
4- Cadı Rapunzel’i neden kuleye hapsetmiş? 
…………………………………………………………....…......... 
5- Cadı kuleye nasıl tırmanıyormuş?  
......................................................................................... 
6- Rapunzel kuleden nasıl kurtulmuş?  
........................................................................................ 

 
 

 
 
 
 
 

   
   Eski zamanlarda, çok uzak diyarlarda mutlu bir çift yaşarmış. Çok güzel bir 

evleri varmış. Karşı komşuları ise bahçesinde sebzeler ve meyveler yetiştirirmiş.  
Bu çiftin pek yakında bir bebekleri olacakmış. Bir gün kadının canı komşunun 
bahçesindeki leziz marullardan yemek istemiş. Kocası, biraz marul istemek için 
komşunun kapısını çalmış. Karşısına çirkin ve kötü kalpli bir cadı çıkmış. Cadıdan 
çekinerek biraz marul istemiş. Cadı bir tane bile marul vermemiş. Eşinin bu 
duruma üzüleceğini düşünen adam “O marullardan biraz almalıyım.” demiş.  

   Gece cadı uykuya dalınca gizlice bahçeye girmiş. Birazcık marul kopartarak 
karısına götürmüş. Karısı marulları büyük bir iştahla yemiş. Ama marullar kadına yetmemiş. Eşi, daha 
fazla marul için ertesi gece tekrar cadının bahçesine girmiş. Cadı bu sefer uyumuyormuş. Adamı 
kıskıvrak yakalamış. Adam çok korkmuş. “Lütfen bana bir şey yapmayın, karım hamile olduğu için 
aldım.” demiş. Cadı “Seni affederim ama doğacak bebeğinizi bana vereceksiniz.” demiş. Adam,  
cadıdan o kadar çok korkuyormuş ki hayır diyememiş. Eve gelince olanları eşine anlatmış. Eşi bu 
duruma çok üzülmüş. Hem eşinden hem de çocuğundan olmamak için kabullenmek zorunda kalmış. 
    Çiftin güzel mi güzel bir kızları olmuş. Çocukları doğunca sevinçten havalara uçmuşlar. Fakat 
mutlulukları kısa sürmüş. Korkunç cadı gelip bebeği almış. Ona Rapunzel adını vermiş. Rapunzel’in 
sapsarı altın gibi saçları varmış. Yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyormuş. Cadı onu kıskanmış. Kimsenin 
görmesini istememiş. Rapunzel’i uzak bir kuleye hapsetmiş. Bu kulenin hiç bir girişi ve çıkışı yokmuş. 
Cadı kuleye çıkmak istediğinde Rapunzel’e seslenerek saçlarını aşağı doğru sarkıtmasını istiyormuş. 
Rapunzel’in uzun saçlarına tutunarak kuleye tırmanıyormuş. Aradan uzun zaman geçmiş. Kimsenin 
yolunun düşmediği kuleye bir prensin yolu düşmüş. O sırada Rapunzel’in söylediği şarkıyı duyan prens 
adeta büyülenmiş. Kuleye Rapunzel’in yanına çıkmak için birçok yol denemiş. Fakat başaramamış. O 
sırada cadı kuleye gelmiş. Prens saklanmış. Cadı Rapunzel’in saçlarına tutunarak kuleye tırmanmış. 
Ertesi gün prens, Rapunzel’e seslenmiş. Kendisini tanıtmış. Kuleye tırmanmış. Rapunzel, başından geçen 
bütün kötü olayları ona anlatmış. Prens çok sinirlenmiş. Bir plan yapmışlar. Prensin getirdiği iplerle 
Rapunzel uzun bir merdiven yapmış ve cadıyı beklemeye başlamışlar. Cadı bir süre sonra gelmiş. 
Kuleye tırmanmış. Rapunzel ve prens, cadıyı kuleye kilitleyerek ördükleri merdiven ile kaçmışlar. Tek 
başına kulede yalnız kalan ve çıkamayan cadı oracıkta ölmüş. 
   Rapunzel, prensle beraber ailesini bulmuş. Onlara olanları anlatmış. Ailesiyle hasret gidermişler. 
Zor günler geride kalmış. Rapunzel, ailesi ve prens ömürleri boyunca mutlu bir şekilde yaşamışlar.  

 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI     TÜRKÇE 

28. HAFTA 

RAPUNZEL 
 

Grimm Kardeşler (Kısaltılmıştır) 

1- Adam neden komşunun kapısını çalmış?        
....................................................................................... 

  2- Adam marulu alamayınca ne yapmış? 
........................................................................................ 

  3- Cadı adamı affetmek için ne istemiş? 
....................................................................................... 
 

 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI   TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

Neden sonuç (tekrar) 

 Aşağıdaki tümceler yarım bırakılmış. Bu tümcelerin neden sonuç tümceleri olmaları için , yan taraftaki 

parçaları ile eşleştiriniz. İlgili yerlere numaralarını yazınız. 

......... 

......... 

......... 

......... 

Çok yorulduğundan 

Kedileri çok sevdiği için 

Geç yattığından 

Çok fazla şeker yediği için 

2 

1 

3 

4 

derse geç kaldı. 

dişleri çürümüş. 

daha fazla yürüyemedi. 

evine kedi aldı. 

Maskemi takmadım, bu yüzden 

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

Uzaktan eğitim başladı, bu yüzden 

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

İftarda çok fazla yemek yediğim için 

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

 Aşağıdaki tümceleri , neden sonuç tümcesi haline getiriniz. Tümcenin kalan kısmını altlarındaki 

boşluklara yazınız. 

 

 Aşağıdaki neden sonuç tümcelerini okuyunuz. Nedenini ve sonucunu boşluklara yazınız. 

 

Spor yapmadığım için çok kilo aldım. 

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

Neden 

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

Sonuç 

Dengeli beslenmediğinden dolayı hasta oldu. 

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

Neden 

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

Sonuç 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Simetri 

 Aşağıdaki varlıkları inceleyiniz. Simetrik olanların altına  “simetriktir” , simetrik olmayanların altına 

“simetrik değildir” yazınız. 

 

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

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

 Simetri doğrusu doğru çizilen şekillerin altına      koyunuz. 

 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Ayna simetrisi ve simetri doğrusu 

 Aşağıdaki şekillerin , simetri doğrusuna göre simetriğini çiziniz. 
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 Aşağıdaki şekillerin , ayna simetrisini çiziniz. 

 

  

  

   

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

  

  

 
 

 
 

 

  

  

  

  

  

 

     

  

 

  

  

  

  

  

    

  



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ 

Ses kirliliği 

 Kelime çarkındaki, ses kirliliği ile ilgili kelimeleri inceleyiniz.Uygun olan kelimelerle boşlukları doldurunuz.  

 

Aşırı sesli ............... dinlememeliyiz. Ses kirliliği  ...............  sebep olur. 

 

Gereksiz yere .............. basmamalıyız. Gereksiz ve aşırı sese ................ denir. 

....... ............. ses kirliliğine neden olur. ...................... sesini fazla açmamalıyız.  

Ses kirliliği  ............... bozukluğuna  yol açar. 

Ses kirliliği kalıcı ............. ................... yol açabilir. 

 Aşağıdaki şemayı inceleyiniz. Boş bırakılan bölümlere gerekli cevapları yazınız.  

 

Ses kirliliğine  neden olan olaylar  

 

Ses kirliliğini azaltmanın yolları 

1-............................................................. 

2-............................................................ 

3-............................................................ 

4-............................................................ 

1-............................................................. 

2-............................................................ 

3-............................................................ 

4-............................................................ 

Ses kirliliği 

Nedir: .................................................................................................................................. 



doğuştan 

gelen 
çalıştırmak 

eğitim 
oyun 

oynamak 
şiddet 

istismara 
20 Kasım 

1989 

  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLGİLER 
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Çocuk hakları 

 Çocuklardan her biri, çocuk haklarından bir tanesini söylemiştir. Boş bırakılan yerlere çocuk haklarını 

yazınız. 

 

 Aşağıdaki çocuk hakları ile ilgili cümleleri okuyunuz. Boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz. 

 

 
Ben çocuğum ..........................     

hakkım vardır. 

 
Ben çocuğum ..........................     

hakkım vardır. 

 
Ben çocuğum ..........................     

hakkım vardır. 

 
Ben çocuğum ..........................     

hakkım vardır. 

 
Ben çocuğum ..........................     

hakkım vardır. 

 
Ben çocuğum ..........................     

hakkım vardır. 

ÇOCUĞUM 

HAKLARIMLA VARIM 

Birleşmiş Milletler,  ....................................... tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesini kabul etmiştir.  

Çocukların ............................. ....................... hakları vardır. 

Çocuk haklarından biriside .................. ..........................tır. 

Çocukları  ..................................  suçtur.   

İyi bir .................... almak çocukların temel hakkıdır. 

Kimse çocuklara ...................... uygulayamaz. 

Çocuklar Birleşmiş Milletler tarafından  ......................... karşı korunmaktadır. 



4– Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sebep 

sonuç cümlesi vardır? 

A) Bu akşam erken yatacağım. 

B) Gelince bana haber ver. 

C) Hemen gitmem gerekiyor. 

D) İnce giyindiği için hasta oldu.  

 

 

 

 

 

 

5- Yukarıdaki neden sonuç cümlesinin, sebep 

bölümü aşağıdakilerden hangisidir?   

A) ...kirli elbiselerle işe gitmek zorunda kaldım. 

B) Bugün eve gidemediğim için... 

C) ...zorunda kaldım. 

D) Bugün eve... 

 

 

 

 

 

6- Yukarıdaki cümledeki boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi gelebilir? 

A) olduğundan                   B) için 

C) ama                           D) fakat 

 

 

 

 

1- Yukarıdaki şeklin simetriği aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A).                              B)                                

 

 

C)                 . .           D)  

 

 

2- Aşağıdaki çiçeklerden hangisi simetriktir? 

A).                              B)                                

 

 

C)                 . .           D)  

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisinin simetri doğrusu 

yanlış çizilmiştir? 

A).                              B)                                

 

 

C)                 . .           D)  

 

 

   
MİNİ TEST 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAFTANIN TEKRARI 

 Çatıdaki kedi çok şişman  ........................ 

aşağıya inemedi. 

Bugün eve gidemediğim için kirli  

elbiselerle işe gitmek zorunda 

kaldım. 

 

   
   

  

 

   
   

  

 

   
  

  

 

   
   

 

 

   
   

  

 



 

 

 

 

 

10-Yukarıdaki tümcelerin doğru olanlarının 

başına “ D “ ve yanlış olanlarının başına “ Y “ 

koyarsak, sonuç aşağıdaki seçeneklerden hangisi 

olur?   

A) D- D – D                  B) D – D- Y 

C) Y – Y – Y                  D) Y - D – D 

 

11- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Tüm çocukların barınma hakkı vardır. 

B) Oyun oynamak ve sosyal etkinliklere katılmak 

her çocuğun hakkıdır. 

C) Çocuklar, aileleri izin verirse çalıştırılabilir. 

D) Her yıl 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları 

Günü” olarak kutlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12- Yukarıdaki tümcelerden hangileri doğrudur?                                                                     

 

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

C) I – III - IV                     D) I – II - III                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Yukarıdaki tümcelerin doğru olanlarının 

başına “ D “ ve yanlış olanlarının başına “ Y “ 

koyarsak, sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?   

A) Y - D – D - Y             B) Y – D – D - D 

C) D – D – Y - Y             D) D - D – Y - D 

 

8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A) Aşırı ses işitme bozukluklarına yol açar. 

B) Geniş yollar yaparsak, trafik azalır ve ses 

kirliliği de azalır. 

C) Trafikte gereksiz yere kornaya basmamalıyız. 

D) Ses kirliliği olsa da bizi pek etkilemez. 

 

 

 

 

 

 

9- Kaç tanesi ses kirliliğine yol açar?   

A) Bir                 .            B) İki  

C) Üç                           .  D) Dört 

 

 

  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAFTANIN TEKRARI 
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Kitap 

okuma 

Yüksek 

müzik 

Korna 

sesi 

Trafik Kuş sesi İş makinası 

(    ) Aşırı trafik ses kirliliğine neden olur. 

(    ) Ses kirliliği strese yol açar. 

(    ) Evde istediğimiz saatte yüksek sesle 

müzik dinleyebiliriz.  

(    ) Havaalanları şehir içine yapılırsa  

daha az ses kirliliği olur. 

 

I – Çocukların eğitim alma hakkı vardır. 

II- Engelli çocukların hakları yoktur. 

III- Çocuklara şiddet uygulanamaz.  

IV- Çocuk hakları, çocukların doğuştan 

kazanmış olduğu haklardır. 

(    ) Birleşmiş Milletler, 20 Kasım 1989’da 

çocuk hakları sözleşmesini kabul etti. 

(    ) On sekiz yaşından küçük olan her 

birey çocuk sayılır. 

(    ) Çocukları çalıştırmak suçtur.  


