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 Tavşan, hızlı koşmakla övünüyordu.
Bir gün kaplumbağa ile yarışa girdi.
Tavşan:

 - Şu tepeye kim önce varırsa yarışı 
o kazansın, dedi.

 Yarış başladı. Tavşan, bir süre 
koştuktan sonra:

 - Kaplumbağa nasıl olsa bana yetişemez. Ben biraz uyur, dinlenirim, dedi. Bir 
ağacın gölgesinde yattı, uykuya daldı. Kaplumbağa ise hiç durmadan yürüdü, 
yürüdü, yürüdü. Tavşan uyandığı zaman kaplumbağa çoktan tepeye varmıştı.  
Böylece, yarışı kaplumbağa kazandı.

    Ezop Masalları 
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Tavşan neden övünüyordu?
.......................................................................................................................................................

2. Tavşan kim ile yarışa girdi?
.......................................................................................................................................................

3. Tavşan nerede uykuya daldı?
....................................................................................................................................................... 

4. Yarışı kim kazandı?
....................................................................................................................................................... 

5. Metnin konusu nedir?
.......................................................................................................................................................

METİN İŞLEME ÇALIŞMASI 

ADI SOYADI: 22. hafta

1. SINIF TEMEL DERSLER ÇALIŞMA KAĞIDITÜRKÇE 

KAPLUMBAĞA İLE TAVŞAN

6. Tavşanla karşılaşsaydın ona ne söylerdin?

.......................................................................................................................................................
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GÖRSEL OKUMA-ZIT ANLAMLI KELİMELER 

Bilmeceleri okuyunuz. Cevaplara karşılık gelen görsellerle eşleştiriniz. 

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulunuz. Numarasına göre cevabını yazınız. 

1. siyah 5. çirkin
2. yaz 6. kalın
3. gülmek 7. önce
4. küçük 8. ucuz

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

Aşağıdaki cümlelerde ayraç ( ) içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 

a) Dicle bizimle gelecek mi ( )

b) Dikkat et( ) Düşebilirsin( )

c) Kiraz( ) muz( ) çilek en sevdiğim meyvelerdir.

d) Asya( )nın kardeşi hasta oldu( )

e) Dün gece erkenden uyudum( )

f) Öğrenciler sınıfa girdi mi( )

g) Eyvah( ) kitabımı evde unuttum( )

h) Ahmet( )in babası işe gitti( ) 

TÜRKÇE 

 Ayakları su içer, herkes üstünden geçer. 

 Altında dört teker, üstünde yük çeker. 

Alçacık dalı, yemesi ballı. 

1………………..….        5.………………..…. 
2..…….………….        6.………………..…. 
3.………………….  7.………………..…. 
4.………………..  8.………………..…. 
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ZİHİNDEN ÇIKARMA İŞLEMİ 

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi eksilenin içinden çıkan kadarını zihinden 
ayırarak sonucu bulunuz. 

ZİHİNDEN ÇIKARMA İŞLEMİ 

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Cevaplayınız. 

1. 
Sonucu 10 olan işlem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B)   C) 

2. 16-8=8  Yandaki zihinden çıkarma işleminde kutu içine aşağıdakilerden hangisi yazılmaz.

A)6 B)4 C)2

MATEMATİK 
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 
a) Evinizde hangi iletişim araçlarını kullanıyorsunuz?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Uzun süre televizyon izlemenin zararları nelerdir?

c) Telefonla uzun süre konuşunca hangi duyu organımız zarar görür?

İLETİŞİM ARAÇLARI 

Kitle iletişim araçlarının kullanımı ile ilgili ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz. 

o Televizyon izlerken ışıkları kapatmalıyız.

o Bilgisayarı istediğimiz zaman açabiliriz.

o Yaşımıza uygun olan programlar izlemeliyiz.

o Televizyonu yakından izlemeliyiz.

o Telefonla uzun süre konuşmamalıyız.

o Bilgisayarı ailemizin denetiminde kullanmalıyız.

o Bilgisayar başında uzun süre geçirmemeliyiz. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

İLETİŞİM ARAÇLARI 

HAYAT BİLGİSİ 
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