
 
 

TÜRKÇE 

28.HAFTA 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 

 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu 

olsuun... 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk 

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir. 
23Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günün yıldönümü olarak 

kutlamaya başlanan ulusal bayram dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. 27 
Mayıs 1935’te bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
olarak belirlendi. 

1979’un UNESCO tarafından ‘çocuk yılı’ ilan edilmesiyle de  
bu bayram uluslararası nitelik kazandı. Atatürk’ün çocuklara armağan 
ettiği 23 Nisan’da 1979’dan bu yana da TRT tarafından geleneksel  
olarak 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlenmekte bir hafta süren  
etkinlikler çerçevesinde dünya çocukları ülkemize davet edilmektedir. 

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı çocuklara armağan eden kimdir? 
 
 
2) 23 Nisan ne zaman bayram olarak 
kutlanmaya başlanmıştır? 
 
 
3) 23 Nisan ne zaman uluslararası bir 
bayram olma özelliği kazanmıştır? 
 
 
4) 23 Nisan Çocuk Şenliğini düzenleyen 
kurum kimdir? 

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

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

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

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

 Aşağıdaki eş sesli kelimelerin farklı 
anlamları ile cümleler oluşturunuz. 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

ekmek 

yağ 

dolu 23 Nisanı çocuklara armağan eden 
Atatürk’tür. 

27 Mayıs 1935’te bayram olarak ilan edilmiş 
ve kutlanmaya başlanmıştır. 

1979 yılında uluslararası bir bayram olma 
özelliği kazanmıştır. 

23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyen kurum 
TRT’dir. 

Bugün dolu yağdı. 

Sepet elmalarla dolu. 

Tüm gece boyunca kar yağdı. 

Kahvaltıda ekmeye yağ sürdüm. 

Bakkaldan iki ekmek aldım. 

Dedem tarlaya buğday ekmek 
istedi 



  

 

Kelimeler Eş Anlamları  Kelimeler Zıt Anlamları 
vazife görev usta acemi 
lider önder ceza ödül 
tabiat doğa barış savaş 

güvenlik emniyet ucuz pahalı 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

 Aşağıda verilen tablolarda boş yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1) Kar yüzünden yollar kapandığı için köye gidemedik. 

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

2) Alper ödevlerini yaptığından dolayı babası bahçede oynamasına izin verdi. 

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

3) Esra ağlıyordu çünkü en sevdiği kalemini kaybetmişti.  

  …………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………….. 

Sebep 

Sonuç 

 Aşağıda verilen cümlelerin sebep ve sonuçlarını yazınız. 

 Aşağıda verilen görselleri 3 cümle ile anlatınız. 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

Kar yüzünden yollar kapandığı için 

Köye gidemedik 

Ödevlerini yaptığından dolayı  

Babası bahçede oynamasına izin verdi 

En sevdiği kalemini kaybetmiş 

Esra ağlıyor 



 
HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

 Aşağıdaki saatlerin öğleden önce kaçı gösterdiğini örnekteki gibi altlarına yazınız. 

 Aşağıdaki saatlerin öğleden sonra kaçı gösterdiğini örnekteki gibi altlarına yazınız. 

Saat 05:00 Saat ………….. Saat ………….. Saat ………….. 

Saat ………….. Saat ………….. Saat ………….. Saat ………….. 

Saat ………….. Saat ………….. Saat ………….. Saat 17:30 

Saat ………….. Saat ………….. Saat ………….. Saat ………….. 

10:00 07:15 01:30 

03:00 08:45 09:15 01:00 

22:45 14:00 16:30 

21:00 16:15 19:00 23:30 



 
HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

Saat 04:30 Saat 07:00 Saat 11:15 Saat 12:00 

Saat 15:30 Saat 20:15 Saat 13:45 Saat 18:00 

 Aşağıdaki saatlere, belirtilen zamanı gösterecek şekilde akrep ve yelkovan çiziniz. 

 Aşağıda verilen tablolardaki boşlukları tamamlayınız. 

1 saat 60 dakika 
1 gün 24 saat 
1 hafta 7 gün 
1 ay 4 hafta 
1 ay 30 gün 
1 yıl 52 hafta 
1 yıl 12 ay 
1 yıl 365 gün 

 
Haftanın günlerini yazınız. 
1.  gün Pazartesi 
2. gün Salı 
3. gün Çarşamba 
4. gün Perşembe 
5. gün Cuma 
6. gün Cumartesi 
7. gün Pazar 

 

Ayları ve gün sayılarını yazınız. 

Ocak 31 

Şubat 28 

Mart 31 

Nisan 30 

Mayıs 31 

Haziran 30 

Temmuz 31 

Ağustos 31 

Eylül 30 

Ekim 31 

Kasım 30 

Aralık 31 

 



 
HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAYAT BİLGİSİ 

 Aşağıda verilen kelimeleri uygun boşluklara yazınız. 

1) ………………………… tane dini bayramımız vardır.  

2) Bayramlarda giymek için alınan kıyafetlere …………………………denir. 

3) Dini bayramlarda ………………………… ellerini öperiz. 

4) Yoksullara yardım edilen ve kestiğimiz hayvanların etlerinden dağıtılan bayrama 
………………………… Bayramı denir.  

5) Bayramda büyüklerin elleri öpülerek toplanan paraya ………………………… denir. 

6) Bayramlaşmaya gelen misafirlere ………………………… ve ………………………… ikram edilir.  

harçlık Kurban baklava iki 

büyüklerimizin bayramlık şeker 

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

(…..) Dini bayramlar birlik ve beraberlik için önemli günlerdir. 

(…..) Dini bayramlarda sınıfımızı bayraklarla süsleriz. 

(…..) Dini bayramları dinlenerek evde geçiririz. 

(…..) Dini bayramlardan önce evlerde bayram temizliği yapılır. 

(…..) Dini bayramlarda gelen misafirlere ikramlar hazırlanır. 

(…..) Dini bayramlarda okullarda tören yapılır. 

(…..) Dini bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ederiz. 

(…..) Oruç tuttuktan sonra kutladığımız dini bayram Kurban Bayramıdır. 

 Aşağıdaki boşluğa bir bayram anınızı yazınız. 

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

 

İki 

bayramlık 

büyüklerimizin 

Kurban 

harçlık 

şeker baklava 

D 

D 

D 

D 

Y 

Y 

Y 

Y 


