
                                 

                      İLKBAHARDA ARILAR 

     İlkbahar geldi. Güneş, karları eritti. Derelerde, ırmaklarda, 
nehirlerde sular kabardı. Ağaçlarda küçük küçük, yeşil yeşil 
yapraklar belirdi. Tomurcuklar gerilip şişti. Arılar, gözlerini 
ovuşturarak çevreye bakındılar. Elma ağacına doğru uçtular: 

   -Karnımız aç. Bize yiyecek var mı? Dediler.  

   Elma ağacı: 

   -Ah ne yazık, dedi. Çok erken geldiniz. Çiçeklerim daha 
açılmadı. Kiraz ağacına gidin. Belki onun çiçekleri açılmıştır. 
Arılar kiraz ağacının dallarına kondular. 

   -Güzel kiraz ağacı,  şirin kiraz ağacı bize o mis kokulu çiçeklerinden birazcık verir misin? Dediler. 

Kiraz ağacı: 

   -Henüz çiçeklerim tam olgunlaşmadı. Haftaya gelirseniz size güzel bir ziyafet çekerim. Bende size 
çiçeklerimden ikram etmeyi çok isterim. 

     Arıcıklar halsiz kovanlarına dönerken menekşeleri gördüler. Bahçenin bir köşesinde ne güzel 
açmışlardı. Hemen oraya uçtular. Onların tatlı, kokulu ballarıyla karınlarını doyurdular. Kovanlarına bol 
bol çiçek tozu taşıdılar. 
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 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. 

1. Elma ağacı arıların isteklerine ne cevap 
vermiştir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. İlkbahar gelince derelerde, ırmaklarda ve 
nehirlerde ne gibi değişimler oldu? 

 

 

 

 

 
 
 
 

3. Arılar istediklerini ne zaman ve kimde bul-
dular? 

 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 Aşağıdaki kelimelerden satır sonunda doğru 
bölünenlere      işareti koyalım. 
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 Durakta karşılaşmamız büyük bir tesadüf. 
 

 

 

 
 Ödevlerini düzenli yapmak senin vazifen. 

 

 

 

 

 
 

 

 İşlerimi bitirdiğim zaman size gelebilirim. 
 

 

 

 
 Bu mühim konular her yerde konuşulmamalı. 

 

 

 

 

 Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını kullanarak cümleyi tekrar yazalım. 

 Aşağıdaki kelimeleri görsellerdeki anlamlarıyla cümle içinde kullanalım. 
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 Aşağıdaki cümlelerin sonuna uygun noktalama işareti koyalım. Cümle olmayanların karşısına 
cümle değildir yazalım. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arabanın anahtarını unuttun mu ……………… 

 Yolda gelirken birden bire ……………………… 

 Ali’nin kalemini alan buraya gelsin …………… 

 Eyvaah, arabanın lastiği patladı ………………… 

 Kalemliğimin içini görünce …………………….… 

 Aslı kitaplarını rafa kaldırınca …………………… 

 Heeeey, sarışın çocuk ………………………………. 

 Ödevlerimin tamamını yaptım …………………… 

 Fırının kapağını açınca ……………………………… 

 Bu akşam bize gelecek misin …………………….. 
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 Aşağıdaki modellenmiş çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 
 

 

 

        

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36 

6 tane 6 = 36 

6 kere 6 = 36 

6 x 6 = 36 
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1. 9’un 5 katının 28 fazlası kaçtır? 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. 7’nin 8 katına kaç eklersem 70 eder? 

  
 

 

 

 

 

 

 

3. 5’in 3 katının 36 fazlası kaç eder? 
 

 

 

 

 
 

 

4. 8’in 6 katının 19 eksiği kaçtır? 

 

 

 

 

4’ün 5 katı kaçtır? 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 20 

5 tane 4 = 20 

5 x 4 = 20 

 

8’in 6 katı kaçtır? 

8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48 

6 tane 8 = 48 

6 x 8 = 48 

 

 Aşağıdaki soruları öğrencilerin verdiği bilgileri kullanarak çözelim. 

5. 6’nın 7 katına kaç eklersem 100 olur? 

 
 

 

 

 

 

 

 

6. 9’un 8 katının 18 fazlası kaç eder? 

  
 

 

 

 

 

 

 

7. 4’ün 8 katının 14 eksiği kaç eder? 
 

 

 

 

 
 

 

7. 7’nin 7 katının 17 eksiği kaçtır? 
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 Aşağıdaki görsellerin anlamlarını altlarına yazalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. 

 

 
 

 

 Bazı meslekler işi gereği ……………………  kıyafetler kullanmalıdır. 

 Tüpgaz, doğalgaz, fabrika dumanları gibi gazları ……………….. sağlığımıza ciddi zararlar verir. 

 Çok sıcak veya çok soğuk maddelere dokunmak ………………… büyük zararlar verebilir. 

 Reçetesiz ilaç kullanmak …………………. büyük zarar verir. Hatta hayati tehlikeye yol açabilir. 

 Bazı maddelere dokunmak, bakmak, onları ………………. ve koklamak canlılara zarar verir. 
 

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) yazalım. 
 

 

 

( … ) Çamaşır suyu, tuz ruhu vb. temizlik maddelerinin tadına bakmak sağlığımızı bozar. 

( … ) Bazı maddelere dokunmak derimize zarar verir.  

( … ) Bilmediğimiz maddeleri tanımak için koklamak en doğru yöntemdir. 

( … ) Görerek ya da dokunarak tanıyamadığımız tüm maddeleri tadarak tanıyabiliriz. 

( … ) Evde zararlı olabilecek maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldırmalıyız. 

( … ) İtfaiyeciler yangının vereceği zarardan korunmak için koruyucu kıyafet giymelidir. 
 

 

………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 

………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 

tatmak sağlığımıza koruyucu cildimize koklamak 



   Aşağıdaki işleri gün içindeki sırasına göre numaralandıralım. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Aşağıda verilen davranışlardan doğru olanlara ( D ), yanlış olanlara ( Y ) koyalım. 
 

 

 

 

( …. ) Günümüzü planlarsak işlerimizi unutmadan eksiksiz yapabiliriz. 

( …. ) Planlı olmak çalışkan olmanın en önemli şartlarından biridir. 

( …. ) Plan yaparken yapmak istediklerimizi öncelik sırasına koymalıyız. 

( …. ) Bir öğrenci günlük planlamasını yaparken oyun oynamayı planına yazmamalıdır. 

( …. ) Planlı çalışarak başarıya ulaşanlara en iyi örnek Mustafa Kemal Atatürk’tür. 

( …. ) Planlama yaparak hareket etmek bazı işlerimizi zamanında yapamamamıza neden olur.                                     

( …. ) Planlama yaparken uykuya az zaman ayırarak daha çok ders çalışmalıyız.                                                   

( …. ) Bir planlama yaparsak o planı aksatmadan uygulamalıyız.                                                   

( …. ) Planlama yapmak işlerimizle ilgili kötü sürprizler yaşamamızı engeller.                                                          

( …. ) Tüm planlamamızı ders çalışmak ve ödev yapmak üzerine kurmamız gerekir.                        

( …. ) Yaptığımız planlamalara her zaman uymak zorunda değiliz. 

 

   HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAYAT BİLGİSİ 

Hazırlayan Öğrt : Hüseyin DEMİR 


	Metin Alanı 2: 
	Metin Alanı 3: 
	Metin Alanı 4: 
	Metin Alanı 5: 
	Metin Alanı 6: 
	Metin Alanı 7: 
	Onay Kutusu 2: Off
	Onay Kutusu 3: Off
	Onay Kutusu 4: Off
	Onay Kutusu 5: Off
	Onay Kutusu 6: Off
	Onay Kutusu 7: Off
	Metin Alanı 8: 
	Metin Alanı 9: 
	Metin Alanı 10: 
	Metin Alanı 11: 
	Metin Alanı 12: 
	Metin Alanı 13: 
	Metin Alanı 14: 
	Metin Alanı 15: 
	Metin Alanı 16: 
	Metin Alanı 18: 
	Metin Alanı 19: 
	Metin Alanı 20: 
	Metin Alanı 21: 
	Metin Alanı 22: 
	Metin Alanı 23: 
	Metin Alanı 24: 
	Metin Alanı 25: 
	Metin Alanı 26: 
	Metin Alanı 27: 
	Metin Alanı 28: 
	Metin Alanı 29: 
	Metin Alanı 30: 
	Metin Alanı 31: 
	Metin Alanı 33: 
	Metin Alanı 34: 
	Metin Alanı 35: 
	Metin Alanı 36: 
	Metin Alanı 37: 
	Metin Alanı 38: 
	Metin Alanı 39: 
	Metin Alanı 40: 
	Metin Alanı 41: 
	Metin Alanı 42: 
	Metin Alanı 43: 
	Metin Alanı 44: 
	Metin Alanı 45: 
	Metin Alanı 46: 
	Metin Alanı 48: 
	Metin Alanı 49: 
	Metin Alanı 50: 
	Metin Alanı 52: 
	Metin Alanı 53: 
	Metin Alanı 54: 
	Metin Alanı 55: 
	Metin Alanı 56: 
	Metin Alanı 57: 
	Metin Alanı 58: 
	Metin Alanı 59: 
	Metin Alanı 60: 
	Metin Alanı 61: 
	Metin Alanı 62: 
	Metin Alanı 63: 
	Metin Alanı 64: 
	Metin Alanı 65: 
	Metin Alanı 67: 
	Metin Alanı 68: 
	Metin Alanı 69: 
	Metin Alanı 70: 
	Metin Alanı 71: 
	Metin Alanı 72: 
	Metin Alanı 73: 
	Metin Alanı 74: 
	Metin Alanı 75: 
	Metin Alanı 76: 
	Metin Alanı 78: 
	Metin Alanı 79: 
	Metin Alanı 80: 
	Metin Alanı 82: 
	Metin Alanı 83: 
	Metin Alanı 84: 
	Metin Alanı 85: 
	Metin Alanı 86: 
	Metin Alanı 87: 
	Metin Alanı 88: 
	Metin Alanı 89: 
	Metin Alanı 90: 
	Metin Alanı 91: 
	Metin Alanı 93: 
	Metin Alanı 94: 
	Metin Alanı 95: 
	Metin Alanı 97: 
	Metin Alanı 98: 
	Metin Alanı 99: 
	Metin Alanı 100: 
	Metin Alanı 101: 
	Metin Alanı 102: 
	Metin Alanı 103: 
	Metin Alanı 104: 
	Metin Alanı 105: 
	Metin Alanı 106: 
	Metin Alanı 107: 
	Metin Alanı 108: 
	Metin Alanı 109: 
	Metin Alanı 1010: 
	Metin Alanı 1011: 
	Metin Alanı 1012: 
	Metin Alanı 1013: 
	Metin Alanı 1014: 
	Metin Alanı 110: 
	Metin Alanı 111: 
	Metin Alanı 112: 
	Metin Alanı 113: 
	Metin Alanı 114: 
	Metin Alanı 115: 
	Metin Alanı 116: 
	Metin Alanı 117: 
	Metin Alanı 118: 
	Metin Alanı 119: 
	Metin Alanı 120: 
	Metin Alanı 121: 
	Metin Alanı 122: 
	Metin Alanı 123: 
	Metin Alanı 124: 
	Metin Alanı 125: 
	Metin Alanı 126: 
	Metin Alanı 127: 
	Metin Alanı 128: 
	Metin Alanı 130: 
	Metin Alanı 131: 
	Metin Alanı 132: 
	Metin Alanı 133: 
	Metin Alanı 134: 
	Metin Alanı 135: 
	Metin Alanı 136: 
	Metin Alanı 137: 
	Metin Alanı 138: 
	Metin Alanı 139: 
	Metin Alanı 140: 
	Metin Alanı 141: 
	Metin Alanı 142: 
	Metin Alanı 143: 
	Metin Alanı 144: 
	Metin Alanı 145: 
	Metin Alanı 146: 
	Metin Alanı 147: 
	Metin Alanı 148: 
	Metin Alanı 149: 
	Metin Alanı 150: 


