
                                 

                                                     İLKBAHAR 
     İlkbahar gelmişti. Kırlar, papatyalar ve lalelerle bezenmişti. Gökyüzü masmavi ve pırıl 
pırıldı. Yusuf, Tekin ve Nuri, gösterişli bir uçurtma yapmak istiyorlardı. Para biriktirdiler. 
Gerekli araç ve gereçleri satın aldılar. Ertesi gün okul dönüşü, Tekinlerin evinde 
toplandılar. Uçurtmayı yapmaya başladılar. Uçurtmanın kağıt kaplama işini, Yusuf’la Tekin 
yapıyordu. Nuri, uçurtmanın kuyruğunu hazırlıyordu. 
       Uçurtma tam düşledikleri gibi oldu. İki yüzünü kırmızı kağıtla kapladılar. Üzerine 
üçünün adlarının baş harflerini yapıştırdılar. Kuyruk, gökkuşağı gibi renk renkti ve göz 
alıyordu.                                                                   Gülten DAYIOĞLU   
                                                               

1. 2. 3.  soruları metne göre yanıtlayınız. 
1.) Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
     A) Üç arkadaş uçurtma yapmak istediler            B) Olay ilkbaharda gerçekleşir. 
                          C) Çocuklar uçurtmayı tamamlayamazlar. 
2.) Uçurtmanın kuyruğunu yapan kimdir? 
    A) Nuri     B) Tekin    C) Yusuf 
3.) Çocukların yaptığı uçurtma için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? 
    A) İki yüzü kırmızı kağıtla kaplıdır.             B) Kuyruğu çok uzundur. 
                 C) Uçurtmanın üzerinde T,N,Y harfleri vardır. 
 

4.) “…………….. kuşlar, ……….ülkelere göç ettiler. “ cümlesindeki noktalı yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
       A) göçmen- sıcak       B) acıkan-kurak       C) güzel-serin 
 

5.) Koyun ile yün sözcükleri arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki kuş sözcüğü ile 
aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 
       A) yumurta         B) tüy   C) yem 
6.) “gelebiliyorum” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı hangisidir? 
   A) ge-le-bil-i-yor-um      B) gel-ebil-iyor-um         C) ge-le-bi-li-yo-rum 
 

7.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yer almamıştır? 
A) Murat sabahları erken kalkar. B)Hayvanat bahçesini gezdik. C) İzmir’e trenle gideceğiz. 
 

8.) Anadolu’da yiğitlik(   ) kahramanlık(    ) mertlik anlatan efsaneler çoktur(    )   
Yukarıdaki cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
konulmalıdır? 
        A) (?) (.) (, )       B) (,) (.) (?)        C) (,) (,) (.) 
9)“Canan simit al, karşıya geç, yanıma gel.”Cümlesinde kaç tane tek heceli sözcük vardır? 
   A) 1       B) 2        C) 3 
 

10.) “Ahmet Ali’den  …………………uzun olduğu için rahatlıkla üst rafa uzanabilmişti.” 
Cümlesinde (………………….) ile belirtilen kısma hangi kelimeyi getirmek uygun olacaktır? 
   A) daha         B) büyük      C) küçük  



 TÜMCELER KURALIM 
Karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı tümceler 
kuralım. 
* manzarayı- pencereden- hayranlıkla- görünen- seyretti 
…………………………………………………………………………… 
*oynamaya- bayılıyorum- arkadaşlarımla- oyun- parkta 
…………………………………………………………………………… 
*benim- yokmuş- kitapçıda-kitap- aradığım 
…………………………………………………………………………… 
*bahçesinde- okulun- rastladım- Mehmet’e- sabah- dün 
…………………………………………………………………………… 
*taşındılar- tayini- babasının- için- çıktığı- şehre- başka 
…………………………………………………………………………… 
*yeni- bozuldu- aldığımız- makine- çabuk- ne 
…………………………………………………………………………… 
 

BENZERLİK İLİŞKİSİ KURALIM:Sözcükler arasında benzerlik ilişkisi kuralım.           
    *uzun- kısa              * büyük - ……………….  

    *altın- sarı               * kömür - ……………….      

    *pamuk- hafif         * taş - ……………….. 

    *yaz - sıcak             *  kış - …………………… 

    *kavun- meyve       *marul - …………….. 

    *şoför- otomobil     * kaptan - ………….. 

    *uçak- hava            * tren - ………………. 

SÖZCÜKLERİ SÖZLÜK SIRASINA KOYALIM: 
1- ekmek- gözlük- fındık- kalem 
…………………………………………………………………………… 
2- defter- çorap- kalemtıraş- şapka 
…………………………………………………………………………… 
3- aslan- fare- tavşan- koyun 
…………………………………………………………………………… 



                                       
 
1 – Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2– Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- 30 gün süren ayları yazınız. 
……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

4- 31 gün süren ayları yazınız. 
……………………………………………………………… 
 

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

………………………………………………………… 
 

………………………………………………………… 
 
 

 

5- Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan 

yerleri uygun sözcük ve sayılarla 

doldurunuz. 

a) Bir gün  …….  saattir. 

b) Bir saat  …….  dakikadır. 

c) Bir saatte  …….   çeyrek saat vardır. 

d) Bir saat  …….  dakikadır. 

e) Saat üzerindeki kısa göstergeye 

………..……. denir. 

f) Saat üzerindeki uzun göstergeye 

…….……..……. denir. 

g) Bir hafta …………….   gündür. 

h) Bir yıl ………………….  gündür. 

ı) Bir yılda  ………..  hafta vardır. 

j) Bir ayda ………..  hafta vardır. 

k) Bir yılda ………. mevsim vardır. 

l) Bir mevsimde ……..  ay vardır. 

 

6- Aşağıdaki sorulardan doğru olanların 

başına  

“D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

(    ) Bir saatte 2 yarım saat vardır. 

(    ) Bir gün  12 saattir. 

(    ) İki haftada 17 gün vardır. 

(    ) Şubat ayı 4 yılda bir 29 gün çeker. 

(    ) Yelkovan saati, akrep dakikayı gösterir. 

(    ) Aralık ayı kış mevsiminin ayıdır. 

(    ) Akrep 4’ü yelkovan 12’yi gösterdiğinde 

saat 4’tür. 

(    ) Öğleden sonra 4’ü 16:00 olarak okuruz. 

 

7- Emir her gün 3 saat oyun oynuyor. Emir 

2 haftada kaç saat oyun oynamaktadır? 

 

 

 

 

      Dün      Bugün      Yarın 

               Salı         

            Perşembe        

            Cumartesi         

              Pazartesi        

            Çarşamba        

              Cuma        

  Önceki      Şimdiki      Sonraki 

          Ocak        

          Mart        

          Nisan        

       Temmuz        

          Ekim        

          Aralık        

          Şubat        

         Mayıs         

          Aralık        

        Haziran        

          Kasım        

         Ağustos         

        GÜN – HAFTA -  AY - YIL 



 
1.) Günde 3 saat ders yapan Hamza bir 
haftada kaç saat ders yapar? 
                    

                    
                    
                    
                    
                    
 
2.) Saat 14.30 da başlayan film 3 saat  
sonra bitmiştir. Film saat kaçta bitmiştir?  
                    

                    
                    
                    
                    
                    
 
3.) Eren ve Selen tatilde 5 günlüğüne 
anneannelerine gideceklerdir. Yolculuğa 
Cuma günü çıkacaklarına göre hangi gün 
evlerine döneceklerdir? 
                    

                    
                    
                    
                    
                    
 
4.) Sınıfımızdaki duvar saati 4 saat geri 
kalmıştır. Duvar saatimiz saat 09.00’u 
gösterdiğine göre saat kaçtır? 
                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
 
 
 

 

 

 
5.) Bugün günlerden perşembedir. 6 gün 
sonra doktora gidecek olan Ali amca 
doktora hangi gün gitmelidir? 
                   

                   
                   
                   
                   
                   
 
6.) Sinem Hanım haftada üç kez alışverişe 
çıkmaktadır. Sinem hanım bir ayda kaç kez 
alışverişe çıkmaktadır? 
                   

                   
                   
                   
                   
                   

7.)  
                   

                   
                   
                   
                   
                   
 
8.) Mehmet Emin çıktığı iş gezisinde bir 
aydan 5 gün daha az kalmıştır. Mehmet 
emin çıktığı gezide kaç gün kalmıştır?  
                   

                   
                   
                   
                   
                   
 

İki saat önce saat 
kaçtı? 


