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1) Acı tatlı anıları nerede bırakacağız? 

 

 

 

2)  Yeni yılda hayata nasıl bakacağız? 

 

 

 

3) İşleri başarmak için ne yapmamız gerekir? 

 

 

 

4) Engel ve güçlükleri nasıl aşacağız? 

 

 

  YENİ YIL                                
Acı tatlı anıyı, 
Geride bırakacağız. 
Yeni yılda hayata, 
Ümitle bakacağız. 
           Daha fazla çalışıp, 
           İşler başaracağız. 
           Engel ve güçlükleri, 
           Tüm hızla aşacağız. 
                   Tecrübe ve bilgimizi, 
                   Kat kat arttıracağız.  
                   Gamları kederleri 
                   Bir yana atacağız. 
                          Yeni yıl cümlemize 
                          Kutlu ve mutlu olsun 
                          Genç, ihtiyar el ele 
                          Neşeyle, zevkle dolsun 
 

 Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. 

5) Kat kat artacak olan şey nedir? 

 

 

 

6) Gamları ve kederleri ne yapacağız? 

 

 

 

7) Şiir kaç kıtadan oluşmuştur? 

 

 

 

8) Şiirin konusu nedir? 

 

Acı tatlı anıları geride bırakacağız. 

Yeni yılda hayata ümitle bakacağız. 

İşleri başarmak için daha fazla çalışmamız 

gerekir. 

Engel ve güçlükleri tüm hızla aşacağız. 

Kat kat artacak olan şey tecrübe ve 

bilgimizdir. 

Gamları ve kederleri bir yana atacağız. 

Şiir dört kıtadan oluşmuştur. 

Şiirin konusu yeni yıl sevinci. 
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❖ Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

➢ Dedem (,) amcam (,) babam ve ben tarlada domates topladık (.) 

➢ Yaşasın (!) Yeni yıl geldi (.) 

➢ Bu akşam sinemaya gidelim mi (?) 

➢ Mert (,) Nuri (,) Onur ve Emre ödevlerini yaptılar mı (?) 

➢ Minnoş(‘)un sütü bitmiş (.) 

➢ Kardeşim 22(.) 11(.) 1992 tarihinde doğdu(.) 

➢ İsmail 4(.) derste yazdığı şiiri okudu(.) 

➢ Saat 15(.)30(‘)da annemler gelecek mi (?) 

❖ Aşağıdaki altı çizili verilen kelimelerin zıt anlamları ile yeni cümleler yazınız. 

 1) Annemin yeni aldığı elbise çok güzel. 

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

2) Kuzenim yazın Almanya’ya gidecek. 

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

3) Ablamla dün gece gökyüzündeki yıldızları saymaya çalıştık. 

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

4) Bahçede bulduğumuz salyangoz çok yavaş ilerliyordu. 

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

5) Arkadaşım Halil’in okul çantası çok hafifti. 

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

6) Dedem fakirlere her zaman yardım etmemizi öğütledi. 

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

Çirkin =  

Kış =  

Gündüz =  

Hızlı =  

Ağır =  

Zengin =  
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❖ Aşağıdaki terazilerin kollarının eşit olması gerekiyor. Buna göre diğer kola hangi sayı 

yazılmalıdır bulunuz. 

8+5  ……

. 

15+4 ……

.. 

12+6 ……

.. 

8+6  5+ …

… 

6+7  9+ …

. 

7+3    4+…. 

23+17  17+ ….. 28+35  33+ ….. 45+20  30+ ….. 

❖ Aşağıdaki işlemlerin eşit olabilmesi için kutulara yazılması gereken sayıları yazınız. 

15+8=10+ 35+25=     +19 32+     =28+43 

41+     =53+31 

17+22=19+ 46+36=     +28     +26=37+45 

    +53=42+26 24+     =59+18 

13 19 18 

6 4 9 

23 30 35 

13 

56 

15 

41 

20 

43 

39 

54 

53 



 

1- Masada 43 kurabiye vardı. İlk önce 

14 tanesini sonra 16 tanesini yedim. 

Geriye kaç kurabiye kaldı? 

CEVAP: 

43-14=29 

29-16=13 kurabiye kaldı. 

2- Hande 23 yaşında. Merve 

Hande’den 7 yaş küçüktür. İkisinin 

yaşları toplamı kaçtır? 

CEVAP:  

23-7=16 Merve’nin yaşı 

16+23=39 İkisinin yaşları toplamı 

3- Müzik kursuna katılan 23 öğrenci 

vardır. Resim kursuna katılanlar müzik 

kursuna katılanlardan 9 fazla olduğuna 

göre iki kursa katılan toplam kaç kişi 

vardır? 

CEVAP: 

23+9=32 resim kursuna katılanlar 

23+32=55 iki kursa katılanların toplamı 

4- Ben 24 soru çözdüm. Elif benden 6 

soru daha az çözmüş. İkimiz toplam kaç 

soru çözmüşüz? 

CEVAP:  

24-6=18 Elif’in çözdüğü sorular 

18+24=42 İkimizin çözdüğü soruların 

sayısı 

5- Nuri sabah 17, öğlen 15, akşam 21 

çuval kömür taşıdı. Nuri bir günde 

toplam kaç çuval kömür taşıdı? 

CEVAP:  

17+15+21=53 çuval kömür taşımıştır. 

6- Büşra 64 sayfalık hikâye kitabının  

28 sayfasını okudu. Büşra’nın okuması 

gereken kaç sayfası kaldı? 

CEVAP:  

64-28=36 sayfası kaldı. 

7- Bir manav 49 limonun önce 21 

tanesini sonra da 13 tanesini sattı. 

Manavın kaç limonu kaldı? 

CEVAP:  

49-21=28 

28-13=15 tane limon kaldı. 

8- Cansu hafta içi 56, hafta sonu 24 

test çözdü. Canan bir haftada kaç test 

çözdü? 

CEVAP:  

56+24=80 test çözmüştür. 

PROBLEM 

ÇÖZELİM 
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HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAYAT BİLGİSİ 

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

(D) Günlük düzenli çalışmak derslerimizdeki başarımızı arttırır. 

(D) Planlı yaşayan insanlar çevrelerine örnek olurlar. 

(D) Plan yapmak günümüzü verimli kullanmamızı sağlar. 

(Y) Öğrencilerin günlük plan yapmalarına gerek yoktur. 

(Y) Günlük planlarımızda bilgisayarda oyun oynamak ailemizle vakit geçirmekten daha fazla yer 

almalıdır. 

 
❖ Aşağıdaki cümlelerden gününü planlı yaşayan birine ait olanları işaretleyiniz (     ) 

Kalemliğimi ve defterimi evde unuttum. 

Uyumadan önce 20 dakika kitap okuyorum. 

Akşam çok fazla bilgisayarla oynayınca sabah okula geç kaldım. 

Kahvaltı yapmadan kesinlikle okula gitmiyorum. 

Sabah okul çantamı hazırlayacağım derken servise geç kaldım. 

Derslerime düzenli çalıştım ve sınavdan yüksek not aldım. 

Oyun oynamayı fazla uzatınca çok yoruldum ve ödevlerimi yapmadan uyuyakaldım. 

Akşam yemeğini yedikten sonra ailemle vakit geçiriyorum. 

 ❖ Bir gün içinde yapacaklarınızı düşünerek günlük plan yapınız.  

                                               GÜNLÜK PLANIM  

Yapacağım İşler Saat 

Kahvaltı 08:00-08:30 
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