
                                                                          İLKÖĞRETİM HAFTASI 

Aşağıdaki okuma metnini yüksek sesle birkaç kez okuyunuz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

İLKÖĞRETİM HAFTASI 

 Yurdumuzda ilköğretim zorunlu ve on iki yıldır. Bu nedenle ilköğretim çağına 

gelen her çocuk okula gider. 

 İlköğretim; bize, temel bilgi ve beceriler kazandırır. Okuma yazma 

öğrenmemizi sağlar. Bizleri ilgilerimiz ve yeteneklerimize göre yönlendirir. Daha 

sonraki öğretim basamaklarına ve yaşama hazırlar.  

 Biz öğretmenleriniz ve anne babalarınız olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler 

okuyacak, iyi birer insan olarak yetişeceksiniz. Yurdumuza yararlı bireyler 

olacaksınız.  

 Vatanımız, milletimiz, ailemiz ve kendimiz için başarılı bir öğretim yılı 

olmasını dilerim. 

 

Aşağıdaki Soruların yanıtlarını metne göre altlarındaki boşluklara yazınız. 

 

1. İlköğretim bizlere ne kazandırır? Yazınız. 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Yurdumuzda, okul çağına gelen her çocuk kaç yıl zorunlu olarak okumaktadır? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

3. İyi birer insan olmak ve yurdumuza yararlı birey olmak için ne yapmamız gerekir? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



                KENDİSİNE GÜVENMESİ GEREKEN ÖĞRENCİ 
       Zeliha ikinci sınıfta okuyan bir öğrenciydi. Zeliha’nın beş yaşında Kerem 
adında bir erkek kardeşi, yedinci sınıfta okuyan Emine isminde ablası vardı. 
Zeliha ikinci sınıfta okumasına rağmen akşam yatma vakti geldiğinde annesinin 
yanına gidiyor, uyuduktan sonra annesi onu kendi yatağına götürüyordu. Sabah 
ise annesi onu yatağından kaldırıyor, lavaboya götürüp kendi elleriyle Zeliha’nın 
ellerini ve yüzünü yıkıyordu. Kahvaltıda ise annesinin kendisine yemek yedirmesini 
istiyordu. Annesi ona yedirmeyince yemek yemiyordu. Okul kıyafetlerini annesinin 
yardımı olmadan giymek istemiyordu. Bu durum en çok annesi Hayriye Hanım ve 
ablası Emine’yi üzüyordu. Zeliha’nın bu durumu ablasının ve kendisinin servise geç 
kalmalarına neden oluyordu. Servisteki arkadaşları da bu durumdan hoşnut 
değildi.                     
     Zeliha okulda yeteneği olmasına rağmen kendisine tam güvenemediği için 
kendinden beklenen başarıyı gösteremiyordu. Öğretmeni ise Zeliha’ya çok 
güveniyor ve onun göstereceği başarıları dört gözle bekliyordu. Zeliha son 
zamanlarda gösterdiği gayretlerle başta öğretmeni ve annesini çok sevindirmişti. 
O günden sonra Zeliha eskisi gibi olamayacağını söyleyerek, kendince çeşitli 
kararlar aldı.     
               OKUDUĞUMUZU ANLADIK MI? 
1-)Sizce Zeliha’nın en büyük eksikliği nedir? 
…………………………………………………………………………………… 
2-)Zeliha’nın durumu kimleri üzüyormuş? 
…………………………………………………………………………………… 
3-) Çocuğunuzun böyle davranması sizi nasıl etkiler?Açıklayınız. 
(Annelere sorulacak) 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

4-)Sizce Zeliha o günden sonra ne gibi kararlar alarak değişmeye başladı? 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



VARLIK SAYISINI BELİRLEME 
1) Aşağıdaki varlıkları sayalım. Kaç tane olduğunu yanlarına önce sayıyla sonra yazıyla yazalım. 

 

 Sayı: ……………………………………… 

 Yazı: ……………………………………… 

 
 
 

 

 Sayı: ……………………….. 

 Yazı: ……………………….. 

 
 

2) Aşağıda verilen sayı kadar varlığı kutucuklara çizelim. 
 
 

 

 

 

 

 

3) Aşağıdaki yüzlük tabloda eksik bırakılan sayıları yazalım. 
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