
                          SÜMEYYE BOYACI 
    Sümeyye Boyacı, iki bin üç yılında Eskişehir'de doğdu. İki kolu olmadan 
 ve kalça kemiği çıkık bir şekilde dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken  
ayaklarını eli gibi kullanmaya başladı.   
    Bir gün akvaryumdaki balıkları izlerken yüzmeye karar verdi. Balıklar- 
dan ilham aldı. Yüzmek için kollara ihtiyacı olmadığını o an anlamıştı.  
    Almanya, Brezilya ve İtalya’da yapılan yarışmalarda ülkemizi temsil etti. Boyacı, geçen 
yıl İrlanda’da yapılan Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda da dünya şampiyonu 
oldu. 
     Bir röportajda "Hiçbir zaman pes etmedim. Engelleri tek tek aştım" diye konuşmuştu. 
Sümeyye'nin yetenekleri yüzmeyle sınırlı değil. 10 yaşındayken yaptığı resimler yurt dışın-
da satıldı. Bir ebru sergisi de açan başarılı sporcu elde ettiği gelirle kendisine bir dikiş 
makinesi aldı. Çizim yapan, elbise diken Sümeyye Boyacı, yemek yapmaktan da keyif 
alıyor. 
 

  1-Sümeyye Boyacı ne zaman nerede doğmuştur? 
  ……………………………………………………………………………………….. 
  2-Sümeyye hangi engellerle doğmuş? 
  ………………………………………………………………………………………. 
  3-Yüzmeye nasıl karar vermiştir? 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
  4-Sümeyye hangi ülkelerde yarışmalara katılmıştır? 
 ……………………………………………………………………………………….. 
  5- Hangi yarışmada dünya şampiyonu olmuştur? 
 ………………………………………………………………………………………… 
  6- Sümeyye başka hangi konularda yeteneklidir? 
  ………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………… 
  7- Sence Sümeyye başarısını neye borçludur? 
  ………………………………………………………………………………………… 
 

Eş anlamlısını yazın 
 

    konut             yemek             düş                öykü                 yıl                  eser 
   ……….         …………      …………       …………     …………      …………. 
 

https://www.cnnturk.com/haberleri/eskisehir
https://www.cnnturk.com/haberleri/yuzme
https://www.cnnturk.com/haberleri/sumeyye-boyaci
https://www.cnnturk.com/haberleri/yemek


 En yakın onluğa yuvarla topla, sonra işlemi yap kontrol et                Önceki –sonraki sayı 
 

 31 + 56 =     30 + 60= 90         31 + 56 =  87     

 15 + 41 =    ……………..     15 + 41 =…. 
 74 + 14 =    …………….      74 + 14 =…. 
 81 + 12 =     ……………      81 + 12 = ..... 
 62 + 19 =   ……………...     62 + 19 = .....    
 91 + 18 =   ……………..      91 + 18 =...... 
 73 + 22 =   ……………..      73 +22 =…... 
 

2 onluk 5 birlik:  25                  İşlem yaparak bulun 
6 onluk 7 birlik:……                 Üç deste kalemin 17 eksiği: …………… …………….. 
4 onluk 9 birlik:……                 İki düzine kalemin 29 fazlası …………… ……………. 
3 onluk 1 birlik:……                 İki basamaklı en büyük sayının 65 eksiği:………………. 
7 onluk 2 birlik:… …                 51 sayısının 34 eksiği:………………………………….            
1 onluk 4 birlik:……                 36 sayısının 14 fazlası:………………………………....
  
Toplananlardan biri verilmediğinde ………………………………………………… 
 

   36                    47                    54                  25                  17                                          
+          -          +          -           +         -          +         -          +         - 
   61                    73                    80                  44                  62 
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