
HAYAL OYUNU OYNAYALIM 
     Her soru için en az iki yanıt yazalım. 
     Onur parka gidiyor. Orada ne yapacak? 
 1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…. 
 

     Okan kıra gidiyor. Orada hangi çiçekleri toplayacak? 
 1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…. 
 

     Nuran Teyze pazara gidiyor. Neler satın alacak? 
 1-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…. 
 

 
NELER SORUYORLAR? 

    Verilen yanıtlara göre soruları bulalım yazalım.  
 Örnek:  Öğretmen: -- Atatürk nerede doğdu? 
          Çocuk    : -- Atatürk Selanik’te doğdu. 

1. Anne  : -- …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
Çocuk :  -- Öğretmen bugün ödev vermedi. 
 

  2- Orhan : -- ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
      Cenk   : -- Bu ayakkabıyı yeni aldık. 
 

  3-  Işıl   : -- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
      Duygu: -- Balığımın adı Bıcırık. 
 

  4- Anne  : -- ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
      Çocuk  : -- Köfte ve makarna yapacağım. 
 

  5- Baba  :  -- ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
      Çocuk :  -- Evet babacığım, derslerimi bitirdim. 
 

  Soru tümcelerinin sonuna soru işareti (?) koyduk mu? 
                                                        
 



 
                    KALEMLERİM 
Yeşiliyle çimen 
Yaptım kuzuma. 
Sarısıyla ayva 
Yaptım dal dal. 
Kırmızıyla 
Al yıldızlı bayrağımı 
Al al… 

 
Anne yazdım, 
Baba yazdım, 
Defterime sizinle. 
Hiç unutur muyum?  
Kalemlerim 
Sizi ben… 

         
       (Aşağıdaki ilk 6 soruyu şiire göre cevaplayınız.) 
1-) Şair ne renk çimen yapmış? 
 A) yeşil B) kırmızı    C) sarı 
 

2-) Şair, kime çimen yapmış? 
   A) ineklere    B) keçilere    C) kuzusuna 
 

3-) Şair sarı boya ile hangi meyveyi yapmış? 
   A) limon    B) ayva      C) armut 
 

4-) Şair, bayrağı ne renk ile boyalamış? 
 A) mavi B) kırmızı  C) yeşil 
 

5-) Şair defterine ne yazmış?  
A) babaanne – büyükbaba  B) abla – dayı    C) anne – baba  
 

6-) Şair, şiirinde neyi hiç unutamadığını söylüyor? 
 A) kalemlerini    B) kuzusunu    C) defterini 
 

7-) Hangi cümlede “mi” soru eki yanlış yazılmıştır? 
  A) Emre, bugün okula geldi mi?       B) Elini yıkadınmı?   
             C) Ödevini yaptın mı? 
 

8-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ek kullanılmıştır?   
A) Kalemimi okulda kaybettim          B) Babam Ankara’dan geldi. 
                   C) Ödevlerimi yeni bitirdim. 
 

 
 



 
9-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru yazılmıştır? 
A) Ali ve metin henüz okula gelmediler.   B) Yeni Yemek yedim? 
              C) Senin kaç bilyen var. 
 

10-)“Bu yıl tatile …………… gideceğiz.”Cümlesinde noktalı yere hangi kelime 
gelmelidir? 
    A) ben             B) erken            C) hiç 
 

11-) Aşağıdakilerden hangisi özel addır? 
    A) okul        B) sınıf       C) Erkan 
 

12-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? 
    A) son-bah-ar   B) ok-u-la        C) öğ-ren-ci 
 

13-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır? 
    A) ıs- pan -ak   B) dom-a-tes      C) pı-ra-sa       
 

14-) Aşağıdakilerden hangisi alfabemizin yedinci harfidir? 
    A)  F         B)  G             C)  Ğ                 
 

15-) “Ben kahvaltımı yapmadan okula ……….. .” Tümcesini en iyi 
tamamlayan kelime aşağıdakilerden hangisidir? 
    A) giderim         B) gitmem     C) koşarım 
 

16-) Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?   
    A) Ağaç    B) Evler       C) Kuşlar         
 
17-) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini 
gösterir?     
    A) virgül             B) kesme işareti       C) nokta        
 

18-) Aşağıdakilerden hangisinin ilk harfi daima büyük yazılır? 
   A) hayvan isimleri     B) ağaç isimleri       C) kişi isimleri 
 

19-) “Orman” kelimesinin çoğul biçimi hangisidir?  
    A) ormanın           B) ormanda          C) Ormanlar         

 
 

 



 

PROBLEMLER 
1) Sınıfımızda 17 öğrenci vardır. 8 tanesi kız olduğuna göre, sınıfımızda kaç erkek öğrenci 
vardır? 
 
 
2) Bir kümeste 13 hayvan vardır. Bunlardan 4 tanesi tavuk olduğuna göre kaç tanesi 
hindidir? 
 
 
3) 10 sayısının 7 eksiği kaçtır? 
 
 
 
4) Beyza 14 sayfa olan öykü kitabının 6 sayfasını okudu. Okumadığı kaç sayfası kaldı? 
 
 
 
5) Bir ağaçta 16 tane kuş vardı. 9 tanesi uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı? 
 
 
 
6) Bir manav 12 kilogram narın 3 kilogramını sattı. Kaç kilogram narı kaldı? 
 
 
 
7) Sınıfımızda 13 pencere vardır. 7 tanesi kırıldı. Geriye kaç sağlam pencere kaldı? 
 
 
 
8) Bahçemize 17 fidan diktik. 13 tanesi kurudu. Geriye kaç fidan kaldı? 
 
 
 
9) Ablam 14 yaşındadır. Ben ablamdan 8 yaş küçüğüm. Ben kaç yaşındayım? 
 
 
 
10) Bir satıcı 20 yumurtasının, 9 tanesini sattı. Geriye kaç yumurtası kaldı? 
 

 


