
 
 
 
 
 

 
   Evvel zaman içinde, Pers kentinde iki oğlu olan bir halı tüccarı 
yaşarmış. Oğullarından birinin adı Kasım, diğerinin adı Ali 
Baba’ymış. Babalarının ölümünden sonra açgözlü Kasım, saf Ali 
Baba’yı kandırarak babasının işini devralmış. Ali Baba ise o kadar 
çok fakirmiş ki eşiyle çocuklarına zor bakıyor, ormandan odun 
keserek geçimini sağlıyormuş. 
   Günün birinde Ali Baba, ormanda odun keserken birçok atın 
dörtnala koştuğunu görmüş. Korktuğu için bir ağacın arkasına 

gizlenmiş. Atlarında çuvallar taşıyan tam kırk harami gelmiş. Büyük bir kayanın yanında durmuşlar. 
Hırsızların lideri iri kayanın önünde durarak: “Açıl susam açıl! ” deyince kaya birden açılmış. Kayanın 
arkasında bir mağara belirmiş. Mağaranın içerisi altın, zümrüt ve elmasla doluymuş. Haramiler 
çaldıkları malları mağaraya bırakıp çıkmışlar. Ali Baba gördüklerine inanamamış. Hırsızlar 
uzaklaştıktan sonra mağaranın önüne gelmiş ve “Açıl susam açıl! ” demiş. Kapı açılmış ve Ali Baba 
mağaraya girmiş. Sevinçle orada bulunan bir çuvala taşıyabileceği kadar altın doldurarak eve 
götürmüş. Karısı o kadar çok altını görünce çok şaşırmış. Ali Baba eşine “Çok fazla altın var, 
sayamayız. Kardeşim Kasım’ın evine git ve tartıyı getir, tartalım.” demiş. Eşi koşarak Kasım’ın evine 
gitmiş ve teraziyi istemiş. Kasım’ın karısı “Teraziyle ne tartacaksınız?” diye sormuş. Ali Baba’nın karısı 
ise “Hiç, sadece biraz tahıl.” demiş. Kasım’ın eşi çok kurnaz bir kadınmış. Fakir Ali Baba’nın o kadar 
çok tahılı olamayacağını düşünerek, terazinin altına biraz balmumu sürmüş ve öyle vermiş. Altınlar 
tartılmış ve terazi geri verilmiş. Kasım’ın eşi teraziye yapışan altını görünce, hemen Kasım’a haber 
vermiş. Kasım “Demek Ali Baba’nın altınları var. O altınları nereden bulduğunu mutlaka öğrenmem 
lazım.” demiş. Hemen Ali Baba’nın evine koşmuş. Bir şekilde mağaranın yerini ve sihirli sözleri 
öğrenmeyi başarmış. Kasım mağaranın içerisine girmiş. Fakat tam işini bitirip çıkacakken kırk haramiler 
mağaraya geri dönmüşler. Kasım’ı yakalamışlar. Mağaranın yerini başkalarının da bilebileceğini 
düşünmüşler. Şehre birkaç arkadaşlarını gönderip araştırmışlar. Ali Baba’nın izini bulmuşlar. Gündüz 
tek başına bir şey yapamayacağını düşünen harami, Ali Baba’nın evinin kapısına boyayla bir çarpı 
atmış. Amacı gece arkadaşlarıyla işaretlediği evi bularak Ali Baba’yı yakalamakmış. 
   Ama evin genç hizmetçisi çok akıllı bir kızmış. Kapıdaki işaretten şüphelenmiş. Mahalledeki tüm 
evlerin kapısına aynı işaretten koymuş. Gece gelen haramiler gördükleri karşısında şaşırıp kalmışlar. 
Tüm evlerin kapısı işaretliymiş. Ali Baba’yı bulamadan geri dönmek zorunda kalmışlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI     TÜRKÇE 

33. HAFTA 

ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER 
 

Binbir Gece Masalları (Kısaltılmıştır) 

1- Masalda geçen iki kardeşin isimleri neymiş? 
………………………………………………………….…… 
2- Mağaranın kapısını açan sihirli söz neymiş? 
..................................................................................... 
3- Ali Baba mağaraya girince ne yapmış? 
..................................................................................... 
 

4- Kasım’ın eşi, teraziye neden bal mumu sürmüş? 
………………………………………………………….…......... 
5- Haramiler niçin kapıya çarpı işareti koymuş?  
....................................................................................... 
6- Haramiler, Ali Baba’yı neden bulamamışlar? 
..................................................................................... 

 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI   TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

 Aşağıda verilen bilgiyi okuyunuz ve şemayı inceleyiniz. Boşluklara uygun örnekler yazınız. 

 

 Aşağıdaki cümlelerdeki sıfatları bulunuz. Sıfatı ve sıfatın çeşidini boşluklara yazınız. 

 
Beş bardak su içerim. 

Cümledeki sıfat: .......................... 

Sıfat çeşidi: ............................... 

Can’a hangi oyuncağı alalım. 

Cümledeki sıfat: .......................... 

Sıfat çeşidi: ............................... 

Şu elbiseyi alalım mı? 

Cümledeki sıfat: .......................... 

Sıfat çeşidi: ............................... 

Dün bazı adamlar geldi. 

Cümledeki sıfat: .......................... 

Sıfat çeşidi: ............................... 

Yarın eski evde buluşalım. 

Cümledeki sıfat: .......................... 

Sıfat çeşidi: ............................... 

Üçgen peynir al marketten. 

Cümledeki sıfat: .......................... 

Sıfat çeşidi: ............................... 

Belirtme sıfatları 

İşaret sıfatları 

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

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

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

 
Belgisiz sıfatlar 

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

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

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

 

Soru sıfatları 

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

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

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

 

Sayı sıfatları 

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

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

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

 

Niteleme sıfatları 

Niteleme sıfatları 

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

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

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

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

5-....................... 

Bilgi: Sıfatlar ikiye ayrılır. 

Belirtme sıfatları: 

Sayı bildirir.(İki elma) 

Soru sorar.(Kaç armut) 

İşaret eder.(Bu kedi) 

Sayısı belli olmayan 

kelimelerle bildirir.     

(Birkaç kişi)  

Niteleme sıfatları: 

Şekil bildirir.(Kare masa) 

Renk bildirir.(Mor çiçek) 

Durum bildirir.(Eski ev) 

Not: Belirtme sıfatları 

kendi içerisinde gruplara 

ayrılır ama niteleme 

sıfatları ayrılmaz. 

 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Yarım ve çeyrek kilogram 

 
 Aşağıdaki terazilerde bulunan kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. 

 

 Aşağıda verilen kütle ölçülerini inceleyiniz. Boşlukları doldurunuz. 

 

1 kg = ? 

kg 
......... g 

? 

kg 
......... g 

1 kg = ? 

......... g 

? 

kg 
......... g 

? 

kg 
......... g 

? 

......... g 

250 g 

250 

250 g 250 g 250 g 

= 
? 

......... kg 

= 500 

500 g 500 g 

? 

......... kg 

9 kg ..... çeyrek kg 6 kg ..... yarım kg 16 kg ...... çeyrek kg 

5 kg ..... çeyrek kg 4 kg ..... çeyrek kg 10 kg ..... yarım kg 

8 çeyrek kg ..... kg 6 yarım kg ..... kg 16 çeyrek kg ..... kg 

250 250 250 500 



        

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Ton ve miligram 

  

 

 

 Kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( ton, kilogram ) 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

 Aşağıdaki varlıkların altlarına, kütlelerinin hangi birimle ölçülebileceğini yazınız. (kilogram, gram, 

miligram veya ton) 

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

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

3 ton = ............ kg 

12 ton = ............ kg 

13 ton = ............ kg 

4 ton = ............ kg 

22 ton = ............ kg 

9 ton = ............ kg 

8000 kg = ........ ton 

5000 kg = ........ ton 

60000 kg = ......... ton 

3 g = ............ mg 

21 g = ............ mg 

33 g = ............ mg 

2000 mg = ........ g 

12000 mg = ........ g 

6000 mg = ......... g 

35000 mg = ........ g 

7000 mg = ........ g 

6000 mg = ......... g 

 Kütle ölçüleri arasındaki çevirmeleri yapınız. ( gram, miligram ) 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ 

Elektrik devresi kurma 

❖ Devre elemanlarının isimlerini yazınız. Soruların doğru cevaplarını boşluklara yazınız. 

 

 

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

.... 

...........

...... 

...........

...... 

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

.... 

...........

...... 

...........

...... 
 

Devrenin güç kaynağının adı nedir? 

Cevap:.................................................................... 

İletken kablonun görevi nedir? 

Cevap:.................................................................... 

Ampulün yanması için anahtarın pozisyonu ne 

şekilde olmalıdır? 

Cevap:.................................................................... 

 

Anahtar açıkken ampul yanar mı? 

Cevap:.................................................................... 

❖ Evdeki devre elemanlarının isimlerini yazınız. Soruların doğru cevaplarını boşluklara yazınız. 

 

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

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

.... 

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

...... 

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

......... 

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

.... 

Elektrik sayacının görevi nedir? 

Cevap:.................................................................... 

Evdeki devrede neden pil kullanılmaz? 

Cevap:.................................................................... 

Evde hangi tür elektrik kullanırız? 

Cevap:.................................................................... 

Duvardaki elektrik düğmesinin görevi nedir? 

Cevap:.................................................................... 



  

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI SOSYAL BİLGİLER 

Komşularımız ve Türk Cumhuriyetleri 

 Türk Cumhuriyetleri ile ilgili istenilen bilgileri boşluklara yazınız. 

 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

 Ülkemizin komşuları ile ilgili istenilen bilgileri boşluklara yazınız. 

 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Kırgızistan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Kazakistan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Türkmenistan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Özbekistan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

KKTC 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Azerbaycan 

TÜRK 
CUMHURIYETLERI 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Bulgaristan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Irak 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Yunanistan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

İran 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Suriye 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Ermenistan 

KOMSULARIMIZ . 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Nahcivan 

Dili      : ....................... 

Başkenti: ......................... 

Nüfusu  : ........................ 

 

Gürcistan 



 

 

 

4- Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat vardır?  

A) bir               .              B) iki  

C) üç                           .  D) dört 

 

 

 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret sıfatı 

kullanılmıştır?   

A) Akşam yeni elbiselerini giyip gel. 

B) Sana o çocukla bir daha oynama demedim mi? 

C) Eve gelirken beş yumurta al. 

D) Kiralık evi birkaç kişi sordu 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Yukarıdaki kelime gruplarında kaç tane 

niteleme sıfatı vardır?  

A) bir               .              B) iki  

C) üç                           .  D) dört 

 

 

 

 

 

 

 

1-Yukarıdaki kütle ölçüsü çevirilerinden kaç tanesi 

yanlıştır? 

A) dört                  .         B) beş  

C) altı                          .  D) yedi 

 

 

 

 

2- Yukarıdaki sineğin kütlesi aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) 8 kg.    .                       B) 95 g 

C) 12 mg                          D) 6 ton 

 

 

 

 

3- Hangisinin kütlesi ton ile ölçülebilir? 

 

A).                              B)                                

 

 

C)                 . .           D)  

 

   MİNİ TEST 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAFTANIN TEKRARI 

Mavi göle gidelim yarın. Orada iki masa 

tutup birleştirelim. Piknik yapalım. Eski 

elbiselerini giy. Kirlenecek çünkü. 

çirkin adam 

iki ekmek 

yuvarlak top 

 çizik araba 

bazı kediler sarı limon 

2 ton = 20 kg 

4 g = 4000 mg 

6 ton = 6000 kg 

12 g = 12000 mg 

7000 kg = 7 ton 

30000 mg =3 g 

800 kg = 8 ton 

90 mg = 9 g 



 

 

 

 

10- Yukarıdaki ülkelerden kaç tanesi ülkemize 

komşudur?   

A) bir                 .            B) iki  

C) üç                           .  D) dört 

 

 

 

 

 

 

11- Yukarıdaki tümcelerin doğru olanlarının başına 

“ D “ ve yanlış olanlarının başına “ Y “ koyarsak, 

sonuç aşağıdakilerden hangisi olur ?   

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

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

 

 

12- Aşağıdakilerden hangisi Azerbaycan 

bayrağıdır?   

A)                 .               B)  

 

C)                                D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Yukarıdaki tümcelerin doğru olanlarının 

başına “D“ ve yanlış olanlarının başına “Y“ 

yazarak, sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?   

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

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

 

 

8- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?   

A) Anahtar açıkken ampul yanar. 

B) Bir devrede pil olmasa da olur.  

C) Anahtar kapalıyken ampul yanar. 

D) Pil yatağı olmazsa devre kurulamaz.  

 

 

 

 

 

 

9- Yukarıdakilerin kaç tanesi devre elemanı 

değildir?   

A)  İki               .              B) üç  

C) dört                         .  D) beş 

 

 

(    ) Suriye ülkemize komşu bir ülkedir. 

(    ) Gürcistan bir Türk cumhuriyetidir. 

(    ) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’dür.  

(    ) İran’ın resmi dili Farsçadır. 

 

Kırgızistan Gürcistan Azerbaycan 

Kazakistan Irak Yunanistan 

   

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAFTANIN TEKRARI 

Hazırlayan Öğrt. Emre SALTA 

pil ampul plastik 

anahtar demir duy 

(  ) Evde şehir elektriği kullanırız. 

(  ) Elektrik devresinde, elektriği devrenin 

her yerine iletmek kablonun görevidir. 

(  ) Duy, elektrik devresi elemanıdır.  

(  ) Evde kullanılan elektrik devresinde 

enerji kaynağımız pildir. 

 


