
 



Değerli Öğrencimiz, 

2021–2022 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlamış bulunuyorsunuz. Yıl boyunca bilgi ve 

deneyimlerinize yenilerini eklediniz ve yaşam boyu öğrenme sürecinin önemli bir basamağını daha 

geride bıraktınız.  Gösterdiğiniz başarılı çalışmalar ve uyum için hepinize teşekkür ediyoruz.  

Yaşamın içerisinde her deneyim öğrenme için bir fırsattır. Yaz tatilini de bu bilinçle değerlendirmenizi; 

zamanı iyi kullanmanızı, çalışmalarınızı sizlere verilen program doğrultusunda yapmanızı tavsiye 

ediyoruz. 

Bu kitapçığın içerisinde tüm yılı özetleyen çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, hem senenin başından 

bu güne kadar öğrendiklerinizi hatırlamanızı ve pekiştirmenizi hem de 3. Sınıf için hazırlık yapmanızı 

sağlayacak; hazırladığımız çalışma programı da zamanı verimli kullanmanız için size rehberlik edecektir. 

Tatil çalışmaları okulun açıldığı ilk haftalarda değerlendirilecektir. Yaz tatilini en etkili bir biçimde 

değerlendirmenizi, yeni eğitim öğretim yılına büyük bir motivasyonla ve sağlıklı bir biçimde başlamanızı 

dileriz. 

                                                                                                                                    İYİ TATİLLER 

           TED BURSA ÖZEL İLKOKULU 

Yaz Tatili Okuma Kitabı “AYI OLMAYAN AYI” 
Kitap okumak bir yaşam biçimidir. Ayrıca kitap okuma; hayal gücünüzün, okuma, anlama ve yorumlama 
yeteneğinizin gelişmesine büyük katkı sağlar. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen, okudukları ile ilgili 
fikir yürütebilen öğrenciler her derste başarılı olur. Tatilde sizin için çok güzel bir kitap seçtik. Kitabınızı 
severek okuyacağınıza inanıyoruz. Verilen kitap değerlendirmesini, yazım kurallarına ve noktalama 
işaretlerine dikkat ederek yapınız.  
Ayrıca yaz tatili süresince kendinizin seçtiği kitapları da okumanızı tavsiye ediyoruz. 
 
İngilizce Çalışmaları: Verilen çalışma kitapçığını üzerinde planlanan tarihlere 
uygun olarak yapınız. 
 

Öğrenilen bilgiler tekrar edilmezse unutulur. Öğrenilen bilgileri tekrar etmenin 

yararlı olacağını unutmayınız.            

 

YAZ TATİLİ ÇALIŞMALARI 

 

 

27 HAZİRAN – 1 TEMMUZ 2022 1. Hafta Çalışmaları 

4 – 8 TEMMUZ 2022 2.  Hafta Çalışmaları 

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN 

18-22 TEMMUZ 2022 3. Hafta Çalışmaları 

25-29 TEMMUZ 2022 4. Hafta Çalışmaları 

1-5 AĞUSTOS 2022 5. Hafta Çalışmaları 

8-12 AĞUSTOS 2022 6. Hafta Çalışmaları 

15-19 AĞUSTOS 2022 7. Hafta Çalışmaları 

22-26 AĞUSTOS 2022 8. Hafta Çalışmaları 

 



FARE İLE ASLAN 
Günün birinde aslanın uyuduğunu gören fare, onunla oynamanın 

eğlenceli olabileceğini düşünmüş. Başlamış aslanın kuyruğundan  
kaymaya. Aslan, birden uyanmış ve kuyruğu ile oynayan fareyi görünce 
sinirlenmiş. Pençesiyle fareyi yakalayıvermiş. 

Çok korkan fare: 
-Bırak beni de gideyim. Günün birinde sana bir iyiliğim  
dokunur. Demiş. 
Aslan, farenin söylediklerine gülmüş ama fareyi de salıvermiş. 

Aradan zaman geçmiş, aslan avcıların tuzağına  
düşmüş. İniltileri duyan fare hemen oraya gitmiş, ağları  
kemirmeye başlamış. Aslanı, düştüğü tuzaktan kurtarmış. 

Fare aslana: 
-Sana iyilik yapabileceğime inanmamıştın. Gördüğün gibi  
fareler de iyilik yapabilirmiş. Yardım etmeseydim belki de bu  
ağlardan kurtulamayacaktın. Demiş. O günden sonra fare ile aslan  
çok iyi arkadaş olmuşlar. 
 
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.  
 
1. Fare, aslanı uyurken görünce ne düşünmüş? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Aslan, fareye neden kızmış? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Farenin hangi sözü aslanı güldürmüş? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Fare aslana nasıl yardım etmiş? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

1. HAFTA 
(27 HAZİRAN-01 TEMMUZ 2022) 

 



Aşağıdaki cümleleri yanlarında verilen kelimelerin eş anlamlıları ile 
tamamlayınız.  

Yaşlı …………………. adam gülümseyerek teşekkür etti. 

Sene Gelecek …………………. tatil için köye gideceğiz. 

Hediye Cumhuriyet bize Ata’mızdan ………………………… . 

Kent Geceleri bu ………………….. ışıklarını seyretmeyi çok seviyorum. 

Cevap Röportajda sorulan sorulara ………………….. veremediği için üzülmüştü. 

Misafir Annem ……………………. için kurabiye yaptı. 

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını bulmacadan bulup, yanlarına yazınız. 
Fakir -> …………… Yararlı -> ……………  Dost -> …………… Boş -> …………… 

Korkak -> …………… Kirli -> ……………  Alçak -> …………… Taze -> …………… 

B A Y A T Z A R Z 

D O Ü U C B A E A 

D K K T F G D Ü R 

Ü C S D O L U Y A 

Ş B E Y C E S U R 

M O K N U R H S L 

A B T E M İ Z Ş I 

N E A Z E N G İ N 
 
 

 



*Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 

 
         2 6   4 4   2 9   5 5   3 4 
     +   3 5                       +   3 6                        +  4 6                       +   3 7                      +   2 8 
 

 

 

*Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 

 
6 5   8 4    6 2   4 6   5 1 

       -   2 6       - 3 6        -  3 4       - 1 8                 -   2 6 

 
 

*Aşağıdaki verilmeyen toplananları bulunuz. 
 

1 9   3 3 
       + 2 4                       +   3 9                        +     5 1                      +                           +    
 7 3 8 2                         7 2                       7 8                    6 8 

 

* Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulunuz. 

 
 8 6 8 3 
    -    -   2 8     -   -   5 6                       -    3 1           

2 8                       2 5                       2 7                      3 9                       2 5 

 
* Arının yolunu bulup kovanına ulaşabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapması gerekiyor. 
Bulunan her sonuç bir sonraki işlemin ilk sayısıdır. Verilen örneği takip ederek arıyı 
kovana ulaştırınız. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11+3 28+12 40+19 49+15 

14+9 23+6 59+10 46+34 

22+20 29+14 43+22 72+17 

42+18 69+13 65+8 73+9 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3804713&memlevel=A&a=a&q=bee&k_mode=all&s=1&e=18&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=&k_exc=&pubid=


 Aşağıdaki grafiğe göre verilen ilk beş soruyu yorumlayarak çözünüz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 
Her şekil 2 nesneyi göstermektedir. 
 
1)  Bu grafiğe göre en çok sevilen meyve hangisidir?   ………………………………. 
 

2)  Vişneyi kaç kişi sevmektedir? ………………………………………… 
 
3) Elma ve şeftaliyi kaç kişi sevmektedir?  …………………………………………………….. 
 
4) Armut sevenler elma sevenlerden kaç fazladır? ………………………………………………….. 
 
5)  Bu grafiğe göre sınıf mevcudu kaçtır?      …………………………………………………….. 
 
6) Birinci gün 15 sayfa, ikinci gün birinci gün okuduğundan 9 sayfa fazla kitap okuyan 
bir öğrenci iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? 

  
                                                    

                                                      

                                                      

                                                      

 
7) Bir müzede 35 tane çini vazo vardır. Bunlardan 17 tane eksik toprak vazo 
bulunmaktadır. Müzede toplam kaç tane vazo bulunmaktadır?  

                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

Vişne 
 

 

Elma   

 

 

Armut 
 

 

 Şeftali 
          



 
 
1) Aşağıdaki resimlerde bir gün içinde yaptığımız aktiviteler karışık olarak 
verilmiştir. Bunları doğru şekilde sıralayalım. 
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2) Aşağıdaki metni akıcı hale gelene kadar okuyunuz ve sorularını cevaplayınız. 
 

TİTİZ CEREN 
  

 

Temizlik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Eğer temizliğimize 
ve kişisel bakımımıza önem vermezsek çeşitli hastalıklar ortaya 
çıkabilir. Bu yüzden Ceren günlük kişisel bakımına çok önem verir. 
Her sabah uyandığında mutlaka yüzünü yıkar. Dişlerini her 
öğünden sonra fırçalar. Bu sayede dişleri ışıldar ve bakterilerden 
uzak kalır.  

   Gün içinde birçok yere dokunuruz. Bu yüzden ellerimizi kirli hissetmesek bile bazı 
bakteri ya da mikroplar dokunduğumuz yerlerden elimize geçebilirler. Bu yüzden 
ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Ceren her ders arasında, teneffüs bitiminde hatta aklına 
geldikçe ellerini sabunla yıkar ve zararlı bakterilerden uzak durur. Kendini 
hastalıklardan korur. 
   Ceren’in saçları biraz uzun olduğu için tararken annesinden yardım alır. Duş almayı 
çok sever ve duştan sonra tırnaklarını da keserek bakımını 
tamamlar. Yorgun bir günün ardından yıkanmak, Ceren için en 
ferahlatıcı şeydir. 
   Sağlığımızı korumak bizim elimizdedir. Temizlik alışkanlığımızı 
ne kadar pekiştirirsek, kendimize o kadar iyi bakmış oluruz.  
 

 

 
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandıralım. 
1. Ceren’in günlük kişisel temizliği için en çok kullandığı temizlik maddesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A)                                          B)                                                      C)   
 
 
 
 
 
2. Ceren’in duş aldıktan sonra yaptığı kişisel bakım nedir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Kişisel bakımımıza önem vermenin bize olan faydaları nelerdir? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

1) Aşağıdaki metinde bazı heceler yazılmamıştır. Yazılmayan heceleri tamamlayalım.   

 

MUSTAFA 

          Mustafa Selanik’te doğdu. An….si Zübey…. Hanım, 

baba…. Ali Rıza E….di’dir. Mus….fa ilko…..dan sonra askeri 

okul…. gitti. Ders….rinde çok başarı….dı. Özel….le ma….matik 

der….ni sevi….du. Bir gün matema…. Öğret….ni ona “Senin 

adın Musta…., benim de adım ….tafa. Arada fark ol….lı. 

Bundan son…. senin adın ….tafa Kemal ol….” dedi. O günden 

son…. adı Mus….fa Ke…. oldu.  

 

2) Aşağıdaki cümleleri, noktalı yerlere uygun kelimeleri yazarak tamamlayınız. 

* Seslerin yazıda karşılığı olan işaretlere …………………… denir. 

* Alfabemizin ilk harfi ………………., son harfi ……………….’dir. 

* Dilimizde ……………………. harf vardır. 

* Dilimizdeki harflerin …………’i ünlü,   ……’i ünsüzdür. 

* Tek başına okunamayan, ünlüler yardımıyla okunabilen harflere ……………….. harf denir.  

* Ağzımızın tek hareketiyle söylenen ses topluluklarına …………………. denir. 

* Dilimizde heceler en az ……….. en fazla …………….. harften oluşur. 

 

3) Aşağıdaki sözcükleri inceleyiniz. Tek heceli olanları sarıya, iki heceli olanları kırmızıya, üç 

heceli olanları ise maviye boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

2. HAFTA 
(04-08 TEMMUZ 2022) 



 

4) Aşağıdaki cümlelerin karşılarına türlerini yazınız. (Olumlu cümle, olumsuz cümle, soru 

cümlesi) 

* Ali beni de partiye çağırdı. 

*Kitaplarım yanımda değil. 

* Yarın hava nasıl olacak?  

* Okullar kapandığı için çok üzüldü.  

* Bizimle gelir mi bilmiyorum. 

* Sen de oyunumuza katılır mısın? 

* Ne yazık ki paramız yok. 

 

5) Aşağıdaki sözcüklerin son harfiyle başlayan sözcükler bularak boşluklara örnekteki gibi 

yazınız.Yazdığınız her sözcüğün ilk harfi, bir önceki sözcüğün son harfi olmalıdır. 

 

 
kalem muz zeytin numara anten 

……………………………………………………

… 

……………………………………………………

… 

……………………………………………………

… 

……………………………………………………

… 

……………………………………………………

… 

……………………………………………………

… 

çerçeve 

resim 

çiçek 

telefon 

masa 

ayçiçeği 

kitap 

……………………………………………………

… 



 

Aşağıdaki problemleri işlem yaparak çözünüz. 

1. Merve 12 yaşındadır. Ablası Merve’den 9 yaş büyüktür. Merve ve ablasının 5 yıl sonraki 

yaşlarının toplamı kaçtır?  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

2. Bir markette 8 koli vardır. Her kolide 5 kutu süt bulunuyorsa bu markette kaç kutu süt 

vardır?  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

3. Alper ile Funda 18 cevizi eşit olarak paylaştılar. Alper payına düşen cevizlerin 4 tanesini 

yedi. Alper’in kaç cevizi kalmıştır?  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

4. 16 lira paramın çeyreği ile defter aldım. Kaç lira param kalmıştır?  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 



Aşağıdaki metre ve santimetre dönüşümlerini yapınız. 

1 adım 25 cm ise,  
2 adım= …………………………. cm’dir. 
4 adım= …………………………. cm’dir. 
 
1 karış 20 cm ise,  
3 karış =……………………… cm’dir. 
 

1 kulaç 90 cm ise,  
2 kulaç= …………………….m…………….. cm’dir.  
3 kulaç= …………………….m…………….. cm’dir.  
 
1 adım + 2 kulaç= …………..….m…….. cm’dir. 
3 karış + 2 adım =……………….m…….. cm’dir. 
 

 

Aşağıda verilen sayıların onlar ve birler basamaklarında bulunan rakamların basamak 

değerlerini örnekteki gibi yazınız. 

       

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinde verilmeyen terimleri örnektekiler gibi bulunuz. 

*Çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulmak için çıkan ile 
fark toplanır. 
* Çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden 
fark çıkartılır. 

 
 
 
 
 

 
Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen terimleri örnekteki gibi bulunuz. 

*Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan verilen 
toplanan çıkartılır. 
 
 

 
Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. 
 

 24    18    43    14    32    16    32 
x 3   x  4  x  2  x  5  x  3  x  6  x  4 

61

60 1

28 54 92 70 43

 ….. 35 
-35   + 25 
 25 60 

  56 56 
-……  - 26 
  26 30 

  ….. 
- 48 
  17  

  87 
- ….. 
  33  

  ….. 
- 15 
  29  

  73 
- ….. 
  12  

  ….. 
- 54 
  08  

  62 
- ….. 
  21  

  ….. 83 
+24   - 24 
  83 59 

  ….. 
+16 
  38  

  24 
+….. 
  55  
 

  ….. 
+18 
  77  
 

  45 
+….. 
  69  
 

  ….. 
+34 
  96  
 

  57 
+….. 
  84  
 



 

✶ Arka sayfadaki bilgilerden yararlanarak tablodaki boşlukları doldurunuz. Bu bilgilerde 
boş bırakılan yerleri de tabloya uygun olarak doldurunuz.  
 

 

 

 

 

 

 

 Ankara Antalya Bursa Diyarbakır Trabzon Ağrı 

Pazartesi 
 
 

140C 

     

Salı 
 

 
130C 

   

 
 

Çarşamba 

   

 

  

Perşembe   

    

Cuma 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi 

      

Pazar 

      

 

Gök gürültülü 

sağanak 

yağışlı 

Parçalı bulutlu 

Bulutl

u 
Yağmurlu 

Rüzgarlı 

Kar yağışlı 

120C 

110C 

100C 

 80C  10C 

 10C 

110C 

 90C 

 90C 

 90C 

160C 

160C 

170C 

120C 

100C 

110C 

110C 

100C 

100C 

 90C 

150C 

 150C 

140C 

 130C 

120C 

130C 

130C 

120C 

120C 

 110C 

100C 

130C 

130C 



o Antalya’da perşembe günü hava Ağrı’dakine benzer olacak. Ancak sıcaklığın 20C daha 

fazla olması bekleniyor. 

o Diyarbakır’da hava iki günde bir değişiyor. 

o Bursa’da hafta sonu hava .............................. olacak. 

o Ankara’da, perşembe günü hava bulutlu olacak ve sıcaklık pazartesiden 20C düşük olacak. 

o Antalya ve Ağrı’da cuma günü hava bulutlu olacak. Antalya’da sıcaklık perşembeye göre 

20C artarken, Ağrı’da 40C azalacak. 

o Trabzon’da haftanın ilk üç günü, hava durumunda değişiklik olmayacak.  

✶ Aşağıdaki tabloyu 02 Temmuz 2022 Cumartesi – 10 Temmuz 2022 Pazar günlerinde 
hava durumunu takip ederek doldurunuz. Sıcaklığı “0C” cinsinden, hava durumunu da bir 
önceki sayfada verilen şekillerden yararlanarak belirtiniz.  

 

 

 Şehirler Sıcaklık Hava durumu  Şehirler Sıcaklık Hava durumu 

 
Ankara   

 

Ankara   

Antalya   Antalya   

Bursa   Bursa   

Diyarbakır   Diyarbakır   



 
 

 

 
 Aşağıdaki parçayı okuyarak soruları yanıtlayınız.  

 
“Bu sabah yürüyüş yapmak için ormana gittik. Meğer temiz havada dolaşmak, 

yürüyüş yapmak ne kadar güzelmiş. İnsan, böyle yerlere gidince şehrin sıkıcılığını daha 

iyi anlıyor. Araba gürültüleri, kirli hava zamanla sağlığımızı bozuyor. Sağlığımız 

bozulmayınca etrafımızdaki güzelliklerin farkına varamıyoruz... “   

 

 

1) Yazar niçin ormana gitmiştir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) İnsan şehrin sıkıcılığını ne zaman anlamaktadır? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Sağlığımızı neler bozmaktadır? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Sizce şehir hayatının sıkıcılığından kurtulmak için neler yapılabilir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Nasıl bir yerde yaşamak isterdiniz? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. HAFTA 
(18-22 TEMMUZ 2022) 

 



 
 

 

RİTMİK SAYMA YAPALIM 

1. 36’ dan başlayarak geriye ikişer ritmik sayma yapılıyor. Dördüncü söylenen sayı 

kaçtır?                  

 Yanıt:(…………..)        

   

2. İleriye doğru dörder ritmik saymada 16’dan sonra hangi sayı söylenir?                                                                     

Yanıt:( …………..)      

 

3. Geriye doğru üçer ritmik saymada 18’den sonra hangi sayı söylenir?                                                                                    

Yanıt:( …………..)     

      

4. İleriye doğru ikişer yedi ritmik sayma yapılıyor. İlk sayı 16 ise son sayı kaçtır?                               

Yanıt:( …………..) 

 

5. 75’ten başlayarak geriye doğru beşer ritmik saymada 6. söylenen sayı kaçtır? 

Yanıt:( …………..) 

 
EŞLİK VE SİMETRİ 

 
1. Aşağıdaki şekilleri ve nesneleri inceleyiniz. İki eş parçaya ayrılabilecekleri seçip, 
kalemle eş parçalara ayırınız.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aşağıdaki şekilleri nerelerinden katlarsak iki eş parça elde ederiz? Şekiller üzerinde 
çizerek gösteriniz. 

 

 

javascript:edit(14010)


 
 

 
BEYIN JIMNASTİĞİ 

 
1. 4 ekmek kaç yarım eder? 

Yanıt:( …………..) 
 

 
 
 
2. 6 yarım elma kaç bütün elma eder? 

Yanıt:( …………..) 
 

 
 
 
3. 8 çeyrek pizza kaç bütün pasta eder? 

Yanıt:( …………..) 
 
 

 
 
 
 
4. Aşağıda verilen ifadeler, doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız. Yanlış 
ifadelerin doğrularını yanda verilen noktalı yere yazınız.(Örnekte verildiği gibi) 

 

(Y) yarım ekmek       Bir bütün ekmek                                . 
 
 

(...) yarım elma       …………………………………………………….         
 
           
(...) yarım portakal    ……………………………………………………. 
  
             
(...) bütün karpuz    ……………………………………………………. 
 
 
(...) çeyrek pizza      ……………………………………………………. 
 
  
(...) yarım limon        ……………………………………………………. 
 



 
 

 

★ Aşağıdaki paragrafı okuyarak soruları cevaplayınız. 

  

 
 
 
 
 
 
 

1) Ceren’in alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerekirdi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Ceren markete bozuk peyniri götürdükten sonra neler yapmış olabilir? Kısaca 

yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Aldığımız ürün bozuk çıkarsa neler yapmalıyız? Açıklayınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Aşağıdaki harf panosu içine, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru doğal 
afetlerin isimleri gizlenmiştir. Bunları bularak boyayınız. 

K F I R T I N A E H 

A Ü E R O Z Y O N O 

S S E L L Y Ç I Ğ R 

I R D E P R E M H T 

R H E Y E L A N T U 

G D T A Y F U N A M 

Ceren evde eksik malzemelerin olduğunu fark etmiş. Akşam olunca sokaklarındaki 
markete gitmiş. Markette alışveriş yapmış. Evde malzemeleri yerleştirirken dolapta bir 
kavanoz zeytin olduğunu görmüş ve aldığı zeytinleri görünce canı sıkılmış. İçinden “Keşke 
almasaydım.“ diye geçirmiş. Daha sonra karnı acıkmış. Sandviç yapmak için marketten aldığı 
peyniri, domatesi ve zeytini çıkarmış. Tam o sırada burnuna çok kötü bir koku gelmiş. Peynire 
bakınca peynirin sarardığını görmüş ve kokunun ondan geldiğini anlamış.  Peyniri alarak 
paketine sarmış ve doğru markete gitmiş.  
 



 
 

A N K U R A K L I K 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                             
                        
                          

Deprem Öncesinde Yapılması 

Gerekenler: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

 

Deprem Anında Yapılması  

Gerekenler: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

 

Deprem Sonrasında Yapılması 

Gerekenler: 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………... 

 

 Yaşadığım yer deprem bölgesi olabilir. Ama deprem 
öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında neler 

yapmam gerektiğini bilmiyorum. Aşağıdaki kutuların içine 
neler yapmam gerektiğini yazarak bana yardım eder 

misiniz? 



 
Verilen örneği inceleyerek tablodaki sözcüklerin tekil ya da çoğul ad olduklarını belirtiniz. 
Yanında (*) işareti olan sözcükleri cümle içinde kullanınız.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

* …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

Sözcükler Tekil Ad Çoğul Ad 

* Çocuklar    

Para    

* Emel   

Annemler   

* Çeşme    

Elmalar   

Ankaralılar   

Ülke   

* Kalemler   

* Mağaza   

Örnek: 

 
 

4. HAFTA 
(25-29 TEMMUZ 2022) 

 



 
 Aşağıdaki metinde 7 tane yazım yanlışı yapılmıştır. Hatalı kelimelerin altını çizerek 

düzeltiniz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşağıda verilen harf panosu içinde soldan sağa doğru yerleştirilmiş tekil ve çoğul adları 
bulunuz. Tekil adların olduğu kutucukları kırmızıya, çoğul adların olduğu kutucukları 
maviye boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOT: Harf panosunda tekil ve çoğul adları bulduktan sonra geriye kalan harflerde 

Atatürk’ün bir mesajı gizli. Harfleri soldan sağa doğru birleştirerek cümleyi tamamlayınız. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 

B O T T S A A T 

Ü T A Ş L A R R 

Ç İ Ç E K L E R 

K Ö M A K A S Ğ 

Ü N O K U L Ç A 

İ Ğ N E L E R L 

I P A R A L A R 

Ş D E R G İ G Ü 

V E D Ü Ğ M E N 

“Şeftali bahçelerinin arasından bir yol geçiyordu. Her tar-

afa şeftali kokusu yayılmıştı. Yüksek dallardaki fazla olg-              

un şeftaliler, saplarından kurtularak yere dökülmüştü. Şeftalil-        

er, toplamakla bitmezdi.  

Akşam üzeri herkez bu bahçelere gelirdi. Sofralar kuru-  

lur, sohpetler edilirdi. Şeftali bahçelerinin ünü, her tarafta duy-

ulurdu. Onun için, meraklı insanlar buraya gelirdi...”  

 



 
1) Aşağıdaki bilgilere göre bir çetele tablosu hazırlayınız.                      

                                                                                     
Tablo: …………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Aşağıdaki bilgilere göre bir sıklık tablosu hazırlayınız. 
 
        Tablo: …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3) Aşağıdaki bilgilere göre bir şekil grafiği hazırlayınız.       
 
                                                           Grafik Adı: …………………………………………….. 

     
           Kitap Türleri 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    Aile Bireyleri 
                                                                                                                                
                                                                      

 Not: Her nesne ……………… kitabı göstermektedir. 
 

ETKİNLİK KİŞİ SAYISI 
  

  

  

  

İÇECEK TÜRÜ KİŞİ SAYISI 

  

  

  

  

  

Sınıfımızdaki öğrencilerin hafta sonu 
yaptıkları etkinlikler: 
Sinema: 7 kişi 
Tiyatro: 10 kişi 
Konser: 5 kişi 
Gezi: 2 kişi 
 

 

 

 

 

 

 

 
Çay bahçesinde sipariş verilen 
içecekler: 
Limonata: 4 kişi 
Çay: 6 kişi 
Kahve: 2 kişi 
Gazoz: 4 kişi 
Ayran: 1 kişi 
 

Aile bireylerinin biriktirdiği 
paralarla aldıkları kitap sayıları: 
Babam: 4 kitap 
Annem: 4 kitap 
Kardeşim: 2 kitap 
Ben: 3 kitap 
 



4) Aşağıdaki nesnelerin toplam sayısını örnekteki gibi toplama ve çarpma işlemi 
yaparak bulunuz. 

 5 + 5 + 5 = 15 
3 tane 5 = 15 
3 kere 5 = 15 

3 x 5 = 15 

  

  

  

 
5) Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Örnekteki gibi çarpma işlemi ile gösteriniz. 

TOPLAMA ÇARPMA 

3 + 3 = 6 2 x 3 = 6 

5 + 5 + 5 + 5 =  

4 + 4 + 4 =  

0 + 0 + 0 + 0 + 0 =  

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =  

1 + 1 + 1 + 1 =   

 
6) Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. Örnekteki gibi çarpanların yerini değiştirerek 
tekrar çarpınız. 

 
 
 
 
 

   7 
x 3 

 

 

   5 
x 4 

 

 

    9 
x  2 

 

 

   8 
x 4 
32 

 

   4 
x 8 
32 

 

 
 

 



 
Aşağıdaki kutucuklarda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yer kabuğunun ani, şiddetli sallanmasıyla oluşurum. Önlenemez bir doğa olayıyım. 
Fakat benim etkilerimden korunabilirsiniz. 
 
Ben neyim? …………………………… 
 
Benim etkilerimden nasıl korunabilirsiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Çok miktarda ve uzun süre yağan yağmurdan sonra gelirim. İnsanlar önlem alırlarsa 
hem benden korunabilir hem de beni engelleyebilirler. 
 
Ben neyim? …………………………… 
 
Benim etkilerimden nasıl korunabilirsiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

.  

Dağlık ve engebeli alanlarda eğim fazla olduğu için oluşurum. Meyilli yerlerden fazla 
yağışın yardımıyla büyük toprak kütlesi olarak aşağı inerim. 
 
Ben neyim? …………………………… 
 
Benim etkilerimden nasıl korunabilirsiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✶ Ülkemizde son 10 yılda meydana gelen depremleri araştırınız. Bu depremlerin  
hangi tarihlerde ve hangi illerde olduğunu yazınız. 

YIL ŞEHİR 

  

  

  

  

 

Hafiften kuvvetliye doğru sıralanabilirim: fırtına, kasırga, tayfun ve hortum. 
Engellenemez bir doğa olayıyım. Tayfun ve hortum, önüne gelen her şeye zarar verir. 
 
Ben neyim? …………………………… 
 
Benim etkilerimden nasıl korunabilirsiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Benim oluşmama, insanların büyük etkisi vardır. Toprak üzerindeki bitkileri yok 
ediyorlar. Su ve rüzgar verimli toprakları alıp gidiyor ve çölleşme başlıyor. Benden 
korunabilirsiniz. 
 
Ben neyim? …………………………… 
 
Benim etkilerimden nasıl korunabilirsiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dağlardan tepelerden kopan kar kütlesiyim. Önüme gelen her şeyi kar altında bırakırım. 
Benim nerelerde oluşacağım belirlenebilir. 
 
Ben neyim? …………………………… 
 
Benim etkilerimden nasıl korunabilirsiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 



BUZ KIRMA OYUNU  
    Çocuklar okul bahçesinde koşup duruyorlardı. 
Yanakları al al olmuş, burunları kızarıp dudakları 
morarmıştı. Soğuk yel, bedenlerini yalayıp geçiyordu. 
Bahçedeki yağmur birikintileri donmuştu. Çocuklar, 
çukurların üstünü kaplayan ince buz katmanlarını kırma 
yarışına girişmişlerdi. Buzlar ayaklarının altında çıtır çıtır 
çatlayıp dağıldıkça sevinçten uçuyorlardı. Böylece 
bahçede kuş gözü kadar çukurlarda bile buz koymadılar, 
ezdiler, dağıttılar. Derin çukurlardaki donmuş yüzeylerin 
altı su doluydu. Bunları kırarken dizlerine dek sulara battılar. 
     Buz kırma oyunu, zil çalıncaya dek sürdü. Sınıfa girer girmez titreyerek 
sobanın çevresine üşüştüler. Her yanları sızım sızım sızlıyordu. Ellerini 
hohlayarak koltuk altlarına sokuyor, tepinerek ayaklarını ısıtmaya çalışıyorlardı.  
 

Aşağıdaki 5 soruyu metne göre cevaplayınız. 

 

1. Metindeki olay hangi mevsimde geçmektedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

2.Hangi aylarda kar yağabilir? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Metindeki çocukların üşüdüklerini nasıl anlıyorsunuz? 

…………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Çocuklar, “Buz Kırma Oyunu” oynarken hangi tehlikelerle karşılaşabilirler? 

……………………………………………………………………………..……………………………………….. 

……………………………………………………………………………..……………………………………….. 

5. Siz de bu metnin içindeki çocuklardan biri olsaydınız bahçeye çıkarken nasıl 

giyinirdiniz? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

5. HAFTA 
(01-05 AĞUSTOS 2022) 

 



6. Aşağıdaki örnek cümleyi inceleyiniz. Siz de verilen cümlelere uygun birer 
neden veya sonuç ifadesi yazınız. 
 
                                        Terli terli soğuk su içtiği için hasta oldu.  
 
 
 

 Servisi kaçırdığım için .......................................................................................... 
 

 ..............................................................bu yüzden kitaplarla dolu bir odam var.  
 

 Hayatında ilk defa sinemaya gidecekti bu yüzden…………………………………………... 
 

 Çok çabaladı bunun sonucunda………………………………………………………………………. 
 

 ……………………………………………………….. için odasını temizledi. 
 

 Dengeli ve düzenli beslenirim bu sayede..……………………………………………………… 
 
 
7. Aşağıdaki tümcelerde yanlış yazılan sözcüğü bulup, doğrusunu  karşısındaki 
kutuya yazınız. 
 
   Her gün gaste okumalıyız.   

   Kirpit oyuncak değildir.    

   Dün ezzaneden ilaç aldık.  

   Sipor yapan insan sağlıklı olur.  

   Pisiklete binerken dikkatli olmalıyız.  

   Tiren geliyor.  

   Önlüğümün dümesi koptu.  

   Tırafik kurallarına uymalıyız. 

 

 

neden sonuç 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 



 

1) 45 şekerim vardı. 17’sini yedim. Kalan şekerlerimin 12 tanesini kardeşime 
verdim. Kaç şekerim kaldığını hesaplayınız?                                                                                                                                                                        

  
2) Otogardan hareket eden otobüste 32 yolcu vardı. İlk durakta 14 
yolcu indi,  9 yolcu bindi. Otobüsün kaç yolcu ile yola devam ettiğini 
bulunuz?                                                                                                                                                                      

                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

 
3) Bir satıcı, pazara getirdiği 70 yumurtanın 18 tanesini sattı. 23 tanesi de 
kırıldı. Satıcının kaç yumurtası kaldı?                                                                                                                          

 
                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

 
4) Mehmet’in boyu 1metre 23 santimetredir. Ablası, Mehmet’ten 24 santimetre 
uzundur. İkisinin boyları toplamı kaç metre, kaç santimetredir?  
 
 

                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

 

 
                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          



5)60 ‘a yuvarlanan en büyük sayı ile 30 ‘a yuvarlanan en küçük sayının 
toplamı kaç olur?  

 
                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

 
6)Bir sürahi, 12 bardak su alıyor. 3 sürahi suyun 18 bardağı içilince geriye kaç 
bardak su kalır? 

 
                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

 
7)Yağmur’un 3 düzine kalemi vardı. 1 destesini arkadaşına verdi. Yağmur’un 
kaç kalemi kaldı? 

 
8)Bir kümeste 46 tavuk vardır. Civciv sayısı tavuk sayısından 18 fazladır. 
Kümesteki tavuk ve civciv sayısını bulunuz? 

 
                                                    

                                                      

                                                      
 

                                        
 

          

 

 

 
                                                     

                                                       

                                                       
 

                                         
 

          



1) Güneş: Canım sıkıldı. Birlikte top oynayalım mı? 
     Özge: Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Top 
oynamak yerine ip atlayalım mı? 
 
Güneş ve Özge bireysel farklılıklara saygı 
duyduğuna göre nasıl bir çözüm bulmuş olabilirler? 
Yazınız. 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının harflerini Doğrucu Davut’a, yanlış 

olanlarının harflerini Yanlışçı Yavuz’a yazınız.       

           

a. İstediklerimiz alınmazsa ısrarcı olmalıyız, ağlamalıyız.                

b. Öncelikli olarak isteklerimizi almalıyız.                

c. İhtiyaçlarım varken isteklerimi alamam.               

d. Deftere ihtiyacım varken önce gofret alırım.          

e. Alışveriş sırasında her zaman ihtiyaçlarımız önce alınmalı.          

f. İhtiyaçlarım alınmasa da olur.                

g. İstekler aile bütçemize göre alınabilir.          

h. Paten yerine kış geldiği için ihtiyacımız olan botu almalıyız.           

i. İsteklerimi almak için para biriktiririm. 

j. Annem perdelerimiz olduğu halde perdeleri yenilemek 

istiyor.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ahmet o gün hem kalem kutusunu hem ev çalışmalarını evde unutmuş. 

Ahmet gün boyu hangi sorunları yaşayacaktır? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Davut 

Yavuz 

…………………
………………….
.................... 

…………………
………………….
.................... 



 

4) Aşağıdaki soruların yanıtlarını altlarına yazarak bulmacanın içerisinden 
bulunuz. 
 

a. Yılın on birinci ayı 
……………………………………………………… 
 
b. Haftanın ilk günü 
……………………………………………………… 
 
c. Aralık ayının içinde bulunduğu mevsim 
……………………………………………………… 
 
ç. Yılın ilk ayı 
……………………………………………………… 
 
d. Bir haftadaki gün sayısı 
……………………………………………………… 
 
e. Bir mevsimdeki ay sayısı 
……………………………………………………… 
 
f. Yaz mevsiminden sonra gelen mevsim 
……………………………………………………… 
 
g. Yılın son ayı 
……………………………………………………… 
 
ı. Haftanın ikinci günü. 
……………………………………………………… 
 
 

 

 



                                                

 

Aşağıdaki öyküyü dikkatlice okuyunuz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bularak yazınız. 
 

yalı: .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . 

düğün: . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. . 

armağan: .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .  

 

 

 

SÜNNET DÜĞÜNÜNDE 

Atatürk çocukları çok severdi. Bir yaz gecesi, İstanbul Boğazı’nda kayıkla gezintiye 

çıkmıştı. Kıyı semtlerinden Kanlıca önlerine geldiler. Yalılardan birinin bahçesi renkli 

ışıklarla, kâğıtlarla ve çiçeklerle süslenmişti. Büyük bir topluluk vardı ve eğleniyorlardı. 

Atatürk, yalıya yaklaşılmasını emretti. 

Kayık, yalının olduğu kıyıya yanaştı. Atatürk, bahçede bir sünnet düğününün 

olduğunu gördü. Hiç duraksamadan kayıktan indi. Bu mutlu güne katıldı. Atatürk’ün 

sevinci yüzünden okunuyordu. Sünnet olan çocuklar, anne ve babaları Atatürk’ün 

katılmasından dolayı çok mutlu oldular. Herkesin yüreğini bir neşe kapladı. Ortalığı bir 

bayram havası sardı. Artık daha bir coşkuyla, mutlulukla sünnet düğünü devam etti.  

Atatürk, ayrılacağı sırada çocukların babasını çağırdı. Ona bir çek uzattı:  

- Buraya uğrayacağımızı bilmediğimiz için hazırlıksız geldik. Yarın bankaya uğrar, 
parayı çekersiniz. Benim adıma çocuklara bir armağan alırsınız, dedi.  

Baba, çeki saygıyla aldı. Aynı saygı ile Atatürk’e: 

- Atam, dedi. Hiçbir armağan, sizin imzanızı taşıyan bu çek değerinde olamaz. İzin 
verin, biz bunu çocuklarımızın sonsuz övüncü olarak saklayalım... 

Bu ince düşünüşten son derece duygulanan Atatürk: 

- Peki! Siz bu çeki saklayın. Ama bankaya uğrayın ve çocukları benim adıma 
sevindirin, diyerek ikinci bir çek verdi. 

Nafiz EDGÜDER (Atatürk’ten Anılar) 

 

 

6. HAFTA 
(08-12 AĞUSTOS 2022) 

 



ÖRNEK 1 

ÖRNEK 2 

 Okuduğunuz öyküyle ilgili verilen soruların cevaplarını anlamlı ve kurallı cümleler 
kurarak yazınız. 

 
1. Atatürk, ne zaman gezintiye çıkmıştı? 

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

2. Atatürk, nerede gezintiye çıkmıştı? 

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

3. Atatürk, yalılardan birinin bahçesinde ne görüyor? 

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

4. Sünnet olan çocuklar ile anne ve babaları niçin çok mutlu oluyorlar? 

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

5. Sünnet düğünü nasıl devam ediyor? 

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

6. Çocuklara, kendi adına bir armağan alınmasını kim istiyor? 

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

 

Aşağıdaki tabloda karışık olarak verilen kelimeleri alfabetik sıraya göre yazınız. Örnekteki 
sıralamayı devam ettiriniz.  

 

 

 

 

KARIŞIK KELİMELER 
SÖZLÜK SIRASI 

Kitap Arkadaş 

Para Gazete 

Sayfa  

Okul  

Saat  

Arkadaş  

Kalem  

Resim  

Gazete  



Aşağıdaki nesneleri istenilen şekilde gruplayınız. Grup sayısını yazınız. 
 

                            

                            

                             
 
   2’şerli ………… grup olur. 4’erli ………… grup olur.        3’erli ………… grup olur. 
 
Aşağıdaki bölme işleminin  yapılışını dikkatle inceleyiniz. Örneğe uygun şekilde bölme 
işlemlerini yapınız.     

Bölünen 
4      2  (Dördün içinde iki; iki defa vardır.   6      3  Bölen 

    - 4      2  iki kere iki, dört eder.          - 6      2  Bölüm 
       0  Dörtten dört çıktı sıfır kalır.)     0  Kalan 
 

6 2  12 4  18 3  24 6  35 5  
        -            -             -           -           - 
 
 
 

15 3  14 7  27 3  40 5  32 4  
        -            -             -           -           - 
 
 
 
9 : 3 = ………  16 : 4 =………  28 : 4 =………  18 : 6 =………  25 : 5 =……… 
 

 
Aşağıdaki problemleri işlem yaparak çözünüz. 
 
1. Babam 6 kg domatesi 30 liraya aldı. 
Domatesin bir kilogramı için kaç lira 
ödemiştir? 
             

             

             

             

             

             

             

2. 4 deste çiçeği 8 vazoya eşit olarak 
yerleştirdiğimizde her vazoda kaç çiçek 
olur? 
             

             

             

             

             

             

             



Aşağıdaki saatlerin okunuşunu örnekteki gibi altına yazınız. 
 

    
 
Saat: 3.00  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 

 

    
 
…………………………..  …………………………..  …………………………..  ………………………….. 
 
 
Aşağıda yazılı olan saatleri görsellerdeki saatlere çiziniz. 
 

    
 
        Saat: 3.30           Saat: 1.45           Saat: 14.30          Saat: 6.45 
 

    
 
        Saat: 9.15           Saat: 22.00           Saat: 16.15          Saat: 4.00 
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1) Aşağıdaki atıkların altlarına, atılması gereken kovaların isimlerini yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Aşağıda verilen Dünya Haritası’nda Türkiye’yi bulup sarıya boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Aşağıdaki cümleleri uygun şekilde eşleştirerek tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

4) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trakya Bölgesinde yetişen, yağ sanayinde kullanılan bir bitki. 

6. Antalya ve çevresinde yetişen ve C vitamini deposu meyve. 

4. Karadeniz Bölgesi’nde yetişen kahvaltıların vazgeçilmez içeceği. 

3. Elması ile meşhur ilimizdir. 

5. Aydın ilimizin meşhur meyvesidir. 

7.Üzerinde tüyler olan Bursa’da yetişen sulu meyve. 

1. Kayısı meyvesinin en çok yetiştirildiği ilimiz. 

Ülkemizin üç tarafı<> 

Türkiye Kuzey Yarım<> 

Ülkemizin adı<> 

Ülkemiz bir<> 

Ülkemizin başkenti<> 

<>Küre’de yer alır. 

<>yarımadadır. 

<>denizlerle çevrilidir. 

<>Ankara’dır. 

<>Türkiye’dir. 



 
YE KÜRKÜM YE 

Nasrettin Hoca günlük giydiği elbiseler ile davet edildiği düğün ziyafetine gitmiş. 
Düğün yerinde kimse kendisine aldırış etmemiş, onu karşılamamış. Canı sıkılmış Hoca'nın. 
Bir koşu evine dönüp bayramlık kürkünü geçirmiş sırtına. Kürk o kadar yeniymiş ki pırıl pırıl 
parlıyormuş. Hoca hemen düğün yerine gelmiş. Onu kürküyle görünce büyük bir saygı 
göstermişler. Başköşeye oturtmuşlar. Önüne tabak tabak yemekler sıralamışlar. Hoca 
kürkünün ucundan tutup çorba tasına daldırmış birden.  
 -Ye kürküm ye diye bağırmaya başlamış.  
Düğün sahipleri şaşırıp sormuşlar: 
 -Ne yapıyorsun hoca, kürk yemek yer mi hiç? 
Hoca : 

-Bütün saygı ve ikram kürküme yapılmıştır. 
Öyleyse yemeği de o yesin! Demiş. 
 
1. Nasreddin Hoca, düğün ziyafetine ilk önce nasıl katılmış? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nasreddin Hoca’nın canı neye sıkılmış? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nasreddin Hoca’ya neden saygı gösterilmiş? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nasreddin Hoca, kürkünü neden çorbasına daldırmış? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Sizce düğün sahiplerinin davranışı doğru mudur? Neden? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. HAFTA 
(15-19 AĞUSTOS 2022) 

 



Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

 
Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

 
 

 
Aşağıda verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. 
1-) ödevlerini / yaptı / Yusuf / erkenden 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2-) çok / babam / müzik / sever / dinlemeyi 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3-) saçlarını / kardeşimin / taradı / annem 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4-) çiçekleri / Berfin / suladı / bahçedeki 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

AYŞE’NİN OYUNCAK BEBEĞİ 
 Doğum gününde babası Ayşe(  )ye çok güzel bir oyuncak 
almıştı(  ) Arkadaşı Elif(  ) bu bebeği çok beğendi(  ) Onunla oynamak 
istedi(  ) Elif bebeğe zarar vermeyeceğine söz verdi(  ) Ayşe bebeğini 
oynaması için Elif(  )e verdi(  ) Elif onunla oynamaya başladı(  ) 
Bebeğin uzun saçları ve güzel elbisesi vardı(  )  

Elif(  )in kardeşi bebeğin saçlarını kesti ve elbisesini yırttı(  ) 
Bu durum karşısında Elif ne yapacağını şaşırdı(  ) Arkadaşına verdiği 
sözü yerine getiremediği için çok üzüldü( ) Arkadaşından özür 
dileyip( ) yeni bir bebek alacağına söz verdi( ) 
 
 

 Tatile gidiyoruz( ) yaşasın(  )   Hangi sınıfta okuyorsun(  ) 
 Şimdi rahatladın mı(  )    Marketten ekmek(  ) domates(  ) elma aldık(  ) 
 Neden güldüğünü bilmiyorum(  )  Çantamda kalem(  ) defter ve kitap var(  ) 
 Evde hiç ekmek kalmadı(  )   Dolaptan pamuk verir misin(  ) 
 Tolga(  ) Eda(  ) İrem tahtaya kalktılar(  ) Ah( ) Dizim yaralandı( ) 

 



A.Aşağıdaki geometrik şekillerin özellikleriyle ilgili bilgileri tabloda uygun yere yazınız. 

B. Yukarıdaki soruda elde ettiğin geometrik şekilleri kullanarak bir çocuk parkı tasarlayıp, 
boyayınız. 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

GEOMETRİK CİSİM CİSMİN ADI YÜZEYLERİNDEN ELDE EDİLEN 
GEOMETRİK ŞEKİLLER 

  
 
 
………………………. 
 

……………………………………………….……………. 
 

 
 

 
 
 
………………………. 
 
 

……………………………………………….……………. 

 
 

 
 
………………………. 
 
 

……………………………………………….……………. 

  
 
……………………… 
 
 
 
 

……………………………………………….……………. 



C. Aşağıdaki resmi inceleyerek boşlukları doldurunuz. 
 

 
 
Yandaki şekilde; 
 
………….…….  tane kare var. 
 
………….…….  tane çember var. 

 
       ………….…….  tane dikdörtgen var. 
         
       ………….…….  tane üçgen var. 
 
 
Ç. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz, doğru seçeneği işaretleyiniz. 
1. Aşağıdaki şekillerden hangisi karesel bölgedir? 
A) B) C)          
 
  
 
 
2. Aşağıdaki şekillerden hangisi dikdörtgen prizmanın bir yüzüdür? 
A) B) C)          
 
 
 
 
3. Bora’nın kahvaltıda yediği peynirin kutusunun köşesi ve 
kenarı yoktur. Ancak 3 tane yüzeyi vardır.  
 
Buna göre peynir kutusu aşağıdaki şekillerden hangisine 
benziyordur? 
 
A) B)  C)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1) Aşağıda verilen harflerle başlayan kişi, yer, hayvan, bitki ve eşya adlarını bulup boşluklara 
yazınız. 

HARF KİŞİ ADI YER ADI HAYVAN ADI BİTKİ ADI EŞYA ADI 

A      

Z      

C      

D      

Y      

E      

K      

L      

M      

S      

Ş      

T      

B      

O      

N      

R      

G      

H      

İ      



2) Aşağıdaki Türkiye Haritası’nda komşularımızı ve denizlerimizin isimlerini uygun yerlere 
yazınız. Ders kitaplarınızın arkasında bulunan haritalardan yararlanabilirsiniz. 
 

 



 
KARGA İLE KARTAL 

              Kartal süzülüp koyun sürüsüne dalmış. Bir 
koyunu kapıp havalanmış. Bu durumu gören karga, 
kartala özenmiş. “Bunu ben de yapabilirim.” diye 
düşünmüş. Kanatlarını açmış, pençelerini germiş. 
Kartal gibi süzülerek bir koyunun sırtına konmuş. 
Koyunu kaldırmak istemiş, başaramamış. Çabaladıkça 
pençeleri koyunun yünlerine dolanmış. Karga 
ayaklarını kurtarmak istemiş, fakat kurtaramamış. 
Durumu gören çoban, kargayı yakalamış, ama bırakmamış. Evine götürüp kafese koymuş. 
Çoluk çocuğa göstermiş. 
              Kartala özenen zavallı karga, hem özgürlüğünü yitirmiş hem de gülünecek duruma 
düşmüş.                                                                                        

La Fontaine 
 

*Aşağıda verilen ilk 5 soruyu metne göre cevaplayınız. 
 

1. Karga, kartalın hangi hareketine özenmiş? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Karga, neden koyunu kaldırmaya çalışmış? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Karga, çobana nasıl yakalanmış? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Çoban, kargayı yakalayınca ne yapmış? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Karganın, kartala özenmesi sizce doğru bir davranış mıdır? Neden?      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

8. HAFTA 
(22-26 AĞUSTOS 2022) 

 



6. Aşağıda karışık olarak verilen cümleleri oluş sırasına göre sıralayarak yanındaki 
tabloya yazınız. 
 

 Babam elinde paketlerle içeri girdi. 

 Annem kapıyı açtı. 

 Babamın bize bir sürprizi vardı. 

 Kapının zili çaldı. 

 Kardeşimle bana ayakkabı almıştı. 

7. Aşağıdaki cümlelerde özel isimleri bularak altlarını örnekteki gibi çiziniz. 

 Hakan dün sabah okula geç kalmış.                    

 Kıtaların en büyüğü Asya Kıtası’dır. 

 Teyzem sonunda İstanbul’dan geldi. 

 Salgın hastalık Çin’den bütün ülkelere yayıldı. 

 Amcamlar Ataevler Mahallesi’nde oturuyorlar. 

 Kedim Tekir bahçede oynamayı çok seviyor. 

 TED Bursa Kolejinde okuyorum. 

 Şeker Portakalı isimli kitabımı 5 günde bitirdim. 

 Türkler tarihin her döneminde lider toplum olmuşlardır. 

 
Aşağıdaki cümleleri soru cümlesi haline getirerek altlarına yazınız. 

 Sarı boyalı ev daha güzel. 

………………………………………………………………….. 

 Sen de satranç oynamayı seviyorsun. 

………………………………………………………………….. 

 Filiz tatilde 12 kitap okumuş. 

………………………………………………………………….. 

 Tavşanlar en çok havuç severler. 

………………………………………………………………….. 

 Hafta sonları duş alıyorum. 

…………………………………………………………………... 

1  

2  

3  

4  

5  



1) Babam ayda 2 kere iş gezisine çıkıyor. Babam bir yıl boyunca kaç kere iş gezisine çıkar?  
                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

  
2) Günde 2 saat antrenman yapan futbolcu Taha, bir haftada kaç saat antrenman yapmış 
olur?  

                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

 
3) Berna’nın yüzme kursu 10 Haziranda başlayıp 10 Ağustos’ta bitmiştir. Berna’nın yüzme 
kursu kaç ay sürmüştür?   

                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

 
4) İpek ve Arda’nın boyları arasında 38 santimetre fark vardır. Arda’nın boyu 1 metre 50 
santimetre  ise, İpek’in boy uzunluğu kaçtır?   

                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

 
 



5) Ablamla birlikte haftada 35 bardak süt içiyoruz. Ablam günde 2 bardak süt içtiğine göre 
ben bir günde kaç bardak süt içiyorum?   

                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

 
6) Kemal’in bir adımı 50 santimetredir. Buna göre Kemal 9 metrelik yolu kaç adımda 
gidebilir?   

                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

 
7) Aynı bardak kullanılarak 5 bardak su ile bir sürahi doluyorsa, aynı büyüklükteki bardak 
kullanılarak aynı büyüklükteki 6 sürahiyi kaç bardak su doldurur? 

 
8)Annem topladığı 44 kilogram çileğin yarısı ile reçel yaptı. Kalan çileklerden 16 kilogramını 
sattığımıza göre kaç kilogram çileğimiz kalmıştır?  

                                                    

                                                      

                                                      

                           
 

                                        
 

          

 

 
                                                     

                                                       

                                                       

                            
 

                                         
 

          



 

 
 
 
Aşağıdaki soruların cevaplarını yandaki 
bulmacada uygun yerlere yazınız. 
1. Annemizin kız kardeşi. 
2. Babamızın erkek kardeşi. 
3. Babamızın annesi. 
4. Teyze, amca, dayı veya halamızın 
çocukları. 
5. Amcamızın veya dayımızın eşi. 
6. Annemizin veya babamızın babası. 
7. Babamızın kız kardeşi. 
8. Annemizin annesi 
9. Annemizin erkek kardeşi.

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) yazınız. 

Ailede iş bölümü yaparsak zamandan tasarruf etmiş oluruz. 

Evdeki işleri kız çocukları yapmalıdır. 

Oyuncaklarımızı toplamak annemizin görevidir. 

Aile içindeki işlerimizi yardımlaşarak yaparsak mutlu oluruz. 

Çocukların en önemli görevi derslerine planlı şekilde çalışmaktır. 

Aşağıda verilen görsellerden hangilerini tek başınıza yapabilirsiniz? İşaretleyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  5   6        
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         8    
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     4        

 

 

 

 

 

 



 

2-)  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 

subay 
Şemsi Efendi 

İlkokulu 
Kurmay Yüzbaşı Makbule dayısı 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Selanik Dolmabahçe Zübeyde 

 
A-)Atatürk’ün kız kardeşinin adı ……………………      ’dir. 

B-) Mustafa, okul hayatına ……………………………………………………’nde başladı.  

C-)Mustafa, …………………………………………okuluna devam ederken babası ölmüştür. 

Ç-)Mustafa, babası ölünce, annesi ve kız kardeşiyle birlikte ………………………nın çiftliğine gitti. 

D-)Mustafa, büyüyünce……………….……….olmak istiyordu. 

E-)Mustafa, harp akademisini bitirerek …………………oldu. 

F-)Türkiye Büyük Millet Meclisi, onu  ………………………..………….seçti. 

G-)Atatürk,  29 Ekim 1923’ te …………………………ilan etti. 

H-)Atatürk, 10 Kasım 1938’ de ………………………………... Sarayı’nda öldü 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz, doğru şıkkı işaretleyiniz. 

1. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Demokratik ailelerde herkesin söz hakkı 

vardır. 

B) Kararları ailede en büyük kişi verir. 

C) Ailelerde saygı ve sevgi çok önemlidir. 

 

2. Evde uyulması gereken kuralları kim ya 

da kimler belirlemelidir? 

A)Anne    

B)Anne ve baba      

C)Anne, baba ve çocuklar 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi evde uyulması 

gereken kurallardan biri olamaz? 

A)Yatış ve kalkış saatlerine uymak. 

B) Parmak kaldırarak konuşmak. 

C) Yüksek sesle müzik dinlememek. 

A. Ailede bireyler arasında yardımlaşma vardır.     

B. Herkes kendi arasında iş bölümü yapmıştır.              

C. Evde bütün işler annenin üzerindedir.

4. Yukarıdaki görsele göre, aşağıdakilerden 
hangisi söylemek doğru olmaz? 



 

 

AYI OLMAYAN AYI 

 

1. Ayı, kış mevsiminin yaklaştığını nasıl anlıyor? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

2. Adamlar ormana neden geldiler? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

3. Kış uykusundan uyanan ayı neden şaşırıyor? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 



4. Ustabaşı, uykusundan uyanan ayıya ne diyor? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 

 

5. Başkan, ayının ayı olmadığını kanıtlamak için onu nerelere götürüyor? 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………..………………………..……………………………………………… 

…………………..………………………..…………………………………………………………………..……… 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Sence, ben  Ayı mıyım? 
Neden böyle düşünüyorsun? 


