevat'tan  güveneceği arkadaşı yoktu.
5 Cevat paraları çoğalttı  Sadık'ın güvenini boşa çıkarmadı.
5 Cevat aradan bir sene geçmesine  Sadık'ın akrabalarını bulamamıştı.
5 Cevat Sadık'ın verdiği parayı kendine  ailesine harcasa kimsenin 

haberi olmazdı.

8. Aşağıdaki cümlelerde cevabı olan soruları işaretleyelim.

Yerde kırmızı renkli bir halı 
vardı. ❒ Nerede?    ❒ Ne?      ❒ Kim?

Bahçenin bir köşesinde üz-
gün üzgün oturuyordu. ❒ Nasıl?       ❒ Niçin?    ❒ Nerede?

Sabahları çok dinç olurum. ❒ Nerede?    ❒ Nasıl?     ❒ Ne zaman?

Okuldan sonra sinemaya 
gidelim. ❒ Ne zaman? ❒ Nereye?  ❒ Nasıl?

Arkadaşlarım bu sabah 
erkenden bize geldiler. ❒ Kim?        ❒ Niçin?    ❒ Ne zaman?HA
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13 Sözcükte Anlam - Zıt Anlamlı, Eş Anlamlı ve Eş Sesli 
(Sesteş) Sözcükler

1. Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarını yanlarına 
yazalım.
& Doğanın temizlenmesi çok önemlidir. ( )

& Yastığımın yumuşak olmasını tercih ederim. ( )

& Bu denizin en derin yerinde hangi hayvanlar yaşıyor? ( )

& Zararlı alışkanlıklar edinmemeliyiz. ( )

& Yabancı insanlardan bir şey almam. ( )

2. Aşağıda verilen cümlelerde eş sesli sözcüğün hangi anlamlarda kullanıldı-
ğını işaretleyelim.

Kazlar yolda sürü halinde dolaşı-
yorlar.

❍ Ördeğe benzeyen bir hayvan
❍ Bir araçla toprağı açmak, oymak

Çocukların yüzü gülsün istiyordu.
❍ Bir çiçek ismi
❍ Mutlulukla beraber sevinme işi

Arkadaşına bin lira borcu varmış.
❍ Bir sayı
❍ Bir şeyin üzerine çıkma işi

Hiç korkmadan denize daldı.
❍ Ağacın uzayan parçalarına verilen ad
❍ Denizin içine girmek

Yedi kat eller yakını olmuş.
❍ Yabancı kişiler
❍ Vücudun bir bölümü

Çaydan geçebilmek için çok uğ-
raştı.

❍ Demleyip içilebilen bir bitki
❍ Küçük su akıntısıHA
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3. Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını mavi ile, zıt anlamlılarını kır-
mızı ile boyayalım.

kuruıslak

➙ ➙

küçük

minikbüyük

➙ ➙

yaş

bozuk

sağlamarızalı

➙ ➙

hızlı

yavaştez

➙ ➙

cevap

soruyanıt

➙ ➙

ödül

mükafatceza

➙ ➙

temiz

kirlipak

➙ ➙

yaşam

ölümhayat
➙ ➙

deli

çılgınakıllı

➙ ➙

4. Aşağıda resimleri verilen kavramları zıt anlamlılarıyla eşleştirelim. Resim-
lerde anlatılan kavramlarla birer cümle kuralım.

  
❍ ❍

❍ ❍

❍ ❍

❍ ❍HA
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Matematik işlemlerinde;
Kat ifadesi çarpma işlemi, fazla ifadesi toplama işlemi, eksik ifadesi 
çıkarma işlemi için kullanılır.

1. 32 sayısının 4 katı 
kaçtır? 

5. 27’nin 3 katının 16 
fazlası kaçtır? 

9. 214 sayısının 8 ek-
siğinin 2 katı kaçtır? 

2. 72 sayısının 6 katı 
kaçtır?

6. 36’nın 25 fazlasının 
7 katı kaçtır?

10.23’ün 6 eksiğinin 
14 katı kaçtır?

3. 27 sayısının 16 katı 
kaçtır?

7. 12’nin 12 katının 
44 eksiği kaçtır?

11. 24’ün 8 katının 34 
eksiği kaçtır?

4. 13 sayısının 8 katı 
kaçtır?

8. 33’ün 10 katının 10 
eksiği kaçtır?

12. 63 sayısının 7 faz-
lasının 3 katı kaçtır?

60
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Çarpma İşlemi Gerektiren Problemler - 1
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13.Bir çarpma işleminde çarpan-
lardan biri 16, diğeri 9 ise çar-
pım kaçtır? 

14.Bir kamyon saatte 78 kilometre 
yol gitmektedir. Bu kamyon 4 
saatte kaç kilometre yol gider?

15. Bir işçi günde 8 saat çalışmak-
tadır. Bu işçi ayın 8 günü çalış-
mamaktadır. Buna göre, işçi bir 
ayda toplam kaç saat çalışmak-
tadır? (1 ay = 30 gün)

16.Ömer tanesi 4 TL olan kalem-
lerden 15 tane, tanesi 10 TL 
olan defterlerden 3 tane almış-
tır. Ömer satıcıya kaç TL öde-
melidir?

17. Bir çiftlikte 36 koyun, 18 tavuk 
vardır. Çiftlikteki koyun ve tavuk-
ların toplam kaç ayağı vardır? 

18. Cemile 16 yaşındadır. Annean-
nesinin yaşı, Cemile’nin yaşının 
4 katından 7 fazladır. Cemile’nin 
anneannesi kaç yaşındadır?

19. Sevim’in 30 TL’si vardır. Aslı’nın 
parası Sevim’in parasının 12 ka-
tıdır. Sevim ve Aslı’nın paraları 
toplamı kaç TL’dir?

20.Okuldaki 125 sıranın 25 tanesi-
ne 3’er öğrenci, kalanlarına da 
2’şer öğrenci oturmaktadır. Bu 
okulda toplam kaç öğrenci var-
dır?
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1. Anneannem benim için ördüğü 
atkıyı 2 haftada, kazağı 3 haftada 
bitirdi. Anneannem atkı ve kazağı 
kaç günde ördü?  

2. Muharrem Bey, arkadaşı Kemal 
Bey’e bir mektup yazdı. Mektu-
bun ulaşması 4 hafta 3 gün-
sürdü. Mektup toplam kaç gün-
de gitmiştir? 

3. Tamircinin arabamızı tamir et-
mesi bir hafta 4 gün sürdü. 
Tamir toplam kaç saat sürmüş-
tür? 

4. 4 gün kaç saattir?

5. Melek okuduğu kitabı 2 hafta, 
2 gün, 13 saatte bitirdi. Kitabı 
okuması kaç saat sürmüştür? 

6. Necip, matematik dersi için 3 
hafta 2 gün süren bir proje 
hazırladı. Proje ödevi kaç gün 
sürmüştür?

7. Deniz’in annesi evi temizlerken 
yardım etmesi için Deniz’i çağır-
dı. Annesi Deniz’den kendi oda-
sını, mutfağı, oturma ve misafir 
odasını temizlemesini istemiştir. 
Deniz bir odayı 15 dakikada 
temizleyebildiğine göre, bütün 
odaları kaç dakikada temizler?
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8. Betül bir haftada 6 portakal 
yemektedir. Bir portakal 12 di-
limdir. Betül 4 haftada kaç di-
lim portakal yer? 

9. Hilal’in okuduğu kitap 7 bölüm-
den oluşmaktadır. Her bölümde 
16 sayfa vardır. Hilal bir sayfayı 
5 dakikada okuduğuna göre, ki-
tabı kaç dakikada okur?

10.Bir motorsikletin 2 tekeri, bir 
kamyonun da 8 tekeri vardır. 9 
motorsiklet ve 16 kamyonun kaç 
tekeri vardır?

11.Büyük boy bir pastel boya kutu-
sunda 24 boya vardır. 12 kutu-
da kaç boya vardır? 

12.Bahçemizde 16 elma ağacı var. 
Her ağaçta 17 elma var. El-
malardan 75 tanesini topladım. 
Geriye kaç tane elma kaldı?

13.Eliflerin tarlasında 8 armut 
ağacı var. Her ağacın 13 dalı 
var. Her dalda da 4 armut var.  
Tarladaki ağaçlarda kaç tane 
armut var?

14.Bir bebek bakıcısı saatte 20 TL 
kazanmaktadır. Günde 3 saat 
çalışan bakıcı, bir haftada kaç 
TL kazanır?

15.Günde 6 saat antreman yapan 
bir sporcu, bir hafta 4 günde 
kaç saat antreman yapar?
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1. Pastaneci bir pasta için 9 yumur-
ta kullanmaktadır. Günde 8 pasta 
hazırlayan pastanecinin 1 haftada 
kaç yumurta alması gerekir?  

2. İki sayıdan küçük olanı 18’dir. 
Büyük sayı, küçük sayının 8 ka-
tıdır. İki sayının toplamı kaçtır? 

3. Bir çiftçi topladığı elmaları kasa-
lara dizmektedir. Bir kasaya 38 
elma sığmaktadır. Çiftçi 23 kasa 
doldurduğuna göre, kaç elma 
toplamıştır? 

4. Yasemin’in kumbarasında 7 tane 
10 TL, 5 tane 50 TL, 3 tane 
de 100 TL vardır.  Yasemin’in 
toplam kaç TL’si vardır?  

5. Zahid’in 15 çift çorabı, 8 çift 
ayakkabısı vardır. Zahid’in kaç 
tane çorap ve ayakkabısı vardır?

6. Bir kırtasiyeci günde 16 kalem 
satmaktadır.  Kırtasiyeci bir ka-
lemi 4 TL’ye sattığına göre, 3 
günde sattığı kalemlerden kaç 
TL kazanır? 

62
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Çarpma İşlemi Gerektiren Problemler - 3

★ Serap bir günde 6 gömlek dikiyor. Gömleklerin her bi-
rine aynı sayıda düğme diktiğine göre, Serap 
10 günde kaç düğme diker? 
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8 .Ece sınavdaki soruların 39 tane-
sini, Ege de 33 tanesini doğru 
yapmıştır. Bir soru 4 puan ol-
duğuna göre, Ece, Ege’den kaç 
puan fazla almıştır? 

9. Ankara İstanbul arası 450 ki-
lometredir. Saatte 90 km giden 
bir araçla Ankara’dan yola çıkan 
Mete 3 saat yol almıştır. İstan-
bul’a varması için kaç km yolu 
kalmıştır? 

10.Okulumuzdaki sınıflardan 8 ta-
nesi 1. sınıftır. Bu sınıfların her 
birinde 14 sıra vardır. Sıraların 
her birinde 2 öğrenci oturmak-
tadır. Buna göre, okulumuzda 
kaç tane 1. sınıf öğrencisi vardır? 

11.Okulumuz 4 katlıdır. Her katında 
10 sınıf vardır. Her sınıfta 20 öğ-
renci vardır. Okulumuzda toplam 
kaç öğrenci vardır?

12.Serkan tanesi 2 TL olan mavi 
kalemlerden 9 tane, tanesi 5 TL 
olan yeşil kalemlerden 7 tane 
aldı. Satıcıya kaç TL ödemesi ge-
rekir?

13.Babam kilosu 14 TL olan nohut-
tan 8 kilogram, 12 TL olan kuru 
fasulyeden 6 kilogram aldı. Ba-
bam toplam kaç TL ödemiştir?

14.Arzu’nun yaşı Ceyda’nın yaşının 
7 katından 3 fazladır. Ceyda 6 
yaşında olduğuna göre, Arzu kaç 
yaşındadır?
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1. Aşağıdaki cümleleri uygun ifade-
lerle dolduralım.

küçük

etki

katı

kalem

şeklinin kabın

✎ Maddenin , sıvı ve gaz 
olmak üzere üç hâli vardır.   Her 
bir halin belli özellikleri vardır. 

✎ Tabak, kaşık, kitap,  
hepsi katı hâldedir.

✎ Katıları, maddenin diğer halle-
rinden ayıran en büyük özel-
liği belli bir  olmasıdır.

✎ Katı maddeler bulundukları 
 şeklini almazlar.

✎ Dışarıdan bir  olma-
dıkça da katı maddelerin şe-
killeri değişmez.

✎ Susam, kum, şeker, tuz gibi 
 tanecikli katı madde-

ler bulundukları kabın şekli-
ni alsalar da, şekillerinde bir 
değişiklik olmaz.

2. Aşağıdaki maddelerden katı olan-
ları işaretleyelim.

su topaç

top ayakkabı

çayın dumanı kitap

sis bisküvi

pamuk egsoz dumanı

süt tabak

33 Maddenin Hâlleri - 1
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3. Aşağıdaki cümleleri uygun ifade-
lerle dolduralım.

süt

dumanı

gaz

sıvı

şeklini nefes

✎ Maddenin  hâli, katı 
hâli ile gaz hâli arasındaki 
hâlidir.

✎ Sıvı maddeler konuldukları 
kabın  alırlar.

✎ Su, , meyve suyu, 
benzin sıvı maddelerdir.

✎ Belli bir şekli olmayan, bulun-
duğu ortama kolayca yayılan 
maddeler  maddeler-
dir. Gaz maddelerin varlığını 
duyu organlarımızla hissede-
biliriz.

✎ Doğal gaz, deodorant, eg-
soz  gaz halinde olan 
maddelerdir.

✎ Balonun şişmesini sağlayan 
ya da  aldığımızda içi-
mize dolan şey gazdır.

4. Aşağıdaki maddelerin sıvı halde 
mi, gaz halinde mi olduklarını alt-
larına yazalım

balondaki 
hava

bacadan çıkan 
duman

sis deniz

çorbanın 
dumanı benzin

nar suyu bal
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1. Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanları ile dolduralım. 
Kelimelerin altlarındaki harfleri kullanarak bilmecenin cevabını bulalım.

isteklerimiz
M

biriktir
T

tutumlu
R

harçlık
A

aile
E

ihtiyaçlarını
U S

ısrarcıbarınma
B

para
L

birbirine
K

1. Beslenme,  ve giyinme bir insanın en temel ihtiyaçlarındandır.
2. İhtiyaç ve isteklerimizi karşılamak için kullandığımız araca  

denir.
3. Ailemizin  ve isteklerini aile bütçemize göre belirlemeliyiz.
4. Özel eşyalarımızı özenli kullanarak  bütçesine katkıda bu-

lunmuş oluruz.
5. Biriktirdiğimiz paraları ailemize sorarak,  için kullanabiliriz.
6. Aile büyüklerimiz, bazı ihtiyaçlarımızı karşılamamız için bize  

verirler.
7. Harçlığımızı harcarken  olmalıyız.

8. Harçlığımızla ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra, kalanını me-
liyiz.

9. Bazı isteklerimiz aile bütçemizi aşabilir. Bu isteklerimizin gerçekleşmesi 
için ailemize  olmamalıyız.

10. İstek ve ihtiyaçlarımızın farkında olmalı,  karıştırmamalıyız.

Ağzı var, gözü yok
Küçük kutu, çok tutumlu.

10 3 5 1 6 7 6

23 İstek ve İhtiyaçlarımızı Karşılarken
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2. Aşağıdakilerden bir öğrenci için ihtiyaç olanlarını işaretleyelim.

Ben Işıl. 3. sınıfa gidiyorum. Bir öğrenci olarak hangilerinin 
ihtiyaç, hangilerinin istek olduğuna karar vermekte zorlanı-
yorum. Bana yardımcı olur musun?

3. Osman, 3 aydır biriktirdiği paralarla kendisi için bir şeyler alacaktır. Os-
man’ın kumbarasından çıkan 44 TL ile alabilececeği ürünlerin kutucukla-
rını boyayalım.

110 TL

38 TL 3 TL 39 TL 4 TL 16 TL

35 TL 25 TL 59 TL

85 TLHA
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1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. Bulduğumuz kelimeleri 
bulmacaya yazarak gizli kelimeyi bulalım.

a. Başarılı olmak için  yaşamalıyız.

b. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız için aile büyüklerimiz bize  
verir.

c. Hangi işimize ne kadar  harcayağımızı belirleyip, planımızı 
ona göre hazırlamalıyız.

ç. Beslenme,  ve giyinme en temel ihtiyaçlarımızdır.

d.  komşunun külüne muhtaçtır.

e.  ekmeklerimizi çöpe atmamalı, farklı yemeklerde kullan-
malıyız.

f. Günlük planımız içinde, oyun oynama,  çalışma, kitap okuma, 
uyuma, beslenme, dinlenme gibi işlerimiz olmalıdır.

g. Elektrik, su, para, giyecek, yiyecek ve ekmek gibi kaynakları verimli kul-
lanmalı,  etmemeliyiz.

e. B
a. P

f. R
c. Z

b. Ç
ç. M

d. O
g. R

Parayı ya da tüketilecek her-
hangi bir şeyi dikkatli kullan-

ma, idareli harcama

25 Ünite Değerlendirme - Etkinlik
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2. Aşağıdaki kutucuklara, verilen kelimelerin bize çağrıştırdığı kelimeleri yaza-
lım.

komşu

➙➙

➙çocukluk
➙➙

➙

aile bütçesi

➙

➙ ➙kaynak
➙

➙ ➙

3. Aşağıda verilen cümlelerden bazıları doğru bazıları yanlıştır. Burak’ın oldu-
ğu cümleden başlayarak, doğru ifadeleri takip edelim. Burak’ın arkadaşına  
hangi hediyeyi aldığını bulalım.

Telefonu başka 
insanlarla iletişim 
kurmak için kulla-
nırız.

Kendi evimizde 
her istediğimizi 
yapmakta özgü-
rüz.

İstek ve ihtiyaçları-
mızı  karşılarken aile 
bütçemizi korumalı-
yız.

Ailemiz ve arkadaş-
larımızla birlikte ge-
çireceğimiz zamanı da 
planlamalıyız

Dedemizden, bizim çocuk-
luğumuza kadar sadece 
oyunlar değişmiştir. 

Sofra hazırlama, evdeki toz-
ları alma, yerleri silme gibi 
işleri kendimiz yapabiliriz.

Krokiler bize istedi-
ğimiz yeri bulmakta 
fayda sağlar.
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Ad-Soyad:

No:

1. Aşağıda verilenlerden kişisel temizliği ifade edenleri işaretleyelim.

Arabamızı yıkamak.

Evimizi süpürmek

Saçlarımızı taramak

Banyo yapmak

Bulaşıkları yıkamak

Kirlenen kıyafetlerimizi 
değiştirmek

Dişlerimizi fırçalamak

Tırnaklarımızı kesmek

Çiçeklerin bakımını 
yapmak

2. Aşağıda kişisel temizlikle ilgili verilen bilgilerden doğru olanları işaretleyelim.

 Temiz kalabilmek için haftada en az bir kere banyo yapmalıyız.

 Okuldan geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalı, kıyafetlerimizi değiş-
tirmeliyiz.

 Ellerimizi yıkarken, su ve sabun kullanmalıyız.

 Okul kıyafetlerimizi hergün yıkayıp ütülemeliyiz.

 El tırnaklarımızı en az haftada bir, ayak tırnaklarımızı da en az iki 
haftada bir kesmeliyiz.

 Saçlarımızı sadece banyo yaptığımız zaman taramalıyız.

 Çoraplarımızı iyice kirlenmeden değiştirmemeliyiz.

 Tuvaletten çıktığımızda mutlaka ellerimizi yıkamalıyız.

27 Kişisel Bakımımı Yaparken
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3. Aşağıdaki çocuklardan hangileri kişisel temizliğini yaparken kaynakları ve-
rimli kullanmayı doğru uygulamıştır? İşaretleyelim.

Kişisel temizliğimi yaparken su ve sabun kullanmıyorum. Böylece 
sudan tasarruf ediyorum.

Yemekten önce ve sonra, tuvaletten çıktığımda ellerimi ıslak me-
dille silerek temizliyorum. Böylece su akıtmamış oluyorum.

Banyo yaparken suyu sürekli akıtmayıp, kullanacağım suyu kova-
ya dolduruyorum. Böylece daha az su kullanıyorum. 

Ellerimi yıkarken ve dişlerimi fırçalarken suyu kullanmadığımda, 
musluğu kapalı tutarım.

Şampuan, sabun, diş macunu gibi temizlik malzemelerini yete-
rince kullanarak hem malzemeden hem de sudan tasarruf etmiş 
oluyorum.

4. Aşağıya gün içinde kişisel temizliğimiz için yaptığımız 5 şeyi yazalım.

Hergün okuldan geldiğimde 
okul kıyafetlerimi çıkarır, el-
lerimi yıkar, çoraplarımı de-
ğiştiririm. Giydiğim kıyafetleri 
tamamen kirletmeden kirli se-
petine atmam. Böylece suyu 
boşuna akıtmamış olurum. Se-
nin temizliğini yaparken dikkat 
ettiğin şeyler var mı?HA
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