
           

 

  BENİM HAYATIM ÖNEMLİ DEĞİLDİR 

1921 yılında düşman orduları 

Sakarya’ya doğru ilerliyordu. 

Mustafa Kemal Paşa, başkomutan 

olarak düşman ordusunun ilerleyişini 

durdurmak için ordunun yönetimini 

eline aldı. Cepheye gitti.  

Bir gün Sakarya’da cephede 

dolaşırken ayağı üzengiden kayarak 

yere düştü. Kaburga kemikleri kırılan 

Mustafa Kemal, alçılar içinde 

yatağa girdi. Doktorlar kendisine uzun süre dinlenmesini, böyle 

yapmazsa hayatının tehlikeye gireceğini söyledikleri zaman 

Mustafa Kemal: 

- Hayır, diye cevap verdi. Benim hayatım değil memleketin 

kurtulması önemlidir! 
SORULAR 

1- Atatürk neden ordunun yönetimini eline almış ? 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Atatürk’ün kaburgası nasıl kırılmış? 

…………………………………………………………………………………………. 

3-Doktorlar Atatürk’ e ne demişler.? 

………………………………………………………………………………………… 

4- Atatürk doktorların dediklerin neden uymamış ? 

…………………………………………………………………………………………, 

………………………………………………………………………………………… 

  Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak karşılarına 

yazınız. 

cephe :……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

kaburga: …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

üzengi : ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
 

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bularak karşılarına yazınız. 

önce: ………………………………  ıslak : ……………………………. 

gece :……………………………..  gündüz: …………………………. 

temiz :……………………………..  yaşlı : ……………………………. 
 

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazınız. 

baş: ………………………..   aferin : …………………………… 

cimri : …………………….   bina : ……………………………... 

döşek: …………………….   yapı : …………………………….. 
 

Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım hatalarını ve 

noktalama hatalarını bulunuz. Bu hataları düzelterek tekrar 

yazınız. 
 

- Örtmen patatez yimeğini beyenmedi. 

……………………………………………………………………………………….. 

- yarın ankaraya gidecekmisin ! 

……………………………………………………………………………………… 

- Sınıfta cumhuriyet bayramı’nı cuşkuyla kutladık. 

……………………………………………………………………………………….. 
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    Aşağıdaki kareleri oktan başlayarak yönergelere  

uygun boyayalım. Bakalım hangi hayvana ulaşacağız. 

 

-Ok yönünde sola doğru 3 

kareyi boyayalım.  

-Yukarıya doğru iki kare 

boyayalım.  

-Sağa doğru bir kareyi 

boyayalım.  

  -Yukarıya doğru üç kare     

   boyayalım.  

   -Sola doğru altı kare 

boyayalım. 

 
 

 

- Oku saat yönünde yarım 

tur çevirirsek ok hangi 

hayvanı gösterir.. 

…………………………………… 

- Oku saat yönünün tersine 

3 çeyrek tur çevirirsek ok 

hangi hayvanı gösterir. 

…………………………………… 

- Oku saat yönünde tam 

tur çevirirsek hangi hayvanı 

gösterir. 

      ……………………………………. 

Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yerleştiriniz. 

 

 

kibarca    evde     canlılara         çevreyi 

sonra        mutlu        özen        temiz         temizlik 

kişisel           katkıda  çöplerimizi 

1- Temizlik kuralına uymayan arkadaşımızı ………………… 

uyarmalıyız.. 

2-  Doğaya atılan çöpler ………………… kirletir. 

3- Evimizin temizliğinde tüm aile bireyleri  ……………………… 

bulunmalıdır. 

4- Çevremizin ve evimizin temizliğine ………………… 

göstermeliyiz. 

5- Evde mikroplardan korunmak için düzenli ………………… 

yapmalıyız. 

6- ………………… ve okulda sağlık kurallarına mutlaka uymalıyız. 

7- Çöpler toprağı ve suyu kirleterek ………………… zarar verir. 

8- Tuvalet ve lavaboları kullandıktan sonra ……………………. 

bırakmalıyız. 

9- Piknik alanlarını kullandıktan sonra …………………………. 

toplamalıyız. 

10- Sağlıklı olmak için ……………  temizliğimize önem vermeliyiz 

 

lıyız. (……….)       

 
 


