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• Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

  
1) Yoksul adam nasıl zengin olmuş? 

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

2) Yoksul adam tavuğu neden kesmek istemiş? 

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

3) Adamın yerinde siz olsaydınız ne 
yapardınız? 

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

 

 

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK  
Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar, 

köyün birinde yoksul bir adam yaşarmış. Bu 
adamın bir tavuğu varmış. Adam bu tavuğu 
çok severmiş. Tavuk da ona her gün bir 
yumurta verirmiş. Ama bu yumurtaların ilginç 
bir özelliği varmış. Yumurtalar altındanmış. 
Adam her gün kümesten aldığı altın 
yumurtayı şehre götürür, kuyumcuya satarmış. 
Yoksul adam giderek zenginleşmeye 
başlamış. Zenginleştikçe huyu değişiyormuş.  

Artık para kazanmak için çalışmak zorunda kalmıyormuş. Çalışmadan, yorulmadan para geldiği 
için de paranın değerini bilmiyormuş. Gereksiz yere para harcamaya, ihtiyacı olmayan şeyler 
almaya başlamış. Bundan dolayı bir süre sonra parası yetersiz gelmeye başlamış. Artık daha 
fazla parası olsun istiyormuş. Kümese gittiğinde, tavuğu eskisi kadar sevip okşamıyor, ona verdiği 
altın yumurtalar için değer vermiyormuş. Adam zamanla tavuğun karnında hazine olduğunu 
düşünmeye başlamış. Eğer tavuğun karnını keserse bu hazineye ulaşacağını, ömür boyu zengin 
yaşayacağını düşünüyormuş. Aç gözlü adam, bir sabah elinde bıçakla kümese girmiş. Tavuk 
adamın elinde bıçağı görünce durumu anlamış ve kaçmaya başlamış. Ama adam hazineye 
ulaşmayı kafasına koymuş. Tavuğu yakaladığı gibi kesmiş. Acele ile karnını açmış, merakla içine 
bakmış, bir de ne görsün? Tavuğun karnında ne altın var ne de hazine. Aç gözlülük yaptığını 
ancak o zaman anlamış. Tavuğu kestiğine pişman olmuş. 

• Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre 
numaralandırınız. 
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Yoksul adam, altın yumurtlayan tavuk 
sayesinde zengin olmuştur. 

Yoksul adam tavuğun karnında hazine 
olduğunu düşündüğü için kesmek istedi. 

Elimizdekilerin kıymetini bilip açgözlülük 
etmemeliyiz. 
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HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

 Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre numaralandırınız. 

(   ) Kahvaltımı yaptım. 

(   ) Sabah erkenden uyandım. 

(   ) Okula gittim. 

(   ) Elimi yüzümü yıkadım. 

 

(   ) Elmaları topladım. 

(   ) Meyve ağacını gördüm. 

(   ) Afiyetle yedik. 

(   ) Bahçeye çıktım. 

 (   ) Maçı kazandık. 

(   ) Evlere dağıldık. 

(   ) Futbol oynadık. 

(   ) Sahaya geldik. 

 

(   ) Kümesten yumurtaları topladım. 

(   ) Afiyetle yedik. 

(   ) Bahçeye indim. 

(   ) Mutfağa gidip pişirdim. 

 
 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. 

Düğüne giderken yeni elbisemi giydim. 

………………………………………………………….. 

Sınıfımızdaki en zayıf kişi Hasan’dır. 

………………………………………………………….. 

 

Annemin yıkadığı elbiseler hala ıslak. 

…………………………………………………………… 

İhsan Amca çok cömert bir insandır. 

………………………………………………………….. 
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Babamın anlattığı fıkraya çok güldük. 

Annemin en sevdiği çiçek güldür. 

Yaz tatilinde bol bol yüzdüm. 

Dedem bayramda yüz lira verdi. 

Amcam yemeklerden sonra mutlaka çay içer. 

Piknikte babamla çayda balık tuttuk. 

Dolabımda eski kitaplarımı buldum. 

Hüseyin çok şişman bir çocuk oldu. 

Güneş açınca yerler kurudu. 

Efe hiç para harcamıyor, çok cimri. 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

 Aşağıdaki soruları verilen resme göre cevaplayınız. 

www.ilkokulluyum.com 
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1) Ambulans 2 birim sola 3 birim aşağıya hareket ettirilirse kaç numaralı konuma gelir? 
 

2) Ambulans 3 birim sağa 1 birim yukarıya hareket ettirilirse kaç numaralı konuma gelir?  
 

3) Ambulans 2 birim aşağıya 4 birim sola hareket ettirilirse kaç numaralı konuma gelir? 
 

4) Ambulans 2 birim yukarıya 3 birim sola hareket ettirilirse kaç numaralı konuma gelir? 
 

5) Ambulans 3 birim sağa 3 birim aşağıya hareket ettirilirse kaç numaralı konuma gelir? 
 

6) Ambulansın 8 numaralı konuma gelebilmesi için hangi yönlerde kaç birim hareket etmesi 
gerekiyor? 
 

7) Ambulansın 6 numaralı konuma gelebilmesi için hangi yönlerde kaç birim hareket etmesi 
gerekiyor? 
 

8) Ambulansın 7 numaralı konuma gelebilmesi için hangi yönlerde kaç birim hareket etmesi 
gerekiyor? 
 

 

5 numaralı konuma gelir. 

3 numaralı konuma gelir. 

1 numaralı konuma gelir. 

2 numaralı konuma gelir. 

4 numaralı konuma gelir. 

1 birim aşağıya 2 birim sola / 2 birim sola 1 birim aşağıya 

2 birim yukarıya 1 birim sağa / 1 birim sağa 2 birim yukarıya 

2 birim aşağıya 2 birim sağa / 2 birim sağa 2 birim aşağıya 
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HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

 Verilen görsele göre cümlelerdeki noktalı yerlere ‘’önünde, arkasında, arasında, ileriye, 
geriye’’ sözcüklerinden uygun olanını yazınız. 

1) Yeşil gül ile beyaz gül ………………………… 5 birim uzaklık vardır. 

2) Mavi gül, kırmızı gülün 4 birim ………………………… 

3) Yeşil gül, mavi gülün 6 birim ………………………… 

4) Kırmızı gül, ………………………… 5 birim giderse bitişe bulaşır. 

5) Beyaz gül, ………………………… doğru 6 birim giderse başlangıç noktasına ulaşır. 

6) Kırmızı gül beyaz gülün 3 birim ………………………… 

 Aşağıdaki geometrik örüntülerin kurallarını bulup altlarına yazınız. 

arasında 

önünde 

arkasında 

ileriye 

geriye 

arkasında 

Pembe yıldız, mavi yıldız, turuncu silindir, 
yeşil dikdörtgen prizma. 

Pembe küre, mavi küre. 

İki tane mavi üçgen prizma, iki tane 
turuncu silindir. 

Kırmızı kare, mavi üçgen, pembe küre. 

Mor dikdörtgen prizma, yeşil kare 
prizma, pembe küre 

Yeşil dikdörtgen, mor kare, mavi üçgen 



 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAYAT BİLGİSİ 
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 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’, yanlış olanların başına ‘Y’ yazınız. 

(…) Eczaneler doktorların verdiği ilaçları aldığımız yerlerdir. 

(…) Başımız ağrıdığında diş hekimine gideriz. 

(…) Doktorlar hastalıkları tanırlar ve tedavi ederler. 

(…) Toplum sağlığı merkezleri sadece bebekleri muayene eder. 

(…) Hemşireler ilaçları nasıl kullanacağımızı söyleyen kişilerdir. 

(…) Kızılay doğal afetlerde her zaman yanımızda olur. 

(…) Dişlerimizle ilgili sorun yaşadığımızda diş hastanesine gideriz.  

 Aşağıda verilen meyve ve sebzeleri yetiştikleri mevsime göre gruplandırınız. 

erik 

domates 

incir 

havuç 

greyfurt 

elma 

marul 

portakal 

pırasa 

karpuz 

kiraz 

nar 

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış 

erik 

 elma 

 marul 
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 nar 
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portakal 

 havuç 

 greyfurt 

 
 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

 

 

 Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketmek insan sağlığını ……………………. etkiler. 
 Doktorun yazdığı ……………………. eczaneye vererek ilaçlarını alabilirsin. 
 Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler ……………………. açısından zengindir. 
 Portakal, mandalina ve greyfurt ……………………. meyveleridir. 
 Mevsiminde yenilen sebze ve meyveler daha ……………………. 
 ……………………. hastaları tedavi ederken doktorlara yardımcı olurlar. 
 Sağlığımız için çalışan kurumların başında ……………………. gelmektedir. 

hemşireler kış hastaneler reçeteyi 

sağlıklıdır olumlu vitamin 
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