
 

  Her okuduğunda kutuya x koy.                      

                       SEVDA’ NIN BAHÇESİ   
        Sevda 6 yaşındadır. Annesi ev hanımı, babası ise 

bahçıvandır. Sevda bazı günler babası ile çalıştığı bahçeye gider, 

orada babasına yardım edermiş. En sevdiği çiçek menekşe imiş. 

Menekşeleri tek tek sular onların toprağını temizlermiş. Babası 

Sevda’ya küçük bir saksıda mor menekşe hediye etmiş. Sevda bu 

hediyeye çok sevinmiş. Mor menekşelere gözü gibi bakmış. 

1-) Çocuğun adı neymiş? 
A) Selim           B) Esra         C) Sevda 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2-) Çocuğun babası ne iş yaparmış? 
A) doktor          B) bahçıvan        C) öğretmen 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3-) Çocuk kaç yaşındadır? 
A) altı             B) yedi            C) sekiz 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4-) Çocuğun annesi ne iş yaparmış? 
A) ev hanımı        B) hemşire         C) terzi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5-) Çocuk en çok hangi çiçeği severmiş? 
A) gül      B) menekşe       C) lale 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6-) Çocuğa babası ne renk menekşe almış? 
A) mavi          B) mor         C) kırmızı 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7-) Çocuk hediyeyi alınca ne yapmış? 
A) şaşırmış           B) gülmüş        C) sevinmiş 
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OKUYALIM, CÜMLELERİ SIRALAYIP METNİ  YAZALIM 
Aşağıdaki cümleleri olay sırasına göre sıralayalım. Metin oluşturup 
aşağıdaki boşluğa yazalım. 
   (   ) Kitapçıdan kitap aldım. 
   ( 1 ) Babamla önce kitapçıya gittik. 
   (   ) Babam kitabın parasını ödedi. 
   (   ) Kitapçıdan sonra markete uğradık. 
   (   ) O da babası ile alışverişe çıkmıştı. 
   (   ) Birlikte sinemaya gittik. 
   (   ) Film çok güzeldi. 
   (   ) Markette Utku ile karşılaştık. 
    

 Babamla önce kitapçıya gittik. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………….......................................................................................................................

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

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

Metni oku ve anlat. 
            ALİ  HAYVANAT  BAHÇESİNDE 
    Ali ilk defa hayvanat bahçesine gidecekti. Babası ona söz vermişti. 
Hayvanat bahçesinin kapısından girince etrafındaki hayvanlar Ali’ yi en 
başta çok korkutmuştu. Çünkü kapıdan girince karşısına ilk aslanlar 
çıkmıştı. Daha sonra gördüğü ikinci hayvan maymundu. Maymunlara 
muz atmıştı. Çünkü maymunların en sevdiği yiyecek muzdu. 
Maymunlardan sonra zürafa, gergedan, deve, yılan, iguana, jaguar 
gibi hiç görmediği hayvanları görmüştü. Ertesi gün okula geldiğinde 
bütün her şeyi öğretmenine anlatmıştı. Ali hayvanat bahçesine gittiği 
için çok mutluydu. 
 
 



 

PARALARIMIZ (Okuyalım ve öğrenelim) 
     Günlük yaşamımızda ihtiyaçlarımızın karşılanması için, alış veriş yaparken, 
faturaları öderken bir hizmet aldığımızda para öderiz.Yaptığımız işler 
karşılığında para kazanırız. 
     Para değerlidir.Devlet tarafından basılır.Kağıt yada metalden yapılır. 
     Ülkelerin paraları ve para birimleri farklıdır. 
     Ülkemizin para birimi Türk Lirasıdır.Kısa yazımı “TL” şeklindedir. Simgesi ise “ 

 “   şeklindedir. 
     Değeri bir lira ve daha küçük olan paralarımız “madeni paralar” dır. 
     Küçük para birimimiz “kuruş”tur.Kısa yazımı “kr” şeklindedir. 
     “TL” Türk Lirası, “kr” kuruş şeklinde okunur. Kısaltmalar sadece yazılırken 
kullanılır. 

 

 
 



 
MATEMATİK – PARALARIMIZ ETKİNLİĞİ 
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1 Lira 

50 Kuruş 

25 Kuruş 

5 Kuruş 

10 Kuruş 

1 Kuruş 

200 lira 

100 lira 

50 lira 

20 lira 

10 lira 

5 lira 

Yukarıdaki madeni paraları eşleştirin. 

Yukarıdaki kağıt paraları eşleştirin. 


