
 

     

ADI SOYADI: 25. hafta 

1. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDI  

BAHARA HAZIRLIK 

Umba, sabah evdeki seslere uyanmıştı. Ne olduğunu tam olarak 
anlayamamıştı. Bu arada kerdeşi Yisa hala uyuyordu. Umba ağır ağır yatağından 
kalkarken annesi Ayba, Umba’ ya seslendi. Hemen kalkmasını ve kardeşini de 
uyandırarak kahvaltıya gelmelerini söyledi.  

Umba merakla annesi Ayba ve babası Yuyu’ya bakıyordu. Ayba, Umba’nın 
merakını anlamıştı ki hemen Umba’ya anlatmaya başladı:  

- Umba artık bahar geldi. Biliyorsun ki biz her bahar geldiğinde bütün evi 

temizler ve düzenleriz. Bugün de hep birlikte bahar temizliği yapacağız. 

Yapacak çok işimiz olduğu için bugün biraz erken uyandık. 

Umba bunu duyduğu için çok mutlu olmuştu. Sevinçle: 

- Bu çok eğlenceli olacak, dedi.  

Daha sonra Ayba herkese bir görev verdi. Umba’nın görevi ise oyuncaklarını 
ve kitaplığını düzenlemekti. O gün herkes akşama kadar görevlerini yerine getirdi. 
Artık ev daha temiz ve düzenliydi. Çok yorulan Umba ve Yisa erkenden uykuya 
daldılar. 

   Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.  

 

1. Umba, o gün neden uyandı? 

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

2. Umba ve ailesi o gün ne yapacaklardı? 

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

3. Ayba, Umba’ya hangi görevi vermişti? 

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

4. Umba ve Yisa neden erkenden uyudular? 

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

 

TÜRKÇE 



 

     

  Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışları düzeltip, tekrar yazınız. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerde parantez içindeki boşluklara uygun noktalama işaretlerini koyalım. 

1. Okula her gün yürüyerek gidiyorum ( ) 

2. Anne birlikte kek yapabilir miyiz ( ) 

3. Ceren ( ) Defne( ) Kemal ve Murat birlikte oyun oynamayı çok seviyor ( ) 

4. Eyvah ( ) Servisi kaçırdım( ) 

     5. Manavdan elma ( ) limon ( ) maydanoz aldın mı ( ) 

 

Ahmet arkadaşı miray’a seslendi. 

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

………………………………… 
seda köpeği piko’yu çok seviyordu. 

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

………………………………… 

Bade tatilde ailesiyle birlikte çanakkale’ye gidecekti. 

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

………………………………… 
eyvah ! okula geç kaldım. 

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

………………………………… 
mehmet akif ersoy İlkokulu’na gidiyorum. 

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

………………………………… 



 

     

  Aşağıdaki boşlukları şekillerden yararlanarak dolduralım. 

2 yarım ………. bütün eder. 

 
 
 
2 bütün……….. yarım eder. 

   4 yarım ………. çeyrek eder. 

 

 

   

 12 çeyrek ………. bütün eder. 

 
 
 

 

 

   Aşağıdaki saatlerin akrep ve yelkovanlarını verilen saatlere göre çizelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK 



 

     

Aşağıdaki doğru cümlelerin başına (D) yanlış cümlelerin başına ise (Y) harfini yazalım. 

 

 Tanımadığımız kişilerin söylediklerini yapmalıyız. 

 
Sabah sınıfa girdiğimizde arkadaşlarımıza ve öğretmenimize “günaydın” 
demeliyiz. 

 İnternette tanıştığımız kişilerle arkadaş olabiliriz. 

 İstemediğimiz davranışlar karşısında hayır demeliyiz. 

 Evde yalnız olduğumuzda yabancı biri kapıyı çalarsa kapıyı açmalıyız. 
 

Aşağıdaki görselleri inceleyerek acil durumlarda aranması gereken numaraları görsellerle 
eşleştiriniz. 

 

 

 

 

 

  

 

 

HAYAT BİLGİSİ  

İTFAİYE ACİL YARDIM POLİS 

ORMAN 

YANGINI 
JANDARMA 

155 112 156 177 110 


