
KALİTELİ ÜRÜN 
 Arkadaşlar, benim adım Tutku. Birinci sınıfa gidiyorum. Okul için aldığım araç ve 
gereçlere çok dikkat ediyorum. Bir ürünü alırken hem kaliteli hem de ucuz olmasına özen 
gösteriyorum. Aldığım ürünün üzerinde TSE yazısının olup olmadığını kontrol ediyorum. 
Böylece param boşa gitmemiş oluyor. Alışveriş yaparken sizler nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
              Cansu MERİÇ 

 (İlk beş soruyu, yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 
1. Metindeki çocuğun adı neymiş? 
          A) Cansu           B) Tutku         C) Elif 
2.   Metindeki çocuk hangi sınıfa gidiyormuş? 
   A) birinci sınıfa   B) ikinci sınıfa         C) üçüncü sınıfa  
  

3.  Tutku bir ürünü alırken neye dikkat ediyormuş? 
A) Pahalı dükkânlara gitmeye          B) Kalitesiz ürünler almaya 

            C) Ürünün hem kaliteli hem ucuz olmasına 
 

4.  Ürünün üzerinde hangi yazının olup olmadığını kontrol ediyormuş? 
 
A)                               B)                            C) 
 

5. Ürünün üzerindeki yazıları neden kontrol ediyormuş? 
   A)Parasının boşa gitmemesini için    B)Ailesi kızdığı için   C)Para önemli olmadığı için         

                             MEVSİMLER 
Bir yılda dört mevsim var,  Sonbahara güz derler,  
En güzeli ilkbahar   Sararır bütün yerler. 
Çok sıcak mevsimdir yaz,   Kış soğuktur yağar kar, 
Meyvesi eksik olmaz.   Bir yılda dört mevsim var. 
          Ali Osman ATAK 

  (İlk beş soruyu, yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.) 
1. Şiirde işlenen konuyu aşağıdakilerden hangisidir?  

              A) Aylar    B) Mevsimler   C) Günler 
 Şaire göre en güzel mevsim hangisiymiş?  

   A) Yaz        B) İlkbahar           C) Sonbahar 
2. Hangi mevsimin meyvesi çok olurmuş? 
        A) Yaz  B) Kış   C) İlkbahar 
3. Sonbaharda, her yer ne renk olurmuş? 
       A) Mavi  B) Yeşil   C) Sarı 

 

4. Kış nasıl bir mevsimmiş? 
             A)Sıcak bir mevsimmiş.                 B)Ilık bir mevsimdir, sürekli yağmur yağar. 

                             C)Çok soğuktur ve kar yağar. 

EST SET TSE 



                             ÖZEL İSİMLERİN YAZILIŞI  

   !!! Şehir ve ülkelere verilen isimler özel isimlerdir. Her zaman baş harfleri büyük yazılır. Bu 
isimlere gelen ekler kesme işareti ile ayrılır.       
ÖRNEK 

 yaşıyorum - ankarada - ben  
           Ben Ankara’da yaşıyorum. 

 Doğmuş – selanikte - atatürk             
       ……………………………………………………………….……………… 

 
 türkiyeyi – ülkem – seviyorum - canım                      

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

 
 gideceğiz – gelince – istanbula - yaz                       

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

 
 izmirden – geldi – misafir - bize                         

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

 
 oluyor – japonyada – çok - deprem                

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

 
 arkadaşım – gitmiş – gezmeye - çine          

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

 
 yazılmış – destan - çanakkalede 

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

 biliyor - edirnenin – yerini - musun 
  
……………………………………………………………………………… 
 

 



                                       SAATLERİ OKUYORUM 

                                                                                                                                                            

                     

Saat:  
 

 

                       

 

 

                        

Arkadaşlar, aşağıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini yazalım. Bir gün 
24 

saattir. 



          

      saat beş         saat bir buçuk           saat on iki       saat dokuz buçuk 

 

 

                

 saat dört buçuk         saat on bir         saat iki buçuk           saat altı 

 

 

       
  saat on buçuk           saat üç         saat sekiz buçuk        saat yedi 

 

Aşağıdaki saatlerin eksik olan akrep ve yelkovanını çizelim. 


