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ADI:

SOYADI:

OYUN ZAMANI
İki resim arasındaki farkları bulalım. Resimleri istediğimiz renge boyayalım.

Verilen sudokuları çözelim.
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‹ST‹KLÂL 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

İstiklal Marşı’nı ezberleyelim.
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SIFATLAR(ÖN ADLAR)
İsimlerin önüne gelerek biçimini, rengini, sayısını, durumunu ve yerlerini 
belirten sözcüklere ön ad (sıfat) denir. Bir ismin önünde birden fazla 
ön ad bulunabilir.

Verilen cümlelerde sıfat olan kelimelerin altını çizelim.
* Yaşlı teyze, yeşil kabanını giydi.

* Genç kadın karşıdan karşıya geçerken yolu kontrol etti.

* 1881’ de sarı saçlı, mavi gözlü bir çocuk doğdu.

* O bir anda küçük çocuğa gülmeye başladı.

* Taze meyveler tam bir vitamin deposudur. 

-Cı, -LI, -LIK, -SIZ, EKLERİ

-cı, -lı, -lık, -sız
Ekleri hızlıca oku. 
cılılıksız cılılıksız işte ezberledin!
Bu ekler geldiği kelimeye yeni bir anlam kazandırır.

Kelime köklerine -cı -lı -lık -sız eklerinden uygun olanı getirerek 
yeni kelime oluşturalım.

Kelime Kökü
eski
av
yeni
Türk
kulak
diş
ev
aş

Yeni KelimeKelime Kökü
yemek
yol
hız
akıl

yardım
kitap
balık

Yeni Kelime
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Bu sayfaya en güzel yazınla İstiklal Marşı’mızı yazalım.
Verilen resmi boyayalım.

4. Bir manavda 15’er kilogramlık 7 kasa portakalın 85 kilogramı satıldı.
Geriye kaç kilogram portakal kaldı?

5. Şermin 850 gram unun 350 gramını bazlama ve 275 gramını gözleme
yapmak için kullandı. Geriye kaç gram un kaldı?

6. Ramazan dayı pazardan, 3 kg elma, 1 kilogram çilek, 2 kilogram
muz ve 1 tane karpuz aldı. Ramazan dayının aldığı meyvelerin kütleleri
toplamı 9 kilogramdır. Buna göre karpuzun kütlesi kaç kilogramdır?  

7. Tanesi 50 kr. olan limonlardan 7 tane. Kilogramı 3 lira olan biberden 
1 tane alan bir kişi, aldığı ürünlere kaç lira kaç kuruş öder? 

8. Bir matematik sorusunu Ali 55 saniyede, Fırat 1 dakikada çözmüştür.
Hangisi bu soruyu daha erken çözmüştür? 

9. Bir bütünü dört eş parçaya bölersek elde edeceğimiz her bir parçaya 
ne denir? Yazalım. 

10. Verilen kesirlerin okunuşlarını yazalım.

................................................ ................................................
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Verilen metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.

                 SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI
        Köyün birinde, havalar biraz soğuyunca saman fiyatları 
yükselmiş. Fiyatlar yükselince, herkes elindeki samanları satmış. Bir tek 
Tekin dayı, alıcıların tüm ısrarlarına rağmen satmamış samanını. 
-Tekin dayı, samanlığın ağzına kadar saman dolu, niye satmazsın 
saklarsın samanını, diye sorduklarında hep aynı cevap verirmiş:
-Sakla samanı gelir zamanı, dermiş. Mart ortasına doğru alıcılar yine 
kapısına dayanmışlar.
-Dayı, bak kış bitiyor, baharın ucu göründü  görünecek, gel sat şu 
samanı, demişler.
Tekin dayının cevabı yine aynı olurmuş:
-Sakla samanı gelir zamanı.
-Ne zaman dayı?
Bahar göründü diyoruz sana; bak demedi deme, elinde kalacak saman. 
Dayının cevabı değişmezmiş:
-Sakla samanı gelir zamanı.
Ortalık ısınmaya, ağaçlar yapraklanmaya başladığı bir gece, birden 
hava dönmüş. Fırtına , yağmur derken lapa lapa kar yağmaya başla-
masın mı? Sabah uyananlar her yeri kar örtülü bulmuşlar. Koyunlar, 
sığırlar ağıllarda kapalı kalmışlar. Kimse otlatmaya çıkaramamış hayvan-
larını.
   Samanı  tükenen koşmuş Tekin dayıya:
-Aman dayı, aman bana bir çuval saman!
-Yaaa, demiş Tekin dayı , “Ne demiştim ben size, sakla samanı gelir 
zamanı.” Boyunlarını bükmüş ötekiler: 
-Ne desen haklısın, dayı.
Saman olduğunu duyan koşmuş Tekin dayıya. Çevre köylerden de 
alıcılar çıkınca samanın çuvalı altın değerine çıkmış. Tekin dayı, mart 
sonunda sattığı çuval çuval samanla koca bir han yaptırmış. Han kapı-
sının üstüne şöyle yazdırmış: Sakla samanı, gelir zamanı, bahar zamanı, 
sattım samanı, yaptırdım bu hanı.

Matematik Çalışmaları

 

Saatlerin üzerine akrep ve yelkovan çizerek verilen saatleri
ayarlayalım. Altına saatin okunuşunu yazalım.

Saat: 18.55
.......................

Saat: 14.15
.......................

Saat: 17.45
........................

Verilen boşlukları uygun ifadeler ile dolduralım.

1 saat, ................ dakikadır.

1 gün, ................ saattir.

1 ay, ................ gündür.

1 hafta, ................ gündür.

1 yıl, ................ haftadır.

1 yıl, ................ gündür.

1 yıl, ................ aydır. 1 ay, ................ haftadır.

Karışık Problemler
1. Hülya, gitar kursuna kayıt yaptırdı. Bir yıl süren kursa 37 gün gitmedi.
Hülya, gitar kursuna bir yılda kaç gün gitmiştir?

2. Fatih, kumbarasına her gün 75 kr. atıyor. 20 gün sonra kumbarasında
kaç lira kaç kuruş birikir?

3. 8 TL parası olan Sibel, 275 kuruşa kek, 350 kuruşa da meyve suyu
almış. Sibel’in geriye kaç lirası kaç kuruşu kalmıştır? 
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Alıntıdır.
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SORULAR
1.Hikâyenin kahramanları kimlerdir?
................................................................................................................................
2.Saman fiyatları neden yükselmiş?
................................................................................................................................
3.Tekin dayı samanı hangi mevsimde satmış?
................................................................................................................................
4.Tekin dayı samanı satınca ne yaptırmış?
................................................................................................................................
5.Tekin dayı samanını satmasını söyleyenlere nasıl cevap veriyormuş?
................................................................................................................................
6.”Sakla samanı gelir zamanı” atasözünün anlamı nedir? Araştırıp 
yazınız.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Yanda verilen çizimde hangi 
deyim anlatılmaktadır? 
Deyimi ve anlamını bulalım.
Çizimi boyayalım.

Deyim:................................................................................................................................
Anlamı:...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
......................................................................................................................................

DENEY ZAMANI

Şarşırtan Fırıldak
1. Beyaz bir kartonun üzerine kulplu büyük bir fincan
koyup etrafını çizin. Çizdiğiniz daireyi kesip çıkarın.

2. Daireyi, cetvel ve kurşun kalem kullanarak sekiz
eşit parçaya bölün.

3. Bu bölümlerin hepsini sırasıyla, kırmızıya, yeşile 
ve maviye boyayın.

4. Dairenin ortasına raptiyeyle bir delik açın ve bir
kürdanı bu delikten yarısına kadar sokun.

5. Kürdanı bir kamışın(pipetin) içine oturtun. Öbür
elinizle daireyi mümkün oldukça hızla çevirin.
Gördüklerinizi aşağıya not alın.
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Verilen işlemleri yapalım. Problemi çözelim.
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323252415877

74669190107010

Manav Hayri amca, birinde 25 kg, diğerinde 17 kg patates olan iki
çucaldaki patatesleri karıştırıp her birinde 7 kg olacak şekilde torbalara
koydu. Hayri amca kaç torba kullanmıştır?

Verilen işlemleri yapalım. Problemi çözelim.

Bir okulda 20 sınıf, her sınıfta 19 sıra vardır. Bu okulda kaç sıra vardır?
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