
  

 

…………………………………………….. 
Nadide teyzem çok yardımsever bir insandır. Yardıma ihtiyacı olan herkesin 

yardımına koşar. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem için de yardım 
toplamaya başladığında ben de ona yardım etmek istediğimi söyledim. O da, “Ne 
yapabileceğini düşün bakalım.” dedi.  

Uzun uzun düşündükten sonra yardım amacıyla para toplamaya karar verdim. 
Anne ve babama bu düşüncemi söylediğimde onlar da yardım toplamaya yardım 
edebileceklerini söylediler. 

Bir oyuncak kutusunu yardım kutusu olarak belirledim. İlk olarak anne ve 
babamdan yardım için kutuya para koymalarını istedim. Ardından karşı komşumuzdan 
başlayarak bütün siteden topladım. Komşularımızdan, akrabalarımızdan, 
arkadaşlarımdan… 

Ertesi gün yardım kutusunu Nadide teyze ile birlikte yardım kuruluşuna götürdük. 
Kutuyu alıp içindeki parayı saydılar. Ve bana makbuz ve yarım kampanyasına 
katıldığım için “Teşekkür Belgesi” verdiler. Yardım edebildiğim için çok mutuydum. 

 
 

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 
1.  Nadide teyze nasıl bir insanmış? 

 
2.  Yardımı ne için topluyorlarmış? 

 

3.  Yarım için para toplamaya karar verdiğinde ilk olarak ne yapmış? 
 

4. Topladığı yardım paralarını teslim ettiğinde neler almışlar? 
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Olumlu cümleyi sarıya boya, olumsuz cümleyi maviye boyayalım. 

Kaan bütün görevlerini yerine getirdi. Yusuf’un kalemleri yeni değil. 

Bu söylediklerini hiç beğenmedim. Anlatılanları çok iyi anlamadım. 

Getirdiğim yiyeceği arkadaşımla paylaştım. Küçük çocuk, temizlik kurallarına uymadı. 

Soru cümlelerindeki yanlışlıkları düzeltelim. 

Yağmur yağacakmı? Yusuf’un kalemleri yeni değil. 

Sen de tiyatroya gidecekmisin? Anlatılanları çok iyi anlamadım. 

Yemek hazır olunca sofrayı hazırlar mı sın? Küçük çocuk, temizlik kurallarına 
uymadı.sofrayı  



  

 

Aşağıda verilen harflerden simetrik olanları iki eş parçaya ayıralım. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 
 

 

 

Yaşımı sorduklarında, 2’nin 7 katından 4 
eksik diyorum. Kaç yaşındayım? 

Her birinde 5 kalem olan 9 kutu kalemin 
27 tanesini kullandıktan sonra kaç kale-
mim kalır? 

Kümeste 5 tavuk, tavukların 8 katı kadar 
da civciv vardır. Tavuk ve civcivlerin 
toplamı kaçtır? 

Annemin yaşı, 5 sayısının 8 katından 3 
eksiktir. Annem kaç yaşındadır? 

Günde 5 sayfa kitap okuyan Ceren, 8 
gün okuduktan sonra okuyacak 24 say-
fası kaldığına göre kitabı kaç sayfalıdır? 

Masada 8 tabak, her tabakta 4 
kurabiye vardı. 8 kurabiye arttığına 
göre kaç kurabiye yenmiştir? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kağıda yazalım. 

Aşağıdaki çarpma işlemlerini sonuçlarıyla eşleştirelim. 

5 kere 4 6 kere 2 4 kere 5 1 kere 0 8 kere 4 7 kere 4 

7 kere 2 

40 

8 kere 5 

0 

9 kere 0 

12 

6 kere 3 

20 

5 kere 5 

32 

3 kere 1 

28 
…. 

20 18 14 
…. 

25 3 0 

En fazla yolcu taşıyan hava taşıtı: 
………………………………. 

Özel araçta takmamız gereken araç: 
………………………………. 

Trafik akışını düzenleyen görevli: 
……………………………….  

Karada yük taşıyan büyük araç: 
………………………………. 

Araç ve yolcu taşıyan deniz taşıtı: 
………………………………. 

Trafikte yardım etmemiz gerekenler: 
………………………………. 

Kamyon ve otomobilin ulaşım yolu: 
………………………………. 

Servis ve otobüse binme şeklimiz: 
………………………………. 

Aşağıdaki cümleleri okuyup cevaplarını yazalım. 

İnsana Saygı Trafikte Saygı! 


