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ADI SOYADI: 23. hafta

2. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI
METİN İŞLEME 

kokunun harika olduğunu düşünüyormuş. Sahi ne ilginç şeyler oluyordu doğada! Şahane bir güneş 

doğuyor, yerini bir o kadar parlak yıldızlara bırakıyordu. Bazen de işte böyle yağmur damlaları 

yeryüzünü ziyarete iniyordu. Birden minik, pek sevimli bir miyavlama sesi duydu. Kafasını hemen 

apartman kapısının önüne çevirdi. Küçücük bembeyaz bir kedi miyavlıyordu. Sanki Alican’a bir şeyler 

anlatmak istiyordu. Yağmurdan ıslanmış ve üşümüş bir hali vardı. Sokaklarda kalmak için çok küçüktü. 

Hele bu havada Alican onu yalnız bırakamazdı. Koşarak annesinin yanına gitti. Annesine kediyi gösterdi 

ve birlikte kediyi eve aldılar. Bir kutu buldular, içine sıcacık bir battaniye serdiler. Zavallı kediciği 

oracığa yatırdılar. Alican’ın annesi, minik kedinin karnını doyurması için süt ısıttı. Küçük kedicik sütü minik 

diliyle afiyetle içti. 

Alican, kediye baktı baktı... "Biz insanlar tıpkı hayvanlar gibi sokakta yaşasaydık, hayvanlar da 

bizler gibi evlerde yaşasaydı. Acaba soğuk havalarda bizleri dışarıda bırakırlar mıydı?" diye düşünerek 

kendini sokaktaki hayvanların yerine koydu. "Savunmasız, düşünemeyen, muhtaç olan bu hayvanların 

yerinde olsaydık belki bizler de türlü zorluk çekecektik." dedi. O günden sonra evlerinin önüne hep bir 

kap su koydu. Nerede yardıma muhtaç bir hayvan görse yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. 

Bir kap mama, bir kap su hayvanlara karşı insanlık görevimizdi. Alican bunu hiç unutmadı. 

TÜRKÇE 

İNSANLAR VE HAYVANLAR 

Alican pek sevimli, afacan ve meraklı bir 

çocukmuş. Doğada gerçekleşen mevsimsel olaylar hep 

ilgisini çekermiş. Gök gürültüsü, sis, kar, şimşek... 

Gökyüzüne uzun uzun bakar, doğan güneşi ardından 

yağan yağmuru hayretle izlermiş. İşte yine böyle bir gün 

evde oyuncaklarıyla oynarken şiddetli yağan yağmurun 

sesini duymuş. Güneş batmış, gökyüzü yerini karanlığa 

bırakmış. Sokaklarda kimse kalmamış, sadece yağmurun 

sesi yankılanıyormuş. Pencereyi açmış, yağmurun toprak 

ile birleşmiş haldeki kokusunu içine çekmiş. Gerçekten bu
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Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Alican nasıl bir çocuktur?

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

2. Alican’ın harika olduğunu düşündüğü şey neydi?

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

3. Alican küçük beyaz kediyi nerede gördü?

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

4. Alican kediye nasıl yardım etti?

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

5. Metnin ana fikri nedir?

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

6. İnsanlar ve hayvanların yer değiştirdiğini düşününüz. İnsanlar zor durumda kaldıklarında hayvanlar, insanlara yardım  
eder miydi? Yazınız.

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

Aşağıda verilen cümlelerin sonuna “-mı, -mi, -mu, -mü” soru eklerinden uygun olanı yazınız. 

  İbrahim bugün okula geldi ……………… 

  Fırından pizzayı çıkardın ………………… 

  Dün bitirdiğin kitabı beğendin …………………. 

  Bugün yeni gelen arkadaşını gördün ……………… 

  Ağaçlar çiçek açtı ………………… 

  Yapamadığın soruları öğretmenine sordun …………….. 

  Gökyüzündeki rengarenk uçurtmaları gördün ……………… 

 Kedim Pamuk’u sevdin ………….... 

 Sütünü içtin …………… 

 Kırmızı bisikletimi beğendin ……….... 

  Arkadaşlarınla oyun oynadın …………… 

  Şimal de bizimle geliyor ……………. 

................................................................................................................................................................................................................ 
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ÇARPMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ 

Aşağıda verilen problemleri çözünüz. 

1. Samet adedi 5 TL olan kalemlerden 3 adet, adedi 4 TL olan not defterlerinden 4 adet almıştır. 
Samet aldığı kalemler ve not defterleri için satıcıya kaç TL vermelidir?

2. Bir çiftlikte 8 tane tavuk, 3 tane inek ve 4 tane koyun vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak 
sayıları toplamı kaçtır?

3. Bir lokantada 3 masa 4 kişilik, 5 masa 5 kişiliktir. Bu lokantada tüm masalar dolu olduğuna göre
lokantada kaç kişi vardır?

4. Demir her gün 4 sayfa kitap okumaktadır. Demir, kitabını 9 günde bitirdiğine göre Demir’in 
okuduğu kitap kaç sayfadır?

5. Berna arkadaşları için kurabiye yaptı. Her kurabiyenin üzerine 4 tane damla çikolata koydu. Berna
arkadaşları için 8 tane kurabiye yaptığına göre kaç tane damla çikolata kullanmıştır?

6. Kerem kumbarasına her gün 3 TL atmaktadır. Buna göre 1 hafta sonunda Kerem’in kumbarasında
kaç TL birikir?

MATEMATİK 
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ACİL DURUMLAR VE NUMARALARI 

Aşağıda verilen kutucuklara acil durumlarda yardım alabileceğiniz kurumların numaralarını yazınız. 

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. 
(   ) Acil durum numaralarını gerekli durumlarda aramalıyız. 
(  ) Hırsızlık ve can güvenliğimiz tehlikeye girdiğinde 1-1-0 numaralı hattı aramalıyız. 
(   ) Ormanlık alanda yangın çıktığında 1-7-7 numaralı hattı aramalıyız. 
(  ) Acil durumlarda sakin ve dikkatli olmamız gerekmez. 
(   ) Okulda bir arkadaşımız düşüp yaralandığında öğretmenimize haber vermeliyiz. 
(  ) Evimizde bir yangın çıktığında hemen büyüklerimize haber vermeliyiz. 
(    ) Kimsesi olmayan kişilere yardımcı olmak için 1-2-2 numaralı hattı aramalıyız. 
(  ) Şehir dışında kırsal alanlarda can ve mal güvenliğimiz tehlikeye girdiğinde 1-5-6 numaralı hattı 

aramalıyız. 
(  ) Trafikteyken bir kaza gördümüzde 1-1-2 numaralı hattı arayıp yardım isteriz. 
(  ) Sel ve deprem gibi durumlarda bizlere AFAD kuruluşu yardım eder. 

HAYAT BİLGİSİ 

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

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