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1) Minik yağmur damlası nerede bekliyormuş? 
 
 
2) Minik yağmur damlası ne bekliyormuş? 
 
 
3) Minik yağmur damlasını kim teselli etti? 
 
 
4) Minik yağmur damlası beklerken hangi 
duygular içindeymiş? 

5) Yağmur damlaları niçin ölümsüzmüş? 
 
 
6) Sırası gelen yağmur damlası ne yapmış? 
 
 
7) Yağmur damlası ve kardeşleri nereye 
düşmüş? 
 
 
8) Çiçekler damlaları nasıl karşılamış? 

MİNİK YAĞMUR TANESİ 
    Gökyüzünde sırasını bekleyen bulutların bir tanesinde  
   şaşkın ve heyecanlı bir yağmur tanesi varmış. Heyecanlıymış 
   çünkü bu onun ilk yolculuğuymuş. Birazdan gök gürleyecek  
   ve yağmur bulutları minik yağmur tanesi ve arkadaşlarını  
   yeryüzüne gönderecekmiş. 
 Minik yağmur tanesinin heyecanını gören tecrübeli bir damla “Korkma” demiş. Bizler 
ölümsüzüz. Sanma ki yere düşünce yolculuğun son bulacak. Toprağa karışsan da bir göle veya 
dereye düşsen de ölmeyeceksin. Sadece zamanını bekleyeceksin. Güneş seni buharlaştıracak ve 
gökyüzüne yani evine geri döneceksin. Sonra bir bulutta diğer kardeşlerinle buluşacaksın ve tekrar 
yağmur olarak yeryüzüne dönmeyi bekleyeceksin. 
 Tecrübeli damlanın anlattıkları bizim minik yağmur damlasının içini biraz rahatlatmış. Sonra gök 
gürlemeye başlamış. Bulutlarda bir hareketlilik başlamış. Tüm bulutlar yavaşça yağmur damlalarını, 
yolculuklarına doğru uğurlamaya başlamış. Sıra bizim minik yağmur damlasına gelmiş. Gözlerini 
kapamış ve kendini aşağı bırakmış. Gideceği yeri hayal etmeye başlamış. 
 Gözlerini tekrar açtığında yanı başında tecrübeli damlayı 
görmüş. İçi biraz rahatlamış. Birlikte aşağı doğru süzülmüşler. 
Manzaranın tadını çıkaran minik damla artık korkmuyormuş. Güzel bir 
köyde bir çiçek bahçesinin üstüne düşüvermişler. Mis gibi kokan 
çiçekler minik damlayı ve kardeşlerini sevinçle karşılamışlar. Yavaşça 
toprağa karışan yağmur damlaları, yolculuklarına bir ara vererek, 
Güneş’in tekrar onları buharlaştırarak evlerine götürmesini beklemeye 
başlamışlar. 
 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

CEVAPLAR 
İÇİN OKUT! 



  

 

HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI TÜRKÇE 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 

 Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Gerçek ifade olanların başına ‘’G’’, hayal ürünü olanların başına 
‘’H’’ yazalım. 

 Eski sandalye, artık işe yaramadığını düşündüğü için çok üzüldü. 

 Şoför direksiyonu aniden kırınca büyük bir kazayı önledi. 

 Peri kızı Pinokyo’ya, eğer iyi bir çocuk olursa ileride insan olabileceğini söyledi. 

 Nasreddin Hoca uzun yıllar önce Konya’da yaşamış. 

 Keloğlan kötü kalpli devin elinden canını zor kurtarmış. 

 Prensesin sarayını üç başlı ejderha koruyormuş. 

 Kahraman Mehmetçik Kurtuluş Savaşı’nda düşmanla amansızca mücadele etti. 

 Aşağıdaki parçada parantez ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

Halit bu sabah saat 07(  )00’da uyandı(  ) Kahvaltıda zeytin(  ) peynir(  ) kızarmış ekmek(  ) 
bal ve tereyağı yedi(  ) Okula gitmek için servise bindi(  ) Serviste en iyi arkadaşları Can(  ) 
Derya ve Tuna ile sohbet etmeye başladılar(  ) Birden şoförün sesi duyuldu(  ) 

(  )Eyvah sıkı tutunun(   ) 

Şoför(  ) sokağa fırlayan küçük çocuğa çarpmamak için birden frene bastı(  ) Kaza son anda 
şoförün dikkati sayesinde önlenmişti(  ) Servisteki herkes korku içinde birbirine bakıyordu(  ) 
Derya sordu(  ) 

(  )Çocuğa çarptık mı(  ) 

 Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlıları ve zıt anlamlıları ile cümle oluşturunuz. 

  Eş Anlam 

 Zıt Anlam 

 

 Eş Anlam 

 Zıt Anlam 

 

 Eş Anlam 

 Zıt Anlam 

 

 Eş Anlam 

 Zıt Anlam 

 

hızlı 

 

fakir 

 

cılız 

 

kirli 

 



 
HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

 Aşağıdaki ölçme araçlarından ağırlıkları tartmak için kullandıklarımızı işaretleyiniz. 

 Aşağıda verilen ürünlerden tartarak aldıklarımızı işaretleyiniz. 

UN 

 Aşağıda verilen ürünlerden ağırlıklarını altlarına yazınız. 

……………….   kg ……………….   kg ……………….   kg 

……………….   kg ……………….   kg ……………….   kg 



 
HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI MATEMATİK 

 Aşağıdaki problemleri çözelim. 

1. Bir manav öğleden önce 13 kg, öğleden 
sonra 19 kg domates satmıştır. Buna göre bu 
manav toplam kaç kg domates satmıştır? 

5. Doğduğunda 3 kilogram olan bebek her yıl 
5 kilogram alırsa 3 yıl sonra kaç kilogram 
olur? 

2. Fırıncı 50 kilogramlık unun 17 kilogramını 
ekmek yapmak için kullanmış. Kalan unun 16 
kilogramını da yufka için kullandığına göre 
geriye kaç kg un kalmıştır? 

6. Bir manav 32 kg muzun 8 kilogramını 
satıyor. Geriye kalan muzları 4 kg’lık kasalara 
koyuyor. Buna göre manavın kaç kasa muzu  
  vardır? 

3. Ata 17 kg’dır. Mert ise Ata’dan 8 kg fazladır. 
Buna göre Ata ve Mert’in ağırlıkları toplamı kaç 
kg’dır? 

7. Kilogramı 7 lira olan karpuzdan 8 
kilogram aldık. Satıcıya 60 lira verdiğimize 
göre kaç lira pasa üstü almamız gerekiyor? 

4. Kilogramı 8 lira olan zeytinden 6 kilogram 
alan Berk satıcıya kaç lira ödemelidir? 

8. Efe, Eda ve Ece’nin ağırlıkları toplamı 49 
kilogramdır. Eda 15, Ece 16 kilogram 
olduğuna göre Efe kaç kilogramdır? 

Hazırlayan Öğrt. Hasan Hüseyin Duyum 



 
HAFTALIK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAYAT BİLGİSİ 

 Aşağıda tanımı verilen doğal afetlerin isimlerini karşılarına yazınız. 

Hızlı esen rüzgarların oluşturdukları tehlikeye verilen isim.  ………………………………….. 

Toprağın dağların yamaçlarından aşağıya doğru kaymasıdır. ………………………………….. 

Karların dağ yamaçlarından aşağıya doğru kaymasıdır.  ………………………………….. 

Yer kabuğunda meydana gelen kırılmalara verilen isim. ………………………………….. 

Çok fazla yağmur yağması sonucu oluşan su baskınları ve su 
akıntılarına verilen isimdir. 

………………………………….. 

Hızlı esen rüzgarların silindir şeklini oluşturmaları ve etrafa zarar 
vermeleri.  

………………………………….. 

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

(…..) Ağaç olmayan dağ yamaçlarına ağaç dikerek çığın zararlarını azaltabiliriz. 

(…..) Dere kenarlarına ve çukur alanlara evler yaparak selden korunabiliriz. 

(…..) Sağlam binalar yapmak deprem öncesinde alınacak önlemlerdendir. 

(…..) Ağaçlar kökleri ile toprağı tutarak toprak kaymasını önlerler. 

(…..) Depremden sonra elektrik sigortaları, doğal gaz ve su vanaları kapatılmalıdır. 

(…..) Heyelan kar topluluklarının yamaçlardan aşağıya doğru kayması ile oluşur. 

(…..) Erozyon çok fazla kar yağması sonucu oluşur. 

(…..) Hızla eriyen kar suları sel oluşumuna sebep olur. 

(…..) Hortum, evlerin çatılarına, ağaçlara ve elektrik direklerine zarar verir. 

(…..) Deprem olmasını engelleyebiliriz. 

(…..) Fırtınadan korunmak için yüksek yerlere çıkmamız gerekir. 
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