
                                 YOLCULUK YAPARKEN 
     Her gün çeşitli nedenlerle taşıtları kullanmamız gerekir. Güvenli bir şekilde seyahat 
edebilmek için taşıtlarda uymamız gereken kurallar vardır. Bu kurallara uymak hem bizim 
hem de diğer yolcuların güvenliği için gereklidir. 
     Bineceğimiz taşıtı kaldırımda beklemeli, taşıt yoluna inmemeliyiz. 
Taşıtlara sırayla binmeli ve taşıtlardan sırayla inmeliyiz. İnmek ve 
binmek için taşıtların tam olarak durduğundan emin olmalıyız. Duran 
bir aracın önünden ve arkasından geçmemeliyiz. 
    Özel araçlarda ve servislerde emniyet kemerini takmalıyız. Şoför ile gerekmedikçe ko-
nuşmamalı, gürültü çıkarmamalıyız. Taşıtların camından ve kapısından elimizi, kolumuzu 
uzatmamalıyız. Yolculuk sırasında yerimizden kalkmamalıyız. On bir yaşına kadar ön 
koltuğa oturmamalıyız. Kamyon, traktör gibi taşıtların kasasında yolculuk yapmamalıyız. 
 
 

    Doğru olan cümleye (D), yanlış olan cümleye (Y) yazın.       ÇKUA          UÇAK 
(    ) Taşıtlara sırayla binmeli ve inmeliyiz.                                İGEM       ……………… 
(    ) Okul servisinde emniyet kemeri takmaya gerek yoktur.     RTEN        ……………… 
(    ) Serviste arkadaşlarımızla ve şoförle şakalaşmalıyız.          LPŞİE       ………………. 
(    ) Bineceğimiz taşıtı kaldırımda beklemeliyiz.                        OMERT   ……………….  
(    ) On yaşında isek ön koltuğa oturabiliriz.                             PLZENİ    ……………… 
(    ) Duran bir aracın önünden geçebiliriz.                              YOKAYM ……………… 
 

                              SORU EKİ OLAN  “Mİ” 
Soru eki olan “mi” kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır.  
 Örnek:    Evden çıktı mı?                             Kitabını alır mısın? 
                Ecem de mi gelecek?                   Gördün mü? 
 
 

 Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltin.  
   Sınıftaki çöpleri toplarmısınız? …………………………………………………........ 
   Dilara okula geldimi?              …………………………………………………........ 
   Yeşilmi yoksa mavimi?             …………………………………………………........ 
   Geliyormusunuz bize?             ……………………………………………………… 
   Kitabını okudunmu?                 ………………………………………………………. 
   Sen demi okumuyorsun?          ………………………………………………………. 
   Bizi duyuyormusun?                 ………………………………………………………. 
   Bumuydu beğendiğin?             ……………………………………………………….  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki iki tabloda sayıları karşılıklı olarak,                 Topla, ilerle.  
hepsinin sonucu aynı olacak şekilde  
 toplayın ya da çıkarın.  
Ok üstüne  işlemin işaretini koyun 
Sonucu daire içine yazın. 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

    Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
    1- Sevgi 45 sayfalık kitabın birinci gün 17, ikinci gün 15 sayfasını okudu.  

 Merve’nin okumadığı kaç sayfa kaldı?  
     2- Bülent’in 45 misketi var. Arda’nın bundan 9 fazla misketi var. İkisinin toplam kaç 
          misketi var? 
     3- Toplamları 83 olan iki sayıdan biri 38 ise, diğeri kaçtır? 
     4- 7 birlik, 5 onluktan oluşan sayının 26 fazlası kaçtır? 
  

1+1+=…. 2 tane 1 2 x 1 =…. 

2+2+=… 2 tane 2 2 x 2=… 

3+3+=…. 2 tane …. 2 x 3=…. 

4+4+=…. …. tane ….. 2 x 4=… 

5+5+=…. …. tane ….. 2 x 5=…. 

6+6+=…. …. tane ….. 2 x 6=…. 

7+7+=…. …. tane ….. 2 x 7=… 

8+8+=…. …. tane ….. 2 x 8=…. 

9+9+=…. …. tane ….. 2 x 9=…. 

10+10+=…. …. tane ….. 2 x10=… 
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