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~ Türkçe ~

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden 
Her yeri düşman almış. 
Atatürk düşmanları,  
Yurdumuzdan çıkarmış.

23 Nisan günü 
Meclis kuruldu diye, 
Büyük bayram verilmiş 
Çocuklara hediye.

Gülelim eğlenelim, 
Kutlayalım bayramı. 
Verelim hep el ele 
Yükseltelim vatanı.

Melahat Uğurkan

1- Biz dünyaya gelmeden neler olmuş?

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

2- Düşmanları yurdumuzdan çıkaran kimdir?  

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

3- Meclis ne zaman kurulmuş?  

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

4- Bayram kimlere hediye edilmiş?

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

5- Bayramı nasıl kutlayalım?

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

6- 23 Nisan günü kutlanan bayramın adını tam olarak yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………….…
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~ Türkçe ~

NOKTALAMA İŞARETLERİ

 Aşağıda verilen kurallara göre örnekteki gibi cümleler oluşturunuz.

• Dr. Ahmet amca hastanede mi?Soru işareti ve noktanın 
kullanıldığı bir cümle yazınız.

Kesme ve soru işaretinin 
kullanıldığı bir cümle yazınız.

Noktanın ve  soru işaretinin 
kullanıldığı bir cümle yazınız.

Ünlem ve virgülün kullanıldığı 
bir cümle yazınız.

 Noktalama işaretlerinin kullanıldığı yerleri uygun cümlelerle eşleştiriniz. 
Eşleştirdiğiniz kutuları aynı renge boyayınız.

Gün, ay ve yıl arasına konur.

Sevinç bildiren cümlelerin sonuna konur.

Özel adlara gelen ekler ayrılır. 

Kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılır.

Eş görevli kelimelerin arasında kullanılır.

Dedem, Ankara’dan geldi.

İl- köğ- re- tim 

Ben 22.01.2001’de doğdum.

Annem, pazardan elma, 
muz ve nar aldı.

Yaşasın, okullar açılıyor!
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~ Türkçe ~

 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama 
işaretlerini koyunuz.

• Şekeri (  ) çikolatayı fazla yersek dişlerimiz çürür (  )

• Tuvalete gittikten sonra ellerimizi yıkamalıyız (  )

• Yaz gelince hava sıcak olur mu (  )

• Güzel okumak için ne yapmalıyız (  )

• Ben annemi (  ) babamı (  ) kardeşimi çok seviyorum (  )

• Okula  gidiyorum (  )

• Siz ağlıyor musunuz (  )

• Çantamın içinde kalem (  ) defter ve kitap var (  )

• Evde  hiç ekmek kalmadı (  )

• Dolaptan pamuk verir misin (  )

• Ali (  ) Ayşe (  ) Veli tahtaya gelin (  )

• Teneffüste top oynadı (  )

• Mustafa Kemal Atatürk (   ) Selanik (  ) te doğdu (   )

• Hey (  ) Bastığın yere dikkat et (  )
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~ Türkçe ~

ANLAMLI VE KURALLI CÜMLE KURMA

annem uğradı bakkala bugün

 Aşağıda verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturalım.

……………………………………………………………………………………………

zaman geçinirim komşularımızla her iyi

……………………………………………………………………………………………

içmiş yemiş yaptığı ayranı keki annesinin

……………………………………………………………………………………………

başlamış çöplerle yavaş yavaş üstü örtülmeye

……………………………………………………………………………………………

yağınca yağmur koştu insanlar birdenbire

……………………………………………………………………………………………

durağa

sonbahar bir günüydü yağmurlu

……………………………………………………………………………………………
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~ Türkçe ~

OLUMLU-OLUMSUZ CÜMLE
 Aşağıdaki cümlelerdeki iş, oluş, hareket bildiren kelimeleri örnekteki gibi 

olumsuz yapalım.

OLUMLU CÜMLE OLUMSUZ CÜMLE

İş, oluş, hareket gerçekleşmiştir. İş, oluş, hareket gerçekleşmemiştir.

Dedem bize geldi. Dedem bize gelmedi.

Beyza sinemaya gitti.

Amcam evi boyadı.

Bulmaca çözmeyi severim.

 Cümlelerdeki iş, oluş, hareket bildiren kelimeler kullanarak olumsuz 
duruma getirelim.

Annem sürekli bilgisayar oynamamı ……………………………………………

Zamanımı iyi   ………………………………………………………………………………….

Ödevlerimi ……………………………………………………………………………………….

Bu yıl Bursa’ya kar ………………………………………………………………………….

 Aşağıdaki cümlelerin türünü, anlamına göre olumlu veya anlamına göre 
olumsuz olarak yazınız.

İli kaymakam yönetmez.

Dün akşam durmadan yağmur yağdı.

Ağaçtan elmaları toplayamadım.

O elbiseyi çok beğendim.
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~ Türkçe ~

TÜRKÇE MİNİ DEĞERLENDİRME

Güneşli bir ilkbahar günü çocuklar
toplanmış ne oynayacaklarına karar
vermeye çalışıyorlardı. İçlerinden biri
bulutlara bakalım. Onların neye
benzediklerini bulmaya çalışalım, dedi. Bu,
daha önce hiç oynamadıkları farklı bir
oyundu. O yüzden hepsi heyecanla oyunu
oynamaya karar verdiler. Herkes sırayla
bir bulutu gösterip neye benzediğini
söyleyecekti. İlk önce Emir bir bulut
göstererek:
- Bakın arkadaşlar şu bulut topa benziyor.
Diğeri:
- Bakın şu bir arabaya benziyor. Öteki:
- Bu bir kedi.

Emir, Boran Berat, Yiğitcan, Rabia, Elif,
Berra, Zuhal ve Eylül o gün akşama kadar
sıkılmadan bu oyunu oynadılar.

Gökyüzündeki bulutlar ne çok şeye
benziyordu. Sürekli hareket ederek şekil
değiştiriyordu. Bütün çocuklar bu oyunu
çok sevmişlerdi.

Boran bir buluta uzun uzun baktı baktı
arkadaşlar;
- Şuradaki buluta bakın. Bir şeye benziyor
ama tam olarak neye benzediğini
bulamadım, dedi.

Çocuklardan biri ‘’Bu bir yavru kedi.’’
dedi. Şurası başı, şurası kuyruğu, bakın
bakın şurası patileri, şu da gövdesi. Ne
kadar sevimli bir kedi değil mi?

Bulut sürekli hareket halinde olduğu
için şekiller değişiyordu. Belirlenen bulut
sürekli farklı farklı şekillere dönüşüyordu.
Bu bulutu kediye, kuzuya, köpeğe, civcive
hatta aslana, kaplana benzetenler oldu.

5N 1K sorularını yandaki parçaya göre 
cevaplayınız. 

1- Buluttan şekil bulma oyununu kimler 
oynamış?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2- Emir bulutu neye benzetmiştir?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3- Çocuklar buluttan şekil bulma 
oyununu ne zaman oynamışlar?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

4- Çocuklar şekilleri nerede 
buluyorlarmış?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

5- Çocuklar nasıl bir oyun oynamaya 
karar vermişler?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
6- Buldukları şekiller niçin hemen 
değişiyormuş?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Tüm çocuklar şekilleri, kendi 
düşüncelerine, ilgilerine, sevdiği 
hayvanlara benzeterek güzel ve farklı 
bir oyun oynayıp eğlendiler.
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~ Türkçe ~

Aşağıdaki 7. ve 8. Soruları verilen 
metne göre cevaplayınız.

7- Aşağıdakilerden hangisi çocukların 
daha önce hiç oynamadıkları oyunlardan 
biriymiş? 
A) Saklambaç oyunu 
B) Kiremit topu oyunu
C) Bulutların neye benzediğini bulma 
oyunu

8- Aşağıdakilerden hangisi çocukların 
bulutta benzettiği hayvanlardan biri 
değildir?
A) Fare B) Köpek      C )  Kedi

9- “Onu görünce çok heyecanlanıyorum 
( ) Elim ayağım birbirine giriyor ( ) 
ayaklarım yerden kesiliyor( ) Neden 
böyle olduğunu bilmiyorum( )”

Yukarıdaki metinde aşağıdaki 
noktalama işaretlerinden hangisi 
kullanılmaz?
A) ( . )      B) ( , )       C) ( ? )

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz 
cümledir?
A) Birlikte oturalım.
B) Flüt çalmayı biliyorum.
C) Ödevlerimi zamanında yapmadım.

11- “ Yağmurda bütün elbiseleri 
ıslanmıştı.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili 
sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) yaş olmuştu    
B) kurumuştu 
C) kirlenmişti

12- Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı 
değildir?
A) Yuşalar      B) Sürü     C) Aile

13- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde eş 
anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?
A) Dışarıda kar yağdığı için hava çok 
soğumuştu.
B) Bugün okulda Zeynep’in yanından hiç 
ayrılmadım.
C) Bugün okulda ihtiyar ile yaşlının aynı 
anlama geldiğini öğrendim.

14- “Çocuklar sokakta top oynuyorlardı. 
Oturup onları izledim.”

Aşağıdaki soru kelimelerinden 
hangisinin cevabı yukarıdaki cümlede 
yoktur?
A) Kim?     B) Ne zaman?     C) Nerede?

15- “ Okuldan çıkıp doğru eve geldi. Evde 
kimse yoktu. Çantasını kontrol etti. 
Anahtarı da yanında değildi. Öylece 
kapının önünde bekledi.”

Yukarıdaki metinde kaç tane sözcük 
vardır?
A)   15              B) 17            C) 19

16- Aşağıdaki sözcük gruplarının 
hangisiyle anlamlı bir cümle kurulamaz?
A) en – sınıfı – güzel – okulun
B) güzel – çok – bir – vardı – sınıfı
C) patatesleri – bütün – sattım – pazarda

17- Bir hecede kaç tane sesli harf 
bulunur? 
A)   3                 B) 2                C) 1
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~ Matematik ~

GEOMETRİK ŞEKİLLER

• Dört kenar uzunluğu birbirine 
eşit olan geometrik şekillere 
kare denir.

• Karenin 4 kenarı, 4 köşesi vardır.

• Karşılıklı kenarları birbirine eşit, 
dik ve paralel olan şekle 
dikdörtgen denir.

• Dikdörtgenin 4 kenarı, 4 köşesi
vardır.

• Karşılıklı iki kenar birbirine eşittir.

• Doğrusal olmayan üç noktayı
birleştiren üç doğru parçasının
birleşiminden oluşan şekle üçgen
denir.

• Üçgenin 3 kenarı, 3 köşesi vardır.
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• Merkez adı verilen bir noktaya eşit 
uzaklıktaki noktaların sınırladığı 
bölgeye dairesel bölge denir.

• Dairesel bölgeyi sınırlayan 
noktaların oluşturduğu çizgi çemberi
oluşturur.

• Daire ve çemberin kenarı ve köşesi 
yoktur.

 Aşağıdaki resimde geometrik şekilleri bul ve aşağıdaki tabloya kaç tane 
olduğunu yaz. Daha sonra resmi istediğin renge boya.

ŞEKLİN ADI DAİRE ÜÇGEN DİKDÖRTGEN KARE

ŞEKLİN 
SAYISI
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~ Matematik ~

 Aşağıda verilen geometrik cisimlerin özelliklerini yazınız.

Köşe SayısıYüz SayısıAyrıt SayısıAdıGeometrik Cisim

 Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Kare prizmanın 3 tane karesel bölgesi vardır.

Koninin 1 köşesi vardır.

Küpün tüm yüzeyleri karesel bölgedir.

Üçgen prizmanın tüm yüzleri üçgensel bölgedir.

Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur.

Silindirin 3 yüzü dairesel bölgedir.

Dikdörtgen prizmanın 8 köşesi vardır.
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~ Matematik ~

Aşağıda verilen kutucuklara, günlük hayatta kullandığımız nesnelerden 
örnekteki gibi çizip boyayınız (İsteyen uygun nesne görseli yapıştırabilir).

KÖŞEGENLERİNİ ÇİZELİM

 Geometrik şekillerde karşılıklı köşeleri birleştiren çizgiye köşegen 
denir. Öyleyse biz de aşağıdaki geometrik şekillerin köşegenlerini 
çizelim. 

Benim 
köşegenim 
yok..
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~ Hayat Bilgisi ~

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ

 Yaşadığımız ildeki tarihi eserleri ve doğal güzellikleri araştırarak 
yazabilirsin.

TARİHÎ ESERLER DOĞAL GÜZELLİKLER

 Aşağıdakilerden tarihî mekan olanların yanındaki yıldızı istediğiniz 
renge boyayınız.

Çeşmeler Tiyatro Sinema

Marketler Parklar Kale

Kervansaraylar Hamamlar Köprü
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~ Hayat Bilgisi ~

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ
 Aşağıda tarihi yerlere ve doğal güzelliklere ait görseller verilmiştir. 

Bunları tablodaki doğru yerlere yazınız.

Sümela Manastırı
Trabzon

Peri Bacaları
Nevşehir

İnkaya/ Ulu Çınar
Bursa

Ulucami
Bursa

Pamukkale
Denizli

Kız Kulesi
İstanbul

Gölyazı
Bursa

Dolmabahçe Sarayı
İstanbul

Uludağ
Bursa

TARİHİ YERLER BULUNDUĞU 
İL

DOĞAL 
GÜZELLİKLER

BULUNDUĞU 
İL
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~ Fen Bilimleri ~

1. Canlılar havadan …………………………………… alarak solunum yaparlar.

2. Canlılar çevrelerinde oluşan yüksek ses karşısında 
…………………………………… verir.

3. Hayvanlar doğurarak ve ………………………………………………………………… 
çoğalırlar.

4. Barajlardaki suyun enerjisinden ve rüzgâr tribünlerinden 
…………………………………… üretilir.

5. Çevre kirliliğinin; hava, su, toprak, ışık ve ……………………… kirliliği gibi 
birçok çeşidi vardır.

6. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için toprağa, havaya ve 
……………………… ihtiyacı vardır.

7. Elektrik, kömür, petrol …………………………………………………… kaynaklara 
örnek verilebilir.

8. Yer altı ve yer üstündeki kaynakları …………………………………… kullanmak 
hepimizin sorumluluğudur.

9. İnsanların kendi amaçları için değiştirdiği çevreye 
………………………………………………… denir.

10. İnsan eli değmeden oluşan çevreye …………………………………… çevre denir.

11. Atıkları gruplandırarak …………………………………………………………………… 
göndermeliyiz.

 Aşağıdaki kelimeleri uygun olan cümlelere yazınız.

tepki

sesdoğaloksijen

yumurtlayarak

yapay çevre

suyaelektrik tükenebilecek

tutumlu

canlı

geri dönüşüme
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~ Fen Bilimleri ~

 Aşağıdaki yarım kalmış cümleleri örnekteki gibi eşleştirmeler yaparak
tamamlayınız.

1. Muslukları gereksiz yere

2. Arabalarımızı hortumla 
değil
3. Bozuk muslukları

4. Suyu tasarruflu

5. Dişlerimizi fırçalarken

6. Sularımızı atıklarla

7. Bulaşık makinelerimizi

A. suyu boşa akıtmayalım.

B. tam dolmadan 
çalıştırmayalım.

C. kirletmeyelim.

D. tamir edelim.

E. kovadaki suyla yıkayalım.

F. açık bırakmayalım.

G. kullanalım.

 Yukarıdakilerden hangileri doğal çevre, hangileri yapay çevredir? 
İlgili başlığın altına yazınız.

Ova

Köprü

Dağ

Yol

Dere

Baraj

Park

Orman

Tarla

DOĞAL ÇEVRE

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

YAPAY ÇEVRE

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….
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~ Fen Bilimleri ~

 Cümleleri tamamlayınız.

 …………………………………………..

 ……………………………………………

 …………………………………………..

 …………………………………………..

 …………………………………………..

 ……………………………………………

 …………………………………………..

 …………………………………………..

 …………………………………………..

 ……………………………………………

 …………………………………………..

 …………………………………………..

Hava kirliliğini önlemek için;

Toprak kirliliğini önlemek için;

Su kirliliğini önlemek için;

 Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için nelere ihtiyaç duyarlar? Bu 
ihtiyaçların başındaki kutucuğa       işareti koyunuz.
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~ Fen Bilimleri ~

 Ne kadar çevrecisiniz? İşaretleyerek kendinizi değerlendiriniz.

1. Kısa mesafelerde yürümeyi tercih ederim.

2. Uzun mesafelerde toplu taşıma araçlarını tercih ederim.

3. Çöplerimi ayrıştırarak atarım.

4. Doğaya hiçbir şekilde çöp atmam.

5. Suyu boşa harcamam.

6. Atık pilleri pil kumbaralarına atarım.

7. Gereksiz naylon poşet kullanmam.

8. ‘’Doğada çözünür’’ temizlik ürünleri almayı tercih ederim.

9. Mutfakta artan yağları asla lavaboya dökmem.

10. Çiçekleri koparmam, ezmem, onlara zarar vermem.

11. Kitaplarımı ve defterlerimi düzenli kullanırım.

 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘’D’’ yanlış olanların başına 
‘’Y’’ yazınız.

1. Defterlerimizi ve kitaplarımızı düzenli ve temiz kullanmalıyız.

2. Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak için uğraşmamalıyız.

3. Evin içinde dışarıda giydiğimiz ayakkabılarla dolaşmalıyız.

4. Sıralarımızın üzerini karalamamalıyız.

5. Dışarıdan eve geldiğimizde hemen ellerimizi yıkamalıyız.

6. Park ve bahçelerdeki çiçekleri koparmalıyız.

7. Geri dönüşümü olan atıkları ayırarak atmalıyız.
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~ Fen Bilimleri ~

CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK ÜNİTESİ 
DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

A. BOŞLUK DOLDURMA 

Aşağıdaki cümleleri verilen uygun kelime ile tamamlayınız.

yapay çevrecanlı boşaltım tepkidoğal çevre

hastalıklardan cansız bilinçli çevre geri dönüşüm

1. Elektrik veya suyu …………………………………………………………… kullanmalıyız.

2. Bitkiler, insanlar ve hayvanlar ……………………………………. varlıklardır.

3. İnsan eli değmiş çevrelere …………………………………………………… denir.

4. Hava, su ve toprak ……………………………………………………………. varlıklardır.

5. Kendiliğinden oluşan çevreye …………………………………………………….. denir.

6. ……………………………………………… canlıların ortak özelliklerindedir.

7. Canlı varlıklar çevrelerinden gelen uyarılara …………………………………………… 
verirler.

8. Sağlıklı yaşam için kendimizi ……………………………………………… korumalıyız.

9. Canlı ve cansız varlıkların bir arada, uyum içinde bulunduğu ortama 
……………………………………………denir.

10. Plastik, cam, kağıt, metal gibi maddeler ……………………………………………… 
kutularına atılmalıdır.
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~ Fen Bilimleri ~

B. DOĞRU – YANLIŞ 

 Aşağıdaki cümlelerde doğrular için D, yanlışlar için Y kutusunu boyayın.

D    Y      1. Sağlıklı yaşamak için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

D    Y      2. Çöpler herhangi bir yere atılabilir.

D    Y      3. Parklar,  yapay çevreye örnektir.

D    Y      4. Bitkiler hareket edemezler.

D    Y      5. Solunum yapmak canlı ve cansız varlıkların ortak özelliğidir.

D    Y      6. Ormanlar, doğal çevreye örnektir.

D    Y      7. Cansız varlıklar olmadan canlı varlıklar yaşayamaz.

D    Y      8. Doğal çevrelerde insanlar daha fazla rastlanır.

D    Y      9. Sağlıklı yaşamak için erken yatıp erken kalkmalıyız.

D    Y      10. Bulutlar hareket ettikleri için canlı varlıklardır.

C. GÖRSEL OKUMA

 Aşağıdaki resimlerdeki varlıkların canlı ya da cansız olduğunu resmin 
altındaki boşluklara yazınız.
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~ Fen Bilimleri ~

D. KONU TARAMA TESTİ

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden değildir?                                            
A) Beslenme    B) Çoğalma    C) Uçma

I. Toprak       II. Ot   III. Su      IV. Taş      V. Karınca
2. Yukarıdakilerden hangileri canlıdır?

A) I - II               B) II – V            C ) III – IV      

3. Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?

Toprak          Çiçek Yağmur

4. 

A)I ve II  B) II ve III  C) I, II ve III

A) B) C) 

Yandaki resimlerdeki canlılarda;
I. Solunum yapma
II. Hareket etme
III. Büyüme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
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~ Fen Bilimleri ~

5.

Yukarıdaki şemada ‘‘?’’ işaretli yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A)Toprak B)Bitki C) Su

6. Aşağıda canlılar ile ilgili bilgi veren öğrencilerden hangileri yanlış bilgi 
vermiştir?

İlker: Tüm canlılar beslenirler.
Kerem: Bitkiler canlı gibi davranan ama canlı olmayan varlıklardır.
Leyla: Canlı çeşitlerinden sadece hayvanlar hareket eder.

A) İlker – Kerem B) Kerem - Leyla C) İlker – Leyla

7. Aşağıdakilerden hangisi yapay çevrede yer almaz?
A) köprü         B) baraj         C) göl

8. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak amacıyla yapılamaz?
A)Ağaç dikmek   
B) Çiçek koparmak
C) Çöp toplama kampanyasına katılmak.

9. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğal çevredir?

A) 1                           B) 2                      C) 3

10. İnsanlar tarafından yapılmamış, kendiliğinden var olan ortamlara 
aşağıdakilerden hangisi denir?
A) Yapay çevre    B) Doğal çevre  C) Temiz çevre

sokak deniz park nehir
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11. Doğal yaşamı korumayla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız.
B) Hava kirliliğine yol açan etmenleri azaltmalıyız.
C) Hayvanlar için bol bol binalar inşa etmeliyiz.

12. Aşağıdakilerden hangisi yapay bir çevreye örnektir?
A) Köy          B) Orman             C) Dağ

13. Aşağıdaki mesajlardan hangisi elektriği tasarruflu kullanmaya 
yönelik bir mesajdır?
A)Çıktığınız odanın lambalarını söndürünüz.
B)Günlük çalışma planı yapınız.                                                                                                
C) Yerlere çöp atmayınız.

14. I. Yaşa uygun spor yapmak.
II. Dengeli beslenmek.
III. Kendimizi hastalıklardan korumak

Sağlıklı yaşam için yukarıdakilerden hangilerinin yapılması gerekir?

A) I ve II    B) II ve III               C) I, II ve III

15. Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A ) Devamlı tek bir besinden yemek.
B ) Uyku düzenine dikkat etmek.
C ) Spor yapmak

~ Fen Bilimleri ~
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~ İngilizce ~

TRANSPORTATION
 Put the words in order and make sentences.

boat the on the is river

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

airportplane the at is the 

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

theisthehelicopterairin

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

theontheroadmotorcycleis

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

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

theisbikehere

 Write in-on-at-by.

My bike is  ………. the garden.

The  bus is …………. the road.

You can go to the shopping center ……….. bus.

The train is ……… the station.
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~ İngilizce ~

 Look at the chart and complete the dialogues.

1. A: How can I get to the hospital?

B: …………………………………………………….. .

2. A: Excuse me! How can I go to the museum ?

B: ……………………………………………...The bus-stop is there.

3. A: ………………………………………………………….?

B: You can go on foot.

4. A: …………………………………………………………?

B: You can go by bike . 
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 Read the sentences and make a dialogue.

~ İngilizce ~

2. You can go by bus.

3. Is there a bus-stop here? 

1. Where is the bus-stop?  

4. It’s over there.

5. OK ! Thank you.Good bye!    

6. Yes, there is.

7. Excuse me ! How can I go to the shopping center?

8. Bye bye ! 

Jack: …………………………………………………………?

Mary: You can go by bus. 

Jack: ……………………………………………………….?

Mary: …………………………………………………………

Jack: Where is the bus stop? 

Mary: ……………………………………………………….

Jack: …………………………………………………………

Mary: …………………………………………………………
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YOLCULUK STRATEJİ OYUNU

~ Akıl ve Zeka Oyunları ~

OYNAMA ŞEKLİ

Malzeme: Kâğıt, kalem, taş (düğme, kapak veya benzeri evde bulunan cisimler)
Taş sayısı: 6+6+6+6 ( farklı renklerde olmalıdır).
Oyuncu Sayısı: 2-4 

 Oyuna kura ile başlanır.
 Oyuncular kendi taşlarını seçer.
 Taşlar oyun tahtasına şekil 1’de (Kâğıda çizerek oynayabilirsiniz.)

gösterildiği gibi yerleştirilir.
 Oyuncu sırayla bir taşını boş bir kareye götürür (Bu komşu bir kare 

olmak zorundadır ancak diğer oyuncuların taşları üzerinden atlayamaz). 
Taşlar yatay, dikey ve çapraz hareket eder.

 Oyuncuların oynama sırası saat yönüne göredir. Örnek: Oyuna başlayan 
oyuncu turuncu ise 2. oyuncu yeşil, 3. oyuncu siyah ve 4. oyuncu mavi 
olacak şekilde oynanır.

 Taşların tamamını herhangi bir köşeye başlangıçtaki gibi dizen oyuncu 
oyunu kazanır. 

Şekil 1
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~ Akıl ve Zeka Oyunları ~

TACTIX oyunu çeşitli şekillerde oynanabilen, daha doğrusu oyun 
çeşitliliği oyuncuların isteğine bağlı olan bir zekâ ve strateji oyunudur. 
Malzeme: Kâğıt, kalem, taş (düğme, kapak veya benzeri evde bulunan 
cisimler). 
Taş sayısı: 16 (aynı renklerde olmalıdır.)     Oyuncu Sayısı: 2 

OYNAMA ŞEKLİ

 Oyuna kimin başlayacağı kura ile belirlenir.
 TACTIX oyunu 4X4 dizilimiyle başlar (Şekil 1).
 Sırası gelen her oyuncu satır ya da sütun boyunca birbiri ile bağlantılı 

pullardan istediği kadarını alabilir.
 Aynı anda farklı satır ve sütunlardan taş alınamaz.
 Çapraz şekilde taş alınamaz.
 Aynı satır ve sütunda yer alan taşlar arasında boşluk varsa taşlar aynı 

anda alınamaz (Alınacak taşlar yan yana olmak zorundadır).
 Sırası gelen oyuncu mutlaka taş almalıdır. Yani pas geçemez.
 Her oyuncu bir hamle yapar ve sıra rakibine geçer.
 Son taş kime kalırsa oyunu kaybeder.
 Yani amaç son taşı rakibin almasını sağlamaktır.

Not: Oyun, ‘’Son taşı alan 
oyuncu kaybeder.’’ kuralı ile 
oynanacağı gibi ‘’Son taşı 
alan oyuncu kazanır.’’ kuralı 
ile de oynanabilir. Ancak 
oyuna başlamadan önce  bu 
kural açık bir şekilde 
belirlenmelidir.

Şekil 1

Sütun

Satır
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KÜÇÜLEN TİŞÖRTÜNÜZLE ÇANTA YAPMAYA 
NE DERSİNİZ?

Malzemeler
• 1 tişört
• 1 makas

Hazırlanışı
1- Tişörtü ters çevirin.
2- Tişörtü uzun yerinden ikiye katlayın. Katlarken iki tarafını tam 
hizalamaya dikkat edin.
3- Yaka ve kol kısmındaki dikiş yerlerinin biraz altından boylu boyunca 
kesin.
4- Tişörtün altındaki dikiş kısmının kalınlığı boyunca kesin. Bu parçayı 
atmayın.
5- Tişörtün etek kısmını büzerek, kestiğiniz ince uzun parçayla burayı 
bağlayın.
6- Parçanın uzun kalan kısımlarını kesin.
7- Ters çevirin, çantanız hazır.
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