
 

     

ADI SOYADI: 34. hafta 

2. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI  

UMBA BİLECİK’TE 

Kahramanımız Umba, ilk durağı 

olan Bursa’dan sonra gezmek için kendisine 

haritasından yer baktı ve Bursa’ya çok 

yakın bir konumda olan Bilecik’i gördü. 

Hemen hazırlıklarını tamamlayıp Bilecik’in 

yolunu tuttu. 

         Sizlere tanıtmak için Bilecik’i 
gezen Umba, defterine şu notları almaya 
başladı: 

“Mısır, Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Britanya Krallığı, Roma İmparatorluğu, 

Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı medeniyetlerinin yurt edindiği bir kenttir. Kentin, günümüzde 

mevcut Bilecik tarihi ve kültürel eserlerinin çoğunluğu Osmanlı dönemine aittir. 720 yıldır devam 

eden Kayı boyu gelenekleri sürdürülmektedir. Eylül ayının ikinci haftasında kutlanan Ertuğrul Gazi’yi 

anma ve Söğüt Şenlikleri yerli ve yabancı turistlerce ilgiyle takip edilmektedir. Şeyh Edebali ve 

Ertuğrul Gazi Türbeleri, İnönü Savaşlarının kazanıldığı Metristepe Zafer Anıtı, Söğüt Kaplıcaları, 

Harmankaya Kanyonu şehrin gezilip görülecek yerlerindendir. Bilecik'in bilinen ilk adı Belekoma’dır. 

Sakarya, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’ya komşu olan Bilecik tarihi bir şehirdir.” 

        Edindiği bilgileri Gezi Not Defteri’ne aktaran Umba, haritasından yeni bir yer bakmaya 

başladı. Acaba Umba’nın yeni durağı neresi olacak? 

    Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.  

1. Kahramanımızın yeni durağı neresi olmuştur? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Umba’nın yolculuk ettiği şehir hangi medeniyetlere yurt olmuştur? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Umba’nın gezdiği il için eylül ayının ikinci haftası neden önemlidir? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Kaç tane il metinde yer alan şehre komşuluk etmektedir? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Umba edindiği bilgileri nereye not etmiştir? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TÜRKÇE 



 

     

    Aşağıda verilen cümlelerin sonuna uygun soru ekini yazınız. 

 Yarın okula gidecek___________? 

 Resim defterimi gördün_______? 

 Yola çıkmadan önce hava durumuna baktınız______? 

 Sınıfımıza yeni gelecek olan arkadaşımızın adını söyler__________? 

 Proje ödevinizi zamanında bitirebilecek_______________? 

 Ödevlerimi yapmama yardımcı olur____________? 

 Kırmızı masanın üzerindeki kalem sende_______? 

 Sağlıklı olmak için neler yapman gerektiğini biliyor____________? 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki eş sesli (sesteş) kelimelerin altını çiziniz. Cümlenin altındaki boşluğa eş sesli 

kelimenin diğer anlamıyla ilgili bir cümle yazınız. 

 Yaz tatilinde nereye gideceğimizi bilmiyorum. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kardeşimin yüzü güneşte çok kızarıyor. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Bu akşam amcamlara çay içmeye gideceğiz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kırlarda gezip çiçek toplamayı çok özledik. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Yeni yaşımda herkese sağlık diliyorum. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Evimizin yan tarafına park yapılacak. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kutuları iç içe koymaya çalışırken çok yorulduk. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Hakanlar bağ evine gidecek mi? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TÜRKÇE 



 

     

Aşağıda eşyaların gerçek uzunlukları ve çocukların tahminleri verilmiştir. Gerçek sonuç ve çocukların 
tahminleri arasındaki farkları bulup en yakın tahmin yapan çocuğun konuşma balonunu boyayınız. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Soru 1: Terzi, toptancıdan metresi 9 lira olan 
kumaştan 3 metre almıştır. Buna göre terzi, 
toptancıya kaç TL ödeme yapmalıdır?  

 

Soru 3: Selim’in iki tane 30 santimetrelik ve bir 
tane de 15 santimetrelik cetveli vardır. Buna göre 
Selim’in cetvellerinin uzunlukları toplamı kaç 
santimetredir? 

 

Soru 2: Boylarının toplamı 28 metre olan 
çubuklardan 1 tanesini kullandım. Geriye 21 
metre çubuk kaldı. Buna göre bir çubuğun boyu 
kaç metredir?  

Soru 4: Umut ve Emir’in boylarının toplamı 254 
santimetredir. Umut’un boyu 112 santimetre 
olduğuna göre Emir’in boyu kaç santimetredir?  

 

MATEMATİK 

72 santimetre 

68 santimetre 85 santimetre 75 santimetre 

………………cm Fark 

92 santimetre 

88 santimetre 99 santimetre 96 santimetre 

………………cm ………………cm 

………………cm ………………cm 

………………cm Fark 



 

     

Ülkemizde görülen doğal afetlere karşı alınabilecek önlemlerden 5 tanesini yazınız. 

 

Aşağıdaki pusula üzerine yönleri yazınız. Ana yönleri sarıya, ara yönleri yeşile boyayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

HAYAT BİLGİSİ  

 

 

 

 

 

 

 

 


