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 …………………………………….. 
Her yerin bir ürünü meşhurdur. Aydın’ın inciri, Bursa’nın kestane şekeri, 

Gaziantep’in baklavası… Ya Bahçesaray’ın nesi meşhurdur? 
Kar her yere yağar. Biraz yağar, sonra dinlenir. Bahçesaray’a ise lapa lapa 

yağar. Bir başladı mı hiç dinlenmez. Geceden gündüze, gündüzden geceye yağar. 
Yağarken palazlanır. Palaz, kuş yavrusu demektir. Eğer kar çok iri taneler 
halinde yağıyorsa böyle denir. Yani kar gökten kuş yavruları gibi uçarak iner. O 
kadar sevimlidir. Tabi kuşların yaptığı gibi ortalığı sese boğmaz.  

Kar inerken ancak onu çok iyi dinleyenlerin duyabileceği sesler çıkarır. Bu 
kar müziğidir. Bir daha kar yağarken iyi dinleyin bu müziği.  

Kar sadece etrafı beyaza boyamakla kalmaz. Bahçesaray’da karın ilk işi 
yolları kapamaktır. Hem de aylar boyunca. Kasabadan dışarıya kimseyi çıkarmaz. 
Karın yolları kapayacağını bilen Bahçesaraylılar un, yağ, et, şeker, ilaç gibi 
aklınıza gelen her şeyi depolarlar.   

Zordur Bahçesaray’da yaşamak.  
 

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 

1.  Bahçesaray’da kar nasıl yağarmış? 

 

2.  Kar müziğini kimler duyabilirmiş? 

 

3.  Karın yağacağını bilen Bahçesaraylılar neler yaparmış? 
 

4. Bahçesaray nerededir? İlginç bir özelliğini araştırır mısınız? 
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Karışık verilen metni noktalama işaretleri ve yazım 
kurallarına dikkat ederek alt bölüme yazalım. 

hersabahyatağımdanseviçlekalkarımensevgili
arkadaşımbıdıkınyanınagiderimonamamaveri
rimonasevinsindiyegüzelsözlersöylerim 

 

Kar Hapsi / İffet Oral 

boya 

elma 

makaslar 

okul 

tabaklar kedi 

sokak şehirler 

kuzular işaretler 

ülkeler evler 

Ayşeler kitap terlik 

Tekil adları kırmızı, çoğul adları yeşile boya 
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Pazartesi günü 25 sayfa, salı günü 
pazartesinden 6 eksik, çarşamba günü de 
21 safta okuduğu. Kaç sayfa okumuş 
oldum? 

Her gün 3 ekmek bir aile bir haftada kaç 
ekmek tüketir? 

Tezgahta 26 lahana, 15 marul ve laha-
nadan 13 fazla pırasa vardır. Tezgâhtaki 
sebzelerin toplamı kaçtır? 

Barınakta 15 kedi, kedilerden 8 fazla 
köpek ve 14 tane de kuşa vardır. 
Barınaktaki hayvanların toplamı kaçtır? 

Ayşe her gün 5 sayfa okuyarak hikaye 
kitabını 9 günde bitirdi. Hikaye kitabı kaç 
sayfalıktır? 

Sınıfı süslemek içen 8 renk balon getirdik. 
Her renk balondan 4 adet getirdiğimize 
göre toplam kaç balon getirmiş olduk? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. 

Aşağıdaki işlemleri sonuçlarıyla eşleştirelim. 

1. Hangisi tedavi olmak için gideceğimiz 
yerlerden birisi olamaz? 
A. Verem Savaş Dispanseri B. Hastane. 
C. Belediye 

2. Diş tedavisi için nereye gitmeliyim? 

A. Eczaneye 
B. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine 
C. Sağlık Ocağına 

4. Hangisi yemekte görgü kuralı değildir? 
A. Yemekte çatal bıçak kullanmak 
B. Uyanınca ailemize “Günaydın!” demek 
C. Sofraya zamanında oturmak 

3. Mikroplardan korunmak için hangisini 
yapmayız? 
A. Ellerimizi yıkarız. 
B. Yerlere çöp atarız. 
C. Sınıfı havalandırırız. 

5. Sağlığımız için bol bol ……..içmeliyiz. 

Yukarıdaki cümleyi hangisi ile tamamlamalıyız? 
A. Kola   B. Su  C. Ayran 

6.  * Sık sık banyo yapalım. 
    * Düzenli olarak spor yapalım 

* Terliyken soğuk su içelim. 
Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesi doğrudur? 
A. 3 B. 1 C. 2 

Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyelim. 

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

14 32  12 18  20  21  45 6 20  

5 sayısının 7 katının 45 fazlası kaçtır? 
ÇÖZÜM:  
7 X 5 = 35 (5„in 7 katı)              35 + 45 = 80  (45 fazlası) 

 
 


