
ADI SOYADI: 20. hafta

4. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI

 KÜÇÜK KELEBEK 

 Bir zamanlar küçük kelebek varmış. Renkli giysileri ile çok 
güzel bir küçük kelebekmiş bu. Güzel olmasına güzelmiş ama bir 
kusuru varmış ki affedilir gibi değilmiş. Hiç söz dinlemezmiş küçük 
kelebek. Annesinin, babasının bir dediğini daima iki edermiş. Anne 
kelebekle baba kelebek, bıkmışlar onun umursamazlığından. Ne 
yaptılarsa söz dinletememişler. İyilikle söylemişler, olmamış. Kötü 
davranmışlar hiç olmamış. Küçük kelebek hep bildiği gibi, aklına 
nasıl eserse öyle yapmış. Nihayet, güzel bir bahar günü yuvasını 
terk etmiş. Ilık bahar yeline tutunarak o ağaç senin, bu ağaç 
benim; o çiçek senin, bu çiçek benim dolaşmış durmuş. Bir 
yandan da:

 - Ne güzel yerler buralar! Annemi, babamı dinleseydim, bu güzel yerleri belki de hiç 
göremeyecektim, diye söyleniyormuş.

 Bu sevinci hava kararıncaya dek sürmüş. Ancak, güneş çekilip gökte yıldızlar parlamaya başlayınca 
bir hoş olmuş. Kendisini çok yalnız ve çaresiz bulmuş. Kafasına dank etmiş ama faydasız. Annesi, babası, 
yuvasını düşünerek ağlamaya başlamış. İnci tanesi gibi gözyaşı dökmüş. Bahar yeli acımış küçük kelebeğe. 
Almış gözyaşlarını, annesi ve babasına doğru uçurmuş. Küçük kelebeğin gözyaşlarına tanıyan anne 
kelebekle baba kelebek hemen o tarafa doğru koşmuşlar. Şaşkın ve üzgün yavrularını bularak yuvalarına 
götürmüşler. Bizim küçük kelebek o günden sonra öyle uslu öyle söz dinler olmuş ki! Tıpkı sizler gibi 
sevgili çocuklar... 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Küçük kelebeğin suçu neymiş?

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

2. Annesi babası kelebeğin söz dinlememesi karşısında nasıl davranmışlar?

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

3. Kelebek yuvasını terk ettiğine ne zaman pişman olmuş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Kelebeğin anne ve babası onu nasıl bulmuşlar?

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

TÜRKÇE 



Aşağıda verilen problemleri yapınız. 

Ata, bir pastanın ilk önce   ‘nü daha sonrada 

Dedem 85 yaşındadır, babamın  yaşı da dedemin  
yaşının ’ü kadardır.  babam kaç  yaşındadır?  

Bir bahçedeki çiçeklerin yarısı menekşedir, diğer 

yarısının da ’i  lale çiçeğidir. Lale çiçeklerini 

sayısı 26 olduğuna göre bu bahçede toplam kaç 
çiçek vardır?  

Ambardaki buğdayın ’ü ekilmiştir. Ambarda   

60 teneke buğday kaldığına göre kaç teneke 
buğday ekilmiştir? 

Enes’in boyu şu anda 75 cm’dir.3 ay sonra, bo-
yunun     ‘ü kadar uzamıştır. Enes’in boyu uzadıktan  
sonra kaç cm olmuştur? 

Tuğçe 42 lira parasının  ‘ünü kitap almak için 
ayırdı. Kalan paranın yarısını da annesine 
verdi. Tuğçe de kaç lira kaldı ?

 ‘si 45 olan sayıyla    ‘ü 15 olan sayının 
toplamı kaçtır?  

MATEMATİK 

  ‘ni yemiştir. Ata pastanın kaçta kaçını yemiştir? 

Süleyman Amca bahçesinin  'ne domates

 'ne biber ekmiştir. Süleyman Amca'nın

bahçesinin kaçta kaçı boş kalmıştır?
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Soru 1: Soru 2:

Soru 3: Soru 4:

Soru 5: Soru 6:

Soru 7: Soru 8:



Aşağıdaki maddelerden hangileri eriyerek sıvı haline dönüşür, işaretleyiniz. 

Aşağıda verilen ifadeleri doğru eleştirme yaparak bulunuz. 

FEN BİLİMLERİ  

Katıların ısı alarak sıvı hale geçmesine denir. 

Maddenin sıcaklığını ölçen alate denir. 

Bir maddenin ısı vererek katı haline geçmesine denir. 

Maddelerin enerji vererek sıcaklığının artmasına denir. 

Termometre 

Erime 

Isınma 

Donma 

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ



SOSYAL BİLGİLER  

Bütün icatlar tek bir kişi tarafından yapılmıştır. 

Türkiye’de ilk defa telefon 1908 yılında kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzdeki ayların isimlerini Julius Ceaser vermiştir. 

İlk ampul çalışmasını yapan kişi Humprey Davy olmuştur. 

Atlas okyanusu uçakla 2000’li yıllarda geçildi. 

Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise ‘’D’’, yanlış ise ‘’Y’’ harfini koyunuz. 

Kuduz Aşısı 

Teleskop 

Röntgen aleti 

Lokomotif 

Aşağıda verilen icat ve mucitlerini doğru bir şekilde eşleştiriniz. 

Aydınlatma için daha önceleri gaz lambası gibi aletler kullanılırdı. 

Wilhem Röntgen 

Richard Trevithick 

Galileo 

Louis Pasteur 

TEKNOLOJİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

TEKNOLOJİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ


