
           

 

         AĞAÇ DİYOR Kİ 

 

 Ben küçücük bir ağacım,   

Yurdumun bir bahçesinde,   ,  

Topraklar tüterken görün,   

Dallar da çiçeklensin de.    

 

Her şeyimle yararlıyım,     

İnsanoğluna dünyada,    .  

Çiçeğim, yaprağım, gölgem    

İri dallı zerdalimle.   

 

Kuşlar mutlu şarkısını  

Hep dalımda söylerler 

Şen arılar vızır vızır,  

Çocuklar çekip kırmayın 

 

Çakınızla gövdemizde  

Sakın sakın dalımızı,  

Kokuma koşup gelirler.  

Derin yaralar açmayın.  

Halim YAĞCIOĞLU 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup karşısına 

yazınız. 

zerdali:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 SORULAR  

1- Şiire göre ağaç nerededir? 

..................................................................................  

2- Şiire göre ağacın insanoğluna yararları nelerdir? 

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

……………………………………………………………………………………….. 

3- Şiire göre kuşlar ve arılar nasıl davranıyor? 

...............................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………  

4- Şair son dörtlükte çocuklara nasıl öğüt veriyor? 

.................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………  
 

 Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım ve noktalama 

yanlışlarını kırmızı kalem ile işaretleyip altlarına doğrusunu 

yazınız 

 

- Su Bardağını senmi aldın ? 

………………………………………………………………………… 

- 18mart 1915te Çanakkale savaşı’nı kazandık. 

…………………………………………………………………………. 

- Yaşasın? yarın bayram var. 

…………………………………………………………………………. 

- Zerdalinin Çekrdeği çok acıydı ? 

…………………………………………………………………………. 
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   Aşağıdaki problemleri çözelim.  

 

1) Bahçedeki ağaçlardan topladığım 36 armudun 

12 tanesini yedim. Geriye kalan armutları 4 

tabağa eşit olarak paylaştırırsam her tabakta kaç 

armut olur?  

 

 

 

2) Evimizde her gün 2 ekmek tüketiliyor. 14 

ekmek kaç günde tüketilir?  

 

 

 

 

3) 30 kilogram toz şekerin 15 kilogramı satıldı. Geriye kalan 

şekeri 3’er kilogramlık paketlemek istediğimizde kaç paket 

oluşur?  

 

 

 

 

4). Öğretmenimiz,12 çikolatayı bana ve 3 arkadaşıma eşit 

olarak paylaştırdı. Her birimize kaç tane çikolata düşer?  

 

 

 

 Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, 

yanlış olanların başına “ Y “ koyarak belirtiniz..  
 

( ) Cep telefonu ile uzun süre konuşmak sağlığımız için 

zararlıdır.  

( ) Fırın, ocak ve ütü gibi yangına sebep olabilecek araç ve 

gereçleri tek başımıza kullanabiliriz.  

( ) Teknolojik araç ve gereçler işlerimizi kolaylaştırmak için 

üretilmiştir.  

( ) Teknolojik araç ve gereçleri her zaman kendimiz 

kullanmalıyız.  

( ) Elektrik prizlerine ve fişlere ıslak elle dokunmamalıyız.  

( ) Kullandığımız elektrikli araçların işi bitince fişten çekmeliyiz.  

( ) İnternette tanımadığımız kişilerle iletişim kurmamalıyız. 

( ) Oyun oynamak için güvenli olan oyun alanlarını seçmeliyiz. 

( ) Çocuk bahçeleri güvenli oyun alanlarından değildir. 

( ) Oyun oynarken topumuz oyun alanı dışına çıkarsa onu 

almak için arkasından koşmak tehlikeli olabilir. 

( ) Parkta oyun oynarken takla atarak kaymak tehlikeli değildir. 

( ) Bisiklet sürerken kask, dizlik takmalı ve hız yapmamalıyız. 

( ) Parklardaki oyun araçlarına isimlerimizi kazımak onlara 

zarar vermez. 

 


