
.com

Facebook Grubumuza Bekliyoruz! Aşağıdaki linli tıklayıp katılabilirsiniz.

https://www.facebook.com/groups/240819559676490/?fref=ts

2. DÖNEMDEN İTİBAREN FACEBOOK GRUBUMUZDA 
GÜNLÜK ÖDEV PAYLAŞIMLARI YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ!

5. Günden İtibaren Sadece Facebook Grubumuzdan 
Paylaşım Yapılacaktır.

Grup Adı:  Sınıf Öğretmenleri Etkinlik Paylaşım Grubu

2. SINIF
1. DÖNEM TATİL KİTABI



6. GÜN

Bunu biliyor musun?
Dünyadaki tavukların sayısı,

insanların sayısından daha fazladır.

Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlam yönüyle farklı olan 
kelimelere eş sesli ( sesteş ) kelimeler denir.

Aşağıdaki kelimeleri farklı anlamlarıyla, cümle içinde kullanalım.

Düş
Rüya Dün gece düşümde çok güzel bir gökkuşağı gördüm.

Düşmek eylemi Çağlar teneffüste merdienlerden düştü.

Ak
Renk ................................................................................................................................

Akmak eylemi ................................................................................................................................

Bin
Sayı ................................................................................................................................

Binmek eylemi ................................................................................................................................

Asma
Üzüm veren bitki ................................................................................................................................

Asma işi ................................................................................................................................

Ocak
Yılın ilk ayı ................................................................................................................................

Ateş yakılan yer ................................................................................................................................

Dil
Bir organımız ................................................................................................................................

Lisan ................................................................................................................................

Altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını bulup kutuya işaretleyelim.

Dedem kazlara yem vermek için dışarı çıktı.
         Bir hayvan      Kazma eylemi

Şu duraktan otobüse bin yarım saat sonra oradasın.
         Binme eylemi             Dört basamaklı bir sayı

Çocuğun öyle el gibi durması hepimizi çok üzdü.
         Yabancı       Bir organımız
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Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapıp boşlukları dolduralım.

Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi dolduralım.

İşlem Toplama Hali Şekillerle 
Gösterimi

Değişme 
Özelliği Sonuç

4x2 2+2+2+2 2x4 8

5X3

7X2

4X4

5X2

8X2

6X4

5X4

2X2

ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1



Aşağıdaki kavram haritasını uygun kelimelerle tamamlayalım.

Kollar ve Bacaklar

Vücudumuz

Gövdemiz

Başımız

İç organlarımızı ve görevlerini doğru bir şekilde yazalım.

Beyin Akciğerler Kalp Böbrekler Mide Karaciğer

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

Adı:.....................................
Görevi: ...............................
.................................................

bö
lüm

üd
ür bölümüdür

bölümüdür

Aşağıdaki tabloya duyu organlarımızı ve görevlerini örnekteki gibi yazalım.

1 2 3 4 5
Göz

Görmek
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Mini Test - 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“ekmek” kelimesi diğerlerinden farklı 
bir anlamda kullanılmıştır?
a. Annem gelirken ekmek al dedi.
b. Babam bu sene tarlaya domates 
ekmek istiyor.
c. Bugün yediğim ekmek çok lezzet-
liydi.

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin 
sesteşi (eş sesli) yoktur?
a. kış  b. yaz  c. yüz

3. ‘Ördek suya daldı.’ Cümlesindeki 
altı çizili eş sesli ile aşağıdakilerden 
hangisi aynı anlamda kullanılmıştır? 
a. Dala kuşlar kondu.                                                   
b. Balık gibi suya daldı. 
c. Çocuk daldan elma aldı.

4. 

Yukarıda verilen işleme göre     -      
işleminin sonucu kaçtır?
a. 12  
b. 9  
c. 21

5. 

Buna göre 9 elde kaç parmak var-
dır?
a. 90  b. 45  c. 9

6. Bir günde 5 sayfa kitap okuyan 
Ahmet,  bir haftada kaç sayfa kitap 
okur?
a. 15  b. 12  b. 35

7. Aşağıdakilerden hangisi vücudu-
muzun bölümlerinden bir tanesi de-
ğildir?
 a. Baş  b. Beyin

c. Gövde

8. Aşağıdaki organlardan hangisi 
besinleri depolar?
a. Karaciğer
b. Mide
c. Böbrekler

9. Aşağıdaki organların hangisinden 
vücudumuzda 2 tane bulunur?
a. Kalp
b. Böbrek
c. Mide

ilkokul1.com

   6
x 2

  7
x 3 

1elde 5,
2 elde 10

 parmak vardır.

ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1


