
Okuma - Anlama

Metinle ilgili verilen sorularýn doðru yanýtýný iþaretleyin.

   Çankýrý giriþinde, okulumuz yol boyunca 

yerini aldý. Atatürk karþýdan gözüktü. Çok

þýk giyinmiþti. Atatürk, hizama yaklaþýrken 

elimdeki çiçekle sýradan çýktým. Bir demet çi-

çeði Atatürk’e sundum. Atatürk, çiçek deme-

tini aldý, sol eliyle yanaðýmý okþadý. 

   – Okuyacak mýsýn yavrum?

   – Okuyacaðým Ata’m.

   – Yavrum, sen okuyacaksýn. Ýyi bir asker olacaksýn. 

   – Asker olacaðým Ata’m, dedim. Yanaðýmdaki o okþamanýn 

hazzýný yaþamaya baþladým.
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Atatürk nereye gidiyordu?

Çocuk Atatürk’e ne verdi?

Atatürk, çiçek demetini alýnca ne yaptý?

Atatürk çocuða hangi soruyu sordu?
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Adı Soyadı:



Dolu Yaþlý Kýsa Sýcak Yakýn

Genç Boþ Uzak Uzun Soðuk

"Eren bize geldi.” cümlesi "Kim?" sorusuna yanýt verir.D Y

"ve" sözcüðü tek baþýna kullanýldýðýnda anlamsýz olur.D Y

Anlamýný bilmediðimiz sözcüklerin anlamýný sözlükten 

öðreniriz.

D Y

"Kapý" sözcüðü bir cümledir.D Y

"Git" sözcüðü bir cümledir.D Y

Her               erkenden uyanýrým.

Sabahlarý kiþisel bakýmýmý bitirir,                    yaparým.

Servise binerken arkadaþlarýma "                  ." derim.

Okulda karþýlaþtýðým arkadaþlarýma                 veririm.

Ders zili çalýnca                 girer, hazýrlýklarýmý yaparým.

günaydýn sabah sýnýfa kahvaltýmý selam

Aþaðýdaki doðru-yanlýþ etkinliðini tamamlayýn.

1

Boþ yerleri uygun sözcüklerle tamamlayýn.2

Sözcükleri zýt anlamlýlarýyla eþleþtirin.3

a.

b.

c.

ç.

d.

Sözcük ve Cümle Bilgisi
Kitabımız dijital ortamda gösterim amaçlıdır. Basılması ve çoğaltılması "FSEK Kanunu 71. madde" gereği yasaktır.
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Kesirler

MATEMATÝK

Aþaðýdaki þekillerden hangisinin yarýsý boyalýdýr?1

A. B. C.

Aþaðýdaki þekillerden hangisinin tamamý boyalýdýr?2

A. B. C.

Aþaðýdaki yarým armutlardan hangileri 2 bütüne eþtir?

3

A. B. C.

Aþaðýdaki þekillerden hangisi iki eþ yarýma doðru ayrýlmýþtýr?

4

A. B. C.

Hangi seçenekteki karpuzlar 4 yarýma eþtir?5

A. B. C.
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H n a d s nlar
ayva l r a in a  
i va ve bes e

g bi ha in  
gere sinim duyar.k

Yakýn Çevremizdeki Hayvanlar

HAYAT BÝLGÝSÝ

Görselleri, verilen bilgilerle eþleþtirin.1

Suda yaþarlar. Yüzerek hareket 

ederler. Bir çoðunun vücudu pul-

larla kaplýdýr.

Tüylü ve kanatlýdýrlar. Aðaçlarda 

veya çatýlarda yuva yaparlar. 

Uçarak hareket ederler. 

Sürünerek hareket ederler. Aðaç 

kovuklarý, toprak veya kayalarýn 

altýnda, yuva yaparlar.

Aðaç dallarýnda veya toprakta 

yaptýklarý yuvalarda yaþarlar. 

Karýnca, bu türe örnektir.

Ýnsanlarla iç içe yaþayan uysal hay-

vanlardýr. Bazýlarý aðýlda, bazýlarý 

kümeste, bazýlarý evlerde yaþar. 

Aþaðýdaki durumlardan doðru olanlarý iþaretleyin.2

Sokaktaki sahipsiz kediler süt vermek

Bakýmýný üstlendiðimiz hayvanlarýn yiyecek ve içeceklerini

zamanýnda vermek

Kuþ, karýnca gibi hayvanlarýn yuvalarýna zarar vermemek

Karþýlaþtýðýmýz hayvanlarý þaka olsun diye korkutmak

Kitabımız dijital ortamda gösterim amaçlıdır. Basılması ve çoğaltılması "FSEK Kanunu 71. madde" gereği yasaktır.

1

2

3

4

5


	Metin alanı0: 
	Metin alanı1: 
	Metin alanı2: 
	Metin alanı3: 
	Metin alanı4: 
	Metin alanı5: 
	Metin alanı6: 
	Metin alanı7: 
	Metin alanı8: 
	Metin alanı9: 
	Metin alanı10: 
	Metin alanı11: 
	Metin alanı12: 
	Metin alanı13: 
	Metin alanı14: 
	Metin alanı15: 
	Metin alanı16: 
	Metin alanı17: 
	Metin alanı18: 
	Metin alanı19: 
	Radyo butonu0: Off
	Radyo butonu1: Off
	Radyo butonu2: Off
	Radyo butonu3: Off
	Radyo butonu4: Off
	Radyo butonu5: Off
	Radyo butonu6: Off
	Radyo butonu7: Off
	Radyo butonu8: Off
	Radyo butonu9: Off
	Kutuyu kontrol et0: Off
	Kutuyu kontrol et1: Off
	Kutuyu kontrol et2: Off
	Kutuyu kontrol et3: Off


