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• Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1) Mustafa Kemal hangi rütbe ile görev 
yapıyormuş? 

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

2) Türk askerleri neden kaçıyorlarmış? 

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

3) Kaçan askeri gören Mustafa Kemal 
askerlere ne demiş? 

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

3) Türk askerinin durduğunu gören düşmanlar 
ne yapmışlar? 
 
..………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
 

4) Mustafa Kemal’in 57. Alay’a verdiği emir 
nedir? 

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

 

 

ÇANAKKALE 
 Genç bir komutan olan Mustafa Kemal,  
Çanakkale’de albay olarak görev yapıyordu. Düşmandan  
kaçan Türk askerlerini görünce gür sesiyle askerlere sordu: 

- Neden kaçıyorsunuz ? 
- Komutanım düşman geliyor.   
- Hani nerede ?diye sordu askerlere. 

 Askerler ilerideki bir tepeyi gösterdiler. Bir düşman  
avcı birliği ilerideki tepeden aşağıya doğru indiğini gördü.  
Çakmak gibi çakan mavi gözleriyle askerlerine bakarak: 
 - Siz Türk askerisiniz Türk askeri düşmandan kaçmaz! diye kükredi. Askerler:  
 - Cephanemiz kalmadı komutanım. 
 - Cephaneniz yoksa süngünüz var. Süngü tak! Emrini verdikten sonra yere 
yatmalarını söyledi. 
 Türk askerinin kaçmadığını gören düşmanlar yere yatarak siper aldılar. Yardımcısı ile 
haber göndererek 57. Alay’a Conkbayırı’na gelmelerini söyledi. 57. Alay’a dünya 
tarihinde eşi benzeri olmayan şu emri verdi. 
 - Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek 
zamanda yerimize başka askerler gelecektir. 
 57. Alay’ın tamamı orada şehit olmuş ama vatan toprakları düşmana verilmemiştir. 
Albay Mustafa Kemal’in üstün cesareti ve ikna yeteneği ile düşman durdurulmuştur.   
 

Mustafa Kemal albay olarak görev 
yapıyormuş. 

Türk askerleri cephaneleri kalmadığı için 
düşmandan kaçıyormuş. 

‘Siz Türk askerisiniz Türk askeri 
düşmandan kaçmaz!’ demiş  

Türk askerinin durduğunu gören düşman 
yere yatıp siper almış. 

‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi 
emrediyorum.’ demiş.  



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

 Aşağıda verilen cümlelerin sebep ve sonuçlarını yazınız. 

1) Dün çok fazla kar yağdığı için okullar tatil oldu. 

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

2) Umay sınavda tüm soruları doğru cevapladığı için sınıf birincisi oldu. 

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

3) Kübra beden eğitimi dersine katılamamış çünkü spor ayakkabılarını evde unutmuş. 

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

4) Kerem ile Aslı çok iyi anlaşıyorlar bu yüzden ikisi çok iyi arkadaş oldu. 

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

Aslı dün hasta olduğu için annesiyle hastaneye gitti. 

Kim? Kim hasta oldu? 

Nereye? Aslı ve annesi nereye gitti? 

Ne zaman? Aslı ne zaman hasta olmuş? 

Aslı hasta oldu. 

Aslı ve annesi hastaneye gitti. 

Aslı dün hasta olmuş. 

Neden? Aslı neden hastaneye gitti? Aslı hasta olduğu için hastaneye gitti. 

 Aşağıdaki 5N 1K sorularını cevaplayınız. 

Efe ve dedesi dün tarlaya tohum ektikleri için yanlarında tırmık ve kürek götürmüşler. 

Kim? Kim tarlaya tohum ekmiş? 

Ne zaman? Efe ve dedesi ne zaman tohum ekmiş? 

Nerede? Efe ve dedesi nereye tohum ekmiş? 

Efe ve dedesi tohum ekmiş. 

Efe ve dedesi dün tohum ekmiş. 

Efe ve dedesi tarlaya tohum ekmiş. 

Ne? Efe ve dedesi yanlarında ne götürmüş? Efe ve dedesi tırmık ve kürek götürmüş 

Çok fazla kar yağması 

Okulların tatil olması 

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlaması 

Sınıfta birinci olması 

Spor ayakkabılarını evde unutması 

Beden eğitimi dersine katılamaması 

Çok iyi anlaşmaları 

Çok iyi arkadaş olmaları 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

 Aşağıdaki çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız. 
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 Aşağıdaki çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız. 
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1- Dört katlı bir apartmanın her katında 
dört daire vardır. Bu apartmanda 
toplam kaç daire vardır? 
CEVAP:  4 X 4 = 12 daire vardır. 

2- Berk’in her gün 5 sayfa okuyarak 
bir haftada bitirdiği kitap toplam kaç 
sayfadır? 
CEVAP:  5 X 7 = 35 sayfadır. 

3- Can her gün kumbarasına 3 TL 
atıyor. Can 5 gün sonra kaç TL 
biriktirmiş olur? 
CEVAP: 3 X 5 = 15 TL biriktirmiş olur. 

4- Aslı elindeki kurabiyeleri 3 kardeşine 
6’şar tane vererek dağıtıyor. Başlangıçta 
Aslı’nın elinde kaç kurabiye vardı? 
CEVAP:  3 x 6 = 18 kurabiye vardı 

5- Esra tanesi 6 lira olan şekerlerden 
4 tane, 5 lira olan gofretlerden 7 tane 
alıyor. Esra’nın kaç lira ödemesi 
gerekiyor? 
CEVAP:  6 X 4 = 24 şeker parası 
5 x 7 = 35 gofret parası  
24 + 35 = 59 ödemesi gereken 
toplam para 

6- Bir çiftlikte 8 inek, ineklerden 3 eksik 
tavuk vardır. Buna göre çiftlikteki 
hayvanların ayaklarının sayısı kaçtır? 
CEVAP:  8 – 3 = 5 tavuk sayısı 
8 X 4 =32 ineklerin ayakları 
5 X 2 = 10 tavukların ayakları  
32 + 10 = 42 toplam ayak sayısı 

7- Sıla tanesi 3 lira olan dondurmalardan 
7 tane alıyor. Satıcıya 30 lira veren 
Sıla’nın kaç lira para üstü alması gerekir? 
CEVAP: 3 X 7= 21 dondurmaların ücreti 
30 – 21 = 7 lira para üstü 

8- Masada 3 yeşil tabak 4 mavi tabak 
vardır. Yeşil tabaklarda 5’er tane, mavi 
tabaklarda 6’şar tane ceviz olduğuna göre 
masadaki toplam ceviz sayısı kaçtır? 
CEVAP:  3 X 5 = 15 yeşillerdeki ceviz 
4 X 6 = 24 mavilerdeki ceviz 
15+ 24 = 39 toplam ceviz 

PROBLEM 
ÇÖZELİM 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 
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 Aşağıdaki acil durum kurumları ile acil durum numaralarını eşleştiriniz 

Ambulans C A 110 

Polis E B 122 

İtfaiye B C 155 

Jandarma D D 156 

AFAD A E 112 

Sosyal Hizmetler F F 183 

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

(…..) AFAD, Afet ve acil durum yönetiminin kısa halidir. 

(…..) Yangın anında 112 numaralı telefonu aramalıyız. 

(…..) Köy, kasaba gibi yerlerde polisin görevini jandarma yapar. 

(…..) Çığ, sel, deprem gibi afet durumlarında 155 numaralı telefonu aramamız gerekir. 

(…..) Sosyal hizmetler, aile danışmanlığı, kadın ve çocuk hizmetleri veren toplumsal bir 
kuruluştur. 

(…..) Canımız sıkıldığında acil durum numaralarını arayabiliriz. 

(…..) Trafikte ambulans, itfaiye aracı, polis arabası gibi araçlara yol vermeliyiz. 

(…..) Bize veya yakınımıza zarar vermek isteyenleri 155 numaralı telefonu arayarak 
bildirmeliyiz. 

  Aşağıdaki olaylarda aramamız gereken numaraları resimlerin altlarına yazınız. 

………………
 

………………
 

………………
 

………………
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