
 

                             EVDE KURALLAR VAR  
     İçinde yaşadığımız toplumda, sokakta, okulda, ailede, iş 
yerinde, oyunda kargaşanın olmaması ve her şeyin yerli ye-
rinde olması için birtakım kurallar olmalıdır. Herkes istediği 
gibi davranırsa karmaşa çıkar, hayat çekilmez olur. 
     Her evin kendine ait kuralları vardır. Aile bireyleri top-
lanarak bu kuralları belirler. Aile üyeleri de bunlara uyar-
lar. Böylece ev daha düzenli olur. Örneğin, eve zamanın-
da gelmek, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak, evin tüm bölümlerini temiz ve 
düzenli tutmak gibi. 
    Aile içinde çeşitli görevler üstlenerek ailemize yardımcı olabiliriz. Yatağımızı dü-
zeltmek, oyuncaklarımızı toplamak, sofra kurulmasına yardım etmek, evdeki eşyaları 
özenli kullanmak bunlardan bazılarıdır. 
     

       Siz de kendi evinizde uymanız gereken kuralları yazın.  
 1- …………………………………………………………………... 
 2-…………………………………………………………………… 
 3-…………………………………………………………………… 
 4-…………………………………………………………………… 
 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 
                               …….. Evde bütün işleri anneler yapar. 
                               ……..Çocuklar dışarıda oyun oynamak için izin almalıdır. 
                               …….. Her evde iş bölümü yapılmalıdır. 
                               …….. Babalar para kazanıyorsa evde hiç iş yapmamalıdır. 
                               …….. Çocuklar evde kendilerine düşen görevleri yapmalıdır. 
 

                                                   Ünlem İşareti ( ! ) 
 Sevinç, korku, acı, şaşırma gibi duyguları anlatan cümleler ile hitap cümlelerinin sonuna 
ünlem işareti ( ! ) konur. 
Örnek: Vay canına (   ) 
           Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri! 
 

Aşağıdaki cümlelerde noktalama işaretlerini koyunuz 
Eeee (   ) yeter artık (   )                     Kitabı bitirdin mi (    ) 
Tüh (   ) yine yanlış yaptım (   )     Ne mutlu Türk ‘üm diyene (   )  
Ey Türk Gençliği (   )                                       Hayır, yalan (   )  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemleri matematik defterine yaz ve çözün 
 1- Sepetimde 34 tane ceviz, cevizlerden 17 tane fazla fındık var. Sepetimdeki fındık ve 
cevizler toplam kaç tanedir? 
 2- 7 onluk 4 birlikten oluşan sayının 18 eksiği kaçtır? 
 3- Tanesi 16 lira olan kitaplardan iki tane aldım. Kitapçıya 40 lira verdim. Kaç lira para 
üstü alırım? 
 4- Kırtasiyeci aldığı iki düzine kalemin 18 tanesini sattı. Geriye kaç kalemi kaldı? 
 5- Bir ağılda 34 koyun ile 29 keçi vardı. Bunlardan 17 tanesi satıldı. Ağılda kaç hayvan 
kaldı? 
 6- Toplananlardan biri 47, toplam 91 ise verilmeyen toplanan kaç olur?  
 
 

Bir toplama işleminde toplananlardan biri verilmediğinde ……………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
  

                                       36                                                                55 
   +29      -                  +           -                   + 34      -                   +            - 
     70                              75                             91                              82 
 

Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sıralayın 
   44,  26, 16, 92 
…..,  …...,   …..,  …... 

  50,   51,   5,  55 
…..,  …...,   …..,  …... 

  75,  17,  23,  59 
…..,  .....,   …..,  …... 

  62,  18,   82,   8 
…..,  …...,   …..,  …... 

  9,   78,   10,   90 
…..,  …...,   …..,  …... 

 43, 17,  7,   77,   
…..,  …...,   …..,  …. 

 


