
                                  DENGELİ BESLENME 
  Sağlığımızı korumak, büyümek ve gelişmek için vücudumuzun gereksinimi olan besinleri 
yeterli miktarda ve uygun zamanlarda almak dengeli beslenmedir. 
   Yeterli ve dengeli beslendiğimizde hızla büyür ve gelişiriz. Kolaylıkla hasta olmaz, has-
ta olduğumuzda ise çabucak iyileşiriz. Öğrenme hızımız artar. Canlı ve enerjik oluruz. 
   Sağlıklı beslenmek için vitaminlere, karbonhidratlara, proteinlere ve yağlara ihtiyacı-
mız vardır. 
   Proteinler et, süt, yoğurt, balık, peynir, yumurta gibi hayvan- 
sal ürünlerdir. Büyümeyi ve yaraların iyileşmesini sağlarlar. 
  Karbonhidratlar ekmek, makarna, pirinç gibi gıdalardır. Vü- 
cudumuza güç ve enerji verir. 
  Vitaminler meyve ve sebzelerde bulunur ve bizi hastalıklar- 
dan korurlar.  
 

1-Dengeli beslenme ne demektir?................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………… 
2-Dengeli beslenirsek ne olur?...................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
 

3-Besin gruplarına örnek yazın. 
          Protein                            Karbonhidrat                           Vitamin 
   ………………………...     …………………………     ………………………. 
   …………………………    …………………………    ………………………... 
   
Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. Özel adların sonuna gelen ekler kesme 
işareti ile ayrılır. Ancak  “-ci, -li, -lik, -siz, -ler, -ce ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. 
 
 

Aşağıdaki cümlelerin yazımında yapılan yanlışlıkları düzelterek yeniden yazın. 
 

Bize izmirden üzüm geldi.    ……………………………………………………………. 
Dün gece selma’lar bize geldi.   ……………………………………………………….. 
Hatice’siz oyun oynamam.   ……………………………………………………………. 
Arkadaşım mehmeti severim. …………………………………………………………... 
Ali tekiri kucağına aldı.         …………………………………………………………… 
Seda çince öğrenmiş.           ………………………………………………………........ 
Yeni gelen çocuk rizeliymiş. ……………………………………………………………. 



  Aşağıdaki geometrik şekillerin kenarlarını kırmızı ile çizin. Köşelerine mavi nokta koyun. 
 

 

 

 

  

    15         43    24          37       49                      61      54      74      42      53   
  +46      +19      +28       +32     +15                   - 27    - 18    - 38   - 27    - 15 
 
     75         63      34       56        82                     81      85       72      90      82   
   +25      +48      + 76     +38     +25                  - 44    - 59    - 48     -  7    -19 
 
      67        69      24       36        42                     61      85      50      86      62   
   + 23      +27      +56     +88     +48                  - 44    - 59    - 48     -  9    -12 
 
 

  Toplananlardan biri verilmediğinde ………………………………………………… 
     45          35        43         45       38         42         48        52         54       61 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     61           71       90        83        60         86         71        91         83       97   
 

    Basamakları belirtilen sayıları yazın. 
 

Birler basamağı:  6 
Onlar basamağı:  5 

56 
Onlar basamağı:  5 
Birler basamağı:  1 

……….. 
Birler basamağı : 3 
Onlar basamağı:  4 

…….. 

Onlar basamağı:  3 
Birler basamağı:   9 

……… 
Birler basamağı:  0 
Onlar basamağı:  9 

………… 
Onlar basamağı:  8 
Birler basamağı:  5 

……… 

 

   Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
1- Bir tencere 5 kase çorba alıyor. 3 tencere kaç kase çorba alır? 
2- Bir şişe 4 bardak limonata alıyor. Doğum günümde annem 6 şişe limonata yaptı. 

Limonataların 21 bardağını içtik. Kaç bardak limonata kaldı? 
3- Bir bahçedeki 75 ağacın 37 tanesi zeytin, 19 tanesi elma, kalan ağaçlar armuttur. 

Armut ağacı kaç tanedir? 
4- Ben 14 yaşındayım. Annem benden 28 yaş büyüktür. İkimizin yaşları toplamı 

kaçtır? 
5- Dilek aldığı 63 sayfalık bir hikâyenin önce 17 sayfasını, sonra 35 sayfasını okudu. 

Dilek’in hikâyeyi bitirmesi için geriye kaç sayfası kaldı?   


