
           

 

        ÇAM AĞACI 

 Ülkemizde her yerde çam ağacı 

yetişmektedir. Boyları 25 metreye kadar 

ulaşabilir. Yüz yıl ile bin yıl arasında 

yaşayabilir. Bütün ağaçlar gibi 

soluduğumuz oksijeni üretir. Çam 

ağaçlarının yaprakları iğne şeklindedir. 

Diğer ağaçlar gibi sonbaharda 

yapraklarını dökmezler. Kuraklığa karşı 

dayanıklıdır.  

 Çam ağaçlarının meyveleri kozalaklarıdır. Kozalaklar süs 

için ve bir çok yerde yakacak olarak kullanılır. Kozalaklar yere 

düştükten sonra rüzgar veya suyun etkisiyle başka yerlere 

giderek buralarda çam ağacı olarak yetişirler. 

      Çam ağaçları özellikle şehir yerlerinde ortaya çıkan tozu 

emerek insan sağlığını olumlu yönde etkiler. Bir çam ağacı yılda 

100 kg tozu emmektedir. 

  Çam ağaçlarının kerestesi çok dayanıklıdır. Ülke 

ekonomisine katkısı çok fazladır. Çam ağaçları kesildikten sonra 

yerine çam fidanlar dikilmektedir. 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup karşısına 

yazınız 

kozalak  :…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

oksijen : ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 SORULAR 

1- Ülkemizde çam ağaçları nerede yetişmektedir ? 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Çam ağaçlarının yapraklarının özelliği nedir ? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Kozalaklar ne işe yararmış ? 

………………………………………………………………………………………… 

4- Şehir yerlerindeki çam ağaçlarını  faydaları nelerdir  ?  

………………………………………………………………………………………… 

5- Çam ağaçları kesilince ne oluyormuş ? 

………………………………………………………………………………………… 
 

Aşağıdaki boşluğa ormanların faydalarını anlatan bir afiş  

hazırlayınız. 
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Aşağıdaki çarpma işlemi ile ilgili problemleri çözelim.  

 

1) Salonda 5 tane masa var her masada 14 tane kurabiye var. 

Masalarda toplam kaç kurabiye var. 

 

 

 

 

2) Ayhan’ın yaşı 7’dir. Babasının yaşı ise Ayhan’ın yaşının 4 

katından 5 fazladır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır ? 

 

 

 

 

3) Kümesimizdeki tavuklar günde 13 yumurta yapıyor. Bir 

haftada kaç yumurtamız olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplu taşıma araçları olmayan 

arabalara özel araç denir. Özel 

araçlarda yolculuk yaparken 

uymamız gereken kurallar vardır. Bu 

kurallar bizim iyiliğimiz içindir. 

11 yaşından küçükler mutlaka 

arka koltuğa oturmalıdır. Çocuk 

koltuğu varsa onu kullanmalılardır. 

Arka koltuktaki emniyet kemeri 

takılmalıdır. Araçtaki herkes emniyet kemerini takmalıdır. 

Yolculuk sırasında şoförün dikkatini dağıtacak hareketler 

yapılmamalıdır.     

 

Yukarıda yazılanlara göre soruları cevaplayınız. 

 

1) Yaşı küçük olanlar neden arka koltuğa oturmalıdır ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

2) Neden araçtaki herkes emniyet kemeri takmalıdır ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

3)Neden Şoförün dikkatini dağıtacak hareketler yapmamalıyız ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 


