
                         ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUK YILLARI 
     Mustafa okula başlama çağına gelince, geleneklere bağlı annesiyle 
modern düşünceli babası arasında bir anlaşmazlık olur. Zübeyde Hanım 
küçük Mustafa'nın, mahalle mektebine, Ali Rıza Efendi ise modern öğre- 
timde bulunan Şemsi Efendi Okulu’na gitmesini ister.      
    Sonunda Ali Rıza Efendi, bir çıkar yol bulur: Küçük Mustafa, bir süre annesinin isteğine 
uyarak mahalle mektebine gider. Çok geçmeden babasının isteği ile Şemsi Efendi Mek-
tebi'ne geçer.  İlkokulu burada bitirir. 
     Küçük Mustafa, bu okulda okurken babasını kaybeder. Bu sıralarda isimleri Makbule 
ve Naciye olmak üzere kendisinden küçük iki kız kardeşi vardır. Babaları öldüğü zaman 
küçük Mustafa yedi, Makbule bir yaşını henüz doldurmuştur; Naciye ise kırk günlüktür. Bu 
en küçük kardeşleri genç kız iken Selânik'te ölmüştür. 
 

  1-Mustafa’nın anne ve babası arasında hangi konuda anlaşmazlık olmuştur?  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
  2-Ali Rıza Bey nasıl bir çözüm bulmuştur? 
………………………………………………………………………………………….. 
 3-Mustafa babasını ne zaman kaybetmiştir? 
 ………………………………………………………………………………………….. 
 4- Mustafa’nın kardeşlerinin isimleri nelerdir? 
 ………………………………………………………………………………………….. 
  

                             VİRGÜL  ( , ) 
   Birbiri ardına sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için virgül ( , ) 
kullanılır. 
          Örnek: Bize Betül, Ceren, Ahmet geldi. 
Yazışmalardaki hitaplardan, seslenmelerden sonra konulur.  
           Örnek: Canım arkadaşım Selma,              Sayın müdürüm, 
 

Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerini koyunuz.  
   Canım arkadaşım (   ) seni özledim (   )  
   Pazardan elma (   ) armut (   ) portakal aldık (   ) 
   Annem misafirlere kek (   ) poğaça (   ) börek yaptı (   )  
   Saygıdeğer misafirler (   ) hepiniz hoş geldiniz (   ) 
   Ayça yemeğini yedi (   ) ödevini yaptı (   ) parka gitti (   ) 
   Bir varmış (   )  bir yokmuş  (   ) 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onluk ve birlik sayısı kadar boyayın                   Hangi onluğa yakın, işaretleyin. 
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 Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
1- Okuldaki 90 öğrenciden 54 tanesi erkektir. Kız öğrenciler kaç tanedir? 
2- Özlem’in 33 tokası vardı. Ablasının Özlem’den 18 fazla tokası var. İkisinin toplam  
     kaç tokası vardır? 
3- İki düzine kalemin dört deste olması için kaç kalem daha gereklidir? 
4- İki basamaklı sayıların en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır? 
5- 6 birlik 8 onluktan oluşan sayının 29 eksiği kaçtır? 
6-Ağaçtaki 33 kuşun iki düzinesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? 
7-Sınıfı süslemek için 17 kırmızı, 19 mavi ve 8 turuncu balon kullandık. Toplam kaç balon 
kullandık?  
 


