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Hayat Bilgisi-2 

Akrabalarımız-1 

 

Bilgi: Annemiz, babamız ve kardeşlerimiz aile bireylerimizdir. Anne ve babamızın 

aileleri ise akrabalarımızdır. 

    Akrabalarımız iyi ve kötü günlerimizde yanımızda olurlar. Bu nedenle akra-

balarımız bizim için önemlidir.   
 

Aşağıdaki kutucukları örnekteki gibi dolduralım. 

 
Aşağıdaki cümlelerde verilen kişileri örnekteki gibi kutucuklara yazalım. 

 

 

                      

   

Babamın kız kardeşinin adı Ayşe. Ayşe hala

Teyzemin eşinin adı Kerem.

Annemin babasının adı Ezel.



Hayat Bilgisi-2 

Akrabalarımız-2 

 

Aşağıda verilen sözcükleri bulmacada bularak örnekteki gibi boyayalım. Bü-

tün sözcükleri bulup boyadıktan sonra bulmacada kalan harfleri sırası ile yazarak 

gizli sözcüğü bulalım. 

 

ANNEANNE  ENİŞTE  YENGE  KUZEN  AMCA 
 

BABAANNE  DEDE  DAYI  TEYZE  HALA 
 

 

Aşağıdaki cümlelerde verilen kişileri örnekteki gibi kutucuklara yazalım. 

 

 

                      

   

Annemin erkek kardeşinin adı Yusuf. Yusuf dayı

Halamın eşinin adı Eymen. 

Amcamın eşinin adı Hayal.



Hayat Bilgisi-2 

Akrabalarımızı Severiz 

 

Bilgi: Akrabalarımız iyi ve kötü günlerimizde yanımızda olurlar. Düğün, bayram, 

cenaze gibi günlerde akrabalarımızla bir araya geliriz. Akrabalarımızla birlikte olmak 

bizleri mutlu eder, kendimizi rahat ve huzurlu hissederiz.   
 

Aşağıdaki ifadeleri okuyup doğru olanları ‘D’, yanlış olanları ‘Y’ harfi ile 

belirtelim. 

 

   

 

   

 

  

  

  

  

  
 

Koronavirüs salgını sürecinde akraba ziyaretleri nasıl olmalıdır? Düşünceleri-

mizi aşağıya yazalım. 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

   

Akrabalarımızın sadece iyi günlerinde yanlarında oluruz.

Akrabalarımızla dayanışma içinde oluruz.

Özel günlerde akrabalarımızı ziyaret etmeyiz.

Akrabalık ilişkilerimiz sevgi ve saygıya dayanır.

Akrabalarımızın yanında kendimizi huzursuz hissederiz.

Sadece yakınımızdaki akrabalarımızı ziyaret ederiz.

Özel günlerde hazırlıkları dayanışma içinde yaparız.

Hasta olan akrabamıza geçmiş olsun ziyaretine gideriz.

Askere gidecek kişiye hediye veya harçlık verilir.

Akrabalarımızla sevinç, üzüntü ve zor anlarımızı paylaşırız.



Türkçe-2 

Yazım Yanlışları-1 

 

Bilgi: Sınıfımızın, okulumuzun, oynadığımız oyunların kuralları olduğu gibi yazı 

yazmanın da bazı kuralları vardır. Kurallara uymadan yazdığımız yazıların anlamı 

bozulabilir. Yazı yazarken dikkat etmemiz gereken başlıca kurallar şunlardır: 

* Cümleye büyük harfle başlamalıyız. 

* Cümlenin sonuna uygun noktalama işareti koymalıyız. 

* Özel isimlerin ilk harflerini büyük yazmalıyız. 

* Özel isimlere gelen ekleri kesme işareti ile ayırmalıyız. 

* Noktalama işaretlerini doğru yerlerde kullanılmalıyız. 

* Kelimeleri doğru yazmalıyız. 

* Soru cümlelerindeki soru eklerini (-mı, -mi, -mu, -mü) kendinden önceki kelimeden 

ayrı yazmalıyız. Soru eklerinden sonra gelen ekleri soru ekine bitişik yazmalıyız. 
  

 

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını bulup işaretleyelim. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

yarın sabah okul var mı.

Cümleye büyük harfle başlanmamış. Yanlış noktalama işareti konulmuş.

Özel isim küçük harfle yazılmış. Özel isme gelen ek ayrılmamış.

Kelime yanlış yazılmış. Soru eki yanlış yazılmış.

bugün beni fadime aradı?

Cümleye büyük harfle başlanmamış. Yanlış noktalama işareti konulmuş.

Özel isim küçük harfle yazılmış. Özel isme gelen ek ayrılmamış.

Kelime yanlış yazılmış. Soru eki yanlış yazılmış.



Türkçe-2 

Yazım Yanlışları-2 

 

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını bulup işaretleyelim. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

kayranın kopeginin adı patiymiş.

Cümleye büyük harfle başlanmamış. Yanlış noktalama işareti konulmuş.

Özel isim küçük harfle yazılmış. Özel isme gelen ek ayrılmamış.

Kelime yanlış yazılmış. Soru eki yanlış yazılmış.

Eyvah. kalemimi evde unuttum?

Cümleye büyük harfle başlanmamış. Yanlış noktalama işareti konulmuş.

Özel isim küçük harfle yazılmış. Özel isme gelen ek ayrılmamış.

Kelime yanlış yazılmış. Soru eki yanlış yazılmış.

Bu devter seninmi ydi!

Cümleye büyük harfle başlanmamış. Yanlış noktalama işareti konulmuş.

Özel isim küçük harfle yazılmış. Özel isme gelen ek ayrılmamış.

Kelime yanlış yazılmış. Soru eki yanlış yazılmış.

yarışmada hasan 1.inci olmuş?

Cümleye büyük harfle başlanmamış. Yanlış noktalama işareti konulmuş.

Özel isim küçük harfle yazılmış. Özel isme gelen ek ayrılmamış.

Kelime yanlış yazılmış. Soru eki yanlış yazılmış.



Türkçe-2 

Yazım Yanlışları-3 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup cümleleri doğru şekilde 

yazalım. 
 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 
 

 

Bbam Bana bisiklet alacak mış,

akşam kardeşim tuncay-la oyun oyunadık!

Ataürk Yurdumuzu düşmanlardan kurttarmış?

atatürk 10 kasım günü mefat etmiş!

Küçük Kedi'yi ağaç'tan kim kurtarmış.

düdenbaşı makallesinde oturuyoruz.

okulumun Adu mevlana ilkOkulu,dur,

İstiklal marşı-nı ezberledinmi?



Türkçe-2 

Yazım Yanlışları-4 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını bulup cümleleri doğru şekilde 

yazalım. 
 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 
 

 

sabah saat 8-30,da Ders başlıyor,

Anne'm pazardan elma. armut. üzüm almış?

sınıfta yaptıyımız yarışmada 2 oldum.

ülkemizin Başkenti ankaradır.

Matamatik dersinde çıkrama işlemini öğrendik,

Elif. ile ilayda geldimi?

Yaşasın? teyzemlere gideceğiz!

örtmenim böyün cannı ders vamı.



Matematik-2 

Onluk Bozmadan Çıkarma-1 

 

Bilgi: İki doğal sayının farkı bulunurken önce birlikler, sonra onluklar çıkarılır.  

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 

 
 

 
 

       

 



Matematik-2 

Onluk Bozmadan Çıkarma-2 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 

 

 

       

 



Matematik-2 

Onluk Bozmadan Çıkarma-3 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 

 
 

 
 

       

 

 

 



Matematik-2 

Onluk Bozmadan Çıkarma-4 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 

 

 

 
 

       

 

 



Matematik-2 

Onluk Bozarak Çıkarma-1 

 

Bilgi: Birlikler çıkarılırken bazen eksilen birlik çıkan birlikten daha az olabilir. Böyle 

durumlarda eksilen birliğe yandaki onluklardan bir tanesini ekleriz. Yandaki onluk bir 

tane azaldığı için bu işleme onluk bozarak çıkarma işlemi denir. 

 
 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 

 

        

 



Matematik-2 

Onluk Bozarak Çıkarma-2 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 

 

 

       

 



Matematik-2 

Onluk Bozarak Çıkarma-3 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 
 

 
 

 
      

 

 

 



Matematik-2 

Onluk Bozarak Çıkarma-4 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. 
 

 

 

       

 
 



Matematik-2 

Onluk Bozarak Çıkarma-5 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 
 

 

 

 

 
 

      

 



Matematik-2 

Onluk Bozarak Çıkarma-6 

 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapalım. 
 

 

 

 

 
 

      

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-8 

   

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyunuz. Her defasında kaç saniyede bitirdiğinizi 

not ediniz. Daha sonra soruları cevaplayınız. 
 

ATATÜRK 

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum, 

Ne insandı O, ne insandı. 

İzmir'e gelişini görseydin, 

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı. 

Benzerdi sana, bana, 

Bizim gibiydi eli, ayağı. 

Ama bir yol baksaydın yüzüne, 

İçin sevgisiyle dolardı. 

Vapura biniyorsak dilediğimizde, 

Sokakta geziyorsak hür, 

İyi bak dört yana, 

Atatürk'ün aklı görünür. 

Arı Türkçe konuşuyorsak, 

Türkçe düşünüyorsak bugün, 

Her işimizde O'nun gücü. 

Büyük öğretmeni Türk'ün. 

Halkımızın arasında, halktan, 

Davul vurur dengi dengine. 

Dünya rastlamış mıdır? 

Atatürk'ün dengine. 

             N Ulvi AKGÜN 

 

 

Sorular 

1. Atatürk’ün İzmir’e gelişi nasılmış? 

……………………………………………………….. 

2. Yüzüne bakınca ne olurmuş? 

……………………………………………………..... 

3. Dört yana bakınca ne görünürmüş? 

……………………………………………………….. 

4. Atatürk kimin büyük öğretmeniymiş? 

……………………………………………………….. 

5. Metnin türü nedir? 

……………………………………………………….. 

6. Şiirin şairi kimdir? 

…………………………………………………........ 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-9 

   

Aşağıdaki metni dakika tutarak beş defa okuyalım. Her defasında kaç saniyede bitirdiğimizi 

not edelim. 

ATATÜRK VE HATTAT 

 

Mustafa Kemal bir gün cephede 

dolaşırken gözüne bir hat sanatı ilişir. 

‘’Kim yaptı bunu?’’ diye sorar. Bir 

asker, ‘’Hattat bir arkadaşımız var 

efendim, ismi Macit, İstanbullu, o yap-

tı.’’ diye cevap verir. Bunun üzerine 

Mustafa Kemal ‘’Çağırın gelsin.’’ der 

ve kısa süre sonra Macit gelir. 

Mustafa Kemal sorar: 

-Sen mi yaptın bunu? 

-Evet, ben yaptım, komutanım. 

-Ne zaman yaptın? 

Dün gece, nöbette yaptım, ko-

mutanım. 

-Kaç senedir hat sanatıyla uğ-

raşıyorsun sen? 

-Yedi senedir bu sanatı yaparım, 

komutanım. 

-Nerelisin sen? 

-İstanbulluyum, komutanım. 

Atatürk yüzbaşıyı çağırtır ve 

yüzbaşıya: 

-Bunun sivil kıyafetlerini verin, 

İstanbul’a yollayın, memleketine. 

Macit: 

 -Komutanım, ben buraya 

savaşmaya geldim. 

Mustafa Kemal: 

 -Hadi git evladım sen. Memle-

ketin sanatçıya ihtiyacı var, öleceksek 

biz ölürüz. 

 

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-9 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

1-Atatürk nerede dolaşıyormuş? 

…………………………………………………. 

2- Atatürk’ün gözüne ne ilişmiş? 

…………………………………………………. 

3-Hat sanatını kim yapmış? 

…………………………………………………. 

4-Macit nereliymiş? 

…………………………………………………. 

5-Metne yeni bir başlık yazalım. 

…………………………………………………. 

6-Metnin ana fikri nedir? 

…………………………………………………. 

 




