
 

KARE VE DİKDÖRTGENİN KENAR ÖZELLİKLERİ 
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Yukarıdaki tablolarda verilmeyenleri siz tamamlayınız. 
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ERNY Karesinin 

kenarları 
Kenar uzunlukları 

[ER] 4 cm 

…… …… 

…… …… 

…… …… 

FKSP Dikdörtgenin 

kenarları 
Kenar uzunlukları 

[FK] 5 cm 

  

  

  

SINF Karesinin Kenar Özellikleri 
 

Kenar Özellikleri: 

* Karenin 4 kenarı vardır. 

* Karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. 

* Kenar uzunlukları bulundukları köşedeki harflerle 

adlandırılır. ISTI kenarı, ITNI kenarı,INFI kenarı,IFSI 

kenarı gibi adlandırılır. 

ABCD Dikdörtgenin Kenar Özellikleri 
 

Kenar Özellikleri: 

*Dikdörtgenin 4 kenarı vardır. 

*Dikdörtgenin 2 uzun kenarı ve 2 kısa kenarı 

vardır. 

* Uzun  kenarın uzun kenarla, kısa kenarın kısa 

kenarla  uzunlukları eşittir. 

*Dikdörtgenin uzunlukları bulundukları 

köşedeki harflerle adlandırılır.  

IABIkenarı, IBDI kenarı, IDCI kenarı, ICAI 

kenarı gibi adlandırılır.  

   5 cm 

9 cm 



 

 

Yukarıdaki şekilde verilen bilgilere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz. 

ÖZELLİKLER  1 2 3 4 5 6 7 

Bütün kenar uzunlukları eşittir.  -       

Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.  x       

Karşılıklı kenarları paraleldir.  x       
 

 Aşağıdaki kare ve dikdörtgenin adını yazın ve kenarlarını sembol kullanarak gösteriniz. 

K                     L   Adı: …………..  Karesi         ….                       ….   Adı: …………..  Karesi 

                             Kenarları: [KL]  veya  [LK]                                Kenarları:  …… veya …… 

                                           ……  veya  ……                                                 ……  veya  …… 

                                           ……  veya  ……                                                 ……  veya  ……  

N                    M                 ……  veya  ……        ….                   ….            ……  veya  ……       

 

….                         ….                                             ….                       …. 

                               Adı: ……….. Dikdörtgeni                                   Adı: ………..Dikdörtgeni         

                              Kenarları: ……  veya  ……                                  Kenarları: ……veya ……      

                                               ……  veya  ……                                            ……  veya  …… 

                                               ……  veya  ……                                            ……  veya  ……   

….                           ….          ……  veya  ……     ….                      ….         ……  veya  …… 

 



                                                               ATASÖZLERİ    

                         

 

                                                                                                                                                                 

 

Aşağıdaki atasözlerini ilgili olduğu konularla eşleştirin. 

1 Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.  Tasarruf  

2 İyi dost kara günde belli olur.  Sağlık  

3 İşleyen demi pas tutmaz.  Doğa olayları 

4 Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar  Çalışma 

5 Sakla samanı gelir zamanı  İnsan ilişkileri 

6 Sağlık varlıktan yeğdir  Eğitim 

Aşağıda verilen atasözleri ile açıklamalarını eşleştirin 

1 
Emek çekilmeden ele geçen para gereksiz 

yerlere harcanır çarçur olur gider. 
 Sağlık varlıktan yeğdir. 

2 Sağlıktan büyük zenginlik olmaz  Sel ile gelen yel ile gider 

3 
Yapmayı düşündüğü işin tehlikelerini göze 

alamayan kişi o işe girişmemeli. 
 

Parayı veren düdüğü 

çalar 

4 
Parasını veren kişi istediği şeyi elde eder 

karşılıksız bir şey beklenmemelidir. 
 

Demirden korkan trene 

binmez 

5 
Öfkeli kişi iyi düşünemez yaptığı işin sonucunu 

hesaplayamaz, yanlış davranışın zararını görür 
 Baş olan boş olmaz. 

6 
Toprağı iyi işleyen çiftçi iyi ürün alır işini iyi 

yapanlar kazançlı olur 
 

Öfkeyle kalkan zararla 

oturur. 

 

Aşağıdaki ifadeler deyim mi atasözü mü işaretleyin. 

Denizde kum onda para.    

Hazıra konmak   

Göz açıp kapayıncaya kadar.   

Sen işten korkma iş senden korksun.   

Serçeden korkan darı ekmez.   

Altın yumurtlayan tavuk kesilmez.   

Foyası meydana çıkmak.   

 

Atasözleri kimin 

tarafından 

söylendiği belli 

değildir. 

Halkın ortak 

malıdır. 

Atasözleri 

kalıplaşmış 

tümcelerdir. 

Sözcükler eş 

anlamları bile 

olsa 

değiştirilemez

. 

Bir çoğunda 

mecaz anlam 

vardır. 

Deyim   Atasözü  

Atalardan günümüze kadar ulaşan, belirli bir yargı içeren, ilk söyleyeni belli olmayan özlü sözlere 

atasözü denir. 



Aşağıdaki atasözlerini ilgili oldukları konularla eşleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki atasözü-konu eşleştirmelerinden doğru olanların başına “D” yanlış 

olanların başına “Y” yazınız. 

     Domuz derisi post, eski dost düşman olmaz. (dostluk) 

     Veren el alan elden üstündür. (tasarruf) 

     Sağlık varlıktan yeğdir. (zenginlik) 

     Karaya sabun, deliye öğüt neylesin. (nasihat) 

    Can çıkar huy çıkmaz. (sağlık) 

    Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur. (sevgi) 

    Bir elin verdiğini öbür el duymasın. (yardımseverlik) 

    Güneş girmeyen eve doktor girer. (sağlık) 

    Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever. (nasihat) 

    Kurt tüyünü değiştirir, huyunu değiştirmez. (alışkanlık) 

 

Aşağıdaki atasözleri ile anlamlarını eşleştirip, şifreyi çözünüz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                1 2       3       4       5 

ŞİFRE: 

 

Ağaç yaşken eğilir. 

Aslan yattığı yerden belli olur. 

Güvenme varlığa, düşersin darlığa. 

Sakla samanı gelir zamanı. 

Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar. 

Gülü seven dikenine katlanır. 

Temizlik ruhun gıdasıdır. 

Aslan postunda, gönül dostunda. 

Kalem kılıçtan üstündür. 

Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. 

eğitim 

tasarruf 

dostluk 

temizlik 

sevgi 

İnsan ne denli çok para kazanırsa kazansın, 

tutumlu harcamasını bilmezse bir şey 

artıramaz. 

 

1 

Kolay gizlenmeyecek bir suç işleyen kişi, 

suçun ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri 

alır. 

 

2 

Her iş için yapılması uygun olan bir durum ve 

zaman vardır. 

 

3 

Çok samimi kişiler birbirlerinin huylarını 

benimserler. 

 

4 

Birbirinden uzakta olan kimselerin arasındaki 

sevgi zamanla azalır. 

 

5 

 Y   Demir tavında dövülür. 

 H   İşten artmaz, dişten artar. 

 A      Üzüm üzüme baka baka kararır. 

T     Gözden ırak olan gönülden de ıraktır. 

A      Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 


