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1. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 1

    Bu köşe kış köşesi,

   Bu köşe yaz köşesi,

   Bu köşe güz köşesi,

   Ortada su şişesi.

A  Yukarıdaki tekerlemeyi hızlı bir şekilde okuyalım.

B   Tekerleme ne hakkındadır? Yazalım.

C  Tekerlemede adı geçmeyen mevsim nedir?

D   Tekerlemede adı geçen mevsim adlarının yazılışlarının 
ortak özelliği nedir?

	 Verilen	soruları	tekerlemeye	göre	cevaplayalım.
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1. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 7

    Rana çok güzel reçel yapar. Meyveleri 
doğrar, şekere batırır. Bir süre beklettikten 
sonra kaynatır. Reçeller hazırlandıktan 
sonra pazarda satar. Kazandığı parayı 
biriktirir. Çünkü, kendine çok istediği bisikleti alacaktır. 

Reçellerinin hepsini satınca mutlu bir 
şekilde evine döner.

A  Rana nasıl para kazanır?

B   Rana, niçin para biriktiriyor?

D   Siz de para biriktiriyor musunuz? Niçin?

C  Rana'nın reçellerini nasıl hazırladığını sırasıyla yazalım.

	 Verilen	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.
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4.     

DAKALNAT

 Yukarıda birbirine karışmış kelimeler verilmiştir.
 Bu	kelimelerden	ağacın	kollarına	verilen	ismi	

çıkardığımızda	geriye	hangi	kelime	kalır?
 A) Kal    B) Dal     C) Kanat

5.      En iyi arkadaşım
   Benim bilgi yoldaşım,
   Var sana ihtiyacım
   Senden akıl alırım.
 Yukarıda	verilen	dörtlükte	sözü	edilen	nedir?
 A) Kitap    B) Arkadaş    C) Bilgi

6. 

Kitap

Yandaki	 görsele	 göre	 hangisi	
doğrudur?

 A) Defter, kitabın sağındadır.
 B) Kalemlik en soldadır.
 C) Defter, kalem kutusunun   

      solundadır.
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2. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 5

	 Aşağıda	verilenlere	göre	soruları	cevaplayalım.

1.1. 'T' ile başlar *İ* ile biter.    
Uzun kuyruklu, ormana gider.

2.2.   Akın sandalyede oturur,
   Sessizce hikâye okur.
   Doruk yanına oturur.
   Birlikte hikâye okurlar.

A  Bilmecenin cevabı nedir?

A  Sandalyede oturan kimdir?

B   Doruk kimin yanına oturdu?

C  Akın ile Doruk ne yaptılar?

B   Altı çizili kelimenin tam tersi anlamına gelen sözcüğü 
yazalım.
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2. 
BÖLÜM

B   Yazdığınız ayın ikinci harfi ile başlayan ayların adını 
yazalım.

Atatürk’ün doğduğu yer

Atatürk’ün annesinin adı

Atatürk’ün kardeşinin adı

Atatürk’ün anıt mezarının 
bulunduğu şehir

Atatürk’ün babasının adı

Matematik öğretmeninin 
Mustafa’ya verdiği isim

66

55

44

33

22

11

A  Bulmacayı dolduralım. Mavi kutudaki harfleri bir ay 
adı ortaya çıkacak şekilde aşağıya yazalım.

UYGULAMA - 12

66

55

4433

11

22

C  Bu ayların hangisinin farklı bir anlamı daha vardır?
 Bu anlamı ile bir cümlede kullanalım.
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3. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 3

1.1. Yukarıdaki görseli aşağıdaki açıklamalardan hangisi 
doğru bir şekilde anlatır? İşaretleyelim.

Parkta çiçeklerin yanında sarı bir kaydırak vardır. 
Kaydırağın sağında mavi bir salıncak bulunmaktadır.

Parkta mavi bir salıncak bulunur. Salıncağın sağında 
sarı bir kaydırak vardır. Etrafa kokular saçan çiçekler 
de çok güzel görünür.

2.2. İpuçlarından yararlanarak tabloyu dolduralım. 
Çocukların en sevdiği renkleri bulalım.

1.1. Arif kırmızı rengi seviyor.
2.2. Sarı renk en sağ kutudadır.
3.3. Vildan en sol kutudadır.
4.4. Sarı rengin solunda kırmızı renk vardır.
5.5. Mustafa sarı rengi seviyor.
6.6. Kırmızı renk, mor rengin sağındadır.

Kişiler
Renkler

İpuçları:

	 Verilenlere	göre	kutuları	işaretleyelim.
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3. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 5

	 Verilen	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.

    

 Zehra uyanıp da pencereden bakınca kar yağdığını 
gördü, çok şaşırdı. Annesi, uyumaya devam edebilece-
ğini çünkü okulların tatil olduğunu söyledi.

A  Zehra, neden şaşırdı?

B   Okul neden tatil olabilir, iki farklı nedenini yazalım.
1.1.  

2.2.  
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4. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 3

  Aşağıdaki soruda tüm boş kareler üzerinde yatay ve 
dikey olarak ilerleyerek kendisini kesmeyen kapalı bir 
yol oluşturalım.

Örnek

A  Oluşturduğunuz yolda bulunan kelimelerin hepsini kulla-
narak bir cümle kuralım. Kurduğumuz cümleyi yazalım.

Soru

edip

babam

soğuk annem

sobanın

ba
şınd

a

içe
rle
rdi
.

gün
leri
nde

kış

çay

sohbetile
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5. 
BÖLÜM

	 Verilen	açıklamalara	göre	soruları	cevaplayalım.

UYGULAMA - 1

  Okula yeni başlayan Akın için öğretmeni bir tanışma 
oyunu planlamıştır. Bu oyunda öğrenciler beşer kişilik 
üç grup oluşturur. Her grup kendi arasında “köşe 
kapmaca” oynar. Oyunun kuralları şu şekildedir:

4 Her gruptan bir kişi ortada yer alır.
4 Gruptaki diğer öğrenciler belirlenen köşelerde durur.
4 Ortada yer alan bir harf söyler.
4 Köşelerde bulunan öğrenciler de söylenen harf ile 

başlayan eşya isimlerini söyleyerek kendi köşelerinden 
farklı bir köşeyi kapmaya çalışırlar.

4 Doğru eşya ismi söyleyemeyen ya da bir köşe 
kapamayan oyundan çıkar.

B   Oyun sırasında grupların ortasında bulunan toplam 
öğrenci sayısı kaçtır?

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

A  Akın’ın sınıfında kaç öğrenci vardır?
  .............................................................................................................................................

C  Ortadaki öğrenci ‘a’ harfini söylediyse hangi kelimeyi 
söyleyen öğrenci oyundan çıkar? İşaretleyelim.

askı antenayva ayna
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5. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 6

	 Verilen	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.

    

 Deniz ile Nehir iki kardeştir. İkisinin de evde besledikleri 
birer hayvanı vardır. Nehir de Bobi’yi sever ama kedisi 
Sisi’yi daha çok sever. İki kardeş çok iyi anlaştığından 
Bobi ile Sisi de çok iyi anlaşır. Sisi patisiyle Bobi’nin koca 
kulaklarına vurduğunda Bobi hemen onunla oynamak 
için yerinden kalkar.

A  Deniz’in evcil hayvanının adı nedir?
  .............................................................................................................................................

B   Bobi ne tür bir hayvandır?
  .............................................................................................................................................

C  Sisi ile Bobi neden iyi anlaşır?
  .............................................................................................................................................
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5. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 7

A  Bulduğumuz yemeğin adını yazalım.
  .............................................................................................................................................

B   Kelimeleri alfabe sırasına koyduğumuzda sondan üçüncü 
kelimenin üçüncü harfini çıkararak yazalım.

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

  Aşağıda verilen sözcükleri alfabe sırasına koyalım. 
Aynı sırayla tabloya yerleştirelim. Kutulardaki harfleri 
yukarıdan aşağıya okuyalım. Çok sevilen bir yiyeceğin 
adını buldunuz mu?

orman - hak - tramvay - fare - sancı - emzik - kral

11

22

55

33

66

44

77
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5. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 10

  Örneği inceleyelim. ‘Elma’ kelimesinin harflerini, farklı 
renklerle belirtilen bölgelere öyle bir yerleştirelim ki 
her satırda, her sütunda ve her renkli bölgede bu 
kelimenin harfleri sadece bir kez yazılmış olsun.

BÖLGESEL SÖZCÜK SUDOKUSU

Örnek

1

1

2

2

2 1 4 3

2

1

3

3

3

4

4

4
Soru

M

L

M

L

A

A  Soruda yerleştirdiğimiz kelimenin harflerinden kaçıncısını 
çıkarırsak bir göz rengi oluştururuz?

  .............................................................................................................................................
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6. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 3

C  Altı çizili kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde 
bir cümlede kullanalım.

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

A  Sözü edilen kimdir?  .................................................................................

B   Komikliklerin yapıldığı yer neresidir?
  .............................................................................................................................................

A  Yumurta haşlamak için yapılan baştan üçüncü işi yazalım.
  .............................................................................................................................................

B   Altı çizili kelimeyi farklı bir anlamda cümlede kullanalım.
  .............................................................................................................................................

1.1.   Pembe papyonunu takar,
   Pullu paltosuyla parlar,
   Tiyatro perdesi açılınca,
   Komiklikler yapar,
   Kocaman pabuçları,
   Yapar bütün şakaları.
         (Alıntıdır.)

	 Verilenlere	göre	soruları	cevaplayalım.

2.2. Ceren yumurta haşlamak için yumurtayı dolaptan aldı. 
Yumurtayı örtecek kadar su eklemeden önce yumurtayı 
tencereye yavaşça bıraktı. Tencereyi ocağa yerleştirdi. 
Ocağı dikkatli bir şekilde yaktı. Su kaynadı, yüze kadar 
saydı.
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ARA DEĞERLENDİRME - 2

4. Elif ile annesi pazara gitmiş. Pazardan elma, armut, 
biber ve domates almışlar. Elif bir de oyuncak almak 
istemiş. Ama annesi kabul etmemiş.

	 Yukarıdaki	 paragrafta	 sözü	 edilenlerden	 hangisi	
ihtiyaç	değildir?

 A) Elma  B) Oyuncak   C) Biber

5.      

Sınıf kendi evimiz.
Tertemiz tutmalıyız.
Pencere açık kalmalı.
Yerlere çöp atılmamalı.

	 Yukarıdaki	şiirde	birbirine	benzetilenler	nedir?
 A) Sınıf- percere B) Ev - pencere  C) Sınıf - ev

6. Öğretmenimizin hazırladığı tabloda beş farklı okul kuralı 
yazıyor. Her kural için en fazla üç yıldız kazanabiliyoruz. 
Ezgi'nin her kural için bir yıldızı var. Öğretmenimiz tüm 
yıldızları tamamlayana bir ödül vereceğini söyledi.

	 Yukarıdaki	paragrafa	göre	Ezgi'nin	ödül	kazanması	
için	toplam	kaç	yıldız	daha	kazanması	gerekir?

 A) 10   B) 12    C) 13
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6. 
BÖLÜM

3. KAT

2. KAT

1. KAT

UYGULAMA - 8

A  Tabloya göre, 2C sınıfının yerini anlatan bir cümle 
yazalım.  

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

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

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

  Yukarıdaki tabloda bir okulda bulunan sınıflar göste-
rilmektedir.  

 4 Üçüncü sınıflar iki şubedir ve farklı katlardadır.

 4 Birinci sınıflar aynı kattadır.
 4 1C sınıfı 1A sınıfının sağındadır.
 4 Birinci ve ikinci sınıflar üç şubedir.
 4 2C sınıfı 2A sınıfının sağındadır.

	 Aşağıda	verilen	bilgilere	göre	tabloyu	dolduralım.

1.1. 
4A 2B

2A 3B

1B 1A

SAĞSOL
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6. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 12

				Aşağıdaki	fıkraya	göre	verilen	soruları	cevaplayalım.

1.1. Nasrettin Hoca bir gece sağına dönmüş, soluna dönmüş 
ama bir türlü uyuyamamış. Kendi kendine “En iyisi 
dışarı çıkayım. Hiç olmazsa, temiz hava alırım.” demiş. 
Ardından sokağa çıkmış. 

 Onu gören bekçi:
— Hocam, gecenin bu vaktinde 

sokakta ne arıyorsun?
 Hoca da:
— Hiç, uykum kaçtı da onu 

arıyorum, demiş.

A  Hoca, niçin sokağa çıkmış?
  .........................................................................................................................

B   Hoca, sokakta kiminle karşılaşmış?
  .........................................................................................................................

C  Hoca kaçan uykusunu sokakta bulabilir mi? Neden?
  .............................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................
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BÖLÜM DEĞERLENDİRME - 6BÖLÜM DEĞERLENDİRME - 6

4. Yandaki gibi bir merdivenin en üst 
basamağında duran bir kişi her 
hareketinde üç basamak inip bir 
basamak çıkıyor.

 Kaçıncı	hareketinde	merdivenler-
den	inmiş	olur?

 A) İkinci   B) Üçüncü    C) Dördüncü

5.  "Dün ödevlerimi yaparken ..."	cümlesi	aşağıdakilerden	
hangisiyle	tamamlanırsa	cümlenin	anlamı	bozulmaz?

 A) zorlandım.  B) zorlanacağım.    C) eğleneceğim.

6.  Umut yürürken her haretetinde 
üç adım ileriye bir adım geriye 
atarak ilerliyor.

Umut,	kaçıncı	hareketinde	dört	
adım	ileriye	gitmiş	olur?

 A) Birinci   B) İkinci     C) Üçüncü


