
 

     

ADI SOYADI: 25. hafta 

4. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI  

İLKBAHAR 

 Gözlerimi açtığımda camdan yatağıma doğru süzülen güneş ışığı gözlerimi kamaştırdı ( ) 

Heyecanla pencereye doğru koştum ( ) Bir de ne göreyim ( ) Armut ( ) kiraz ( ) vişne 

ağaçlarıyla dolu bahçemizde bütün ağaçlar çiçek açmıştı ( ) Koşarak anneme ( ) 

 ( ) Bahçedeki ağaçları gördün mü ( ) Hepsi 

çiçek açmış ( ) Hava da o kadar güzel ki hemen 

bahçeye inmek istiyorum ( ) dedim. Annem: 

 ( ) Tabi ki gördüm yavrum ( ) Bütün bunlar 

ilkbaharın müjdecisi ( ) 

 Şaşkın bir şekilde ( )  

 ( ) İlkbaharın müjdecisi mi ( ) dedim.  

 Annem heyecanla ( ) 

 ( ) Evet Umut ( ) Ben de sabırsızlıkla bu anı bekliyordum ( ) Ağaçların çiçek açması ( ) 

havaların ısınması ( ) göçmen kuşların yuvaya dönmeleri ilkbaharın gelişini müjdeler ( ) dedi. 

 Daha annem sözlerini tamamlamadan ben kapıdan fırlayıp bahçeye çıkmıştım ( ) 

Saatlerce ağaçların arasında koşturup baharın tadını çıkardım ( ) 

 İlkbahar metninde parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Aşağıda verilen 

soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Metnin konusu nedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Metninin türü nedir? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Umut, pencereden baktığında ne gördü? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. İlkbaharın gelişi nasıl müjdelenir? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Metindeki altı çizili 
sözcüklerin 
anlamlarını 

sözlükten bulunuz. 

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

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

 

TÜRKÇE 



 

     

 

Aşağıda verilen bilgilerden, küple ilgili olanların 
başındaki harfi küpün içine yazınız. 

a 4 köşesi vardır. 

b 8 kenarı vardır. 

c 12 tane ayrıtı vardır. 

d Tümü kare olan 6 yüzeyi vardır. 

e 8 tane köşesi vardır. 

f 9 tane ayrıtı vardır. 

g Yüzeylerinden 4 tanesi dikdörtgendir. 

 
 
 
 

Aşağıda verilen şekillerden küpün açınımı olanları 
yuvarlak içine alınız. 
 

Soru 1: Aşağıda verilen şekil kaç eş küpten 

oluşmuştur? 

 

 

Soru 2: Büşra, aşağıdaki şekilde yer alan küp 
sayısının 2 katı kadar zeka küpü almıştır. Büşra 
kaç tane zeka küpü almıştır? 

     

Soru 3: Aşağıdaki şekilde bulunan küp sayısının 
22’ye tamamlanması için kaç küpe daha ihtiyacımız 
vardır? 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 4: Eş küplerden oluşan bir küp yapmak 
isteyen Arzu’nun en az kaç tane küpe ihtiyacı 
vardır? 

 

 

 

MATEMATİK 



 

     

Aşağıdaki cümlelerin başındaki kutucuğu doğru ise yeşile, yanlış ise sarıya boyayınız. 

 Aydınlatma araçlarını alırken kullanacağımız alana göre seçmeliyiz. 

 Aydınlatma araçlarının tasarrufu ülkemizin ekonomisine katkı sağlar. 

 Gözümüzün yorulmaması için uygun aydınlatma araçlarını seçmeliyiz. 

 Elektrikten tasarruf etmenin aydınlatma araçlarıyla bir ilişkisi yoktur. 

 Aydınlatma araçları trafiği düzenlemede de kullanılır. 

 Göz sağlığımızı koruma için aydınlatma aracının ışık parlaklığı normal yüksek olmalıdır. 

 Televizyon, bilgisayar, tablet gibi araçlara uzun süre bakmak göz sağlığımıza zarar verir. 

 Güneş bir aydınlatma aracı değildir. 

 

Aşağıda verilen aydınlatma araçlarını kullanıldığı 
alan ile eşleştirerek aynı renge boyayınız. 
 

Aşağıdaki bölümlere ışık kirliliğinin nedenlerini ve 
çözümlerini yazınız. 
 
 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ  

Trafiği 

düzenleme 

 

Tanıtım 

Mağaza 

tabelaları 

Meşale, 

sokak lambası 

Çevre 

Aydınlatma 

Deniz araçlarına 

yön gösterme 

Deniz feneri 

Trafik 

ışıkları 

NEDEN 

ÇÖZÜM 

ÇÖZÜM 

NEDEN 



 

     

Aşağıda “alışveriş listesi yapmanın faydaları” ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların başındaki 

kutucuğu yeşile; yanlış olanların başındaki kutucuğu kırmızıya boyayınız. 

 Daha düzenli bir alışveriş yapmamızı sağlar. 

 Garanti belgesi yerine kullanılabilir. 

 Hangi bölümden ne alacağımızı bilmemize yardımcı olur. 

 Ürünlerin kullanım süresini uzatır. 

 Alacağımız ürünleri unutmamamızı sağlar. 

 Farklı mağazalardan alınan fiyatları karşılaştırarak en uygun ürünü almamızı sağlar. 

 

Aşağıda verilen ifadeleri açıklamalarıyla eşleştiriniz. 
 

Aşağıda verilen bölüme ihtiyaçlarınıza göre bir 
alışveriş listesi yapınız. 

ÜRÜN ADI FİYATI 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

SOSYAL BİLGİLER  

Düzenli bir alışveriş 

yapmamızı sağlar. 

Alınan ürün ile ilgili 

problemlerimizi bildiririz. 

Alışverişimizi belgeler. 

Aldığımız ürün için 

belirli bir süre ücretsiz 

tamir hakkı verir. 

Fatura-fiş 

Alışveriş 

Listesi 

Garanti 

Belgesi 

Tüketici 

Danışma 

Hattı 


