
.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



9. GÜN
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Bunu biliyor musun?
Yeryüzünün en 

sıcak yeri Afrika’da 

El-Ezize bölgesidir. 

(Gölgede 58 derece)

Aşağıdaki cümleleri inceleyin ve örnekteki gibi sebep (neden)
 ve sonuç şeklinde altını çizerek yazın.

Seni ziyaret edemedim, çünkü hastaydım.
                         Sonuç   Sebep

Üniversite sınavına gireceği için gece gündüz çalışıyor.                
	 	 	 						......................	 	 				......................

Derslere sürekli geç geldiği için öğretmenini çok kızdırıyordu.               
	 	 	 						......................	 	 				......................

Öğretmenimi çok seviyorum çünkü bize okuma yazmayı öğretti.                
	 	 	 						......................	 	 				......................

Şiddetli soğuklardan elleri ince ince yarılmıştı.                
	 	 	 						......................	 									......................

Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış.               
	 	 	 										......................							......................

Okul bahçesindeki ağaçları sulamadığımız için birçoğu kurudu.                
	 								............................................	 	 			....................

Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.                
	 	 	 						......................	 	 				......................

Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.               
	 	 	 						......................	 	 		......................
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Aşağıdaki eşyaları almak için hangi paradan kaç tane kullanmalıyız?
Örnekteki gibi yapalım.

26TL 90 kr

2 1 1 4

14TL 75 kr

37TL 35 kr

Eşyaların ücretlerine göre çocukların kaçar lira harcamaları gerekir?

36 

14 

21 

17 

8 10 

+

........

........

........ +

........

........

........

Hangi çocuk daha 
çok para harcamışsa onun 

resmini boyayalım.

1



Aşağıdaki resmi dikkatle inceleyelim. Ardından soruları cevaplayalım.
NOT: Kuzey (K), Güney (G), Doğu (D), Batı (B) harfleriyle gösterilmiştir.

Cümleleri Kuzey, Güney, Doğu veya Batı kelimeleriyle tamamlayınız.

1. Ali evinden okuluna gitmek için ............................. yönüne gitmelidir.
2. Kübra, Sedef’in evine gitmek için ............................. yönüne doğru gitmelidir.
3. Sedef, süpermarkete gitmek için ............................. yönüne doğru yürümelidir.
4. Polis karakolundan çıkan bir polis, süpermarkete gitmek için ............................. 
yönüne doğru yürümelidir.
5. Çocuklar okuldan çıkınca parka gitmek istiyorlar. ............................. yönünde 
doğru yürürlerse parka ulaşırlar.
6. Ali’nin babası polis memurudur. Ali’nin babası sabah işine gitmek için ev-
den ............................. yönüne doğru yürümelidir.
7. Kübra, evden okula gitmek için ............................. yönünde ilerlemelidir.
8. Sedef, okuldan sonra Kübra ile birlikte ders çalışmak istiyor. Evinden çık-
tıktan sonra ............................. yönünde yürürse Kübra’nın evine ulaşır.

BİLGİLER
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Mini Test - 9
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1. “ Sesim kısıldı çünkü, ...........................” 
cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle 
devam ettirilemez?
a. sesim çok güzel.
b. çok bağırdım.
c. soğuk su içtim.

2. Aşağıdakilerden hangisi sebep - 
sonuç cümlesidir?
a. Çok hasta oldum.
b. Havalar çok sıcak bu yüzden ter-
ledim.
c. Okula geç kaldım.

3. “ Hava çok soğuktu çünkü kar 
yağmıştı.” cümlesinde sebep olan 
açıklama aşağıdakilerden hangidir?
a. Havanın çok soğuk olması
b. Kar yağması
c. Çocuğun mont giymesi

4. 

Ayşe’nin 90 lirası vardır. Mağaza-
dan 1 pantolon ve 1mont alırsa 
geriye ne kadar parası kalır?
a. 60  b. 30 c. 68

5. 

Buna göre Kerim’in dedesi kaç lira 
harçlık vermiştir?
a. 3   b. 30  c.50

6. Elif’in 80 lirası vardır. Elif para-
sının 43 lirasına ayakkabı, 8 lirasına 
da kitap aldı.
Buna göre Elif’in geriye kaç lirası 
kaldı?
a. 29  b. 37 c. 72

7.

Yukarıdaki cümlede noktalı yere 
aşağıdakilerden hangisini yazmalıyız?
a. Batı  b. Doğu c. Kuzey 

8. Yönleri gösteren, saate benzeyen 
alete ne denir?
a. motor
b. pusula 
c. teleskop

Ürün Adı Fiyatı
Mont 26
Kazak 42

Pantolon 34

Dedem bana bay-
ramda en küçük kağıt 
paramızdan 3 tane 
verdi.

Güneşin doğduğu yöne 
......................... denir.
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10. GÜN

Bunu biliyor musun?
Gözlerimiz

açıkken 

hapşurmamız

mümkün değildir.

Aşağıdaki metinde geçen varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin (sıfat) 
altını renkli kalemle çizelim. Belirtilen özelliklere göre resmi boyayalım.

MEHMET
       Cumartesi günü hava çok güzeldi.Mehmet yuvarlak topunu yanına aldı.
Bahçeye çıktı.Onların iki katlı evlerinin büyük bahçesi vardı.Bahçenin doğu-
sunda bulunan büyük elma ağacının yanına gitti.Ağacın dibinde renkli çiçekler 
vardı.Yeşil otların arasında çok güzel görünüyorlardı.Küçük sarı kuş cik cik 
diye ötüyor,sanki Mehmet’e hoş geldin diyordu.Minik kelebek havada zikzak-
lar çizerek uçuyordu.Mehmet yaşlı elma ağacından bir kırmızı  elma kopardı.
Yakındaki çeşmede yıkadı.Isırarak yedi.Ağaca teşekkür etti.Ağaç gülümse-
di ve yeşil  yapraklarını sallayarak güle güle dedi.Mehmet çok mutlu oldu.
Mavi renkli topuna vurarak oradan uzaklaştı.

Taze et         --------------->  .....bayat..... et
Büyük havuz    --------------->  .........................havuz
Uzak şehir      --------------->  ........................şehir
Temiz sınıf      ---------------> .........................sınıf
Siyah  çorap    --------------> ..........................çorap
Kirli forma      -------------->. .........................forma

Yan taraftaki 
ön adların (sıfatların) 

zıt anlamlılarını 
karşılarına yazalım.

Aşağıdaki (ön adların) sıfatların 
eş anlamlılarını bulunuz.

Al yanak   ------>  .....kara.... yanak                 
ufak çocu   ------> ................. çocuk
Ak güvercin ----->  ............... güvercin              
siyah koyun  -----> .................. koyun
Fakir insan    ----> ................ insan 



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

 23
   + 
      72

U
 
   -  15
 52

 81
   -  
 55

 
   +  40 
      87

 56
   +  
 75

 
   -  42 
 28

Aşağıdaki işlemlerini yapalım. Ardından şifreyi çözelim.
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Aşağıdaki problemleri çözelim.

 Bir çıkarma işleminde çıkan 
36, kalan 40 ise eksilen kaçtır?

Bahçemizde 46 elma ağa-
cı var. Bahçemize kaç tane elma 
fidanı dikersem toplam 83 elma 
ağacı olur?

Ali, fındığının 18 tanesini kar-
deşine verince 20 fındığı kalıyor. 
Ali’nin kardeşine vermeden önce 
kaç fındığı vardı?
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Yemek yerken dikkat etmemiz gereken bazı kurallar vardır. 
Bu kurallara Görgü Kuralları denir.

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız

 Yemekten önce, eller yıkanmalı. 

 Yemeğe, aile bireyleri ile birlikte oturulmalı. 

 Yemeğe, herkesle birlikte başlanmalı 

 Ağzımızda yiyecek varken konuşulmamalı. 

 Yemek yerken oyun oynayabiliriz. 

 Tabaklarda yemek bırakılmamalı. 

 Sofrada ayrı tabak veya bardak kullanılmalı. 

 Yemeği hazırlayana, mutlaka teşekkür edilmeli. 

 Sofrada peçete kullanılmalı. 

 Yemek yerken çatal, kaşık, bıçak kullanılmalı. 

 Yemek yerken, mide bulandırıcı konulardan konuşulmamalı. 

 Yemeği , hızlı hızlı yemeliyiz. 

 Ağzımızı ,şapırdatmamalıyız. 

 Yemeğimizi kendi tabağımızdan yemeliyiz. 

 Başkalarının tabağından yememeliyiz. 

 Yemek masasından erken kalkmamız gerekiyorsa izin almalıyız. 

 Kesinlikle elle yememeliyiz. 

 Kaşık , bıçağın sağında yer alır. 

 Masada çatal sola, kaşık ve bıçak sağa yerleştirilir. 

 Bıçak, kaşık ile tabak arasına konur 

 Tabağımıza yiyeceğimiz kadar yemek almalıyız. 

 Yemekten sonra, ellerimizi yıkamalıyız. 
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Mini Test - 10
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1. “Çarşıdan ... elma aldık.” cümle-
sindeki noktalı yere aşağıdaki sıfat-
lar hangisi yazılmamalıdır? 
a. kırmızı      b. Kimi        c. yedi

2. Aşağıdakilerden hangisi “ev” keli-
mesinin durumunu gösteriyor?
a. sarı ev    b. bir ev      c. yıkık ev

3. “Sıcak su musluğu kırmızı, soğuk su 
musluğu da mavi renkle belirtilmiştir.” 
tümcesinde suyun özelliklerini hangi 
sözcükler bildirir?
a. sıcak- soğuk      
b. soğuk - musluk         
c. sıcak - musluk

4. Bir toplama işleminde birinci top-
lanan 14,  toplam 46 ise ikinci top-
lanan aşağıdakilerden hangisidir?
a. 60  b. 32  c. 30

5.

Yukarıdaki işlemlere göre      - 
işleminin sonucu kaç olur?
a. 51  b. 36  c. 15

6. Bir çıkarma işleminde çıkan 42, 
kalan 11 ise eksilen kaçtır?
a. 53  b. 31  b. 62

7. Hangi çocuk yemek yerken yanlış 
davranmaktadır?
a. Yemek yerken ağzımı şapırdat-
mam.
b. Çabucak yiyip masadan kalkarım

c. Yemeğe, herkesle birlikte başlarım.

8. 

Aşağıdakilerden hangisi Eylül’ün 
cümlesini doğru tamamlar?
a. herkesin aldığı kadar
b. bol bol
c. yiyeceğimiz kadar

9. Yemek yerken aşağıdakilerden 
hangisini yapmamalıyız?
a. Ağzımızda yemek varken konuş-
mamalıyız.
b. Ağzımıza minik lokmalar almalıyız.
c. Kendi tabağımızdaki yemek biterse 
başkasının yemeğini yeriz.
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Yemek yerken 
tabağımıza .......................
yemek almamız 
gerekir.  

Eylül


