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17. HAFTA 

  

SALYANGOZ VE EVİ 

 
 

Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı  

kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşırlar.  

Bir zamanlar, evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan 

sevimsiz bir salyangoz yaşarmış .Üstelik evinin rengi 

de hiç hoşuna gitmezmiş. Bizim salyangoz, kelebek  

ve uğurböceğini çok severmiş. Arada bir onlarla  

dertleşir, sırtında taşıdığı evi onlara şikayet edermiş. 

”Ah keşke!” dermiş. ”Evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım. Hadi taşıyorum, bari sizin ki gibi 

bol desenli ve renkli olsaydı.” Kelebek ve uğurböceği bir gün salyangoza; ”Sevgili arkadaşımız!” 

demişler. ”Hani evim renkli olsun diyorsun ya, biz çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtıl var. Seni 

ona götürürsek eğer, evini rengarenk boyar.” Salyangoz buna çok sevinmiş. ”Ne duruyoruz! Hemen 

gidelim.” demiş. Böylece düşmüşler yola. Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl, 

boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya başlamış. Sonunda salyangozun evine çok güzel desenler 

çizmiş. Salyangoz yeni görüntüsünü beğenmiş beğenmesine ama yine de evinin sırtında olması onu 

çok üzüyormuş. Dönüş yolculuğunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış. Kelebek ve 

uğurböceği öyle ıslanmışlar ki, sele kapılmaktan zor kurtulmuşlar. Oysa salyangoz hemencecik 

evinin içine girmiş. Yağmur dinip de evinden dışarı çıkınca, arkadaşlarının perişan halini görüp 

üzülmüş. Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş: ”İyi ki saklanabileceğim bir evim var. Rengi 

olmasa da, beni yağmurdan koruyor ya.” Sevimli salyangoz bu olaydan sonra bir daha hiç 

üzülmemiş ve şikayet etmemiş. 

  

 
• Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

 
 

1) Yazar salyangozları hangi hayvana 

benzetiyor? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

2) Salyangoz neden şikâyet edermiş? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3) Arkadaşları salyangozun üzüldüğünü 

görünce ona ne teklif etmişler? 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

• Aşağıda aynı renk içindeki kelimeleri sözlük 

sırasına göre sıralayınız. 

öğretmen manav 
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Bursa Bolu 

Bilecik Burdur 

Yazar salyangozları kaplumbağaya 

benzetiyor. 

Salyangoz sürekli evini sırtında taşımak 

zorunda olduğundan şikayet edermiş. 

Ressam olan bir tırtırlın evini boyayabileceğini 

teklif etmişler. 
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Bir olayın gerçekleştiğini veya bir özelliğin var olduğunu belirten cümlelere 

olumlu cümleler denir. Bir olayın gerçekleşmediği veya bir özelliğin olmadığı 

cümlelere olumsuz cümleler denir.  

-me, -ma ekleri olumlu cümleleri olumsuz yapar. 

‘Yok’ kelimesi cümleleri olumsuz yaparken ‘Var’ kelimesi cümleleri olumlu 

yapar. 

 

❖ Aşağıdaki olumlu cümleleri -me, -ma 

eklerini kullanarak olumsuz yapınız. 

1) Akşam ödevlerimi yaptım. 

- Akşam ödevlerimi yapmadım. 

2) Teyzemler köyden geldiler. 

…………………………………………………………………. 

3) Bu sabah banyo yaptım. 

…………………………………………………………………. 

4) Yemek yiyorum. 

…………………………………………………………………. 

5) Annem pasta yapacak. 

…………………………………………………………………. 

6) Resim yapmayı seviyorum. 

…………………………………………………………………. 

7) Semih bugün okula geldi. 

…………………………………………………………………. 

8) Engin şekerleri getiriyor. 

…………………………………………………………………. 

9) Yarın kar yapacak. 

…………………………………………………………………. 

❖ Aşağıda verilen olumsuz cümleleri olumlu 

yapınız. 

1) Müzik dinlemeyi sevmiyorum. 

…………………………………………………………………. 

2) Ömer ödevlerini yapmıyor. 

…………………………………………………………………. 

3) Mehmet akşam yemeğini yemedi. 

…………………………………………………………………. 

4) Akif şiir okumuyor. 

…………………………………………………………………. 

5) Emre arkadaşını çağırmadı. 

…………………………………………………………………. 

6) Zehra seksek oynamayı bilmiyor. 

…………………………………………………………………. 

7) Muharrem tiyatroya gitmeyecek. 

…………………………………………………………………. 

8) İrem yüzmekten hoşlanmıyor. 

…………………………………………………………………. 

9) Göktuğ hızlı koşamaz. 

…………………………………………………………………. 

 

Teyzemler köyden gelmediler. 

 

Bu sabah banyo yapmadım. 

Yemek yemiyorum. 

Annem pasta yapmayacak. 

Resim yapmayı sevmiyorum. 

 

Semih bugün okula gelmedi. 

 

Engin şekerleri getirmiyor. 

Yarın kar yağmayacak. 

Müzik dinlemeyi seviyorum. 

Ömer ödevlerini yapıyor. 

 

Mehmet akşam yemeğini yedi. 

Akif şiir okuyor. 

 

Emre arkadaşını çağırdı. 

 

Zehra seksek oynamayı biliyor. 

Muharrem tiyatroya gidecek. 

İrem yüzmekten hoşlanıyor. 

Göktuğ hızlı koşar. 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

❖ Aşağıdaki geometrik cisimlerin isimlerini altlarına yazınız. 

 . 

………………………. ………………………. ………………………. 

………………………. ………………………. ………………………. 

❖ Aşağıdaki geometrik cisimlere benzeyen, günlük hayattan örnekler veriniz. 

. 

 

 

 

KÜP SİLİNDİR DİKDÖRTGEN PRİZMA 

KARE PRİZMA ÜÇGEN PRİZMA KÜRE 

Küp şeker, rubik oyun küpü, zar, … 

Pil, boru, kalem, kavanoz, …. 

Kitap, kitaplık, sandık, … 

Buzdolabı, lego oyuncak, … 

Top, Dünya, Gezegenler, … 

Evlerin çatıları, çadır, … 
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1)  

 

 

Yukarıdaki çadırın benzediği geometrik cismin 

adı nedir? 

A) Küp B) Üçgen Prizma C) Küre 

 

 

2) Aşağıdaki nesnelerden hangisi silindire 

benzemez?  

A)      B)    C)  

 

 

 

 

3) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi 

silindirin yüzeyleri ile çizilemez? 

A)  B)   C)  

 

 

 

 

4) Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisinin 

kenarı ve köşesi yoktur? 

A)  B)   C)  

 

5) Aşağıdaki cisimlerden hangisinin köşesi 

vardır? 

A)  B)   C)  

 

 

 

 

6) 

* 5 tane köşesi vardır. 

* 5 tane yüzeyi vardır. 

* Yüzeyleri ile çember ve üçgen çizilebilir. 

Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi üçgen 

prizma için doğrudur? 

A) 1        B) 2     C) 3 

 

7)  

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki geometrik şekillerle isimleri 

eşleştirildiğinde hangisi oluşur? 

 

A)         B)      C)  

 

Dikdörtgen 

Prizma 

Küp 

Kare 

Prizma 

GEOMETRİK CİSİMLER TESTİ 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAYAT BİLGİSİ 

❖ Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yazınız. 

 

 

• Ağzımızda yemek varken …………………………………………. 

• Yemekten önce ve sonra …………………………………………. yıkamalıyız. 

• Tabağımıza …………………………………………. kadar yiyecek almalıyız. 

• Sofrada ağzımızı silmek için …………………………………………. kullanmalıyız. 

• Yemeği hazırlayan kişilere …………………………………………. etmeliyiz. 

peçete ellerimizi yiyebileceğimiz konuşmamalıyız yardım 

❖ Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara ‘D’ yanlış olanlara ‘Y’ yazınız. 

   (D) Sofraya hep birlikte oturmalı ve hep beraber kalkmalıyız. 

   (Y) Ağzımızda yemek varken konuşabiliriz. 

   (D) Yemek yerken ağzımızı şapırdatmamalıyız. 

   (D) Tabağımızdaki yemeklerin hepsini bitirmeliyiz. 

   (Y) Sofrayı sadece annemiz hazırlamalı. 

   (D) Ağzımıza küçük lokmalar almalıyız. 

   (Y) Yemeğe herkesten önce başlamalıyız. 

   (Y) Yemek yerken çatal, kaşık ve bıçak kullanmalıyız. 

❖ Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

1) Aşağıdakilerden hangisi yemek 

hazırlayan birine söyleyebileceğimiz 

sözlerden biridir? 

A) Kolay gelsin. 

B) Afiyet olsun. 

C) Rica ederim. 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi yemek yerken 

kullanmamız gereken araç ve 

gereçlerden değildir? 

A) bıçak         B) kalem         C) çatal 

3) * çatal     * kaşık     * peçete 

Yukarıdakilerden kaç tanesi aile bireyleri 

ile ortak kullanılamaz? 

A) 1             B) 2             C) 3 

 

4) ‘Yemekten sonra anneme ……………… 

derim.’ 

Yukardaki noktalı yere hangisi gelmelidir. 

A) Hoş geldin. 

B) Eline sağlık. 

C) İyi geceler. 

konuşmamalıyız 

ellerimizi 

yiyebileceğimiz 

peçete 

yardım 
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