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1 TÜRKÇE 

SAKLA SAMANI GELİR ZAMANI 

 

Köyün birinde, havalar biraz soğuyunca saman fiyatları yükselmiş.Fiyatlar 

yükselince, herkes elindeki samanları satmış. Bir tek Nazmi Dayı, alıcıların 

tüm ısrarlarına rağmen satmamış samanını.  

– Nazmi Dayı ,samanlığın ağzına kadar saman dolu, niye satmazsın 

saklarsın samanını, diye sorduklarında hep aynı cevabı verirmiş : 

– Sakla samanı gelir zamanı, dermiş.Mart ortasına doğru alıcılar yine 

kapısına dayanmışlar: 

– Dayı, bak kış bitiyor, baharın ucu göründü görünecek, gel sat şu samanı, 

demişler. 

Nazmi Dayı’nın cevabı yine aynı olmuş: 

– Sakla samanı gelir zamanı. 

– Ne zaman dayı? 

Bahar göründü diyoruz sana; bak demedi deme, elinde kalacak saman. 

Dayının cevabı değişmemiş:  

– Sakla samanı gelir zamanı . 

Ortalık ısınmaya, ağaçlar yapraklanmaya başladığı bir gece, birden hava 

dönmüş.Fırtına, yağmur derken lapa lapa kar yağmaya başlamasın mı? 

Sabah uyananlar her yeri kar örtülü bulmuşlar. Koyunlar, sığırlar ağıllarda 

kapalı kalmışlar. Kimse otlatmaya çıkaramamış hayvanlarını.  

Samanı tükenen koşmuş Nazmi Dayı‘ya: 

– Aman dayı, aman bana bir çuval saman! 

– Yaaa, demiş Nazmi Dayı, ne demiştim ben size, sakla samanı gelir 

zamanı. Boyunlarını bükmüş ötekiler:  

– Ne desen haklısın, dayı . 

Saman olduğunu duyan koşmuş Nazmi Dayı’ya. Çevre köylerden de 

alıcılar çıkınca samanın çuvalı altın değerine çıkmış. Nazmi Dayı, mart 

sonunda sattığı çuval çuval samanla koca bir han yaptırmış. Han kapısının 

üstüne de şöyle yazdırmış: 

Sakla samanı, gelir zamanı, bahar zamanı, sattım samanı, yaptırdım bu 

hanı. 
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2 TÜRKÇE 

Aşağıdaki hikâye haritasını metne göre doldurunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saman fiyatları yükselince herkes ne yapmış?  

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

2. Nazmi Dayı alıcıların ısrarlarına nasıl cevap vermiş?  

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

3. Nazmi Dayı samanları ne zaman satmış?  

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

4. Nazmi Dayı, yaptırdığı hanın kapısına ne yazdırmış?  

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

5. "Sakla samanı gelir zamanı" atasözünü kısaca açıklayınız.  

...................................................................................................... 
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1 MATEMATİK 

1. Saatte 83 km hızla giden bir araç 3 saat sonra gideceği yolun 

yarısına geldiğine göre aracın gideceği yolun tamamı kaç 

km'dir? 

2. Yarısının 129 eksiği 1463 olan sayı kaçtır? 

3. Bir okulda 23 tane derslik vardır. Dersliklerin 13’ünde otuz 

beşer öğrenci, kalanında kırkar öğrenci eğitim görmektedir. Bu 

okulun öğrenci sayısı kaçtır? 

4. Günde 4 ekmek tüketen bir aile 5 haftada kaç ekmek tüketir? 

5. Çarpımları 37 olan iki doğal sayının toplamları en çok kaç olur? 

6. Umut 16 yaşındadır. Babasının yaşı, Umut’un yaşının 2 katından 

6 fazladır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? 

7. Bir çoban günde 14 km yürümektedir. Bu çobanın 4 haftada 

yürüdüğü yol kaç km’dir? 

8. Bir sepette 4 düzine yumurta vardır. 36 sepette toplam kaç yu-

murta vardır? 

9. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 85, diğeri ise 40’tır. 

Çarpım kaçtır? 

10. 2892 sayısındaki 8 ve 9 rakamlarının basamak değerleri 

çarpımı kaçtır? 
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2 MATEMATİK 

11. Tanesi 40 kr. olan şekerlerden 8 düzine şeker aldım. Buna 

göre kaç kr. öderim? 

12. Yarısının yarısı 1260 olan sayının tamamı kaçtır? 

13. Bir fırında günde 875 tane ekmek satılmaktadır. Bu fırında 

15 günde kaç ekmek satılır? 

14. Saatte 24 sayfa kitap okuyan Erdem, günde 2 saat kitap 

okumaktadır. Erdem, bir haftada kaç sayfa kitap okur? 

15. Bir sporcu günde 8 kilometre koşarak antrenman 

yapmaktadır. Bu sporcu 3 haftada toplam kaç kilometre koşar? 

16. Bir sandıkta 96 tane limon vardır. Günde 2 sandık limon 

satan bir pazarcı, bir haftada kaç limon satar? 

17. Üç basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en 

büyük doğal sayının çarpımı kaçtır? 

 

18. Tanesi 200 kuruş olan kalemlerden bir düzine aldım. 

Kırtasiyeciye 30 TL verdim. Geriye kaç kuruş alacağım? 
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1 FEN BİLİMLERİ 

Aşağıdaki ifadelerin numaralarını ilgili oldukları bölümlere yazalım. 

1. İhtiyacımız kadar besin maddesi almalıyız.  

2. Kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişini prizden çekmeliyiz.  

3. Makarna, bakliyat gibi gıdaların haşlama sularını çeşitli şekillerde 

değerlendirmeliyiz.  

4. Bozulabilecek gıdaları uygun saklama koşullarında saklamalıyız.  

5. Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık boşaltmalıyız.  

6. Bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz.  

7. Dayanıklı tüketim mallarını alırken A+++ enerji verimi olanları 

tercih etmeliyiz.  

8. Kişisel bakımımızı yaparken suyu sürekli açık bırakmamalıyız.  

9. Alışveriş listesi hazırlayarak alışverişe çıkmalıyız.  

10. Sebze ve meyve yıkadığımız suları bahçe sulamada kullanabiliriz.  

11. Evlerimizi açık renk boyalarla boyamalıyız.  

12. Kullanım süresi az kalmış gıda ürünlerini almamalıyız.  

13. Yağmur ve kar suyundan faydalanmalıyız.  

14. Ampul yerine tasarruflu lambalar kullanmalıyız.  

15. Aç ve yorgunken alışverişe çıkmamalıyız. 
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2 FEN BİLİMLERİ 

Hava, su, toprak kirliliğine sebep olan ifadelerin numaralarını ilgili 

görselin altlarına yazınız. 

 

1. Motorlu taşıtlardan çıkan egzos gazı  

2. Endüstriyel atık sular  

3. Tarım alanlarında kullanılan ziraî ilaç ve gübreler  

4. Sanayi kuruluşlarındaki bacalarda filtreleme sistemi olmaması  

5. Kömür, petrol gibi yakıtların çok kullanılması  

6. Bitmiş pillerin toprağa atılması  

7. Kimyasal maddelerin kutularının ve ambalajlarının direk doğaya 

bırakılması  

8. Çöplerin ayrıştırılmadan toprağa boşaltılması  

9. Ev, iş yeri ve hastane gibi kuruluşların atık sularının arıtılmadan 

denizlere, akarsulara bırakılması  

10. Nüfus artışı ve plansız şehirleşme  

11. Sprey deodorantların kullanımının artması  
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1 SOSYAL BİLGİLER 

ÜLKELERİ TANIYALIM  

Dünya üzerinde denizler ve karalar yer almaktadır. Dünya’mızı 

oluşturan büyük kara parçalarına kıta denir. Kıtalar, etrafı denizlerle 

çevrili olan büyük kara parçalarıdır.  

Dünya'mız yedi kıtadan oluşmaktadır. 

KITALAR: Yüz ölçümüne göre kıtaları büyükten küçüğe sıralaması 

şöyledir.  

 

1. Asya 2. Afrika 3. Kuzey Amerika 4. Güney Amerika 

5. Antartika 6. Avrupa 7. Okyanusya 

Asya Kıtası'ndaki Bazı Ülkeler Şunlardır; 

1. Türkiye  

2. İran  

3. Suriye  

4. İsrail  

5. Rusya  

6. Hindistan  

7. Lübnan  

8. Irak  

9. Suudi Arabistan  

 

Avrupa Kıtası'ndaki Bazı Ülkeler Şunlardır; 

1. İsveç  

2. Türkiye  

3. Fransa  

4. İngiltere  

5. İzlanda  
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2 SOSYAL BİLGİLER 

KOMŞULARIMIZ VE SINIR KAPILARI 

BURASI ÖNEMLİ 

 

 

 

 

 

 

TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BAŞKENTLERİ 

 

 

 

 

 

FARKLI KÜLTÜRLER 

Dünya üzerinde toplumların yaşam biçimleri, kültürleri (dil, yemek, 

giyim vb.) birbirinden farklıdır. Dünya üzerindeki ülkelerin iklimi, 

dilleri, dinleri, bayrağı, para birimi, kültürü farklılık gösterir. Ülkeler 

bulundukları konum, coğrafi özellikleri, din ve inanışları, ekonomik 

faaliyetleri, millî kültürleri, konuşulan dilleri gibi özellikleri 

bakımından birbirinden ayrılırlar. Bunun dışında ülkelerin ortak 

yanları da vardır. 


