
      

            10 KASIM 
   Yıl otuz sekiz On Kasım Perşembe                         Soruları şiire göre yanıtlayınız 
   Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.                     1 -Atatürk ne zaman öldü? 
   Sarsılıyor İstanbul yedi tepe,                                   …………………………………… 
   Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgar.                     …………………………………… 
                                                                             2-Atatürk nerede öldü? 
   Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş,                           …………………………………… 
   Dokuzu beş geçe Atatürk ölmüş.                             …………………………………… 
   Böyle toptan bir yas nerede görülmüş,                  3- “yas” sözcüğünün anlamını sözlük- 
   Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar.                            ten bulup yazın. 
                                                                               …………………………………… 
   Bu memlekete en çok hizmet eden,                          …………………………………... 
   Bu aşk ile dağlara gücü yeten,                                 …………………………………… 
   On sekiz milyonun omzunda giden                          4-Şaire göre yas tutan kimlerdir? 
   Atam, Ankara sırtlarında yatar.                               …………………………………… 
                                      İlhan DEMİRASLAN 

 
 

                    Aşağıdaki adlar ile cümle kurunuz. 
  Atatürk   …………………………………………………………………… 
  Dolmabahçe  ……………………………………………………………………. 
  Anıtkabir     ……………………………………………………………………… 
  Selanik        ……………………………………………………………………… 
  

                                                 NOKTA 

  1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna,  ( Okuldan geldim.)       
  2-Bazı kısaltmaların sonuna,             ( Dr. Ayşe Çelik muayene etti.)                    
  3-Sıra bildiren sayıların sonuna        ( Koşuda 1. oldum) 
  4-Tarihleri yazarken nokta konur.    ( 03.08.1997’de doğdum.) 
 
 

      Uygun noktalama işaretlerini koyalım.                 Neden kullanıldığını yazalım. 
29     10     1923’te cumhuriyet ilan edildi Tarih yazarken aralara nokta konur. 
Av      Ayten Hanım davayı kazandı  
Atatürk Selanik’ te doğdu  
Ayın 10     günü gideceğim  
İstiklal Apt        nerede?  

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sıralayın 
   34,  28, 76, 12 
…..,  …...,   …..,  …... 

  54,   5,   29,  73 
…..,  …...,   …..,  …... 

  65,  87,  23,  49 
…..,  .....,   …..,  …... 

  21,  18,   82,   8 
…..,  …...,   …..,  …... 

  4,   78,   90,   89 
…..,  …...,   …..,  …... 

 53, 17,  7,   77,   
…..,  …...,   …..,  …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
1- Bahçemizde 37 erik, 43 elma ve 21 portakal fidanı var. Bahçemizde toplam kaç   
     fidan var? 
2- Simitçi sabah 57 simit sattı. Öğleden sonra sabah sattığından 19 eksik simit sattı- 
    ğına göre simitçi toplam kaç simit sattı? 
3- İki basamaklı sayıların en büyüğünün 45 eksiği kaçtır? 
4- Üç düzine kalem ile dört deste kalemin toplamı kaçtır? 
5- Birler basamağında 7 , onlar basamağında 5 olan sayı ile 29 sayısının farkı kaçtır? 
6- İki basamaklı rakamları farklı en büyük sayı ile 39’un farkı kaçtır? 
  


