
                                            ULAŞIM 
     İnsanların bir yerden başka bir yere gitmesine ulaşım, bunun için kullandığı araçlara 
ise ulaşım araçları denir. Ulaşım araçları ile yalnız insanlar değil çeşitli yükler de taşınır. 
     Taşıtlar kullanıldıkları yerlere göre adlandırılır. Karada işleyene kara taşıtı, denizde 
işleyene deniz taşıtı, havada işleyene de hava taşıtı denir. 
                               

KARA TAŞITLARI : Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs başlıca kara 
taşıtlarıdır. Bu taşıtların sürücülerine şoför denir. Şehirler arasında ça-
lışan otobüsler terminalden (otogar) hareket eder. Bisiklet, motosiklet, 
traktör, tramvay ve metro da kara taşıtıdır. 
    Tren, tramvay ve metro demiryolunda hareket eder. Tren sürücüsüne makinist, tram-
vay sürücüsüne vatman denir. Trenlerin hareket noktasına gar denir. Yol üzerinde 
istasyonlarda durur, yolcu alır, indirir 
 

HAVA TAŞITLARI: Balon, zeplin ilk hava taşıtlarıdır. Günümüzde uçak 
ve helikopter gibi hava taşıtları kullanılmaktadır. Uçaklar hava limanın-
dan ( havaalanı) hareket eder. Sürücüsüne pilot denir. Uzaya giden 
hava taşıtlarının sürücülerine astronot denir.  
                         

DENİZ TAŞITLARI : Gemi, kayık, sal vb. deniz taşıtıdır. Hareket 
ettikleri yere liman denir. Yolcu alıp indirdikleri yer iskeledir. 
Sürücüsüne kaptan denir.  
 

           Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.   

   Şehirler arası çalışan otobüsler ………………………….den hareket eder. 
   Trenin sürücüsüne ……………………….. denir.  
   Trenlerin hareket noktasına…………………………….. denir. 
   Uçaklar ……………………..hareket eder. Sürücüsüne ……………denir. 
   Gemiler ………………dan hareket eder.   
   

     Hava taşıtları 
   Kara taşıtları                                 Deniz taşıtları                   .    
                                                                                                 
……………………….                    ………………..                …………………….. 
……………………… ..            ………………………             …………………… 
…………………………           ………………………                                                                                                    
  
       



 
            

 

 

 

 

             Aşağıdaki geometrik cisimlerin adlarını yazın. 
 

 

 

………….  ……….    ………     ……….   ……………   …………..   …………….. 
                                                                    ……………   …………..   ……………… 
 
Aşağıdan başlayarak  topla, tamamla 
 
 
 

  

2 1 tane 2 1 kere 2 1 çarpı 2 1 x 2 = 
2+2     
2+2 +2 +2     
2+2+2+2+2+2     
2+2+2     
2+2+2+2+2+2+2     
2+2+2+2+2     
2+2+2+2+2+2+2+2     
2+2+2+2+2+2+2+2+2+2     
2+2+2+2+2+2+2+2+2     

 
4 + 4 + 4 = 12 
  3 tane 4 =12 
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