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TÜRKÇE

1. SINIF

Mart

okul

aile

kış

hayvan

1. Aşağıdaki sözcüklerin çağrıştırdığı sözcükleri yazınız.

Sözcük Bilgisi

3. Her gruptaki farklı sözcüğü işaretleyiniz.

2. Görsel ve sözcükler arasındaki anlam ilişkisine göre noktalı yer-
lere uygun sözcükleri yazınız.

  Fabrika

  Okul

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

  Süt

 Yumurta

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

 Turuncu

 Kırmızı

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

armut

soğan

kiraz

salı

ocak

mart

kalem

silgi

ceket

tavuk

koyun

ördek
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MATEMATİK

1. SINIF

Mart
Toplama İşlemi

2. Birinci kutudaki sayıları toplamları 10, ikinci kutudaki sayıları top-
lamları 20 olacak şekilde eşleştiriniz.

1. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız.

3. Aşağıdaki problemleri çözünüz.
a. Ağaçta 9 kuş vardı. 5 kuş daha 

kondu. 
 Ağaçta toplam kaç kuş oldu?

b. Arda’nın 7 lirası vardı. Annesi 
3 lira, babası 5 lira verdi.

 Arda’nın toplam kaç lirası oldu?
Çözüm: Çözüm:

8 + 4 = ......................

9 + 8 = ......................

6 + 7 = ......................

3 + 5 = ......................

10 + 5 = ......................

11 + 7 = .......................

13 + 4 = ......................

14 + 0 = ......................

14 + 6 = ......................

15 + 3 = ......................

12 + 7 = ......................

18 + 1 = ......................

TOPLAM = 20
13 12 15 9

16 10 19 3

8 7 11 1

10 4 17 5

TOPLAM = 10
8 5

3 2

5 1

9 7



4 1. SINIF

Mart

2

6

2. Aşağıdaki besinlerin numaralarını tablolara yazarak gruplandırınız.

Sağlıklı Hayat

1. Aşağıdaki ifadelerden kişisel bakımla ilgili olanları işaretleyiniz.

HAYAT
BİLGİSİ

Saçları taramak Banyo yapmak

Tırnak kesmek Kitap okumak

Oyun oynamak Dişleri fırçalamak

Kahvaltı yapmak Elleri yıkamak

3. Kitle iletişim araçlarını kullanırken yapılan yanlış davranışları işa-
retleyiniz.

 Televizyonda yaşıma uygun programları izlerim.
 Yüksek sesle müzik dinlerim.
 Bilgisayar karşısında çok fazla vakit geçiririm.
 Telefon görüşmelerimi kısa süreli yaparım.

Hayvansal Besinler

Bitkisel Besinler

1

5

4

8

7

9

3

10



51. SINIF

Mart
İnsan Dostu Köpekler

Köpekler, son derece sadık hayvanlardır. 
Oyun oynamayı, sahibiyle vakit geçirme-
yi severler. Sevimli dostlarımız köpeklerin 
toplara, kemiklere ve kokulu şeylere olan 
ilgilerini biliyoruz. 

Peki bilmediğimiz ilginç özellikleri nelerdir?

Köpekler, iki yaşındaki çocuğun zekasına sahiptir. Aynı 
insanlar gibi mutlu mu, üzgün mü olduğunuzu yüzünüz-
den anlayabilirler. Sevdiklerini bir süre görmediklerinde 
onları özlerler.

Yağmur yağdığında köpekler ürker. Bunun 
nedeni ise yağmur sesinin köpeklerin kulaklarını 
rahatsız etmesidir.

Köpekleri rahatsız eden başka bir durum da 
yalnız kalmayı sevmemeleridir. Yalnız kaldıkla-
rında öfkeli ve saldırgan olabilirler.

Köpeklerin kulakları çok hassastır. İnsanların duymadığı 
birçok sesi duyabilirler.

Köpekler sadece patilerinden terler.
Uzmanlara göre köpekler, bir insanın kanser olup ol-  

 madığını anlayabilmektedir.

BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?



Mart
İyi Kalplilik METİN

Berk, okul çıkışı evine doğru yürüyordu. Okulun bulunduğu caddede 
trafik ışıklarının olduğu yerde durdu.

Eve gitmek için karşıya geçmesi gerekiyordu. Kırmızı ışıkta beklerken 
yanına yaşlı bir amca geldi. Yürümekte zorlandığı her hâlinden belliy-
di. Yeşil ışık yanınca yolun karşısına geçti. Geriye dönüp yaşlı amcaya 
baktığında onun yolun ortasında kaldığını gördü. Berk hızlı bir şekilde 
yaşlı amcanın yanına koştu. Yaşlı amcaya yardım teklif etti. Yaşlı amca 
Berk’in bu yardımsever davranışına çok memnun olmuştu. Berk, yaşlı 
amcayı elinden tutup karşıya geçirdi. Onu evine kadar götürdü. Başka 
bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Yaşlı amca Berk’e teşekkür etti.

Berk, evine doğru yola devam ederken zayıf bir inilti sesi duydu. 
Çevresine bakındı, bir şey göremedi.

Dikkatlice dinleyip sesin geldiği yere doğru yöneldi. Zavallı bir köpek 
yavrusu ayağını iki taşın arasına sıkıştırmıştı.

Anne köpek çaresizlik içindeydi. Berk’i görünce ona yalvaran gözlerle 
baktı. Ondan yavrusunu kurtarmasını istiyordu. Berk uzun bir süre 
uğraştı. Sonunda sevimli köpek yavrusunu kurtarmayı başardı. Anne 
köpek, Berk’in bacaklarına dolanıyor, sürekli kuyruğunu sallıyordu. Bu 
durum ona teşekkür ettiğini gösteriyordu.

Berk, ihtiyacı olan herkese yardım eden bir çocuktu. Yardım isteyen 
insan olsun, hayvan olsun onun için fark etmiyordu. Hiçbir karşılık bek-
lemeden birilerine yardımcı olmak onu çok mutlu ediyordu.

6 2. SINIF



71. SINIF

Mart
DEĞERLENDİRME

METİN
ANLAMA

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Berk nerede durdu?
 ......................................................................................................................................................................................................

b. Berk kırmızı ışıkta beklerken yanına kim geldi?
 ......................................................................................................................................................................................................

c. Berk eve doğru giderken ne duydu?
 ......................................................................................................................................................................................................

d. Köpek yavrusu ayağını nereye sıkıştırmıştı?
 ......................................................................................................................................................................................................

3. Aşağıdaki görsellerden metinle ilgili olanları işaretleyiniz.

2. Aşağıdaki ifadelerin noktalı yerlerini metne göre tamamlayınız.

 Berk okul çıkışı ........................................ doğru yürüyordu.

 Yaşlı amcaya ........................................ teklif etti.

 Anne ........................................ çaresizlik içindeydi.

 Birilerine yardımcı olmak onu çok ........................................ ediyordu.



8 1. SINIF

Mart

S G İ
Y Ş

K 10
A

Adı Soyadı

Sınıfı  : ______
Numarası : ______

DÜŞÜNELİM
ZEKâ

OYUNLARI

1. Resfebe: Sözcüklerin harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesiyle 
oynanan oyundur.

Aşağıda verilenlerden yararlanarak anlatılmak istenen sözcükleri 
bulup yazınız.

2. Aşağıda küp şeklindeki zarın ön ve arkadan görünüşleri verilmiştir.
Buna göre küpün altındaki yüzeyde kaç nokta vardır? Boş kareye 
çiziniz.

SAYIBİBERON

Önden Görünüşü Arkadan Görünüşü Alt Görünüşü



Adı Soyadı

Sınıfı  : ______
Numarası : ______

4. AY
NİSAN
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TÜRKÇE

1. SINIF

nİsan
Zıt Anlamlı Sözcükler

1. Aşağıdaki görsellerin ifade ettiği zıt anlamlı sözcükleri yazınız.

3. Cümlelerdeki renkli yazılan sözcüklerin zıt anlamlılarını noktalı 
yerlere yazınız.
 Kedi yüksek bir dala çıkmış.     ............................................................................................

 Minibüs, otobüsten kısa.    ............................................................................................

 Mert küçük bir köyde yaşıyor.    ............................................................................................

 Kış mevsiminde havalar soğur.    ............................................................................................

 Aylin arka kapıdan içeri girdi.   ............................................................................................

2. Aşağıdaki sözcükleri zıt anlamlıları ile eşleştiriniz.

güzel

temiz

uzak

ince

kuru

kirli

ıslak

çirkin

yakın

kalın

soğuk

acı

kolay

siyah

hızlı

zor

sıcak

tatlı

yavaş

beyaz

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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MATEMATİK

1. SINIF

nİsan
Çıkarma İşlemi

1. Aşağıda elmalarla modellenmiş çıkarma işlemlerini yapınız.

4. Aşağıdaki problemleri çözünüz.

a. 16 balonun 7 tanesi satıldı.
 Geriye kaç balon kaldı?

b. Sınıfımızda 17 öğrenci vardır. 
Öğrencilerin 9’u kızdır. 

 Erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?
Çözüm: Çözüm:

– = – =

2. Aşağıda terimleri verilen çıkarma işlemlerini yapınız. Noktalı yer-
lere uygun sayıları yazınız.

Eksilen = 13
Çıkan  =  5
Fark  = ...............

Eksilen = 18
Çıkan  =  7
Fark  = ...............

3. İfadelere uygun işlemleri yazıp sonuçlarını bulunuz.

On dört eksi altı ....................................

On iki eksi dokuz ....................................

Sekiz eksi beş ....................................

On sekiz eksi üç ....................................

Dokuz eksi yedi ....................................

On beş eksi sekiz ....................................



44 1. SINIF

nİsan

Güvenli Hayat

1. Aşağıdaki davranışlardan yanlış olanları işaretleyiniz.

HAYAT
BİLGİSİ

3. Görsellerdeki durumlarda aranacak numaraları altlarına yazınız.

 Merdivenlerden inerken ve çıkarken sağ tarafı kullanmalıyız.
 Pencereden aşağıya sarkarak bakmalıyız.
 Ocak, fırın gibi eşyalardan uzak durmalıyız.
 Elektrikli aletleri ıslak elimizle tutmalıyız.
 Islak zeminli yerlerde koşmalıyız.

2. Aşağıdaki trafik işaretlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.
Bisiklet giremez

Hastane

Yaya geçidi

Durak

Okul geçidi

Yaya giremez

1

4

2

5

3

6



nİsanPamuktan Kumaş Nasıl 
Yapılır?

BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

Pamuktan kumaş yapımı ilk olarak tarlada başlar. Pamuk tohumu 
tarlaya ekilir. Ekilen tohum büyür ve kozalak çıkarır.

551. SINIF

Peki bu pamuk iplikleri nasıl kumaş olur?
Pamuktan kumaşa giden yolda elde edi-

len pamuk iplikleri dokuma fabrikalarına 
gönderilir. Bu fabrikalarda iplikler dokunarak 
kumaş hâline getirilir.

Giydiğimiz giyeceklerin çoğu bu kumaşlar 
kullanılarak üretilir.

Peki pamuk kumaşa nasıl dönüştürülür?
Bu sorunun cevabı oldukça basit. İlk 

olarak hallaç makinesinden geçen pamuk-
lar sıcak suda bekletilir. Bu sayede pamuk 
iplik hâlini alır. Lif ucundan tutularak ma-
kinede kalın ip hâline getirilir.

Fabrikaya gelen pamuklar, hallaç adı 
verilen makine yardımıyla artıklarından 
temizlenir. Temizlenen pamuk kısmen 
kumaş olmaya hazırdır.

Pamuklar, tarladan kozalakları ile 
birlikte toplanır. Fabrikaya gönderilir.

nİsan



66 1. SINIF

nİsan

İyilik Eden İyilik Bulur METİN

Güvercinin biri, avcının kurduğu bir ağa yakalanmış. Kurtulmak için 
çırpınıp durmuş. Çırpındıkça ağa daha fazla dolanmış. Güvercinin bu 
perişan hâlini gören bir çoban ona acımış. Bıçağıyla ağı kesip güvercini 
kurtarmış.

Güvercin çok sevinmiş. Çobana çok teşekkür etmiş. “Gün gelir, belki 
benim de sana bir iyiliğim olur.” demiş.

Çoban her gün usanmadan koyunlarını otlatmaya götürürmüş. Ço-
ban gün boyu koyunların peşinde koşmaktan yorulmuş. Dinlenmek için 
bir ağacın gölgesine uzanmış. Bir müddet sonra uyuya kalmış. Bunu 
fırsat bilen yaramaz bir kuzu atlayıp zıplamaya başlamış. Küçük kuzu 
oyun oynarken farkında olmadan uçurumun kenarına gelmiş. Koyun-
ların tamamı kuzuyu takip ediyormuş. Hep birlikte uçurumdan düşmek 
üzerelermiş.

Olanları uzaktan gören güvercin hemen uçup çobanın yanına gel-
miş. Gölgesinde uyuduğu ağaçtan çobanın kafasına bir elma düşürmüş. 
Çoban uykudan uyanıp kendine gelmiş. Bakmış ki sürü yok. Güvercin 
sürüye doğru uçarak çobana yolu göstermiş. Onu uçurumun kenarı-
na getirmiş. Çoban, tam uçurumdan düşecekken sürüsünü kurtarmış. 
Kendisini uyandırdığı için güvercine çok teşekkür etmiş.

Yapılan iyilik döner dolaşır yine bize geri döner. İyilik etmekten çe-
kinmemeliyiz, mutlaka karşılığını görürüz. Şunu unutmamalıyız: “İyilik 
eden, iyilik bulur.”



771. SINIF

nİsan

DEĞERLENDİRME
METİN
ANLAMA

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
a. Güvercin ağdan kurtulmak için ne yapmış?
 ......................................................................................................................................................................................................

b. Güvercinin perişan hâlini kim görmüş?
 ......................................................................................................................................................................................................

c. Çoban, güvercini nasıl kurtarmış?
 ......................................................................................................................................................................................................

d. Çoban dinlenmek için ne yapmış?
 ......................................................................................................................................................................................................

3. Görsellerden hangilerinin adı metinde geçiyor? İşaretleyiniz.

2. Cümleleri metindeki oluş sırasına göre numaralandırınız.

 Çoban, uçurumdan düşecekken sürüsünü kurtarmış.

 Koyunların tamamı kuzuyu takip ediyormuş.

 Güvercin sürüye doğru uçarak çobana yolu göstermiş.

 Küçük kuzu oyun oynarken farkında olmadan uçurumun   
   kenarına gelmiş.



88 1. SINIF

nİsan

Adı Soyadı

Sınıfı  : ______
Numarası : ______

DÜŞÜNELİM

1. Birinci gruptaki meyvelerden adının son harfi ile ikinci gruptaki 
meyvelerden adının ilk harfi aynı olanları eşleştiriniz.

ZEKâ
OYUNLARI

2. Aşağıdaki yönergelere göre hangi karınca yuvasına ulaşabilir? 
İşaretleyiniz.

1. Grup 2. Grup

 Dört kare aşağı ilerlet.
 Üç kare sola ilerlet.
 İki kare yukarı ilerlet.
 İki kare sola ilerlet.

 Üç kare sola ilerlet.
 Üç kare yukarı ilerlet.
 İki kare sola ilerlet.
 Bir kare yukarı ilerlet.



???
MAYIS

Adı Soyadı

Sınıfı  : ______
Numarası : ______

5. AY
MAYIS
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TÜRKÇE

1. SINIF

MAYIS

Cümle Bilgisi

1. Aşağıdaki ifadelerden cümle olanları işaretleyiniz.

 Bir yılda dört mevsim
 Irmak bugün çok mutluydu
 Eski oyuncaklarımı tamir
 Annem pazardan muz aldı

 Okuyorum
 Çabuk gel
 Tabaktaki yemek
 Ödevini yaptın mı?

Cümle Duygu İstek Haber
Annesini görünce sevindi.
Yarın hava sıcak olacakmış.
Bisiklet almak istiyorum.
Köpeği görünce korktu.
Gitar kursuna gidebilir miyim?
Uçak saat sekizde kalkacak.

2. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargıyı işaretleyiniz.

3. Görsellerde gördüklerinizi birer cümle ile anlatınız.

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

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

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

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

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

..............................................
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MATEMATİK

1. SINIF

MAYIS

Paralarımız

Zaman Ölçme
Aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini yazınız.

Taplama İşlemi
Toplama işlemlerinde verilmeyen toplananları bulunuz.

+
1 0

1 7
+ 5
1 1

+
8

1 2
+ 6
1 3

+ 9
1 8

Kesirler
Cümlelerdeki noktalı yerleri verilenlere göre tamamlayınız.

................... bütün elma, ................... ya-
rım elma eder.

................... yarım limon, ................... bü-
tün limon eder.

Aşağıdaki paraların toplam değerini yazınız.



44 1. SINIF

MAYIS
Ülkemizde Hayat

1. Aşağıdaki yerleşim birimlerini, onları yöneten kişilerle eşleştiriniz.

3. Bayramlar ve kutlandıkları günleri eşleştiriniz.

HAYAT
BİLGİSİ

İzmir İli Urla İlçesi Bademler Köyü

Kaymakam Muhtar Vali

19 Mayıs

23 Nisan

29 Ekim

30 Ağustos

Cumhuriyet Bayramı

Zafer Bayramı

Ulusal, Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

1

2

3

4

2. Atatürk’ün hayatı ile ilgili soruları yanıtlayınız. 

Annesinin Adı

Anıt Mezarının Adı

Öğretmeninin Verdiği Ad Bandırma Vapuru ile 
Gittiği Şehir

Babasının Adı

Meclisin Açıldığı Şehir

Doğum Yeri

Kardeşinin Adı

Gittiği İlkokulun Adı



MAYIS
Besin Deposu Havuç

551. SINIF

BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

Tavşanlar onu çok sever. Çocuklar bir kardan adam 
yaptıklarında ondan burun yapar. Yetişkinler ise onu 
atıştırmalık olarak kullanır.

MAYIS

İyi görmek için vücudumuzun A vitamini-
ne ihtiyacı vardır. İyi haber şu ki bu vitamin 
havuçta bol miktarda bulunur. Ayrıca A vi-
tamini cildimizin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Havucun beyin gelişimine de etkisi vardır. Çocuklarda 
ve gençlerde hafızayı güçlendirir. Yaşlılarda ise hafıza 
kaybını önler.

Yemekten sonra yediğimiz çiğ havuç 
dişlerimizin temizlenmesine yardımcı olur. 
Yediğimiz yiyeceklerin yarattığı kötü koku-
ları giderir. Dişlerdeki plağı temizler.

Vitamin ve güç kaynağı olan havucu sık sık yemeyi 
unutmayalım!

Doğru tahmin ettiniz. Tabii ki ha-
vuçtan bahsediyoruz.

Havuç, çocuklarda büyümeyi sağlayan temel besinlerce 
zengindir. Ayrıca bu besin bağışıklık sistemini güçlendirir. 
Hastalıklara karşı direnç sağlar. Yaşlanmayı geciktirici özel-
liğe de sahiptir.

Havuç, yetiştirilmesi kolay bir sebzedir. Temel 
besin maddeleri ve vitaminlerle doludur. Sağlıklı ol-
duğu kadar, lezzetli ve görünüş olarak da çekicidir.



66 1. SINIF

MAYIS

Pıtırcık METİN

Pıtırcık çok meraklı bir karıncaydı. Sürekli annesine sorular sorardı. 
Bazen annesi sorduğu sorulara cevap veremezdi. O zaman da Bilge 
Karınca’nın kapısını çalar, sorularını ona sorardı.

Yine annesinin cevaplayamadığı bir soruyu sormak için Bilge Karın-
ca’ya gitti. Tam içeri girecekti ki içeriden gelen sesleri duydu. İçerideki 
karınca çok güzel bir yer keşfettiğini söylüyordu. Buranın güzelliklerini 
anlatıyordu.

Pıtırcık bu yeri çok merak etti. Hiç düşünmeden yuvadan çıktı. Kimse-
ye haber vermemişti. “Hızlı hızlı yürürsem çabucak gidip gelirim.” diye 
aklından geçirdi. Hemen yola koyuldu.

Bir süre yürüdükten sonra yorulduğunu fark etti. Biraz dinlenmeye 
karar verdi. Tam bu sırada gökyüzünden kocaman yağmur damlaları 
düşmeye başladı. Pıtırcık ne yapacağını şaşırmıştı. Çok korktu. Yalnızdı, 
ona yardım edecek kimse de yoktu. Yuvaya dönmeye karar verdi. An-
cak bir anda her yer sularla kaplanmıştı. Tam bu sırada kocaman bir 
el Pıtırcık’ı bulunduğu yerden aldı. Bu el Ozan’ın eliydi. Ozan karıncaları 
çok seviyordu.

Bahçelerindeki karıncaları sık sık izlerdi. İşte Pıtırcık’ı da bu şekilde 
fark etmişti. Zor durumda olduğunu anlayınca ona yardım etmek istedi. 
Hemen onu yuvasının yanına bıraktı.

Pıtırcık bir anda kendisini yuvanın önünde bulunca çok sevindi. Ozan’a 
teşekkür eden gözlerle baktı. Hemen yuvasına girdi. Bir daha bu şekilde 
davranmayacağına kendi kendine söz verdi.

Tuncay TURAN



771. SINIF

MAYIS

DEĞERLENDİRME
METİN
ANLAMA

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

3. Görselleri metindeki oluş sırasına göre numaralandırınız.

a. Pıtırcık nasıl bir karıncaydı?
 ......................................................................................................................................................................................................

b. Pıtırcık, annesinin cevaplayamadığı soruları kime sorardı?
 ......................................................................................................................................................................................................

c. Pıtırcık niçin korktu?
 ......................................................................................................................................................................................................

d. Pıtırcık’a kim yardım etti?
 ......................................................................................................................................................................................................

2. Aşağıdaki ifadelerin noktalı yerlerini metne göre tamamlayınız.

 Pıtırcık, sürekli ............................................ sorular sorardı.

 Pıtırcık, hiç düşünmeden ............................................ çıktı.

 Gökyüzünden kocaman ............................................ ............................................ düşmeye  
   başladı.
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MAYIS

Adı Soyadı

Sınıfı  : ______
Numarası : ______

DÜŞÜNELİM

1. Öğrenciler aşağıdaki gibi dizilmişlerdir. Sıralamaya göre numa-
ralandırılmış yerlere hangi çocukların resmi gelmelidir?

ZEKâ
OYUNLARI

2. Aşağıdaki sözcükler şekillerle şifrelenmiştir. Buna göre “?” olan 
yerlere hangi sözcük yazılmalıdır?

321

1
2 3

  ......?......

  ........?........

  ......?......

ATA    

NAR   

AL İ    



???
HAzİRAN

Adı Soyadı

Sınıfı  : ______
Numarası : ______

   6. AY
HAZİRAN
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TÜRKÇE

1. SINIF

HAzİRAN

Olayların Oluş Sırası

Yazım Kuralları

Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre numaralandırınız.

2. Yazım ve noktalama yanlışı yapılan cümleleri işaretleyiniz.

 Koşarak eve gitti.
 Yağmur yağmaya başladı.
 Mert parkta oynuyordu.

 Elif kapıyı açtı.
 Kapının zili çaldı.
 Postacı gelmişti.

 Çok yoruldu.
 Bütün gün çalıştı.
 Yorgunluktan uyuya kaldı.

 Sabah bahçeye çıktık.
 Kardan adam yaptık.
 Gece kar yağdı.

1. Aşağıdaki sözcüklerin yazımında yanlışlık yapılmıştır. Bu sözcükle-
rin doğrularını yazınız.

gaste  ...........................................

tiren  ...........................................

ahçı  ...........................................

penbe  ........................................

herkez  .......................................

kirbit  ...........................................

yamur  .......................................

sipor  ...........................................

 Bugün Baba’mın iş yerine gittim.
 Köpeğimin adı sevimlidir.
 Haftaya Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayacağız.
 Türkiyenin başkenti Ankara’dır.
 Bunu sana kardeşinmi anlattı.
 Yaşasın, Antalya’ya tatile gidiyoruz!
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MATEMATİK

1. SINIF

HAzİRAN

Tablo

Bardaklardaki sıvı miktarlarını çoktan aza doğru numaralandıra-
rak sıralayınız.

Örüntü

Sıvı Ölçme

1. Aşağıdaki soruları tabloya göre yanıtlayınız.

Çözüm:

a. 1-A sınıfında toplam kaç öğ-
renci vardır?

Çözüm:

c. 1-B sınıfında kaç kız öğrenci 
vardır?

Çözüm:

b. Bu okulda en az mevcudu olan 
sınıf hangisidir?

1. Sınıftaki Öğrenciler

Sınıf Kız Erkek

1 – A 10 6

1 – B 8 9

1 – C 6 8

Aşağıdaki örüntüde noktalı yerlere gelmesi gereken şekilleri çiziniz.

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

Standart olmayan ölçü birimlerinin adlarını yazınız.
Uzunluk Ölçme

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



44 1. SINIF

HAzİRAN

Doğada Hayat
HAYAT
BİLGİSİ

1. Görselleri verilen hayvanları yuvaları ile eşleştiriniz.

3. Görsellerin altına gök cisimlerinin adlarını yazınız. Büyükten küçü-
ğe doğru numaralandırarak sıralayınız.

2. Atıkların numaralarını atılması gereken geri dönüşüm kutularına 
yazınız.

5 6 7 8

4321

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



551. SINIF

HAzİRAN

Tohumlar Nasıl Bitki Olur?
BUNLARI
BİLİYOR
mUSUNUZ?

Tohumlar, uyku hâlindeki bitkilerdir. 
Uykudan uyanabilmek için su, toprak, ha-
va ve güneşe ihtiyaç duyarlar.

Şimdi tohumun nasl uykudan uyandı-
ğına bir bakalım. 

Tohumlar nemli toprağa düştüklerinde uyanmaları gerektiğini an-
larlar. Öncelikle yağmurlar aracılığı ile ihtiyacı olan suyu alırlar. Eğer 
yağmur yağmazsa tohumların ekili olduğu toprağı sulamak gerekir. 
Tohumlar, suyu emdikçe şişmeye başlar.

Tohumun büyümek için tek ihtiyacı su değildir. Toprağın içindeki 
besinleri de emerler. Böylece daha fazla su ve topraktaki besinlerle 
beslenmeye başlarlar. Bu durum tohumun üzerindeki giysiyi çatlatana 
kadar devam eder. Bitki çatlayan giysiden dışarı çıkar.

Öncelikle ilk çıkan yer köktür. Kökler her zaman toprağın altına doğru 
büyürler. Bu sayede topraktan daha fazla su ve besin alırlar. Köklerin 
daha fazla aşağı inmesinin bir sebebi daha vardır. Bu sebep bitki yete-
rince büyüdüğünde bitkinin dik durmasını sağlamaktır.

Daha sonra tohumların gövde kısmı yukarı doğ-
ru çıkar ve güneş ışığına ulaşır. Güneşe ve 
havaya ulaşan bitki artık kendi besinini 
üretmeye başlar. Yeterince su, sı-
caklık, hava ve güneş ışığı ile 
hızla büyümeye devam 
eder.



HAzİRAN

Mutluluk METİN

Bir pazar günüydü. Pınar işlerini bitirdikten sonra bahçedeki çar-
dağa oturmuş, çocukları seyre dalmıştı.

Çocuklar büyük çınar ağacının dalına kurulu olan salıncakta 
sallanıyorlardı. Eski günler geldi aklına. Küçükken o çınar ağacının 
altına oturup babasının işten dönüşünü beklerdi. Babası, bi-
siklet tamircisiydi. Kasabada ondan başka bisiklet tamircisi 
yoktu.

Babası, işini çok severdi. Her zaman “Yaptığınız işi 
sevmelisiniz.” derdi. Kışın tamir işleri azalır, komşulara 
odun, kömür taşırdı. Geçimlerini böyle sağlardı. Hiç 
şikayet etmezdi. Mutlu olmak için küçük şeyler yeterdi 
ona.

Yardımsever biriydi. Kim zorda kalsa hemen yardı-
mına koşardı. Kasabada durumu iyi olmayanlara erzak 
götürürdü. Onların gözlerindeki sevinci dünyalara de-
ğişmezdi.

Pınar’ın babası Ali Usta eğlenceyi de çok severdi. 
Çocuklarını sık sık lunaparka götürür, onların da eğlen-
mesini isterdi. Kışın ise çocuklarla birlikte kızakla kayar, 
çocuklarla çocuk olurdu.

Pınar bunları hatırlayınca gözleri doldu. “Ne güzel 
günlerdi.” diye   geçirdi içinden. Şimdi de çok mutluydu.

Güzel bir ailesi vardı. Bunlar aklına gelince gülüm-
sedi.

Küçük şeylerle mutlu olmayı babasından öğrenmişti.

66 1. SINIF



771. SINIF

HAzİRAN

DEĞERLENDİRME
METİN
ANLAMA

1. Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

3. Metne göre doğru olan ifadeleri işaretleyiniz?

2. Hikâye haritasını metne göre tamamlayınız.

a. Pınar ne zaman bahçedeki çardağa oturmuş?
 ......................................................................................................................................................................................................

b. Pınar, babasının işten dönüşünü nerede beklermiş?
 ......................................................................................................................................................................................................

c. Pınar’ın babası ne iş yaparmış?
 ......................................................................................................................................................................................................

d.  Pınar’ın babası kimlere erzak götürürmüş?
 ......................................................................................................................................................................................................

Çocuklar, çınar ağacının dalındaki salıncakta sallanıyorlardı.

Ali Usta çocuklarını sık sık lunaparka götürürdü.

Pınar, her zaman “Yaptığınız işi sevmelisiniz.” derdi.

Pınar, kışın babasıyla kartopu oynardı.

 Ana Karakter Zaman
....................................... ......................................

Hikâyenin Adı
Yer ....................................... Olay

....................................... .......................................
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HAzİRAN

DÜŞÜNELİM
ZEKâ

OYUNLARI

1. Kutunun her sırasından bir harf seçerek gizlenen sözcüğü bu-
lunuz.

2. Hangi yoldaki işlemleri takip ederek 4 sayısına ulaşırız? İşaretle-
yiniz.

karın

S IRA ................................... ...................................

T R A

N O K

L U N

C E D

O M P

R K A

U S T

A Z L

A S L

I P K

G E R

A T N

13 4

– 6
+ 2

– 3
+ 1 – 9 + 2

– 6– 5

+ 1

+ 1 + 2

– 5


