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ASLAN İLE FARE
Herkese saygı göstermeli elden geldikçe. 
Umulmadık kimselerden fayda görür insan. 
İşte bu gerçeği anlatan bir hikâye, 
Daha nice bin hikâye arasından. 
Pençesi dibinde bir aslanın, 
Dalgınlıkla bir fare çıkıverdi. 
Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın, 
Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi. 
Bu iyiliği boşa gitti sanmayın; 
Kimin aklına gelir ki bir an, 
Fareye işi düşer aslanın? 
Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan; 
Gitti tutuldu bir ağa. 
Ne çırpınma, ne kükreme… 
Kâr etmez tuzağa. 
Bay fare koştu; dişiyle aslanın ağını, 
Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet. 
Sabırla zamanın yaptığını; 
Ne kuvvet yapabilir, ne şiddet. 
“İyilik eden iyilik bulur.” 
“Hizmet et benim için, hizmet edeyim senin için.” 
“İyilik iki baştan olur.” 

La FONTAINE 
(Çev.: O. Veli Kanık)
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1. Metinle ilgili soruları yanıtlarıyla eşleştiriniz.

Aslan neye tutulmuş?

Fare aslanı kurtarmak için ne yap-
mış?

Aslan fareye ne yapmış?

Fare aslana nerede rastlamış? Aslan fareye 
dokunmamış.

Fare ağı ke-
mirmiş.

Fare aslana or-
manda rastlamış.

Aslan ağa tu-
tulmuş.

2. Metne göre cümleleri doğru tamamlayan görselleri işaretleyiniz.

Büyüklük göstermiş.

Fırsatı kullanmamış.

Sabırla işini yapmış.

Tuzağa düşmüş.

Ağı kemirmiş.

Pençenin dibindeymiş.

Yardımına koşmuş.

Ormanın sultanıymış.
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3. Metinle ilgili ifadelerden doğru olanlar için "D”, yanlış olanlar için 
"Y” yazan kutucukları işaretleyiniz.

4. Doğru ifadelerdeki altı çizili sözcükleri hecelerine ayırınız.

D Y

İnsanlar umulma-
dık kişilerden iyilik 

göremez.

D Y

Aslanın pençesinin 
dibine bir fare 

çıkmış.

D Y

Ormanların   
sultanı aslanmış.

D Y

Aslan fareye za-
rar vermiş.

D Y

Aslanın fareye işi 
düşmüş.

D Y

Aslan ormanın 
içinde bir ağa tu-

tulmuş.

D Y

Fare aslanın  
yardımına koşmuş.

D Y

Ağı kemirerek 
aslanı kurtarama-

mış.

D Y

Fare aslanı   
kuvvetiyle kurtar-

mış.

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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5. Kartlardaki cümlelerle ilgili düşüncelerinizi yazınız.

İyilik eden iyilik bulur.

Hizmet et benim için, hizmet edeyim senin için.

İyilik iki baştan olur.
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Çözüm: •	 Çarpma	 işlemi	 yaparak	 Sevgi	 ve	 Mustafa’nın	 kaçar	 
	 sayfa	kitap	okuduklarını	bulalım.
•	 Çarpımları	karşılaştıralım.

Gün	sayısı
Sayfa	sayısı

Çarpım

5
3
15

x
3
5
15

x

Sevgi Mustafa

Sevgi	ve	Mustafa’nın	okuduğu	sayfa	sayısı	birbirine	eşittir.

Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

4	x	2	=	8 2	x	4	=	8

Sevgi, 5 gün boyunca günde üçer sayfa 
öykü okuyor. Mustafa ise 3 gün boyunca 
günde beşer sayfa öykü okuyor. Hangisi 
daha fazla kitap okumuştur?

Çarpanların Yerlerini Değiştirme

BİLGİ SANDIĞI

Çarpma	işleminde	çarpanların	yeri	değişse	de	çarpım	değişmez.
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Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Çarpımları karşılaştırınız.1

4 x 6 = .......... 6 x 4 = ..........

2 x 3 = ..........3 x 2 = ..........

Etkinlik-43

4	x	3	 =	.......	x	4

2	x	9	 =	.......	x	2

....	x	5	=	3	x	5

5	x	.......	=	2	x	5

......	x	8	 =	3	x	8

6	x	2		 =	2	x	....

5	x	7	=	............
7	x	5	=	............

2	x	5	=	............
5	x	2	=	............

2	x	8	=	............
8	x	2	=	............

4	x	3	=	............
3	x	4	=	............

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Çarpanları karşılaştırınız.2

Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.3
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Aşağıdaki çarpma işlemlerini inceleyelim.

5	x	1	=	5

4	x	1	=	4

6	x	1	=	6

8	x	1	=	8

10	x	1	=	10

8	x	1	=	8

Aşağıdaki akvaryumlarda kaç balık olduğunu inceleyelim.

1 11 1 1+ + + + = 5 balık

Akvaryumda	toplam	5	balık	vardır.
Çarpalım 5	kere	1	eşittir	5	→		5	x	1	=	5
Toplayalım 1   +  	1		+			1		 +			1			+			1		=	5	balık

“1” ve “0” çarpanının çarpım tablosundaki yerini inceleyelim.
Akvaryumda	hiç	balık	yoktur.

Toplayalım 0		+	 	0		+			0		 +		0		+			0		=	0	balık
Çarpalım 5	kere	0	eşittir	0	→		5	x	0	=	0

0 00 0 0+ + + + = 0 balık

2	x	0	=	0

7	x	0	=	0

4	x	0	=	0

6	x	0	=	0

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	 	 Bir	doğal	sayının	
“1”	ile	çarpımı,	sayının	
kendisine	eşittir.
Bir	doğal	sayının	“0”	
ile	çarpımı	sıfırdır.

BİLGİ SANDIĞI

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

“1“ ve “0“ ile Çarpma İşlemi 



ETKİNLİKLER

162

.........	x	.........	=	.........t

.........	x	.........	=	.........t

.........	x	.........	=	.........t

.........	x	.........	=	.........t

.........	x	1		=	4
3	x	.........	 =	3
.........	x	9	 =	0

.........	x	1	 =	5
4	x	.........	=	0
.........	x	8	=	8

3	x	.........	 =	0
5	x	.........	 =	0
7	x	.........	 =	0

Aşağıdaki çarpma işlemlerinde boş bırakılan yerleri tamamlayı-
nız.

3

Selim ve Ayşe kumbarasından çıkan bozuk paraları saymak isti-
yor. Paraların toplamını çarpma işlemi yaparak bulunuz.

1

		5	x	1		=	.........
		3	x	1		=	.........
		9	x	1		=	.........
10	x	0	 =	.........

4	x	1	 =	.........
2	x	0	 =	.........
8	x	1	 =	.........
9	x	0	 =	.........

	5	x	0	=	.........
	4	x	0	=	.........
	7	x	0	=	.........
10	x	1	 =	.........

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.2

Etkinlik-44
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Serkan ve arkadaşları bugün derste önemli bir 
konu işlemişlerdi. Acil durumlarda yardım alabile-
cekleri kurumları ve bu kurumların telefon numara-
larını öğrenmişlerdi. 

Yangın, su baskını gibi acil durumlarda itfai-
ye insanlara yardım eder. İtfaiyeyi çağırmak için  
“110”numaralı hattı ararız. Hastalık, yaralanma gibi acil durumlarda / 
ambulans yardım eder ve ambulans için “112”yi tuşlarız. Hırsızlık gibi acil 
durumlarda polis imdat “155”i veya jandarma “156”yı ararız. Deprem, 
sel, toprak kayması gibi acil durumlarda Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı olan AFAD yardım eder. AFAD için “122”yi ararız. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ihmal, istismar, şiddet gibi durumlarda ai-
lelere, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilere hizmet veren sosyal destek hattı 
için “183”ü ararız.

Serkan eve gidip odasında oturmaya başladığında derste öğrendiği bu 
kurumlar ve telefon numaraları aklına geldi. Kendi kendine “Bu numara-
ları ararsam eğlenceli olabilir.” diye düşündü. 

 Yangın, hastalık, deprem, hırsızlık gibi durumlarda kimlerden yardım isteriz?

DÜŞÜNELİM

GÜVENLİ  HAYAT4.
ÜNİTE

Acil Durum
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Acil Durum

Yangın, hastalık, hırsızlık gibi yardıma ihtiyaç duyduğumuz 
acil durumlarda bize yardım eden kurumlar vardır. Bu kurum-
ların telefon numaralarını iyi öğrenmeliyiz. Ayrıca bu kurumları 
arayıp gereksiz ihbarlarda bulunarak gerçekten yardıma ihtiyaç 
duyan kimseleri zor durumda bırakmamalıyız.

BİLGİ SANDIĞI

Serkan tek tek öğrendiği numaraları 
aramaya başladı. Arayıp kapatıyor, sonra 
yeni bir numarayı arıyordu. Bu sırada an-
nesi odaya girdi. Serkan’ın elinde telefonu 
görünce kiminle konuştuğunu sordu. Ser-
kan da aradığı kurumları annesine söyledi. 
Annesi, Serkan’a çok yanlış bir şey yaptığını 
anlattı. “Bu kurumlar acil durumlar için var ve gereksiz ihbarlarda bu-
lunursak gerçekten yardıma ihtiyacı olan kimseleri zor durumda bıraka-
biliriz.” dedi. 

Serkan, davranışının ne kadar hatalı olduğunu anladı ve annesine bir 
daha böyle bir şey yapmayacağına dair söz verdi.

 

	 İtfaiye, ambulans, polis, AFAD gibi kuruluşların görevi nedir?

	 İtfaiye, ambulans, polis gibi kuruluşlara gereksiz ihbarlarda bulu-
nursak neler olur?
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122 110112155

a

1 2 3 4

b c ç

AFAD’ı               ambulansı              polisi

itfaiyeyi            Alo 183’ü

 Hastaneye kendi çabamızla gidemiyorsak .................................. ararız.
 Güvenlikle ilgili bir problem yaşıyorsak .................................. ararız.
 Depremde yıkılan binalarda mahsur kalan insanları kurtarmak 

için .................................. ararız.
 Çevremizde bakıma muhtaç yaşlı bir insan varsa ............................... 

ararız.
 Yangın çıktığı zaman .................................. ararız.

Aşağıdaki resimlerde verilen acil durumlarla yardım istenebilecek 
telefon numaralarını eşleştiriniz.

Etkinlik–59

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerin uygun 
olanını yazınız.

Etkinlik–60
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AMBULANS

İTFAİYE

POLİS

AFAD

JANDARMA

ACİL

YARDIM

T A F E O T İ U V Ö
İ J A N D A R M A K
A E S M N U B M N P
C İ T F A İ Y E J O
İ B H J R A L Y P L
L Ş M Y A R D I M İ
O A M B U L A N S S
L M Ş L P A C J E B
P A A F A D A R N R

Acil durumlarda yardım alabileceğimiz kurumlarla ilgili sözcükleri 
tablodan bulup örnekteki gibi gösteriniz.

Etkinlik–61

Mahallenizde yardıma muhtaç aile, çocuk veya engelli kimseler varsa 
hangi kurumdan yardım isteyebilirsiniz? İşaretleyiniz.

Etkinlik–62
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