
ADI SOYADI: 34. hafta

4. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Salyangoz evini neden sevmezmiş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Dönüş yolunda ne olmuş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4) Salyangoz bir daha neye üzülmemiş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TÜRKÇE 

5) Sen salyangozun yerinde olsaydın ne yapardın?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 SALYANGOZ VE EVİ 
Salyangozları bilir misiniz? Onlarda tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşırlar. Bir 

zamanlar, evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan sevimsiz bir salyangoz yaşarmış. Üstelik evinin rengi de 
hiç hoşuna gitmezmiş.

Bizim salyangoz, kelebek ve uğur böceğini çok severmiş. Arada bir onlarla dertleşir, sırtında 
taşıdığı evi onlara şikayet edip ”Ah, keşke!” dermiş. "Evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım. Hadi 
taşıyorum, bari sizinki gibi bol desenli ve renkli olsaydı."

Kelebek ve uğur böceği bir gün salyangoza; ”Sevgili arkadaşımız!” demişler. ”Hani evim renkli olsun 
diyorsun ya, biz çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtıl var. Seni ona götürürsek eğer, evini rengarenk 
boyar.”

Salyangoz buna çok sevinmiş. "Ne duruyoruz! hemen gidelim.” demiş. Böylece düşmüşler yola. 
Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl, boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya başlamış. 
Sonunda salyangozun evine çok güzel desenler çizmiş. Salyangoz yeni görüntüsünü beğenmiş 
beğenmesine ama yine de evinin sırtında olması onu çok üzüyormuş. 

Dönüş yolculuğunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış. Kelebek ve uğur böceği öyle 
ıslanmışlar ki sele kapılmaktan zor kurtulmuşlar. Oysa salyangoz hemencecik evinin içine girmiş. yağmur 
dinip de evinden dışarı çıkınca, arkadaşlarının perişan halini görüp üzülmüş. Sonra da kendi kendine ”İyi ki 
saklanabileceğim bir evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya.” diye düşünmüş.

Sevimli salyangoz bu olaydan sonra bir daha bu duruma hiç üzülmemiş.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 
1) Sen nasıl bir evde yaşıyorsun, tarif eder misin?



Aşağıda verilen problemleri çözünüz.

1) Yukarıdaki tabloya göre bu peynirlerin bir kilogramlarının fiyatlarını belirleyip tabloyu doldurunuz.

2) Ahmet sabah kahvaltısı için 750 g dil peyniri ile 2 kg beyaz peynir almıştır. Buna göre Ahmet’in kaç
lira ödeyeceğini bulunuz.

3) Tabloya göre satılan en pahalı ve en ucuz peynirlerden ikişer kilogram alan bir kişi kaç TL
ödeyecektir?

4) Hasan 2 kg tulum, 1200g peynir ve 3 kg kaşar peynir alırsa satıcıya toplam kaç TL öder?

Peynirin Cinsi Paket Ağırlığı (g) Paket Fiyatı (TL)

KAŞAR 750 9 

TULUM PEYNİRİ 500 6 

BEYAZ PEYNİR 400 4 

KREM PEYİR 200 4 

DİL PEYNİRİ 250 3 

Peynirin Cinsi 1 Kilogramının Fiyatı 
KAŞAR 

TULUM PEYNİRİ 
BEYA Z PEYNİR 
KREM PEYİR 
DİL PEYNİRİ 

MATEMATİK 

1,2,3 ve 4. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayınız.



Aşağıda görseli verilen devre elemanlarının isimleriyle eşleştirip tanımlarını yazınız.

Aşağıdaki modellenen basit elektrik devrelerinden hangisi ışık verir? İşaretleyiniz. 

FEN BİLİMLERİ  

Pil: .........................................................
................................................................

Ampul:....................................................
.................................................................

Kablo:.....................................................
................................................................

Anahtar:.................................................
................................................................



Aşağıda verilen ülkeleri doğru bir şekilde eşleştiriniz. 

Aşağ ıda verilen görselleri ait oldukları ülkelerle doğ ru bir şekilde eşleştiriniz.

SOSYAL BİLGİLER  

1 

3 

2 

4 

5 
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Sorular 

Pizza önemli bir yiyecekleridir. Önemli ressamları vardır.  

Türkiye’nin güneyinde yer alır ve hellim peyniri bilindik bir lezzetidir.       

Babil’in asma bahçeleri buradadır. İnek onlar için çok kutsaldır.  

Taco yemeği ile meşhurdur. Kendilerine özgü şapkaları vardır.  

En çok deprem olan ülkelerinin başında gelir. Bir Asya ülkesidir.

A B C D E 

A 

Meksika Mısır İskoçya Çin Fransa 




