
           

 

          

                 HAYIR DİYEBİLİRİM  

İyi insanların çoğunlukta olduğu bu 

dünyada, kötülerin de var olduğunu 

unutmayalım. Tanıdığımız güvendiğimiz 

kişilerle ilişkilerimiz ile tanımadığımız 

kişilerle olan ilişkilerimiz çok farklı  

olmak zorundadır.  

Arkadaşlarımız da bazen bizden uygun olmayan bir 

davranışı yapmamızı isteyebilir. Bu gibi durumlarda onlara bu 

davranışı yapamayacağımızı söylemeliyiz. Arkadaş seçimimize 

dikkat etmeli, her zaman dürüst, başarılı, saygılı kişilerle arkadaş 

olmalıyız.  

Çevreden size farklı teklifler gelebilir. Bu tekliflere 

kesinlikle uymamalıyız. Çünkü uygun olmayan öneriler ve 

tanımadığın kişilerden gelen teklifler tehlikelidir.  
 

Aşağıdaki durumlarda ne yapmalıyız, cümleleri tamamlayalım.  

 

- Tanımadığımız biri bize yiyecek verirse………………………………… 

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

- Arkadaşımız, ailemize haber vermeden parka gidelim derse  

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

- Arkadaşımız sıranın üstüne yazı yazalım derse………………………  

………………………………………………………………………………………….  

- Kardeşimiz evde annemiz evde yokken odada top oynayalım 

derse …………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………. 

- Kapıyı çalan tanımadığınız biri, size misafir geldim derse 

…………………………………………………………………………………………

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

- İnternette sizi korkutan bir video veya ses ile karşılaştığımızda 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Televizyonda yaşımıza uygun olmayan içerikli film veya 

programlar çıkarsa ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………  

  

  Birden fazla nesneyi anlatan sonuna –lar, -ler eki gelmiş 

olan isimlere çoğul isimler denir. Aşağıdaki isimlerde çoğul 

olanları kırmızıya, tekil olanları yeşile boyayınız. 

 

elma   kiler   dergiler   koltuk       

biletler   uçak   cevaplar   arı   

dersler   ayaklar       saat  bilgisayarlar 
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Aşağıdaki bölme işlemi ile ilgili problemleri çözelim 

 

 1)  2 deste kalem 5 kişiye eşit olarak  

paylaştırılırsa her birine kaç kalem düşer? 

 

 

 

 

 

 

 

 2) 54 tane kitabın 30 tanesi satıldı. Geriye kalanlar ise 4 

tane rafa yerleştirildi. Buna göre bir rafta kaç tane kitap 

olur? 

 

 

 

 

 

 3) 27 tane fındığı 3 kardeş paylaşırsa bir kişide kaç fındık 

olur? 

 

 

 

 
 

4) 24 cevizi ben ve iki arkadaşım eşit olarak paylaşırsak 

her birimize kaçar ceviz düşer? 

 

 

 

 

 
 

5) Annem marketten 45 tane meyve suyu aldı. Bunların 18 

tanesini yolda komşuya vermiş. Geri kalanları ise 3 kişiye 

paylaştırdı. Buna göre bir kişiye kaç tane meyve suyu 

düşer? 

 

 

 

 

 

 

6) Öğretmenim bana birisi 18 sayfa diğeri 27 sayfa olmak 

üzere iki tane kitap verdi. Bunları 5 günde okumam 

gerektiğini söyledi. Buna göre ben günde kaç sayfa kitap 

okumalıyım? 

 

 

 

 

 

 


