
PROBLEMLERİ 

Dün 345 TL’ye bir kazak aldık. Bugün de 429 TL pantolon aldık. Kaç TL 
harcamış olduk? 
 

Kerim'in evi ile okulu arası 484 metredir.  Kerim okula gidip geldiğinde kaç 
metre yürümüştür?  
 
 
 
 
 
 
 
Yola çıkan bir şoför önce 129 km. gidip mola veriyor. Sonra 267 km  
daha gidiyor ve yine mola veriyor. 301 km daha gidip istediği yere 
ulaşıyor. Bu şoför kaç km gitmiş oluyor? 
 

İzmir'e giden trene Konya'dan 164, Akşehir’den 97 ve Afyon'dan 58 kişi 
binmiştir. İnen yolcu olmadığına göre tren kaç yolcusuyla İzmir'e varmıştır? 
 
 
 
 
 
 



TOPLAMA İLE İLGİLİ PROBLEMLER 
Okul kantininde bu hafta 498 kutu süt,  255 kutu ayran, 172, kutu meyve suyu 
satıldı. Kantinde toplam kaç kutu içecek satıldı? 

 

 

Simitçi simitlerden 459 tanesini satınca geride 348 simidi kaldı. Simitçi satışa ilk 
çıktığında kaç simidi vardı?  

 

Ayla 237 sayfa kitap okudu. Ayşegül Ayla’dan 126 sayfa fazla kitap okudu. İkisi 
kaç sayfa kitap okudu? 
 
 
 
 
 
 
 
Bizim okulda 349 kız öğrenci, kız öğrencilerden 86 fazla erkek öğrenci vardır. Bizim 
okulda kaç öğrenci vardır? 

 
 
 
 
 
 
 



Şiiri anlamlı okuyun, daha sonra soruları da yanıtlayalım. 
Cumhuriyet 

Cumhuriyet Cumhuriyet 
En güzel şey Hürriyet. 
Nice zahmet nice emek 
Verdi sana bu millet. 

  
Gazimin sen en büyük bir 

Yadigârısın bana. 
Nice zahmet nice emek 
Verdi bu millet sana. 

 
Dalgalansın her tarafta 
Şanlı Türkün bayrağı. 

Korumaktır ve yüceltmek 
Azmimiz bu toprağı. 

 
Bu vatan hiç sensiz olmaz 

En güzel Cumhuriyet. 
Milletim böyle demiştir 
Ya Ölüm ya Hürriyet. 

     SORULAR 
1Birinci kıtaya göre cumhuriyet nasıl kazanılmıştır?  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-Cumhuriyet bize kimden yadigardır? (Yadigar nedir? Sözlükten araştırıp bulalım.)  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
3-Bayrağımız nerede dalgalansın?  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
4-Bizim azmimiz, görevimiz nedir? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 5-Cumhuriyeti kazanmak için milletimiz ne demiştir, ne yapmıştır? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6-Neden “cumhuriyet” yönetimi önemlidir? 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
7-Şiir kaç kıta(dörtlük), kaç mısradan (dize) oluşmuştur? 
--------------------------------------------------------------------------------------------      



                                         CUMHURİYET ETKİNLİĞİ 
 

 

 

 
Aşağıdaki cümlelerdeki boş yerlere yukarıdaki uygun kelimeleri yerleştiriniz. 

1.) Cumhuriyet, ……………………….tarihinde ilan edildi.                                                       
2.) Cumhuriyet, halkın kendi kendini ……………………..……..şeklidir.                                       
3.) Cumhuriyetle beraber yeni …………………………….….elde ettik.                                                        
4.) Cumhuriyette halkı yönetecek kişileri …………………..……….seçer.                                                        
5.) Cumhuriyeti..................................ilan etti.                                                                             
6.) Cumhuriyet Bayramını okullarda büyük bir ……………….…… ile kutlarız.                                                  
7.) İlk …………………………………..Mustafa Kemal Atatürk’tür.                                                                          
8.) Her 29 Ekimi ……………………….………… Bayramı olarak kutlarız.                                                                       
9.) Cumhuriyet Bayramı…………………….bayramlarımızdandır.                                                             
10.) Cumhuriyet Bayramlarında okullarda …………………….yapılır. 
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara Y koyunuz. 

1. (…..) Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk ilan etti.                                                           

2. (…..) Cumhuriyetten önce krallık vardı. 

3. (…..) Padişahı halk kendisi seçiyordu. 

4. (…..) Cumhuriyet ile birlikte bir çok haklar kazandık. 

5. (…..) Cumhuriyette belli kişilerin dediği olur. 

6. (…..) Cumhuriyet Bayramı dini bayramlarımızdandır. 

7. (…..) Cumhuriyetimiz 98 yaşındadır. 

8. (…..) Cumhuriyet Bayramını okullarda coşku ile kutlarız. 

9. (…..) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923’de ilan edildi.     

10. (…..) Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetme biçimidir. 

tören 

29 Ekim 1923 

halk Atatürk cumhurbaşkanı haklar 

coşku milli cumhuriyet yönetme 


