3. HAFTA

TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

TÜRKÇE

OYUN ALANI
Ercan ile Erdinç, aynı semtin çocuklarıydı. Evlerinin bulunduğu sokak ve gittikleri okul ayrıydı,
ama çoğu zaman birlikte oynarlardı. Semtlerinde apartman yığınları arasında kalmış boş bir
alan vardı. Çevredeki tüm çocuklar burada toplanırdı. En çok futbol oynanırdı. Sonradan alanın
bir köşesine basket potası yerleştirildi. Kimi çocuklar da basket oynamaya başladı. Pazar günleri
çocuklara bazı babalar da katılırdı. Bu top meraklısı babalar semt çocuklarından iki takım bile
oluşturmuşlardı. Okul çağına yeni girmiş miniklerin oynaması için alanın köşesinde bir yer
düzenlenmişti. Küçükler de orada top peşinde koşup, oynuyorlardı. Ne var ki o güzel günler
sona erdi. Semtin oyun alanına otopark yapıldı. Çocuklar da açıkta kaldılar. Kimi zaman
evlerinin önündeki araba yolunda top oynamaya çalışıyorlardı. Ama eski neşeleri yoktu. Yoldan
geçenler:
- Burada top oynanır mı? diye çıkışıyorlardı.
İlk katlarda oturanlar ise:
- Camları kıracaksınız, diyerek çocukları kovalıyorlardı. Bu da onların canını sıkıyordu. Çocuklar
boş zamanlarında oynayacak yer bulamadıklarından aylak aylak gezmekten sıkıldıkça
birbirlerine sataşıyorlardı. Oysa oyun varken çok mutluydular.
Gülten DAYIOĞLU

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayın.
1. Oyun alanları kalmayan çocuklar nerede
oynamaya başladılar?

3. Okul çağına yeni girmiş minikler nerede
oynuyormuş?

2. Okuduğunuz hikâyenin ana fikri (düşüncesi)

4. Çocukların oyun oynadıkları alan nasıl bir

nedir?

yermiş?
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TELAFİ HAFTASI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

TÜRKÇE

 Aşağıdaki cümlelere uygun noktalama

işaretleri koyalım.
Nerede ?

Nasıl ?

1. Cümlelerin hangisinde yukarıdaki iki
sorunun da cevabı vardır?
A. Otobüste uyuya kalmış.



Çocuklar (

) Sıraya geçer misiniz(

)



Eyvah( ) Yolumu kaybettim(



Saygıdeğer babacığım( ) Bu iyiliğinizi

)

unutmayacağım( )

B. Bitkin bir halde odasında yatıyor.
C. Muz kabuğuna basınca düşmüş.



Arif(



Dikkat(

2. Bizim Ali ............................ gitti, üniversite



Elini(

okudu.

) çok komik bir fıkra anlattı(
) kamyon çıkabilir(

B. Ankara’da
C. İAnkara’yı

I. esir - tutsak

)

) yüzünü yıkarken suyu boşa

akıtma(

Noktalı yere hangisi gelirse “nereye?”
sorusunun cevabı olur?
A. Ankara’ya

)

)



Hey(

) Nereye gidiyorsunuz(



İmdat(



Lütfen(

) Çöpleri yere atmayınız(



Yetişin(

) Tilkiler tavuklara saldırıyor(



Sayın veliler(

) hırsız var(

)

)
)
)

) Çocuklarımıza yardımcı

olalım( )

II. suç - ceza
III. kırmızı - al



Oley(

IV. yaşlı - genç



Toplu iğne elime battı( )



Sınavdan yüz mü aldın( )



Vayy( ) Çok güzel( ) Nereden aldın( )



Canım yavrum( ) Seni çok seviyorum( )



Tühh( ) Keşke söylemeseydim( )



Satıcıya balon kaç para, diye sordu( )



Kalemimi( ) silgimi çantama koydum( )



Ödevlerini hep zamanında mı yapar( )



Ahh( ) Canım çok yanıyor( )



Seneye hangi okula gideceksin(

3. Yukarıdaki kelime gruplarından hangileri
eş anlamlıdır?
A. I - II

B. I - III

C. II – III

4. Cümlelerin hangisinde sebep ve sonuç
birlikte verilmiştir?
A. Karanlık odada uyumayı sevmem.
B. Selim’in çalışkanlığı hepimizin dikkatini
çekiyordu.
C. Yavaş olduğu için otobüse yetişemedi.
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) Yarın lunaparka gidiyoruz( )

)
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MATEMATİK

 Aşağıdaki uzunlukları uygun şekilde dönüştürelim.
326 cm = ……………… m + …………….. cm

5 m + 27 cm = …………………………….. cm

285 cm = ……………… m + …………….. cm

3 m + 2 cm = …………………………….. cm

443 cm = ……………… m + …………….. cm

8 m + 33 cm = …………………………….. cm

302 cm = ……………… m + …………….. cm

1 m + 3 cm = ….………………………….. cm

123 cm = ……………… m + …………….. cm

5 m + 99 cm = …………………………….. cm

16 cm
cm

1. 9 Metre uzunluğundaki bir kumaşın 2 m

14 cm
cm

8 cm

 Aşağıdaki problemleri çözelim.

20 cm’si ile etek, 3 m 45 cm’si ile pantolon
dikildi. Geriye ne kadar kumaş kaldı?
9 cm

A. 3 m 25 cm
B. 3 m 30 cm
C. 3 m 35 cm

3 cm

3. Yukarıdaki şekil 4 farklı dikdörtgenden
oluşmaktadır. Verilen uzunluklara göre bu
şeklin çevresi kaç cm’dir?
A. 90 cm

B. 100 cm

C. 110 cm

7 m 45 cm

2. Bir marangoz yukarıdaki uzunlukta 1
tahtanın ucundan 1 m 50 cm lik kısmını
kesiyor. Marangozun elinde kaç cm lik tahta
kalır?
A. 595 cm
B. 695 cm
C. 495 cm
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4. Kısa kenarı 12 metre olan bir bahçenin
uzun kenarı kısa kenarının 2 katıdır. Bu
bahçenin çevresi kaç metredir?
A. 72
B. 96
C. 98
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MATEMATİK

 Aşağıdaki problemleri çözelim.

10 litre

3. Yukarıdaki damacana yanındaki sürahiyi 5
kez tam olarak doldurabiliyor. Buna göre
sürahi kaç litre su alır?
A. 5

( 1 birim )

B. 3

C. 2

1. Yukarıdaki şekilde boyalı alan boyasız
alandan kaç birim kare eksiktir?
A. 50

B. 52

C. 54
4. Bir inekten 10 litre süt sağan Hasan Amca
60 litre süt için kaç inek sağmalıdır?
A. 6

B. 8

C. 10

Günde yarım
litre süt içiyorum

( Yarım birim )
5. Yukarıdaki çocuk 2 haftada kaç litre süt
içer?
2. Yukarıdaki boyalı alan kaç yarım birimden
oluşmuştur?
A. 34

B. 36

C. 38

A. 14
B. 7
C. 8
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FEN BİLGİSİ

 Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazalım.
( ..... ) Şehir elektriği insanı öldürebilir.
( ..... ) Bir prize iki veya üç fiş takabiliriz.
( ..... ) Direklerden sarkan elektrik tellerini tamir etmeliyiz.
( ..... ) Aşırı ısınan elektrikli araçların yanına yanabilecek maddeler koymamalıyız.
( ..... ) Prize ıslak elle dokunmak tehlikeli değildir.
( ..... ) Piller elektrik çarpmasına yol açmazlar.
( ..... ) Elektrik, dikkatli kullanılmadığında yaralanmalara sebep olabilir.
( ..... ) Kopmuş elektrik tellerini kenara çekmeliyiz.

 Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle
tamamlayalım.

I- Eskimiş elektrik tesisatı yenisiyle
değiştirilmelidir.

elektrik

akünün

doğaya

pilin

Şehir elektriği

batarya

II- Bozulan bütün elektrikli aletleri kendimiz
tamir edebiliriz.
1. Yukarıdaki ifadeler için hangisi
doğrudur?
A. I yanlış, II doğru

 ............ enerjisi fazla değildir.

B. I doğru, II yanlış
C. Her ikisi de doğru

 Saçlarımızı kurutmada kullandığımız saç
kurutma makinesi ..................... ile çalışır.
 Cep telefonu, dizüstü bilgisayar..................
ile çalışır.

Elektriğin dikkatsizce kullanılması sonucu
meydana gelen olaya ............. denir.

 .................. sağladığı enerji pile göre daha
fazladır.

2. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A. elektrik kullanım
B. elektrik çarpması
C. elektrikli alet
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 .................. enerjisine fazla ihtiyaç
duymayan aletler pille çalıştırılabilir.
 Kullanılan piller rastgele ..................
atılmamalıdır.
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HAYAT BİLGİSİ

 Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazalım.
( … ) Hayvanların sadece etinden faydalanırız.
( … ) Marul ve lahana gibi bitkilerin yapraklarını besin olarak kullanırız.
( … ) Tavukların sadece yumurtasından faydalanırız.
( … ) Ağaçların meyve verebilmesi için onlara düzenli olarak su vermeliyiz.
( … ) Bitki ve hayvanların insan yaşamında bir etkisi yoktur.
( … ) Tüm bitkilerin meyvesi vardır.
( … ) Bazı hayvanların hem etinden hem sütünden faydalanırız.
( … ) İnsan olarak doğaya ve canlılara karşı sorumluluklarımız vardır.
( … ) Ördek hem etinden hem sütünden faydalandığımız bir hayvandır.

 Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeler yazalım.
yaprak

farklı

yaşamında

kökü

et

ot

besin

yumurta

ürün

güneşe

suya

süt

 Her mevsim ................................. sebze ve meyveler yetişir.
 Bitkiler insan ................................. önemli bir yer tutar.
 Bazı hayvanlar sadece ................................. ile beslenir.
 Bazı bitkilerin sadece ................................. kısımları yenir.
 Havuç, turp gibi sebzelerin ................................. ile besleniriz.
 Bitki ve hayvanlardan ……………….. alabilmemiz için onlara iyi bakmalıyız.
 Bitkiler yaşamaları için …………………………….. ihtiyaç duyarlar.
 Hayvanlardan ………………. , …………………. ve …………………….. elde ederiz.
 Bitkiler çevremizi güzelleştirdiği gibi bize ……………………. olarakta işimize yarar.
 Doğadaki tüm canlılar ………………… ihtiyaç duyar.
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