
ADI SOYADI: 22. hafta

4. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI

ANAHTAR SÖZCÜK
Hakan, top oynarken düşmüş, biraz da canı acımıştı. Güçlükle doğruldu. Arkadaşları onu bir 

kenara oturttular. Dinlendikten sonra evine gitti. Annesine: 
- Çabuk bana yeni bir gömlek ver. Üzerimdeki kirlendi, diye seslendi.
Annesi hiç oralı olmadı. Hakan bu kez sesini iyice yükselterek:
- Sana söyledim. Gömlek istiyorum, dedim. Bunu duyan annesi:
- Bak yavrum, dedi. Çok eskiden bir bahçe varmış. Etrafı duvarlarla çevriliymiş. İçinde mis kokulu 

meyveler yetişir, cıvıl cıvıl kuşlar ötüşürmüş. Ama bu güzel bahçeye kimse giremezmiş. Çünkü kapısı 
kilitliymiş. Bir gün, yöre halkı toplanıp bahçeye girmeye karar vermişler. Duvarlara tırmanmaya 
başlamışlar. Fakat imkansızmış. Onlar tırmandıkça duvar yükseliyormuş. Çaresiz, kapısını kırmaya karar 
vermişler. Baltaları alıp başlamışlar vurmaya. Ama başaramamışlar. O sırada yanlarına küçük, sevimli bir 
kız gelmiş. Yüzünde güller açıyor, dilinden bal damlıyormuş. “Hele şöyle kenara durun, bir de ben 
deneyeyim. Belki açabilirim.” demiş kız. Sonra da kapının önünde durup o tatlı ve yumuşak sesiyle: 
 - Güzel kapı, cici kapı, lütfen açılır mısın, demiş.
 O anda inanılmayacak bir şey olmuş. Kapının iki kanadı birden açılıvermiş. Hakan bu masalı 
dinleyince yüzü kıpkırmızı oldu. Annesiyle nasıl konuşması gerektiğini anlamıştı. Önce özür diledi, sonra 
yumuşak bir sesle:
 - Anneciğim, bana temiz bir gömlek verir misin, dedi.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1) Hakan'nın ilk yaptığı hatası neydi?

2) Hakan’ın annesinin anlattığı masal ne ile alakalıdır?

3) Yöre halkı ne yapmaya karar vermişler?

4) Küçük kız kapıya ne demiş?

TÜRKÇE 
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METİN İŞLEME ÇALIŞMALARI

5)Bahçe nasıl bir yerdir?

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



Aşağıda verilen soruları grafiğe göre cevaplayınız.

Aşağıda verilen sıklık tablosunu sütün grafiği olarak yapınız. 

Bahçeye 
Dikilecek Çiçek 

Türleri 

Dikilen Çiçek 
Sayısı 

Gül 35 

Karanfil 55 

Papatya 25 

Lale 65 

Menekşe 15 

MATEMATİK 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Pzt   Sa    Çar   Per   Cu 
Günler 

İzleyici Sayısı Günlere göre tiyatro izleyicisi 

1) En çok izleyici hangi gün gelmiştir?

Cevap: 

2) Oyunu 40 kişi izlediği günden üç

gün sonra kaç kişi gelmiştir?

Cevap:  

3) Bu oyunu salı günü izleyen kişisi

Çarşamba gününden kaç fazladır?

Cevap:  

Çiçek Türleri 

Çiçek Sayısı 

Grafik İsmi: 
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Aşağıda verilen karışımları ayrıma yöntemleri ile eşleştiriniz. 

Aşağıda verilen karışımları uygun geri dönüşüm kutusu ile eşleştiriniz.

FEN BİLİMLERİ  

un ve taş 

makarna 
ve su 

nikel 
ve talaş 

buğday 
ve su 

kum 
ve çakıl 

toprak 
ve demir 

KAĞIT PLASTİK CAM METAL 



Aşağıda verilen teknolojik ürünler ile ilgili doğru verilen bilgilerle eşleştiriniz.

Aşağıda verilen ifadeler doğru ise güler yüzü yanlış ise üzgün yüzü boyayınız.

SOSYAL BİLGİLER  

Trafik esnasında aşarı gürültüsü ile ve egzozundan çıkan 
zararlı dumanlar ile insan sağlığına zarar verir. 

Uzun süre kullanımı ile aşırı radyasyona sebep vererek 
beyin fonksiyonlarına zarar verir. 

Sosyal ilişkilere zarar vererek insan ilişkilerinde olumsuz etkisi 
vardır. Bunun yanında göz sağlığını olumsuz etki sağlar. 

Acil durumlarda yardımcı olmadığımız sürece başka insanların 
hayatını tehlikeye atmış oluruz.  

Evimizde bulunan teknolojik aletleri tasarruflu olması bizler için önemlidir. 

Tek kullanımlık piller yerine şarjlı pilleri tercih etmeliyiz.  

Teknolojik ürünler sadece günlük hayatlarımızda kullanmalıyız. 

Plastik, cam gibi ürünleri mutlaka geri dönüşüm kutularına atmalıyız. 

Televizyon kullanımı bizler için kültürel katkı sağlar.  

İnterneti sadece arkadaşlık için veya oyunlar için kullanılması bizler için yararlı değildir. 

Cep telefonunu şarjda iken kullanmak daha yararlıdır.  

Teknolojik atıklar doğada yok olması kısa süreli bir olaydır. 

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZARARLARINDAN KORUNALIM

TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN ZARARLARINDAN KORUNALIM




