2. HAFTA

TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

TÜRKÇE

KARGA İLE TİLKİ
Bir varmış, bir yokmuş. Ala bir karga varmış. Ala karga çok acıkmış. Penceresi açık bir
eve girmiş. Mutfaktan kocaman bir peynir kapıp uçmuş. Bir ağaca konmuş. Peynirin kokusunu
alan tilki ağacın altına gelmiş. Hayran hayran karganın ağzındaki peynire bakmaya başlamış.
Tilki :
- Günaydın, karga kardeş! Çok güzelsiniz. Size bakmaya doyamıyorum. Sesiniz de tüyleriniz
gibiyse ormanın kralı siz olursunuz, demiş.
Karga, bu sözlerden çok etkilenmiş. Kendini ormanın en güzel hayvanı sanmış. Tilki devam etmiş:
- Karga kardeş, o güzel sesinizle bir şarkı söyler misiniz?
Karga derin bir nefes almış. Şarkısını söylemek için açmış ağzını :
-“Gaaaak!” diye o kötü sesiyle ötmüş. Ağzındaki peynir düşmüş. Tilki peyniri kapmış. Bir lokmada
yalayıp yutmuş.

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayın.

1. Ala karga eve nereden girmiş?

3. Tilki niçin kargaya iltifatlar etmiş?

2. Karga “gaaak” deyince ne olmuş?

4. Tilki, kargada peynir olduğunu nasıl anlamış?
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TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

TÜRKÇE

 Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı bir cümle olacak şekilde
altına yazın.
akrabalarımı – yurt – bayramda –dışından – geldi
……………………………………………………………………………………………………………….
oynarken – ucu – iyice – top – bahçede – yırtıldı - ayakkabımın
……………………………………………………………………………………………………………….
emekli – babam – kırmızı – aldı – araba – bir - olunca
……………………………………………………………………………………………………………….

 Aşağıdaki kelimelerin doğru yazılışlarını karşısına yazalım.
 çarşanba .............................

 çenber ...........................

 hırhız ...................................

 körpü .............................

 yalnış ..................................

 şiyir ................................

 kirbit ....................................

 yanlız ............................

 perşenbe .............................

 traş ................................

 kumpara ..............................

 pilastik ...........................

 gurup ...................................

 tiren ...............................

 Metinde ayraçlarla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri kullanalım.
– Tamam dedi küçük kırmızı tavuk ( ) Ben buğdayları tek başıma keserim ( ) Buğdayları
kesen kahramanımız değirmende buğdayları öğüterek un elde etti ( ) Elde ettiği undan çok
güzel kurabiyeler yaptıktan sonra arkadaşlarına sordu ( )
– Kim bana kurabiyeleri yememde yardımcı olacak ( )
– Tamam dedi tembel köpek şu anda dinleniyorum ( ) Biraz dinlenip etimi ( ) kemiklerimi
yedikten sonra sana yardım ederim ( )
- Neeeee ( ) Kurabiye mi dedin ( ) Hemen geliyorum.
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TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

MATEMATİK

 Aşağıdaki saatleri uygun şekilde çizelim.
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 Tabloyu tamamlayıp soruları cevaplayalım.
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3. Ayın 7. günü hangi gündür?

4. Haziran ayında kaç cuma vardır?

5. Haziran ayının son günü hangi gündür?

1. Takvimde belirtilen ay hangisidir?
6. Haziran ayının ikinci haftasının Salı günü,
2. Haziran ayı kaç gündür?
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ayın kaçıncı günüdür?

TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

MATEMATİK

 Aşağıdaki problemleri çözelim.

8 TL

……..

………

………
.

1. Tanesi 8 TL olan oyuncaklardan 4 tane

3. Ali’nin yukarıdaki kadar parası vardır. Ali

alırsam satıcıya kaç TL vermeliyim?

parasının 46 TL sini harcarsa geriye kaç TL si
kalır?

4. Tanesi 50 kuruş olan çikolatalardan
2. Yukarıdaki paraların toplamıyla
aşağıdakilerden hangisini alamam?
A. 25 TL’lik defter.
B. 36 TL’lik kitap.
C. 28 TL’lik suluk.

3 tane alırsak aşağıdakilerden hangisini
öderiz?
A. 1 TL 25 kuruş
B. 1 TL 50 kuruş
C. 1 TL 75 kuruş

 Aşağıdaki bilgilerden doğru olana ( D ) , yanlış olana ( Y ) koyalım.
(......) 3 tane 50 kuruş 1 TL’ye eşittir.
(......) 1 TL 10 tane 10 kuruşa eşittir.
(......) 4 tane 5TL, 20 TL ye eşittir.
(......) 1 TL’nin içinde 4 tane 25 kuruş vardır.
(......) 2 tane 25 kuruş 2TL’ye eşittir.
(......) 5 tane 1 TL, 5 TL’ye eşittir.
(......) 4 tane 10 TL, 50 TL’ye eşittir.
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HAYAT BİLGİSİ

 Aşağıdaki tedbirleri deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında olarak
gruplandıralım.
 Hızla dışarı çıkmalıyız.

 Evler sert zemin üzerine yapılmalıdır.

 Tatbikatlar yapılmalıdır.

 Açık bir alanda beklemeliyiz.

 Depreme dayanıklı evler yapılmalıdır.



 Pencerelerden uzak durmalıyız.

 Deprem çantası hazırlanmalıdır.

 Yaşam üçgeni oluşturmalıyız.

 Sakin olunmalıdır.

DEPREM ÖNCESİNDE

Sağlam olmayan binalar güçlendirilmelidir.

DEPREM SIRASINDA

DEPREM SONRASINDA

……………………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………………

 Aşağıdaki boşluklara yönleri doğru olarak yazalım. Cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde
dolduralım.

………………….
.

………………….
.

………………….
.

………………….
.

 Güneş’in doğduğu yöne ............... denir.
 Güneş’in battığı yöne ................ denir.

 Kuzey’in tersi olan yöne .................…denir.
 Sırtımız güneyi gösterirken önümüz ..................... gösterir.
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