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 ÇANAKKALE 

 Genç bir komutan olan Mustafa Kemal, Çanakkale’de 

albay olarak görev yapıyordu. Düşmandan kaçan Türk 

askerlerini görünce gür sesiyle askerlere sordu: 

- Neden kaçıyorsunuz ? 

- Komutanım düşman geliyor.   

- Hani nerede ?diye sordu askerlere. 

 Askerler ilerideki bir tepeyi gösterdiler. Bir düşman avcı 

birliği ilerideki tepeden aşağıya doğru indiğini gördü. Çakmak 

gibi çakan mavi gözleriyle askerlerine bakarak: 

 - Siz Türk askerisiniz Türk askeri düşmandan kaçmaz! diye 

kükredi. Askerler:  

 - Cephanemiz kalmadı komutanım. 

 - Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak! Emrini 

verdikten sonra yere yatmalarını söyledi. 

 Türk askerinin kaçmadığını gören düşmanlar yere yatarak 

siper aldılar.Yardımcısı ile haber göndererek 57. Alay’a 

Conkbayırı’na gelmelerini söyledi. 57. Alay’a dünya tarihinde 

eşi benzeri olmayan şu emri verdi. 

 - Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. 

Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimize başka askerler 

gelecektir. 

 57. Alay’ın tamamı orada şehit olmuş ama vatan 

toprakları düşmana verilmemiştir. Albay Mustafa Kemal’in üstün 

cesareti ve ikna yeteneği ile düşman durdurulmuştur.   

 

 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını bulup karşısına yazınız. 

taarruz:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 SORULAR 

1- Mustafa Kemal  hangi rütbe ile görev yapıyormuş  ? 

…………………………………………………………………………………………. 

2- Türk askerleri neden kaçıyorlarmış ? 

………………………………………………………………………………………… 

3- Kaçan askeri gören Mustafa Kemal askerlere ne demiş ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4- Türk askerinin durduğunu gören düşmanlar ne yapmışlar ? 

………………………………………………………………………………………… 

5- Mustafa Kemal’in 57. Alay’a verdiği emir nedir ? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlılarını bularak aynı renge 

boyayınız. 
 

itina  minik   okul      öğüt  amaç
  

araç  endişe kız kardeş      ufak 

  

define       bacı  nasihat vasıta   özen

  

 



mektep  erek  kaygı          gömü 
 

   Aşağıdaki problemleri çözelim. 

 

1) 34 cevizin 6 tanesini yedim.Geriye 

kalanları ise  Nadir,Emre,Esin ve ben eşit 

şekilde paylaştık.Her birimize kaç tane ceviz 

düşer? 

 

 

 

2)    Babam iki deste,annem bir düzine kalem aldı.Kelemleri 4 

kardeş eşit olarak paylaştık.Her birimize kaç tane kalem düşer? 

 

 

 

 

 

3)   50'nin 14 eksiğinin çeyreği kaç eder? 

 

 

 

 

4)  Birinci kutuda 10 gofret,ikinci kutuda 8 gofret ve üçüncü 

kutuda 17 gofret  vardır.Gofretlerin tamamını 5 kardeş 

paylaştık.Bir kişiye kaç gofret düşer? 

 

 

Aşağıdaki dünya haritasında ülkemizin yerini kırmızıya boyayınız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. 

 

akarsulardır  denizler yuvarlaktır  dağlar 

 

- Dünyamızın şekli yuvarlaktır. 

- Harita üzerinde denizler yerler mavi renkle 

gösterilir. 

- Harita üzerinde dağlar yerler koyu kahverengi 

renkle gösterilir. 

- Karalar üzerindeki mavi çizgiler akarsulardır. 

 


