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YORGAN GİTTİ KAVGA BİTTİ 

 
Nasrettin Hoca, bir gece uyanmış ki kapının önünde birkaç kişi kavga 

ediyor. 

Hoca: 

- Hatun, şu ışığı yak da bakalım neymiş bunların derdi? 

Hanım: 

- Hoca işin mi yok, şu kışta kıyamette dışarı çıkılır mı, dese de 

dinletememiş. 

Hoca sırtına yorganı alıp dışarı çıkmış. 

Çıktığı gibi de oradakilerden biri sırtındaki yorganı alıp kaçmış. Tabi 

ki kalabalık da bir anda dağılmış, gürültü de kesilmiş. 

Titreyerek içeri giren Hoca’ya hanımı: 

- Hocam neymiş o dışarıdaki gürültü? diye sorunca, Hoca şu 

meşhur cevabı vermiş: 

- Ne olacak hatun, kavga bizim yorgan içinmiş. Yorgan gitti, 

kavga bitti. 
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A. Aşağıdaki soruları fıkraya göre cevaplandıralım. 

 

1. Gece vakti kapının önünde ne oluyormuş? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Hoca dışarıya nasıl çıkmış? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Hoca dışarı çıkınca ne olmuş? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Hoca’ya göre kavga niçin bitmiş? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

B. Aşağıda fıkrayla ilgili istenilen bilgileri yazalım. 

 

 

 

 

 
 Kahramanlar: 

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

 
 Yer: 

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

 
 Zaman: 

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

 
 Konu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Cevap Anahtarı: 

1.C 

2.B 

3.C 

4.A 

5.B 

6.C 

7.B 

8.C 

9.A 
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UZAMSAL İLİŞKİLER 

Yer, Yön , Hareket Belirtelim ve Simetri 

1) Aşağıdaki görsele göre cümlelerdeki boşlukları verilen ifadelerden uygun 

olanıyla doldurunuz. 

 

2) Aşağıdaki görsellerden simetrik olanları boyayınız. 
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3) Aşağıda verilen görselleri simetrik olacak şekilde iki parçaya ayırınız. 

 

4) Aşağıda bir parçası verilen nesnelerin simetriğini bularak eşleştiriniz. 

 

5) Yarısı verilen şeklin eş parçasını çizip boyayınız. 

 

 



 

MATEMATİK 
 

ÖRÜNTÜ OLUŞTURMA 

 

1) Aşağıdaki kilim görselini inceleyiniz. 

 

 

 

Yukarıdaki kilimde hangi geometrik şekillerin kullanıldığını yazınız. 

......................................................................................................................... Kilimde 

geometrik şekillerle oluşturulan örüntülerin kuralını yazınız. 

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

 

2)Aşağıdaki örüntülerde verilmeyen şekilleri çiziniz. 
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3) Aşağıdaki örüntülerin kuralını belirleyip altlarına yazınız. 

 

4) Aşağıdaki örüntülerin kuralını belirleyip örüntüleri devam ettiriniz. 
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KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM 

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların 

başına “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarındaki boşluklara 

yazınız. 

1) (  ) Geometrik şekillerde kenarların birleştiği yere köşe denir.  

2) (  ) Örüntü, sayı veya şekillerin belli bir kurala göre dizilmesidir.  

3) (  ) Dairenin iki köşesi vardır.  

4) (  ) Kare, iki eş parçaya ayrılabildiği için simetriktir.  

5) (  ) Üçgen prizmanın bir yüzü ile kare çizilebilir.  

TEST 

1) Aşağıdaki şekillerden hangisi iki eş parçaya ayrılamaz? 
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SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÇALIŞANLAR 

Hastaneler,  muayene  ve  tedavi  olmak  için gittiğimiz sağlık kurumlarıdır. Hastaneler, sağlık 

hizmeti veren en büyük sağlık kurumlarıdır. Hastanelerde doktorlar, hemşireler ve diş 

hekimleri gibi sağlık görevlileri çalışır. 

      Aile sağlığı merkezleri, sağlığımızı korumak için çalışan sağlık kurumlarından-dır. 

Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşı oluyoruz. Aile  sağlığı  merkezlerinde  doktorlar 

,hemşireler  ve  diş hekimleri görev yapar. Aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık görevlileri, 

çocukların aşılarının yapılması, hastaların muayene  edilmesi  gibi  sağlık  hizmetlerinin  

yürütülmesini  sağlarlar. Muayene  ve  tedavi  olmak  için  aile  sağlığı  merkezlerine  

gideriz. 

 Doktorlar, hastaları muayene ederler. Hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları reçeteye 

yazarlar. 

 Hemşireler, hastaların muayenesinde ve tedavisinde doktorlara yardımcı olurlar. 

 Diş  hekimleri,  dişlerimizin  kontrol  ve  tedavisini  yaparlar.  

 Sağlık görevlileri(Röntgen ve laboratuvar çalışanları): Doktorların  hastalığımızın  ne  

olduğunu  bulmak  için  istedikleri kan ve idrar tahlilleri ile röntgen çekimi gibi kontrolleri 

yaparlar. 

 Ezcacılar, eczanelerde ilaçlarımızı veren yetkili kişilerdir. Doktorların  yazdığı  reçetedeki  

ilaçları  eczanelerden  alırız.   

♣  Sağılığımızla ilgili kuruluşların aşağıda sembolleri verilmiştir.İnceleyelim.       
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SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÇALIŞANLAR DEĞERLENDİRME 

 

1) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili kurumlardan biri değildir?  

A) Hastane            B) Otel                 C) Eczane  

  

2) Doktorun  belirlediği  tedaviyi  uygulamak,  hastanın  bakımını  yap- makla görevli sağlık 

çalışanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Eczacı               B) Diş hekimi             C) Hemşire 

  

3) “ Doktorlar hastaların iyileşmeleri için gerekli ilaçları ............. yazarlar. ”  

Yukarıdaki ifadede noktalı aşağıdaki sözcüklerden hangisinin gelmesi uygundur? 

A) kağıda               B) reçeteye             C) kitaba  

 

4) Aşağıda verilen sağlığımız için çalışanları görevleriyle eşleştiriniz. 
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MEVSİMİNDE TÜKETELİM 
1) Aşağıda verilen doğru bilgilerin başına gülen yüz, yanlış verilen bilgilerin 

başına üzgün yüz ifadesi çiziniz. 
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UYGUN KIYAFETLER SEÇELİM 

            Açıklaması yapılan mevsimlerin adını altına yazınız. 
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ACTIVITY 1 
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ACTIVITY 2 
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