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• Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

  
1) Kuşlar hangi meyveyi seviyorlarmış? 

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

2) Kuşların kırdığı cevizi kim kapıyormuş? 

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

3) Kuşlar sincaba nasıl bir ders vermişler? 

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

 

 

• Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre 
numaralandırınız. 

   BEDAVACI SİNCAP 

 Kuşlar cevizi çok severlermiş. Cevizleri kırmak için özel bir 
yöntemleri varmış. Önce dallardan birer ceviz koparıp gökyüzüne 
uçarlarmış. İyice yükseldikten sonra, gagalarındaki cevizi aşağı 
bırakırlarmış. 

 Cevizler yere düşünce kırılır, onlar da iner, cevizin içini 
yerlermiş. Fakat bir gün ortaya bir sincap çıkmış. Bu sincap 
çalışmayı hiç sevmezmiş. Kuşların yüksekten bıraktığı cevizi onlardan 
önce alıp yermiş. 

 Çalışkan kuşlar bu durumdan çok sıkılmışlar ve sincaptan kurtulmanın yolunu aramaya 
başlamışlar. Kendi aralarında bir toplantı yapıp nasıl bir çözüm bulmaları gerektiğini tartışmışlar. 
Sonunda bir karara varmışlar. Hepsi ertesi gün gagalarına acı birer meyve alıp gökyüzüne 
havalanmışlar. Bu meyveleri gökyüzünden yere bırakmışlar. Bunu gören tembel sincap hemen 
oraya koşmuş ve bu meyveleri ceviz zannedip yemeye başlamış. Meyvelerin acısına 
dayanamayan sincap oracıkta bayılmış.  

 Bir zaman sonra kendine gelen tembel sincap yaptığı yanlışı anlamış. Bir daha başkalarının 
hakkına el uzatmamaya karar vermiş ve o günden sonra kendi yiyeceğini kazanmak için 
çalışmaya başlamış. 
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Kuşlar cevizi çok seviyorlarmış. 

Kuşların kırdığı cevizi sincap kapıyormuş. 

Kuşlar acı meyveleri ceviz diye gökten atınca 
sincapta hemen onları yemiş ve bayılmış. 
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 Aşağıda verilen cümlelerdeki ön ad (sıfat) olan kelimeleri bulup karşılarına yazınız. 

 Aşağıdaki görsellerin sesteş (eş sesli) anlamları ile iki farklı cümle kurunuz. 

1. anlamı : ……………………………………………………………………………………………. 

2. anlamı : …………………………………………………………………………………………… 

1. anlamı : ……………………………………………………………………………………………. 

2. anlamı : …………………………………………………………………………………………… 

1. anlamı : ……………………………………………………………………………………………. 

2. anlamı : …………………………………………………………………………………………… 

 Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını kullanarak yeni cümleler yazınız. 

Bu araba çok hızlı gidiyor. 

………………………………………………………….. 

Dursun Amca fakirlere yardımcı olur. 

………………………………………………………….. 

 

Bu binanın tavanı çok alçak. 

…………………………………………………………… 

Ben yumuşak yastıkta yatmayı severim. 

………………………………………………………….. 

 

Ön Ad (Sıfat) Bilgisi  
Adların renklerini, biçimlerini, durumlarını, yerlerini, sayılarını belirten 

sözcüklere ön ad (sıfat) denir.  
Ön adlar varlıkların özelliklerini belirtmeye yararlar. Ön adlar her zaman 

adlardan önce gelirler. 

Babam sarı tişört aldı.  

Bu akşam üç kitap okudum.  

Efe yeni arabasıyla gezdi.  

Okulda eski kalemim kayboldu. 

Soruyu çalışkan çocuk bildi.  

Arkadaki koltuk kırıldı.  

Ece çok güzel resim yaptı.  

Dedem eğri çubuğu düzeltti.  

Anneme beş gül aldım. 

Yaramaz çocuk ceza aldı. 

sarı 

üç 

yeni 

eski 

arkadaki 

güzel 

eğri 

beş 

çalışkan yaramaz 

Çiftlikte ata bindim. 

Esra topu bana at. 

Dedem tarlaya tohum ekmek için gitti. 

Akşam eve giderken iki ekmek aldım. 

Kuşlar dala yuva yapmış. 

Kardeşimle denize daldık. 

Dedem çok yavaş yürüyor. 

Erdem’in ailesi çok zengin. 

Kuşlar yüksek yere yuva yaptılar. 

Futbolcu topa çok sert vurdu. 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

 Aşağıda verilen örüntülerde eksik olan ögeyi bulup işaretleyiniz. 

www.ilkokulluyum.com 
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HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

 Aşağıdaki verilen görsellerden iki eş parçaya ayrılabilenleri işaretleyiniz. 

    

    

 Verilen nesne sayılarını toplama ve çarpma işlemi yaparak bulunuz. 

Toplama: ….. + ….. + ….. + ….. = ….. 

Çarpma: ….. x ….. = ….. 

Toplama: ….. + ….. + ….. = ….. 

Çarpma: ….. x ….. = ….. 

Toplama: ….. + ….. = ….. 

Çarpma: ….. x ….. = ….. 

Toplama: ….. + ….. + ….. = ….. 

Çarpma: ….. x ….. = ….. 

Toplama: ….. + ….. + ….. = ….. 

Çarpma: ….. x ….. = ….. 

Toplama: ….. + ….. + ….. = ….. 

Çarpma: ….. x ….. = ….. 
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 Aşağıdaki kıyafetlerin altına hangi mevsimde giyildiklerini yazınız. 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

…………………….
 

 Aşağıdaki ulaşım araçlarının hangi yolda hareket ettiklerini yazınız. 

kamyon vapur balon traktör tekne helikopter 

bisiklet bot uçak motosiklet gemi 

Kara Yolu 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

 

Hava Yolu 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

 

Deniz Yolu 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 

* ………………………………….. 
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