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Hayat Bilgisi-2 

Özenli Kullanıyoruz 

 

Bilgi: Okulumuzdaki kaynakları, temizlik malzemelerini ve ders araç gereçlerini 

özenli kullanırsak tasarruf yapmış ve okul bütçesine katkı sağlamış oluruz. 

 

Aşağıdaki eşyalardan hangilerini sınıfta arkadaşlarımızla ortak kullanırız? İşa-

retleyelim. 

 
 

Aşağıdaki ifadeleri okuyup doğru olana ‘D’, yanlış olana ‘Y’ yazalım. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

D Çöplerimi çöp kutusuna atarım.

Gereksiz yere yanan lambaları kapatırım.

Lavabo ve tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakırım.

Ellerimi sabunlarken musluğu açık bırakırım.

Sınıf eşyalarını özenli kullanırım.

Gündüzleri sınıftaki lambaları açık bırakırım.

Sıramın üzerine güzel resimler çizerim.

Kalemimin ucunu gereksiz yere açar dururum.



 

  TÜRKÇE-2 

          Noktalama İşaretleri-1 

 

 

 

 



 

  TÜRKÇE-2 

          Noktalama İşaretleri-2 

 

  Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine yazılması gereken işareti örnekteki gibi kırmızıya 

boyayalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elma( ) armut ve üzümü severim. . , ’ ! ?

Onu gördün mü( ) . , ’ ! ?

Eyvah, zil çaldı( ) . , ’ ! ?

Babam İzmir( )den döndü. . , ’ ! ?

Dün gece güzel bir film izledik( ) . , ’ ! ?

Miraç( )ın köpeği kaybolmuş. . , ’ ! ?

Annen sana ne söyledi( ) . , ’ ! ?

Tüh( ) Yapmayı unuttum. . , ’ ! ?

Öğretmenimiz bana 'Aferin( )' dedi. . , ’ ! ?

Ey Türk Gençliği( ) . , ’ ! ?

Soruyu kim okudu( ) . , ’ ! ?

Ayşe( )ye söylemiştim. . , ’ ! ?



 

  TÜRKÇE-2 

          Noktalama İşaretleri-3 

 

  Aşağıdaki cümlelerde ( ) içine yazılması gereken işaretlerden birinciyi sarıya, 

ikinciyi kırmızıya örneklerdeki gibi boyayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annem( ) babam ve ablamla gittik( ) . , ’ ! ?

Abdullah( )ın kalemi nerede( ) . , ’ ! ?

Eyvah( ) su döküldü( ) . , ’ ! ?

Kalem( ) silgi ve açacak aldım( ) . , ’ ! ?

Ankara( )nın nesi meşhurdur( ) . , ’ ! ?

Musluğu açtım( ) elimi yıkadım( ) . , ’ ! ?

Elif( )in defteri yırtılmış( ) . , ’ ! ?

Tüh( ) Yapmayı unuttum( ) . , ’ ! ?

Tüh( ) yapmayı unuttum( ) . , ’ ! ?

Saat 8 buçuk oldu( ) ders başlamak üzere( ) . , ’ ! ?

Efendiler( )Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz( ) . , ’ ! ?

Ezel( ) Amhet ve Kayra nerede( ) . , ’ ! ?



 

  TÜRKÇE-2 

          Noktalama İşaretleri-4 

 

   

Dedem bize geldi( ) 

1. Cümlede ( ) içine hangisi yazılmalıdır? 

a) .  b) !  c) ? 

 

2. Hangisinin sonuna nokta(.) gelmelidir? 

a) Bu kitap kimin 

b) Bu kitap Melek’in 

c) Hangi kitap Melek’in 

 

3. Hangisi cümlenin sonuna konulmaz? 

a) .  b) ?  c) , 

 

4. Hangisinde ( ) içine virgül(,) gelmelidir? 

a) Ezel( )e kitap verdim. 

b) Bugün gezmeye gideceğiz( ) 

c) Elif( ) Şerife ve Melisa geldi. 

 

Medine sana ne söyledi( ) 

5. Cümlede ( ) içine hangisi yazılmalıdır? 

a) .  b) ?  c) ! 

 

6. Hangisinin sonuna ünlem işareti(!) gel-

melidir? 

a) Bugün nereye gittin 

b) Ben sinemaya gittim 

c) Eyvah, unuttum 

 

7. Hangisi cümlenin sonuna konulur? 

a) ,  b) ’  c) ! 

 

8. Hangisinin sonuna soru işareti(?) ko-

nulmaz? 

a) Bu kimin 

b) Bu benim mi 

c) Bu İlayda’nın 

 

9. Hangisinin sonuna ünlem işareti(!) ko-

nulmaz? 

a) İmdat b) Eyvan c) Ne zaman 

 

10. Hangisinde ( ) içine kesme işareti (’) 

gelmelidir? 

a) Ben gideceğim( ) 

b) Elisa( )ya söyledim. 

c) Hayal gelecek mi( ) 

 

11. Hangisinin sonuna yanlış işaret konul-

muştur? 

a) Ankara’ya taşındık. 

b) Ne zaman taşındınız! 

c) Geçen hafta taşındık. 

 

12. Hangisinde noktalama işareti yanlış 

kullanılmıştır? 

a) Kayra,nın silgisi kaybolmuş. 

b) Gören oldu mu? 

c) Masanın altında buldum. 

 

13. Hangisinde noktalama işareti yanlış 

kullanılmıştır? 

a) Hey, beni dinleyin, 

b) Benimle oynar mısınız? 

c) Öğretmen geliyor. 

 

Tuncay( )ın bir bisikleti var( ) Babası 

almış( ) 

14.  Cümlede ( ) içlerine sırası ile hangi 

noktalama işaretleri gelmelidir? 

a) (,) (!) (?)  b) (’) (?) (,)  c) (’) (.) (.) 

 



 

  TÜRKÇE-2 

          Noktalama İşaretleri-5 

 

   

Senin adın ne( ) 

1. Cümlede ( ) içine hangisi yazılmalıdır? 

a) .  b) !  c) ? 

 

2. Hangisinin sonuna nokta(.) gelmelidir? 

a) Eyvah 

b) Bunu kim yaptı 

c) Çok güzel olmuş 

 

3. Hangisi cümlenin sonuna konulur? 

a) .  b) ’  c) , 

 

4. Hangisinde ( ) içine kesme işareti(’) 

gelmelidir? 

a) Benim bir kedim var( ) 

b) Kedimin adı Yumak( ) 

c) Yumak( )ı çok seviyorum. 

 

Hey, şuraya bakın( ) 

5. Cümlede ( ) içine hangisi yazılmalıdır? 

a) .  b) ?  c) ! 

 

6. Hangisinin sonuna nokta(.) gelmelidir? 

a) Yemeğini bitirdin mi 

b) Ben bitirmek üzereyim 

c) Bitince oyun oynayalım mı 

 

7. Hangisi cümlenin sonuna konulmaz? 

a) ?  b) ’  c) ! 

 

8. Hangisinin sonuna ünlem işareti(!) ko-

nulmaz? 

a) Ay, çok güzel 

b) Oley, başardım 

c) Sen ne yaptın 

 

9. Hangisinin sonuna ünlem işareti(!) ko-

nulur? 

a) Kim o b) İmdat c) Nerede 

 

10. Hangisinde ( ) içine kesme işareti (’) 

gelmelidir? 

a) Bunu biliyor musun 

b) Ben yapamadım 

c) Zeynep( )e soralım 

 

11. Hangisinin sonuna yanlış işaret konul-

muştur? 

a) Burası neresi? 

b) Burası Antalya? 

c) Antalya mı? 

 

12. Hangisinde noktalama işareti yanlış 

kullanılmıştır? 

a) Pamuk’a mama aldım. 

b) Mamayı çok beğendi? 

c) Bitince yine alırım. 

 

13. Hangisinde noktalama işareti yanlış 

kullanılmıştır? 

a) Okumayı çok seviyorum. 

b) Her gün kitap okuyorum. 

c) Sen de seviyor musun! 

 

Kerem( )in boyaması bitmişti( ) Hepimiz 

çok beğendik( ) 

14.  Cümlede ( ) içlerine sırası ile hangi 

noktalama işaretleri gelmelidir? 

a) (,) (!) (?)  b) (’) (?) (,)  c) (’) (.) (.) 

 



Matematik-2 

Sayı Örüntüleri-1 

 

Bilgi: Sayıların belirli bir kurala göre ileriye veya geriye doğru dizilmesine sayı 

örüntüsü denir. Verilen bir sayı örüntüsünde eksik bırakılan sayıları bulmak veya sayı 

örüntüsünü devam ettirmek için öncelikler sayı örüntüsünün kuralını bulmalıyız. 

  +3       +3       +3 

          

 

Kural: İleriye doğru üçer ritmik sayma örüntüsü 
 

 
 
 

Aşağıdaki örüntülerin kurallarını yazalım. Örüntüleri devam ettirelim. 

 

Kural: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kural: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kural: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kural: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kural: ……………………………………………………………………………………… 

 

Kural: ……………………………………………………………………………………… 
 

   

3 6 9 15 21 24 30

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

2 4 6 8 10

5 10 15 20

100 99 98 97

10 20 30 40 50

40 36 32 28

32 34 36



Matematik-2 

Sayı Örüntüleri-2 

 

Aşağıdaki sayı örüntülerinde kuralı bozan sayının bulunduğu kutucuğu örnekteki 

gibi kırmızıya boyayalım. 

   

  

  

  

  

  

 

Aşağıda kuralları verilen örüntüleri örnekteki gibi yazalım. 

Kural: 2’şer artıyor. 

 

Kural: 5’er azalıyor. 

 

Kural: 4’er artıyor. 

 

Kural: 2’şer artıyor. 

 

Kural: 5’er artıyor. 

 

   

5 10 18 20 25 30 45 40 35 33 25 20

4 8 12 15 20 24 30 27 25 21 18 15

10 20 30 40 55 60 75 71 65 65 55 50

11 13 15 18 19 21 16 20 24 26 32 36

70 60 50 45 30 20 11 21 31 71 51 61

32 34 36 37 40 41 45 50 55 60 62 67

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

100

4

3

35



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-4 

   

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

not edelim. 

KUYRUK ACISI 

Köyün birinde oğlu ile birlikte 

yaşayan yaşlı bir adam yaşarmış. Kö-

yünün karşısındaki dağın tepesinde ise 

bir kuyu varmış. Kuyunun içinde de bir 

yılan yaşarmış. Bu yılan yaşlı adamın 

dostuymuş. Yaşlı adam ne zaman gitse 

ona bir altın verirmiş. 

 

Bir gün yaşlı adam çok hastalan-

mış. Oğlunu yanına çağırıp demiş ki: 

-Karşı dağın tepesinde bir kuyu 

var oğlum. Oraya git. Kuyunun içine 

‘Yılan kardeş!’ diye seslen. İçeriden bir 

yılan çıkacaktır. Durumumu anlat. Sa-

na bir altın verecektir. Onu al, getir. 

Oğlan, babasının dediği gibi ku-  

yunun başına varıp yılan ile konuş-

muş. Yılan altın getirmek için kuyuya 

inmiş. Bu sırada oğlan şöyle düşünmüş: 

-Eğer yılanı öldürürsem kuyu-

daki bütün altınları alıp zengin olurum. 

Yılan kuyudan çıkarken yerden 

aldığı taşı yılana fırlatmış. Taş yılanın 

kuyruğuna gelmiş. Canı yanan yılan 

da bir anda oğlanı ısırmış. Oğlan 

zehirlenerek oracıkta ölmüş.  

Aradan günler geçmiş. Yataktan 

kalkan yaşlı adam doğru kuyunun 

başına gelip yılana: 

-Gel olanları unutalım, yine eskisi 

gibi dost kalalım, demiş. 

 Yılan ise şöyle cevap vermiş: 

 -Bende kuyruk acısı, sende de 

evlat acısı olduktan sonra, biz artık 

dost olamayız. 

    Hasan YILDIRIM 

 (Ninemden Dinlediklerim-3) 

 

 

 



 

2.SINIF 

Okuduğunu Anlama Metni-4 

 
  

Aşağıdaki hikâye haritasını, okuduğumuz hikâyeye göre tamamlayalım. 

 

Aşağıdaki soruları okuduğumuz hikâyeye göre cevaplayalım. 

SORULAR 

1-Yaşlı adam nerede yaşıyormuş? 

…………………………………………………. 

2-Yılan ne zaman gitse yaşlı adama 

ne veriyormuş? 

…………………………………………………. 

3-Bir gün yaşlı adama ne olmuş? 

…………………………………………………. 

4-Yaşlı adam kuyuya kimi yollamış? 

…………………………………………………. 

5-Oğlan yılanı niçin öldürmek 

istemiş? 

…………………………………………………. 

6-Yılan niçin dost olmak istememiş? 

…………………………………………………. 
 

 




