
ADI SOYADI: 5. hafta

2. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI

TÜRKÇE 

- Hiç sevmiyorum şu yağmuru. İnsanları ıslatıyor. Üstümüz başımız battı. Baksana her yer su oldu. 
Saçlarım da ıslandı. Neden yağıyor ki yağmur? Keşke yağmasa, dedi.
Annesi Ayşe’ye :

- Önce bir eve girelim sonra bu konuyu konuşalım dedi.
Yağmurdan ıslanan elbiselerini değiştirdiler. Ellerini yüzlerini yıkadılar. Annesi Ayşe’ye acıkmışsındır Ayşe 
gel beraber hem yemek hazırlayalım hem de yağmurun önemini anlatayım sana.” dedi. Ayşe annesinin 
sözünü dinleyerek mutfağa doğru yürüdü, annesinin anlatacaklarını merak ediyordu. Annesi  “Su 
olmasaydı sence neler olurdu Ayşe?” diye söze girdi. Ayşe : 

2. Yağmurdan ıslanan insanlar ne yaptılar?

3. Ayşe yağmur yağdığında neler söyledi?

4. Annesi  Ayşe’ye su olmasaydı dediğinde Ayşe neler söyledi?

YAĞMURU SEVMEYEN  AYŞE 
Mevsimlerden sonbahardı. Ayşe okuldan çıkmış annesiyle birlikte eve gidiyordu. 

Birden gök gürlemeye başladı. Ardından yağmur damlaları düştü tüm sokaktaki 
insanların üstüne. Islanan insanlar sağa sola kaçışıyor, dükkanlara sığınıyordu. Ayşelerin 
evi yakın olduğu için onlar yürümeye devam ettiler. Ayşe annesine dönerek sinirli 
sinirli söylenmeye başladı. 

- Evde su olmasaydı susuz kalırdık, yıkanamazdık, çamaşırlarımız be bulaşıklarımız kirli kalırdı. Senin 
güzelim çiçeklerin solardı. İyi de anneciğim, bunun yağmurla ne ilgisi var ? Biz yağmurun önemini 
konuşacaktık, dedi.  Annesi Ayşe’ye gülümsedi ve şu sözleri söyledi:

- Ayşeciğim, doğadaki her şey suya muhtaçtır. Bitkiler yağmur yağınca suya doyar. Ağaçlar yağmurun 
suyuyla meyve verir.  Sokakların kiri yağmurla temizlenir. Barajlardaki sular yağmur sayesinde dolar. 
Yağmur sayesinde çiftçiler ürünler yetiştirir. Bu meyve sebzeler, yağmur yağmasa  nasıl yetişir hiç 
düşündün mü?  Sen susuz kalmaya dayanabilir misin? Hayır diyorsun değil mi? Peki ya susuz kalmış 
ağaçlar, toprak, hayvanlar nasıl dayanacak susuzluğa? Sence onlar da sen gibi yağmurdan nefret 
ediyor mudur? 

Ayşe annesinin anlattıklarını duyunca ne kadar yanıldığının farkına vardı. Meğer yağmur ne 
kadar da önemliydi. Şimdiye kadar bunları akıl edemediği için çok kızdı kendine.  Annesine anlattıkları 
için teşekkür edip camın kenarına gitti. Dışarıda hala yağmur yağıyordu. Annesinin anlattıklarını 
düşünürken yağmurun güzelliğini seyre daldı. Ayşe  her yağmur yağdığında o günü anımsayacaktı. 
 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 
1. Ayşeler hangi mevsimi yaşıyordu?

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

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

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

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



TÜRKÇE 

Benim adım alican (  )  sekiz yaşındayım (  )  Kardeşimin adı ayla  ( )  annemin 
adı selma (  ) Babamın adı ise Burhan( ) dır  (  ) Benim bir köpeğim var adı pamuk 
(  ) beyaz renkli olduğu için ona pamuk adını taktım (  ) Senin de bir evcil hayvanın 
var mı (  )  Varsa bana adını söyler misin (  )  Benim köpeğim pamuk et( ) 
mama  ve çikolata yemeyi çok seviyor. Şaşırdın değil mi (  ) köpek çikolata yer mi 
demeyin, gerçekten pamuk çikolatayı çok seviyor. Kendime çikolata alırken ona da 
çikolata alıyorum. Sen de çikolata sever misin (  )  

Alican, Türkçe  dersinde biraz zorlanıyor. Büyük harf ve noktalama işaretlerinde 
Alican’a yardım etmeye ne dersin? Alican’ın yaptığı yanlışları bul ve ona düzeltmesi 
için yardım et, yardımseverlik kupasını kazan.  

  önce 

 güzel 

 acemi 

 eğri 

 sağlam 

 artı 

  uzun 

 bayat 

 sabah 

korkak 

boş 

kısa 

  yukarı         akşam    uzak 

   şişman 

   ağır 

   gece 

   güzel 

   kuru 

   soru 

Sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız.

ZIT ANLAMLI KELİMELER



MATEMATİK 

 37, 43, 55, 80, 85 .........., ………., ………., ………., ………. 

.........., ………., ………., ………., ………. .........., ………., ………., ………., ………. 

89,  77,  44,  23,  17 .........., ………., ………., ………., ………. 

.........., ………., ………., ………., ………. .........., ………., ………., ………., ………. 

55 37 43 85 80 55 13 36 69 45

88 27 53 56 30 27 35 49 76 64

77 23 44 19 89 15 18 97 59 20

25 23 89 27 30 54 40 92 89 73

Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe doğru örnekteki gibi sıralayınız.

Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi en yakın onluğa yuvarlayalım. 

27 30 34 14 48

79 57 17 55

76 27 13 37

31 46 27 32

47 72 37 47

14 25 29 66

27 43 79 44

SAYILARI KARŞILAŞTIRMA 

EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA

Aşağıda verilen sayıları büyükten küçüğe doğru örnekteki gibi sıralayınız.



HAYAT BİLGİSİ  

• (   ) Okulumuzdaki araç ve gereçleri dikkatli kullanmalıyız.
• (   ) Defterlerimizi karalasak da bir şey olmaz.
• (   ) Masalara resim çizebiliriz.
• (   ) Tuvalette işimiz bittiğinde ışıkları kapatmalıyız.
• (   ) Sınıfta top oynarsak cam eşyalar zarar görebilir.
• (   ) Kitaplarımızı yırtmak kötü bir davranış değildir.
• (   ) Çöp kutusunun kapağını kırmamalı ve kapağı kapalı tutmalıyız.
• (   ) Tuvaletteki peçete ve sabunu çokça elime sıkabilirim.
• (   ) Kapı ve cam kollarına zarar vermemeli ve onları kırmamalıyız.
• (   ) Kütüphaneden aldığımız kitapları mutlaka yerine koymalıyız. 

Aşağıdakilerden hangileri okulda kullandığımız ortak eşyalardandır? İşaretleyiniz. 

Merhaba arkadaşlar, okulunuzda ve sınıfınızda bir sürü eşya var değil mi? Tahtamız, masalar, 
kitaplar, panolar ve sıralar bunlara örnektir. Siz bu eşyaları kullanırken özen gösteriyor musunuz? 

Haydi birlikte  doğru olan cümlelerin başına ''D'', yanlış olan cümlelerin başına ''Y'' yazınız. 
Bakalım kimler bu konuyu tam öğrenmiş?

Okulda ısınma, aydınlatma ve temizlik için kullandığımız kaynaklar nelerdir? Aşağıdaki kutucuklara yazınız.

1. 2. 3.

............................................ ............................................ ............................................

OKUL VE SINIF EŞYALARI




