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TÜRKÇE

    Betül büyümüş, 7 yaşına gelmişti. 
Artık okula başlama zamanı gelmiş, 
1. sınıfa başlamıştı. İlk günkü heyeca-
nını hiç unutmuyordu. Her şey çok 
güzel başlamıştı.  Okuluna ve sınıfına 
hemencecik alışmıştı. Sınıfta yeni arka-
daşlıklar kurmuştu. O kadar çok 
arkadaşı vardı ki saymakla bitmiyordu: 
Nehir, Rümeysa, Ela, Eymen...

    Türkçe, matematik, resim ve beden eğitimi dersleri  çok eğlenceli geçi-
yordu. Okula severek gidiyordu.

   Betül, okulda her gün yeni şeyler öğreniyordu. Ama öğrendikçe daha 
çok soru soruyordu. Bunda bir yanlışlık olduğunu düşündü. Öğretmenine bu-
nun sebebini sordu. Öğretmeni "Betül, öğrenmek için soru sormalı, merak 
etmeli ve araştırma yapmalısın.” dedi. Betül bu cevabı alınca rahatladı, 
öğretmenine teşekkür etti. Soru sormanın iyi bir şey olduğunu öğrendi. 

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

Ebrar Betül İNCE

 Betül’ün arkadaşları kimlerdir  

 Betül niçin daha çok soru soruyordu?

 Öğretmeni Betül’e ne cevap  verdi  

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

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

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

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

OKUDUĞUNU ANLAMA
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Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

- Okuduğunuz metne uygun bir başlık bulunuz. 
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UZAMSAL İLİŞKİLER

TARTMA

MATEMATİK 

Aşağıdaki ifadeler dogr̆u ise kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” yazınız. 

Kuş kızın üstünde. 

Kız masanın üstünde.  

Kitaplar ayıcığın altında.

Kuş köpekten daha hafiftir.  

Kızın solunda beyaz kedi var.

Kızın arkasında ağaçlar var.

Kızın sol tarafında kitaplar var. 

Görselde 2 köpek, 2 kedi, 1tane kuş var.   

Öndeki köpek, kahve ve beyaz renklidir.  

Aşağıda verilen resim ikililerinden ağır 
olanı işaretleyiniz.

2

Aşağıda verilen resim ikililerinden hafif 
olanı işaretleyiniz.
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BENZER VE FARKLI YÖNLERİMİZ

HAYAT BİLGİSİ 

    Arkadaşlarımızla benzer ve  farklı yönlerimiz olabilir. Boyumuz, kilomuz, 
saç ve göz rengimiz gibi dış görünüşümüz benzer veya farklı olabilir. Arka-
daşlarımızla, huylarımız da benzer veya farklı olabilir. Bazılarımız sinirli, bazı-
larımız da sakin yapıdadır. Hatta bazı arkadaşlarımız tekerlekli sandalye kulla-
nabilir. Sevdiğimiz oyunlar da benzer veya farklı olabilir. Farklılıklar doğaldır. 
Arkadaşlarımızla olan benzerlik ve farklılıklarımızı doğal olarak karşılamalı, her 
türlü farklılığa hoşgörüyle yaklaşmalıyız. İhtiyacı olana yardım etmeliyiz. 

Elimizi yüzümüzü yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, saçımızı 
taramak, banyo yapmak, tırnaklarımızı kesmek kişisel bakımımızla 
ilgilidir. Bunları yaparken kaynakları verimli kullanmaya özen 
göstermeliyiz. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmamaya dikkat etmeliyiz. 
Kişisel temizliğimiz koronavirüse karşı çok etkilidir. 

Aşağıdaki görsellerden kişisel bakımımızla ilgili olanları işaretleyiniz. 

Yandaki çocukların benzer ve farklı yönlerini yazınız.

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

O O O O

O O O O
3

TEMİZLİK ALIŞKANLIĞI
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HARF BİLGİSİ – HARFLER VE ALFABE

HARF BİLGİSİ – SESLİ VE SESSİZ HARFLER

TÜRKÇE

Aşağıdaki alfabede eksik bırakılan harfleri sırasıyla yazınız.

Araba 

Üç 

Oyun 

   Kalem 

 Ok

Baş

    Beş 

  Dört

2 harf 3 harf 4 harf 5 harf

Kelime
Okul
Sınıf
Bisiklet
O
Kalem
Mayıs
Dört

Ünlü harfler Ünsüz harfler
o-u k-l

Harf Sayısı

4

Alfabemizde 29 adet harf (ses) vardır. Bu harflerin 8 tanesi sesli (ünlü) 
harf, 21 tanesi de sessiz (ünsüz) harftir. 
Sesli harfler A-E-I-İ-O-Ö-U-Ü

Sessiz harfler B-C-Ç-D-F-G-Ğ-H-J-K-L-M-N-P-R-S-Ş-T-V-Y-Z

Aşağıda verilen kelimelerin harf sayılarını, ünlü ve ünsüz harflerini yazınız.

O O O O
O O O O

Aşağıdaki kelimelerin kaç harften oluştuğunu yanındaki daireye yazınız. 
Harf sayılarına göre kelimeleri ilgili gruba yazınız.

4

a
k s z
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RİTMİK SAYMA

ONLUK VE BİRLİKLER

MATEMATİK 

Aşağıdaki ritmik saymalarda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

 5  10  ...  20  ....  ...  ...  ....  ...  50

 10  ...  ...  ....    50  ...  ...  ....  ...  100

 Sarı elma sayısı:________ Kırmızı elma sayısı:_______

Aşağıdaki elmaların 10 tanesini sarı renge, geri kalanını kırmızı renge 
boyayınız. Boyadığınız elmaların toplam sayısını yazınız.

 2    4     .......     ......    ......     ......    .........   ........    ........    .......

 1  2     .......     ......    ......     ......    .........   ........    ........    10

 2    .....     .......     ......     .....     ......     .......      ......     .......     ......

9 onluk+4 birlik =_____    5 onluk+3 birlik =_____   3 onluk+3 birlik =_____ 
5 onluk+3 birlik =_____    0 onluk+9 birlik =_____   0 onluk+3 birlik =_____ 
3 onluk+0 birlik =_____    9 onluk+8 birlik =_____   6 onluk+8 birlik =_____ 

Aşağıda onluk ve birliklerine ayrılmış doğal sayıları yazınız.

46 = ………………………....…..  +  ……………………………….... 19 = ………………………....….  +  ………………………………....

20 = ………………………....…..  +  ……………………………….... 28 = ………………………....….  +  ………………………………....

35 = ………………………....…..  +  ……………………………….... 75 = ………………………....…..  +  ………………………………....

Aşağıdaki doğal sayıları onluk ve birliklerine ayırınız.

Toplam elma sayısı:______ 

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

5



www.egitimgen.com

BULMACA 

6



 











Meyvelerin isimlerini bulmacaya yazınız.



BULMACA
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.......................................................................................................................................................
2- Hayvansal besinlerin faydaları nedir?

.......................................................................................................................................................
3- Sebze ve meyve yediğimizde vücudumuzda neler olur?

.......................................................................................................................................................
4- Sağlığımıza zararlı yiyecekler nelerdir?

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

Çok faydalı bilgiler öğrendik. Eve gelince annem ile  babama da anlat-
tım. Şimdi de size anlatacağım.

Öğretmenimiz derste şunları anlattı: 
Besinlerin vücudumuza farklı yararları varmış. Sağlıklı olmak için 

her çeşit besinden, zamanında ve yeteri kadar yemeliymişiz. Süt ve 
sütten yapılan yiyecekler, kemik ve diş sağlığımız için gerekliymiş. Süt, 
yoğurt, peynir, et, yumurta gibi hayvansal ürünler büyüyüp gelişmemizi 
sağlarmış. 

 Sebze ve meyveler, bizi hastalıklardan korurmuş. Vücudumuzun dü-
zenli çalışmasını sağlarmış.  
   Gofret, çikolata, bisküvi, cips, kola, dışarıda açıkta satılan yiyecekler 

sağlığımıza zararlıymış. Bu nedenle bunları yemek için ısrar etmemeliyiz. 

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1- Sağlıklı olmak için nasıl beslenmeliyiz?

SAĞLIKLI BESLENELİM 
Merhaba Arkadaşlar, 
Benim adım Işıl. Bugün derste sağlıklı beslenme konusunu işledik. 

OKUDUĞUNU ANLAMA

Elif MARANGOZ

7

TÜRKÇE
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SAYILARI SIRALAMA VE KARŞILAŞTIRMA

SIRA BİLDİREN SAYILAR

MATEMATİK 

Aşağıda su içmek için hayvanlar sıraya girmişler. Su içmek 
için kaçıncı sırada olduklarını örnekteki gibi yazınız.

Horoz su içmek 
için 5. sıradadır.

Keçi su içmek 
için.....sıradadır.

İnek su içmek 
için......s ıradadır.

Eşek su içmek 
için.....s ıradadır.

Aşağıdaki boşlukları uy-

gun ifadeyle doldurunuz.

Son sırada.....................var.

Toplam ..........hayvan var.

İlk sırada .....................var.

15 ............  17

25  27

13  15

52 

27  29

34  36

13    25

28  25

13  20

43  25

23  29

20 42

İki sayı arasına gelmesi 
gereken sayıyı yazınız.

Büyük sayıyı sarıya, 
küçük sayıyı kırmızı- 
ya boyayınız.

Verilen sayıdan önce ve 
sonra gelen sayıyı yazınız.

8

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

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

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

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

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

54

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

..........    8   ...........

..........  7   ...........

..........   12   ...........

..........   18   ...........

..........   24   ...........

..........   36   ...........
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EVİMİZİN YERİ

İSTEK VE İHTİYAÇLARIMIZ

HAYAT BİLGİSİ 

Aşağıdaki görsellerden ihtiyacımız olanların dairelerini yeşile, isteklerimiz 
olanların dairelerini kırmızıya boyayınız. İsimlerini uygun listelere yazınız.

o o o o

o o o o

o o o  o 

İhtiyaçlarımız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İsteklerimiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELİF'İN
 EVİ

PARK

Görsellere göre Elif'in evini (önünde, arkasında, yanında) tarif ediniz.

OKUL 
PTT

UĞUR 
SİTESİ

9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HASTANE

MARKET

o
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HECE BİLGİSİ – HECELERE AYIRMA

HECE VE KELİME OLUŞTURMA

Bir sözcüğün kaç heceden oluştuğunu bulmak için sözcükteki  
ünlü harfleri sayarız. Sözcükteki ünlü harf kadar hece vardır. 

Verilen sözcükleri hecelerine ayırınız ve kaç heceden oluştuğunu yazınız.

kalemlik       ka-lem-lik (3 hece)  zaman 
define  dost 
armağan        kale 
ilkokul  düzine 
spor  çiçekçi 
yağmurluk  oyun 

ka  sa da  ye  ma  saç  

taa let  dak  su  laç bar  

rek  ve  tuz  mek  kum  a  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balonlar içinde verilen heceleri kullanarak yeni kelimeler oluşturunuz.

10



www.egitimgen.com

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ

Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapınız, model üzerinde boyayarak gösteriniz. 

VERİLMEYEN TOPLANANI BULMA

6+2=  

5+4=  

8+1=  

5+0=  

7+3=  

4+3=  

+ 8 = 12

+ 4 = 10

+ 3 = 7

+ 9 = 0

 8 + 

 55 + 

 33 + 

 66 + 

= 12 

= 10 

= 7 

= 6 

 Aşağıda verilen toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulunuz.

........

........

........

........

........

........

11
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Sarı çerçeve içerisindeki resimleri bulup boyamaya ne dersin?
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OKUDUĞUNU ANLAMA
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    Güneş, gökyüzünü yavaş yavaş terk et-
meye başlamıştı. Hava kararıyor, bulutlar git-
tikçe uzaklaşıyordu. Yıldızların gelmesine çok az 
kalmıştı. Umba gökyüzünü seyrediyordu. Gök-
yüzünde olan şeyler her zaman ilgisini çekmişti. 
Pencerenin arkasından bakarken ağaçtan düşen 
yaprakları, uçuşan toprak taneciklerini izliyordu. 
Bu, rüzgarın habercisiydi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Rüzgar esmeye başladığında sokak hayvanları ne yaptı?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Masaya vurarak ritmi yakalamaya çalışan kimdi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Umba’ya mırıldanırken kimler eşlik etti?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Umba’nın yerinde siz olsaydınız dışarıdan böyle bir ses geldiğinde ne
yapardınız?

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

 Rüzgar esmeye başlamıştı. Çevredeki her şey uçuş uçuştu. Sokak hayvan-
ları kendileri için bir köşe arıyordu. Umba, yavaşça pencereyi araladı. Pence-
renin arkasından gelen sese kulak verdi. Sanki biri, bir şarkı mırıldanıyor gibiydi. 
Bu sesi rüzgar çıkarıyordu. Umba, gökyüzünden gelen sese eşlik etmeye başladı. 
Umba “Rapapaprapapap…” diye sesler çıkararak rüzgar ile birlikte bir melodi 
mırıldanmaya başladı. Bu gerçekten çok eğlenceliydi.

Gökyüzünün gizemiyle, rüzgarın çıkardığı ahenkli uğultu birleşmişti. Eğlen-
celi ve çok huzurlu bir görüntüydü. Annesi, babası ve Yisa da Umba’nın yanına 
geldi. Hep birlikte Umba’nın mırıldandığı sesleri tekrar etmeye başladılar. Bir 
yandan da babası masaya vuruyor, güzel bir ritim yakalamaya çalışıyordu. Gök-
yüzü ve Umba’nın ailesi bir ekip olmuş harika bir şarkı söylüyorlardı.
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Umba pencereden bakarken neyi izliyordu?

GÖKYÜZÜNDEN GELEN MELODİ
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DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

PARALARIMIZ

 ……………………  ……………………….   ……………………….. 

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

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

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

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

x x x 

x x x x 
x x x x 

x x x x 

14

Aşağıda modelle gösterilen işlemi yapınız. Aşağıdaki sonuçlarla eşleştiriniz.

Aşağıda verilen kağıt paralarımızın değerlerini altlarına yazınız.

Kumbaralarda ne kadar para olduğunu yazınız.

2 3 0 1
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KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ BİLİNÇLİ KULLANIMI

-Ekrana …………………  ……………………… bakmamalıyız.

-Bilgisayara bakarken sandalyede ………… bir şekilde oturmalıyız.

-Telefon, tablet ve bilgisayar gibi iletişim araçlarını ……… süre kullanmamalıyız.

ACİL DURUMLAR

     

telefon radyo gazete bilgisayar tablet televizyon 

1-1-0

1-1-2

1-5-5

1-5-6

1-7-7

   Acil bir durumla karşılaştığımızda ne yapmalıyız? 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

15

Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

Acil durumlarda kullandığımız telefon numaralarını ilgili görselle eşleştiriniz.

HAYAT BİLGİSİ 

Aşağıdaki kitle iletişim araçlarını isimleriyle eşleştiriniz.
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ÖZEL – CİNS – TEKİL – ÇOĞUL  İSİMLER

CÜMLEDE BOŞLUK DOLDURMA

Demir’i görebilmek için evlerine …………………………… 

Kuzenimi görünce çok ………………………… 

Doğamızı kirletenleri ………………………………. uyarmalıyız.

Kartallar yüksekten ………………………. 

Bakkaldan ……… tane ekmek aldım. 
Sonbaharda ağaçlar............ döktü. 
Televizyona ……………………………….. bakmamalıyız. 
Yazın ………………………….. girmeyi seviyorum. 

Bir ……………… dört mevsim vardır. 

Atatürk masa terlik Hatay dondurma Mahir 

tarak Maviş okyanus TBMM fener  silgi  

gittim sevindim 

kibarca 

uçar 

üç 

yaprak 

yakından 

denize 

yılda 

16

Aşağıda verilen özel isimleri yeşile, cins  isimleri kırmızıya boyayınız.

Cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

Tekil
Çoğul

Aşağıda verilen görsellerin adlarını tekil ve çoğul olarak yazınız.
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- 4 yarım......bütün eder. 
- 8 yarım......bütün eder.  
- 12 yarım.....bütün eder.
- 2 bütün......yarım eder. 
- 1 bütün......yarım eder.  

SAATLER

06:00 08:30 11:00 12:30 09:00 

17

Şeklin bütününü 
boyayınız.

Şeklin yarısını 
boyayınız.

Şeklin yarısını 
boyayınız.

Aşağıdaki kelimeleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

Saatlerin kaçı gösterdiğini altlarına yazınız.

Verilen saatleri model üzerinde gösteriniz.

KESİRLER

MATEMATİK
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BULMACA

E Ğ İ T ĞMİ AK O
AKA L SME Z Y U
RBB B K LA NO I 
BLE İ V ES F S T 
U P A D AHR VA K 
S O M A Ğ L I K C A 

M T E M İ Z L İ K B 

E D O N D U R M A İ 

S A B İ S İ K L E T
O Y U N C A K Y E A

Aşağıdaki sözcükleri bulmacadan bulunuz.

BALON 
DONDURMA
BİSİKLET 
OYUNCAK 
EĞİTİM 
ELBİSE 
SAĞLIK 
TEMİZLİK 
HAVA
SU
KALEM

J Ğ İ Y ŞNA IL O
YEA A SIK Z N U
RBB B İGA RE I 
SÜE T V ES F S T 
U P A G ZNÜ ÜD K 
ÇÜK Ü K L Y A Ş A 

M T E M İ Z L İ K B 

Y A V A Ş U G E N Ç
S A B İ S İ K I S A
O Y G Ü Z E L Y E A

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulmacadan bulunuz.

DOĞRU 
ALT 
GECE 
HIZLI 
ÇİRKİN 
BÜYÜK 
UZUN 
İLERİ 
DOĞRU 
UZAK 
YAŞLI

18
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Koronavirüs salgını okullarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, sokak-
larımızı kapattı. Ama ''Hayat Eve Sığar” sözü ile derslerimizi uzaktan 
eğitimle, evlerimizde yaptık. Oyunlarımızı ailemizle evimizde oynadık. Zor 
bir süreç geçirdik.

Haziran ayı geldi. Haziran ayı karne demek, tatil demek, yaz sıcak-
lığı demekti. Ebrar, karnesini almak için okuluna gidemedi. Karnesini 
e-okuldan incelerken biraz sevinçli biraz da buruktu. Karnesi çok güzeldi. 
Annesi ve babası onu tebrik etti. Ebrar şimdiden eylül ayının gelmesi, 
okulların açılması, hayatın normalleşmesi için dua ediyor, kurallara 
uyuyordu.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1. Ebrar, 1. sınıfa nasıl başladı?
.....................................................................................................................................................

2. Ebrar, 1. sınıfta hangi olumsuzluklarla karşılaştı?
.....................................................................................................................................................

3. Koronavirüs nereleri kapattı?
.....................................................................................................................................................

4. Ebrar, okula gidemediği zamanlarda derslerini nasıl işledi?
.....................................................................................................................................................

5. Ebrar, karnesini alınca hangi duyguları yaşadı?
..................................................................................................................................................... 

KORONAVİRÜS
  Ebrar, heyecanla başladığı 1. sınıfta 
bazı olumsuzluklarla karşılaştı. Bazen 
üşütüp hasta olduğu için okula gide-
medi. Ama en büyük olumsuzluk ise 
Çin'de başlayan sonra tüm dünyaya 
bulaşan koronavirüs salgını oldu. 
koronavirüs hayatındaki her şeyi 
etkiledi.

19

OKUDUĞUNU ANLAMA



www.egitimgen.com

TAKVİM

GEOMETRİK ŞEKİLLER

MATEMATİK 

Aşağıdaki şekillerin köşelerini kırmızı, kenarlarını sarı kalemle gösteriniz. 

HAZİRAN  İKİ BİN YİRMİ
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar 

5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

1 2 3 4

1- Takvime göre hangi yıldayız?........................

2-  Ayın ilk günü hangi gündür? ...................

3- Takvim sayfası hangi aya aittir?................

4- Bu ayın 14. günü hangi gündür?............

5-  Bu ayda kaç tane pazar vardır? ...............

6-  Bir hafta kaç gündür?..........................................

7- Haftanın ilk günü hangi gündür?....................

8- Bu ayda kaç tane hafta sonu vardır?..........

9-  Haftanın 6. günü hangi gündür?..................

10- Haftanın son günü hangi gündür?................

Şeklin Adı Kenar Sayısı Köşe Sayısı
Kare
Dikdörtgen
Üçgen
Çember

ÜÇGEN

Aşağıdaki geometrik şekillerin köşe ve kenar sayılarını yazınız.

Aşağıdaki geometrik şekillerin toplam kenar sayısı kaçtır? 

/

20

Aşağıdaki soruları takvime göre cevaplayınız.

DİKDÖRTGEN KARE ÇEMBER
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ÜLKEMİZİN ÖZELLİKLERİ

ATATÜRK’ÜN HAYATI

HAYAT BİLGİSİ 

Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. 

Mustafa Kemal Atatürk .....................yılında..........................’te doğdu. Annesi.................................dir.
Babası ise ................................................................'dir. Kız kardeşinin adı..............................................’dir.
Atatürk 10.............’da İstanbul’da .....................................................Sarayı’nda gözlerini hayata yumdu.

Ülkemizin adı …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Ülkemizin başkenti ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ülkemizin milli marşı ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bayrağımızda kırmızı zemin üzerinde beyaz …………… ve ………………………… vardır. 

Ülkemizin kurucusu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bağımsızlığımızın sembolleri ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Atatürk sözcüğünün, sizde çağrıştırdığı kelimeleri boşluklara yazınız.

ATATÜRK

---------------------
--------------------- ---------------------

---------------------
---------------------

---------------------

21

Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere yukarıdaki ifadelerden uygun olanı yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti’dir.    İstiklal marşımız ve bayrağımızdır.ay - yıldız 

Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ankara’dır. İstiklal Marşı’dır. 
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Murat( )ın kardeşi nereye gitti( )  

Öğretmenimize çiçeği kim aldı( )  

Ailem Siirt( )te yaşıyor.

Kitabımı Zeynep( )e verdim( ) 

İsmail( )in abisi Ali( )yi gördüm( )  

Pazardan elma() üzüm ve erik al( ) 

   

var

Yangın var( )  

Türkiye()nin başkenti Ankara()dır()  

Ali( )nin kuşu nerede bulundu( ) 

Mevlana Konya( )da yaşamıştır( )

Yaşasın ( ) Okullar açılıyor( ) 

Annem Fatih( )in evine gitti mi( )  

Kelime: ……………………… 
Cümle: …………………………………………… 

Kelime: ……………………… 
Cümle: …………………………………………… 

Aşağıdaki cümlelerin noktalama işaretleri unutulmuş. Parantez ile 
göste-rilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

KELİME OLUŞTURMA

Kelime: ……………………… 
Cümle: …………………………………………… 

Kelime: ……………………… 
Cümle: …………………………………………… 

NOKTALAMA İŞARETLERİ

TÜRKÇE

22

Harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulunuz. Kelimelerle cümle kurunuz.
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GEOMETRİK CİSİMLER

GEOMETRİK ÖRÜNTÜLER

MATEMATİK 

   işaretli yerleri ile hangi geometrik Aşağıdaki geometrik cisimlerin 
şekiller çizilebilir? Eşleştiriniz.

1 Kare, 1 üçgen 1 dik-
dörtgen.

---------------------------
---------------------------
---------------------------

---------------------------
---------------------------
---------------------------

---------------------------
---------------------------
---------------------------

Aşağıdaki tabloya geometrik şekillere model olabilecek nesneler yazınız.
KARE DİKDÖRTGEN ÜÇGEN ÇEMBER

23

Verilen Örüntü Örüntünün Kuralı
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BULMACA 

Yönergeleri izleyiniz, şekli oluşturunuz ve oluşan şeklin adını ve özelliklerini yazınız

.

Ok yönünde 8 kare ilerleyiniz. 
Ok yönünde 4 kare ilerleyiniz. 
Ok yönünde 8 kare ilerleyiniz. 
Ok yönünde 4 kere ilerleyiniz. 

Oluşan şeklin adı:---------- 
Köşe sayısı: ----------------
Kenar sayısı:---------------- 

1 TL yardımıyla yandaki kareye bir çember çiziniz . 

Ok yönünde 6 kare yukarı çıkınız. 
Ok yönünde 6 kare ilerleyiniz.     
Ok yönünde 6 kare aşağı ininiz.      
Ok yönünde 6 kare yukarı çıkınız.  

Oluşan şeklin adı:----------  
Köşe sayısı: ----------------   
Kenar sayısı:---------------- 

Ok yönünde 6 kare ilerleyiniz.

Ok yönünde 6 kare ilerleyiniz.

Ok yönünde 6 kare ilerleyiniz.

Oluşan şeklin adı:---------- 
Köşe sayısı: ----------------
Kenar sayısı:---------------- 

Oluşan şeklin adı:---------- 
Köşe sayısı: ----------------
Kenar sayısı:---------------- 

.

.

.

24
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TÜRKÇE

  Kapının zili çaldı. Ama Eymen’in canı sıkıldığı için kimin geldiği 
umurunda değildi. Gelen babasıydı. Eymen’e kocaman bir bisiklet 
almıştı. Eymen hem çok sevinmiş hem de çok şaşırmıştı. Çünkü ba-
basından bisiklet istememişti. Eymen babasına sarılıp bisiklet için te-
şekkür etti. Babası da Eymen’e bisikleti sadece güvenli oyun alanlarında 
kullanmasını tembihledi. Eymen kafasını sallayarak babasına söz verdi.

Eymen en yakın arkadaşı Enes ile bisiklet sürmeye gitti. Enes'in 
bisikleti olmadığı için Enes’i arkasına bindirip onunla bisikletini paylaştı. 
O gün çok eğlendiler. Akşam hava kararmadan evlerine geri döndüler.

EYMEN ’ İN BİSİKLETİ

Yaz gelmiş, havalar iyice 
ısınmış; okullar tatil olmuştu. 
Eymen dışarıya çıkıp gönlünce 
oynayamıyordu. Eymen’in canı   
evde iyice  sıkılmaya başlamıştı. 
Keşke bir bisikletim olsaydı, 

diye düşünü-binip gezerdim 
yordu.

...........................................................................................................
2- Eve kim geldi?

...........................................................................................................
3- Babası Eymen’e ne aldı?

...........................................................................................................
4- Eymen bisikleti nerede sürebilecekti?

...........................................................................................................
5- Eymen’in en yakın arkadaşı kimdi?

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

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1-  Eymen’in niçin canı sıkılıyordu?

OKUDUĞUNU ANLAMA

E. Betül

25
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MATEMATİK 

Aşağıda uzunluk ölçme aracı ile görselini eşleştiriniz. Aşagı̆da belirtilen 
uzunlukları hangi ölçme aracı ile ölçmemiz daha uygundur?  Eşleştiriniz.  

Evinizde bulunan aşağıdaki eşyaları, uygun ölçüm aracı ile ölçerek sonucunu 
karşısına yazınız.

Televizyonun boyu kaç karıştır?   

Salonun duvarı kaç kulaçtır?        

Türkçe ders kitabının boyu kaç parmaktır? 

Balkonun boyu kaç ayaktır?

Koridorun uzunluğu kaç adımdır?

Adım 

Ayak 

Kulaç 

Parmak 

Karış 

Odanın uzunluğu 

Masanın uzunluğu 

Silginin uzunluğu 

Odanın genişliği  

Bahçenin uzunluğu

Adı Karış 
Talha 8 karış
Halil 7 karış
Ayşe 
İrem 6 karış 

1- Boyu en kısa olan çocuğun adı nedir? ………..................
2- Boyu en uzun olan çocuğun adı nedir?………........

3- Kızların boyları toplamı kaç karıştır?…....................

4- Erkeklerin boyları toplamı kaç karıştır?…………...5 karış
5- Tabloda kaç kişinin boy ölçüsü verilmiştir?..................

Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Soruları tabloya göre cevaplayınız. 

Tablo: Çocukların Boyları

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

 ….............









UZUNLUKLARI ÖLÇME-TABLO OKUMA
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..................

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

..................
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BAYRAM, KUTLAMA VE TÖRENLERİ

DOĞADA HAYAT

HAYAT BİLGİSİ 

23 Nisan ………………………………………………………….....……..……….. 

19 Mayıs ………………………………………………….……………….…....…….. 

5 Temmuz ………………………………………………………………………...... 

30 Ağustos …………………………………………………............………. 

29 Ekim ………………………………………………………...................… 
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ….......……… bayramlardır. 

Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı’dır 

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’dır 

Cumhuriyet Bayramı’dır Zafer Bayramı’dır 

Demokrasi ve Millî Birlik Günü’dür 

dini

Aşağıdaki boşlukları yukarıda verilen uygun kelimelerle doldurunuz. 

27

− Evcil hayvanların da ............................. ihtiyacı var. 

− Çöplerimizi ………………… kutusuna atmalıyız.

− ………… ………………… sağlığımızın bozulmasına sebep olur. 

− Orman yangınlarında ………………… nolu telefon numarasını aramalıyız.

− Bitkilerin ……………… ışığına ve ……………… ihtiyacı vardır. 

−

Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

gü
ne
ş

bal
ıkla

ra

çbit
ki 

suy
a

1-
7-
7
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e k

irli
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Akarsuları kirletirsek ……………………… zarar veririz.
 be

slen
meye

 çö
p
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ZIT ANLAMLI KELİMELER

EŞ ANLAMLI KELİMELER

TÜRKÇE

Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız. 

Kelime ıt anlamlısıZ elimeK Zıt Anlamlısı 
büyük soru 
uzun gece 

ileri sabah 

çirkin uzak 

genç aşağı 

arka şişman 

doğru ıslak 

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz eş 
anlamını örnekteki gibi cümle içinde kullanınız.

ihtiyar  yaşlı  Yaşlı insanlar, yaşayan bir kütüphane gibidir.

beyaz 

sene  

okul  

ev  

kelime  

 



siyah

28
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SIVILARI ÖLÇME

PROBLEMLER

MATEMATİK 

İçinde daha az sıvı 
olanı işaretleyiniz.

İçinde daha çok sıvı 
olanı işaretleyiniz.

Aşağıdaki kapları bir 
kaşıkla doldurmak iste-
diğimizde hangisi daha 
sonra dolar?

 O    O     O      O   O   O

 O    O     O      O   O   O

 O    O     O      O   O   O

  O O

 O O

Hira bakkaldan 18 tane yumurta 
aldı. Eve getirirken 7 tanesini kırdı.
Hira’nın kaç tane yumurtası kaldı?

3 yıl önce 5 yaşında olan Sümey-
ye şimdi kaç yaşındadır?

İrem, 19 sayfalık hikaye kitabının
7 sayfasını okudu. İrem’in okuma-
dığı kaç sayfa kaldı?

Berat’ın 5 lirası vardı. 8 lira
dedesi, 3 lira da dayısı verdi. 
Berat’ın toplam kaç lirası oldu?

Yusuf ağaçtan 4 erik toplayınca
14 eriği oldu. Yusuf’un başlangıçta
kaç eriği vardı?

Talha 17 lirasının 8 lirası ile çiko- 
lata aldı. Talha’nın kaç lirası kaldı?

29



www.egitimgen.com

BULMACA 

30

1 5

3

2

4

! • - ?

Noktalama işaretlerini bulmacaya yazınız.
1 Cümlenin sonuna gelirim.
2 Satır sonuna sığmayan kelimeleri uygun yerinden bölerim. 
3 Soru cümlesinin sonuna gelirim.
4 Korku, heyecan, sevinç, şaşkınlık bildiren cümlelerin sonuna 
gelirim. 5 Özel isimlere gelen ekleri ayırırım.
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TÜRKÇE

Sağlıklı olmamız için düzenli bes-
lenmeli, kişisel bakımlarımızı düzenli 
yapmalı ve yaşadığımız çevreyi temiz 
tutmalıyız. Temizlik, kendi sağlığımız 
kadar beraber yaşadığımız ailemiz, 
oyun oynadığımız arkadaşımız hatta 
çevremizde yaşayan hayvanlar için de 
çok önemlidir.

Başta bedenimiz olmak üzere yaşadığımız yerleri temiz tutmalıyız. 
Evimizi, okulumuzu, sınıfımızı, bahçemizi, piknik alanlarını, sokakları 
hatta havayı bile temiz tutmalıyız. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. 
Cam, metal, kağıt, pil ve plastik atıklarımızı geri dönüşüm  kutularına 
atmalıyız. Böylelikle hem çevremizi temiz tutmuş oluruz hem doğaya 
katkı sağlamış oluruz. Yerlere çöp atanları nazikçe uyarmalıyız. Kaba 
söz ve davranışlardan uzak durmalıyız. Sokakları, parkları ve piknik 
alanlarını temizleyen görevlilere yardımcı olmalıyız. 

Temiz çevre demek sağlıklı ve mutlu yaşam demektir. 
Ersin İNCE

TEMİZ ÇEVRE, SAĞLIKLI YAŞAM

 Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 

1- Sağlıklı olmamız için neler yapmalıyız?
.............................................................................................................

2- Temizlik kimler için çok önemliymiş?
.............................................................................................................

3- Nereleri temiz kullanmalıyız?

.............................................................................................................
4- Geri dönüşüm kutularına hangi atıklarımızı atmalıyız?

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

OKUDUĞUNU ANLAMA

31
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PROBLEMLER

MATEMATİK 

İAli'nin 10 misketi vardı. 6 tanesini 
kaybetti. Geriye kaç misketi kaldı?

Ben 8 yaşındayım. Kardeşim ben-
den 5 yaş küçüktür. Kardeşim kaç
yaşındadır?

5 ile 7 sayılarını topladım. Buldu- 
ğum sayı 20 sayısından kaç eksiktir?

Sema 10 kalemin 5 tanesini kay-
betti. Sema’nın kaç kalemi kaldı?

Bahçede 8 elma, 10 kaysı ağacı var. 
Bahçede toplam kaç ağaç vardır?

Sabah 5,akşam 8 sayfa kitap oku-
dum. Toplam kaç sayfa kitap oku-
dum?

Ali 9, Veli 6 yaşındadır. 4 yıl son-
ra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?

Esma 6 yaşında. Ahmet 9 yaşın-
da. Esma ile Ahmet’in yaşları 
toplamı kaçtır?

Miraç’in 19 bilyesi vardı. 4 tanesini
kaybetti. 7 tanesini kardeşine verdi.
Miraç’ın kaç bilyesi kaldı?

Elif ’nin 7 tane kalemi vardı. Baba-
sı 3, annesi de 5 kalem daha aldı. 
Elif ’ in kaç kalemi oldu?

32
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BULMACA 

33

İki resim arasındaki 7 farkı bulunuz.

FARK BULMA
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YAZIMINDA YANLIŞLIK YAPILAN KELİMELER

TÜRKÇE

SATIR SONUNA SIĞMAYAN KELİMELER

balık 
kala-

- Kelimeleri yazarken bazen yanlış yazabiliriz. Kelimelerin doğru yazılışı 
için yazım kılavuzuna bakarız.
Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış kelimelerin altını çizip doğru yazılışını 
karşısına yazınız.

………..…

öretmen 

öylen 

tiren

kılavuz 

eşortman 

gaste

……............. 

kalabalık ziyaret

masal mezuniyet

karne okul

defterler

ayakkabıcı

Aşağıdaki kelimeler yanlış yazılmıştır. Doğru yazılışını karşısına yazınız.

……............. 

……............. 

……............. 

……............. 
……............. 

bilgisayar

cetvel

dondurmacı

kitap

Sınıfta herkez konuşuyor. 

Sağlık için sipor yapmalıyız. 

Adana'dan Mersin'e tirenle gideceğiz.
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Satır sonuna sığmayan kelimeleri örnekteki gibi uygun yerinden ayırınız.

………..…

………..…
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BULMACA 

35

Aşağıda verilen tabloları          şekillerini kullanarak her satır, her 
sütun ve her karede her şekilden birer tane olacak şekilde doldurunuz.

Aşağıda verilen tabloları 1,2,3,4 rakamlarını kullanarak her satır, her 
sütun ve her karede her rakamdan birer tane olacak şekilde doldurunuz.

SUDOKU

SUDOKU
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