
           

 
          

ATATÜRK’ÜN HAYATI 

      Atatürk, (1881) bin sekiz yüz 

seksen bir yılında Selanik’te doğdu. 

Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali 

Rıza Efendidir. Atatürk’ün Makbule 

adında bir de kız kardeşi vardır. 

        Küçük Mustafa önce 

annesinin isteği ile Mahalle 

Mektebine, sonra babasının isteği ile 

Şemsi Efendi İlkokulu (Mektebine) 

gitti. İlkokulda okurken babası öldü. 

Bunun üzerine dayılarının çiftliğine taşındılar. Zübeyde Hanım 

Mustafa’nın okumasını çok istiyordu. Selanik Mülkiye Rüştiyesine 

(Ortaokuluna) başladı.  Küçük Mustafa subay yani asker olmayı 

çok istiyordu. Annesinden habersiz askeri ortaokul sınavına girdi, 

kazandı. 

   Çalışkan bir öğrenci olan, Mustafa’ya askeri ortaokulda 

Matematik öğretmeni “Kemal” adını verdi. Ortaokulu başarıyla 

bitirdi. Sırası ile ; Askeri Lise,  Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni 

başarı ile bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. 
 

SORULLAR  

1- Mustafa Kemal nerede ve ne zaman doğdu ? 
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2- Atatürk’ün annesinin babasının ve kız kardeşinin adı nedir? 
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3- Mustafa Kemal’e “Kemal” ismini kim vermiştir ? 
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4- Mustafa Kemal ile annesi ne olunca dayısının yanına 

taşındılar ? 
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5- Mustafa Kemal ATATÜRK’ün gitmiş olduğu okulları sırayla 

yazınız. 
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      Konuşmalarımızda ve yazılarımızda 

ifadelerimizi,  düşüncelerimizi desteklemek ve anlaşılır 

kılmak için açıklamalar yapar, örnekler veririz. 

Bunları yaparken ‘‘ hatta, yani, açıkçası, başka bir 

deyişle, doğrusu, benim de düşündüğüm gibi, 

açıklamak gerekirse, örnek olarak, örneğin, gibi 

vb.’’ kelime ve kelime gruplarını kullanırız.  
 

* Kış meyvelerini yani mandalina, portakal ve elmayı daha 

çok seviyorum. 

* Kümeste yaşayan hayvanlara örnek olarak tavuk, horoz ve 

kazı gösterebiliriz. 

* Asitli içecekleri içmiyorum. Açıkçası asitli içecekleri sevmiyorum. 

* Bu yaz benim de düşündüğüm gibi çok sıcak geçti. 
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BÜTÜN (TAM) : Parçalanmamış, bölünmemiş ve parçası 

alınmamış nesnelere bütün denir. 

 

 

 

 bütün                           bütün 

 

 

YARIM : Bir bütünü 2 eş parçaya ayırdığımızda eş parçalardan 

her birine yarım  denir. 

 

 

 

yarım   yarım        yarım       yarım 

 

 

 

ÇEYREK : Bir bütünün, dört eşit parçaya bölünmesiyle oluşan 

her bir parçaya çeyrek denir? 

 

 

 

 

1.)  Aşağıdaki şeklin yarısını boyayınız. 

 

 

 

 

 

2.)  Aşağıdaki şeklin çeyreğini  boyayınız. 

 

 

 

 

 

3.)  Bir bütünü 2 eş parçaya bölerek yarısını boyayınız. 

 

 

 

 

 

4.)  Bir bütünü 4 eş parçaya bölerek çeyreğini  boyayınız. 

 

 

 

 

 


