
                                                İLK YARDIM 
     Evde, okulda ya da trafikte çeşitli kazalarla karşılaşabiliriz. Bu kazalar- 
da nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz hayat kurtarabilir. Sağlık görev- 
lileri gelinceye kadar, durumun daha kötüye gitmesini önlemek için yapılan 
uygulamalara ilk yardım denir. 
    Hafif yaralanmalarda yaralıya kendimiz yardım edebilir ya da bir büyüğümüzden yar-
dım isteyebiliriz. Okuldaki yaralanmalarda ise nöbetçi öğretmen bize yardım edebilir.  
    Ağır kazalarda mutlaka yetkili kişi ve kurumları aramak gerekir. Yanlış yapılan ilk yar-
dım uygulaması hayat kurtarmak yerine zarar verebilir. Unutmayalım 1 1 2  Acil Servis 
numarasını ezbere bilmek hayat kurtarabilir. 
 

1- İlk yardım ne demektir?........................................................................................ 
……………………………………………………………………………………… 
2- Acil yaralanmalarda hangi numara aranmalıdır?.................................................. 

 

                                  KİM YARDIM ETMELİ? 
  

 

 

 

 

  Sözcükleri oluşturan harflerin yerini değiştirerek anlamlı yeni bir sözcük oluşturun 
takip kitap tasa …………. kelam …………. 

askı ………… sarı …………. ardıç …………. 

insan …………. katı …………. kıraç …………. 

mine ………….. etik ………….. leke …………. 
  

                                                                                  Zıt anlamlısını yazın 
  
 

 

 

 

 

 

 

Sude okul bahçesinde oynarken 

düştü. Dizi kanıyor. 

Aykut trafik kazası geçirdi. 

Evde top oynayan Burak camı 

kırdı. Eline cam battı.  

Küçük kardeşim yerde bulduğu 

boncukları yuttu. Nefes almıyor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Toplananlardan biri verilmediğinde ………………………………………………… 
     39          25        23         48       38         32         38        54         50       61 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     61           40       51        73        70         80         71        93         61       87   
 
   Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde…………………………………………... 
 

 
  - 48      - 44       - 34      - 30      - 18      - 49       - 42    - 38      - 54      - 36 
     36        39          26        19         63        48          34       53        48         24 
 
   Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 

1- Bir sürahinin yarısı 3 bardak su ile doluyor. İki sürahi kaç bardak su ile dolar? 
2- Hakan kardeşine 26 fındık verdiğinde 38 fındığı kalıyor. Hakan’ın kardeşine 

vermeden önce kaç fındığı vardı? 
3- Kerem 9 yaşındadır. Annesi Kerem’den 24 yaş büyüktür. Babası da annesinden 4 

yaş büyük olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır? 
4- İki basamaklı rakamları birbirinden farklı en büyük sayının 39 eksiği kaçtır? 
5- Altı birlik yedi onluktan oluşan sayının 18 fazlası kaçtır? 

 


