1. SINIF
TÜRKÇE

SORULAR
1. Güneşli bahçelerden kimler
geçti?
a) bahar
b) çocuklar
c) kuzucuklar

3. Şiirde taze hayat olan nedir?
a) bahçeler
b) ağaçlar
c) bahar
4.Şiirin konusu nedir?

2. Kuzucuklar ne yapıyor?
a) seviniyor
b) eğleniyor
c) meliyor
5.Şiirde gürbüz olması istenen nedir?
a) çocuklar
b) ağaçlar
c) yavrular

a) hayvanlar
b) bahar
c) çocuklar

6.Aşağıdaki kelimeler kaç heceden oluşmuştur?
Televizyon

Ocak

Sandalye

Martı

Sözlük

Kereviz

Günlük

Balon

Konuk

7.Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız.

Kelebek
Mustafa

Mehmetçik
Sırt

Semih
Hastane

Enginar
Palamut

8.Aşağıdaki varlıkların hangisinde “e” sesi daha fazla bulunur?

A.

B.

C.

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sessiz harfle başlamıştır?
A. Anahtar
10.Aşağıdaki
yapılmıştır?

cümlelerin

B.Elektrik
hangisinde

A. istanbul’dan siirt’e uçakla geldi.
B. Fatih Ayaz halasına gitti.
C.Köpeğim Karabaş çok susamış

C.Balık
özel

isim

yazılırken

yanlışlık

11. Aşağıdaki cümlelerin harf, hece, sözcük sayılarını bulunuz.

CÜMLE

HARF SAYISI HECE SAYISI

Azra akşam bize gelecek.

20

9

SÖZCÜK
SAYISI
4

Ömer bisiklet sürdü.
Hatice resimleri sınıfa astı.
Beyza uyudu.
Berat, o akşam sinemaya gitti.

11.

He-li-kop-ter

vap-ur

o-to-büs

uç-ak

Yukarıda verilen sözcüklerden kaç tanesi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A. 2

B.3

C.4

12. Aşağıdaki cümlelerin sonuna hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
Eymen futbolu çok sever (

)

Atakan eve yalnız gider misin (

)

Çabuk buraya gel ( )
13.Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir?
A. Kahvaltıda yumurta yedim.
B. Kitap okudum.
C. Seni görmek için erkenden

14.Aşağıdakilerden hangisinde “pencere” kelimesi satır sonunda doğru
ayrılmıştır?
a)……pencere

b)…….pencere

c)………………pencere

15. Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre sıralayanız.
balık

Mustafa

okul

arı

Kemal

kitap

Atatürk

bilgi

çekirge

16. Okul açılana kadar bol bol kitap okuyacağım” cümlesinde kaç kelime
vardır?
A) 6

B) 7

C) 8

17. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız.

Tatil

Ta-til

Bebek

Atatürk

Genç

Çekirdek

Kanepe

Aslan

Asansör

Be-bek

18.Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlarını yazalım.
Zıt anlamı

Kelime

Kelime

Büyük

Islak

Uzun

Soru

Oğlan

Gece

Çirkin

Sabah

Genç

Uzak

Arka

Şişman

Doğru

Aşağı

Zıt anlamı

19.Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre sıralayanız. (6P)
zarf

Mala

pençe

yama

davul

rende

vana

Hasır

tırnak

20. Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? (3P)
A. Bu akşam en sevdiğim kitabı okuyacağım.
B. Bence sen de
C. Dün yemek yemedim.

Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım.
1. Okuduğunuz şiirin konusu nedir?

2. 23 Nisan’da ne kuruldu ?

3.Güzel yurdumuzu kim korudu?

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1.Kış bitince hangi mevsim gelmişti?

2.Çocuklar sokakta ne yapıyorlarmış?

3.Uçurtma neden çok yükselmemiş?

1. SINIF
MATEMATİK
SORULAR

VERİLMEYEN TOPLANANI BULMA

TOPLAMA İŞLEMİ PROBLEMLERİ
1.Bekir’in 3 tane kırmızı kalemi, 4 tane de kurşun kalemi var. Bekir’in kaç tane
kalemi vardır?

2. Evimizin bahçesinde 6 tane elma, 3 tane de kiraz ağacı var. Bahçemizde kaç
ağaç vardır?

3. Ali’nin akvaryumunda 3 tane kırmızı, 5 tane de sarı balık vardır.Akvaryumda
kaç balık vardır.

4. Bir parkta 7 kız, 8 de erkek çocuk vardır. Parkta toplam kaç çocuk vardır?

5.Bir kümeste 7 hindi, hindilerden 9 fazla da tavuk vardır. Kümeste kaç
tavuk vardır?

6. Meryem sabah 12, akşam 8 dakika kitap okudu. Meryem toplam kaç
dakika kitap okumuştur?

7. Selma’nın 4, Fatih’in 3 ve Mert’in 6 cevizi var. Üç arkadaşın toplam
kaç cevizi vardır?

8. Bahçede 1 tavuk, 1 keçi, 1 tane de inek vardır. Bahçedeki
hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır?

9. Sınıfımızda 7 kız öğrenci, kızlarda 3 fazla da erkek öğrenci vardır.
Sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır?

10. Kemal 6, Yusuf 9 yaşındadır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

11.Onur’un 9 tane bilyesi vardı. Ağabeyi, Onur’a 4 bilye daha verdi.
Onur’un kaç bilyesi oldu?

12.Akvaryumda 8 balık vardı.Babam 3 balık daha getirdi. Akvaryumda
kaç balık oldu?

13.Ayşe 8 ,ablası da Ayşe’den 5 yaş daha büyüktür.O halde Ayşe’nin
ablası kaç yaşındadır?

14.Okan’ın 9 topacı vardı.Pazardan 5 topaç daha aldı.Okan’ın kaç
topacı oldu?

15. 6 ’nın 4 fazlası kaçtır ?

16.Bir otobüste 6 yolcu vardı. Durakta 6 yolcu daha bindi.Acaba
otobüste kaç yolcu oldu ?

17.Berk mağazadan 2 tişört aldı. 3 tişörtü de evde var. Berkin toplam
kaç tişörtü oldu?

18.Emine sabah 8 şeker yedi. Akşam da 6 şeker yedi. Emine kaç
şeker yedi?

19.Beril’in 7 silgisi var. 5 silgi de ablası verdi. Berilin toplam kaç silgisi
oldu?

20.Sınıfımızda 9 tane erkek, 9 tane de kız öğrenci bulunmaktadır.
Sınıfımızda toplam kaç öğrenci bulunmaktadır?

21.Ali sabah 9 üzüm yedi. Akşam da 7 üzüm yedi. Ali toplam kaç üzüm
yedi?

22.Mert’in 8 kalemi var. Annesi 6 kalem aldı. Mert’in kaç kalemi oldu?

23.Bir sepette 6 tane elma, 7 tane armut ve 3tane de nar vardır.
Sepetin içerisinde toplam kaç tane meyve vardır?

24.Bizim Kümeste 8 tane tavuk, 6 tane de civciv vardır. Acaba bizim
kümeste toplam kaç tane hayvan vardır?

25. 2 sandalyenin toplam kaç ayağı vardır?

26. Bir kitabın 7 sayfasını okudum, 9 sayfasını okumadım. Kitabım
toplam kaç sayfadır?

27. Ben 7 yaşındayım. Ablam benden 3 yaş büyüktür. Ablam kaç
yaşındadır?

28. Bir sınıfta 8 kız vardır. Erkekler, kızlardan 1 fazladır. Sınıfta kaç kişi
vardır?

29. Bir kutuda 4 yeşil top vardır. Mavi toplar, yeşil toplardan 5 fazla ise
kutuda toplam kaç top vardır?

30. Metin 8 yaşındadır. Ekrem, Metin’den 5 yaş büyüktür. Ekrem kaç
yaşındadır?

31.Bahçemde 7 lale vardır. Güller, lalelerden 8 fazla ise bahçemde kaç
gül vardır?

32. Kitaplığımda 6 öykü kitabı vardır. Romanlar, öykü kitaplarından 7
fazladır. Kitaplığımda kaç roman vardır?

33. Benim 5 liram vardır. Ahmet’in, benden 3 lira daha fazla parası
vardır. Ahmet’in kaç lirası vardır?

34. 4 kırmızı kalemim vardır. Siyah kalemlerim, kırmızı kalemlerimden
3 fazla ise kaç siyah kalemim vardır?

35. Şükran 9 yaşındadır. Ceylan Şükran’dan 4 yaş büyüktür. Ceylan
kaç yaşınadır?

1. SINIF
HAYAT BİLGİSİ

KİŞİSEL BAKIM
Sağımız için kişisel bakım çok önemlidir. Kişisel bakımımızı yaparken elektrik,
su, sabun gibi kaynakları da tutumlu kullanmalıyız.
Kişisel bakım denilince banyo yapmak,saçlarımızı taramak,diş fırçalamak,
tırnaklarımızı kesmek,ayakkabı ve kıyafetlerimizi temiz tutmak aklımıza
gelmelidir.
Kişisel bakım bakım malzemelerinin başlıcaları da,sabun,tarak,havlu,diş
fırçası,tırnak makası...

SAĞLIĞIMIZ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Kişisel bakımımızın yanında sağlımız için yapmamız gerekenler:
•
•
•
•

Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz.
Aşı olmalıyız.
Belli aralıklarla diş hekimine gidip diş kontrollerimizi yaptırmalıyız.
Hastalandığımızda doktora gitmeliyiz. Doktorun söylediklerini aynen
yapmalı, verdiği ilaçları düzenli kullanmalıyız.
• Spor yapmalıyız.
• Mevsime uygun giyinmeliyiz. Sıcaksa ince, açık renk; soğuksa kalın ve koyu
renk giysiler giymeliyiz.

SAĞLIKLI BESLENME
Sağlıklı yaşam için doğru beslenmek son derece önemlidir. Su temel
içeceğimiz.
Büyümemiz,kemik ve diş sağlığı için gerekli olan besinler:Süt ve süt
ürünleri yani süt, yoğurt, peynir, ayran, tereyağı...
Büyüme çağındaki çocukların mutlaka tüketmesi gereken besinler: Et,
tavuk, balık ve yumurta...

Direncimizi arttıran ve bizi hastalıklara karşı koruyan besinler: Elma,
armut, şeftali, erik; ıspanak, kabak, domates, biber gibi meyve ve
sebzeler.
Bize enerji veren besinler: Ekmek, makarna, bulgur, pirinç, ceviz, badem,
fındık gibi ürünler, yararlı yiyeceklerdendir. Ancak ekmek ve makarna gibi
be- sinlerin fazla tüketilmesinin şişmanlığa yol açtığı unutulmamalıdır.
Sağlıksız besinler: Asitli içecekler, cips, çikolata, bisküvi gibi besinlerin
tüketilmesi sağlığımıza zarar verir. Bu besinler şişmanlığa yol açar ve bazı
hastalıklara sebep olur. Ayrıca paketsiz ve açıkta satılan gıdalar da sağlıklı
değildir.

ÖĞÜNLERE UYGUN BESLENME
Kahvaltıda; peynir, zeytin, yumurta, bal veya pekmez, tereyağı, ekmek tüketmeliyiz.
Süt veya taze sıkılmış meyve suyunu da kahvaltıda içecek olarak
tüketebiliriz.
Öğle ve akşam yemeklerinde; çorba, salata, sebze yemeği, yoğurt, et,
pilav, makarna, ekmek tüketilir. Bu öğünlerde ayran, hoşaf gibi içecekler
tercih edilmelidir. Öğünlerimizde meyve de bulundurmalıyız.
Ana öğünlerin dışında, ara öğün olarak okulda beslenme saatimiz
vardır. Beslenme çantamızda sandviç, ev yapımı kek, poğaça, börek
türlerinden sadece biri bulunmalıdır. İçecek olarak süt ya da ayran tercih
edilmelidir. Ayrıca bir avuç kuruyemiş ve bir meyve, beslenme çantamızda
bulunması gerekenlerdendir.
Öğünlerimizde hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklı yiyeceklere yeterince
yer vermeliyiz.

YİYECEK HAZIRLIYORUZ
Büyüklerimizin bilgisi,desteği ve gözetiminde kendimize yiyecekler
hazırlayabiliriz. Kendimiz için yemek hazırlarken ortamın temiz ve düzenli
olması gerekir.
Kendimize yiyecek hazırlarken temizlik kurallarına dikkat ettiğimiz gibi
güvenliğimize de dikkat etmeliyiz. Kesici alet kullanmamalıyız. Ocak ve

fırından uzak durmalıyız. Yiyecek hazırlamaya başlamadan önce ve yemekten
önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız.

GÖRGÜ KURALLARINA UYGUN YEMEK YİYORUZ
Yemek yerken dikkat etmemiz gereken kurallar var.Bu kurallara, görgü
kuralları denir.
Başlıca görgü kuralları şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yemeğimizi oturarak yemeliyiz.
Yemeğe başlamadan önce yemek duası etmeliyiz.
Yemek yerken konuşmamalıyız.
Yemeğimizi çiğnerken ağzımızı kapalı tutmalıyız.
Yemeğimizi yerken dikkatli olmalıyız. Üstümüze ve masaya dökmemeye
özen göstermeliyiz.
Yemeğimizden birine ikramda bulunurken elimizi yemeğe değdirmemeliyiz.
İkramımızı, yemeğin bulunduğu tabakla yapmalıyız.
Yemek yerken peçete kullanmalıyız.
Tabağımıza yiyeceğimizden fazla yemek almamalıyız.
Tabağımıza aldığımız yemeği bitirmeliyiz.
Ekmek israfından kaçınmalıyız.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINI DOĞRU KULLANIYORUZ
Hepimizin evinde, televizyon, bilgisayar, telefon,radyo, gazete gibi araçlar
bulunur. Bunlar kitle iletişim araçlarıdır.
Kitle iletişim araçlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken kurallar
vardır.Bu kuralların başlıcaları:
Televizyon izlerken:
Gün içinde okul, ders tekrarı, oyun ve evdeki sorumluluklarımızın
dışında kalan zamanlarımızda televizyon izleyebiliriz. Televizyon izlerken
ailemizin belirlediği süreyi aşmamalı, onların uygun gördüğü
programları izlemeliyiz. Göz sağlığımızı korumak için televizyonu uzaktan
seyretmeliyiz.

Bilgisayar kullanırken:
Genel Ağ aracılığıyla haberleşme, araştırma, eğlence gibi amaçlarla kullanılan
bir kitle iletişim aracıdır. Bilgisayarı mutlaka büyüklerimizin onayladığı süre
kadar kullanmalıyız. Genel Ağ’da büyüklerimizin izin verdiği sitelerden
yararlanmalıyız. Bilgisayar kullanırken sandalyeye tam yerleşmeli ve dik
oturmalıyız. Bilgisayar ile aramızda uygun mesafe bırakmaya dikkat
etmeliyiz.
Telefon kullanırken:
Telefonu, iletişim amaçlı kullanmalıyız. Konuşmalarımızı uzun
tutmamalıyız. Telefonu da büyüklerimizin gözetiminde kullanmalıyız.
Notebook(Notbuk) kullanırken:
Notebook (notbuk), tablet gibi araçları da büyüklerimizin gözetiminde
kullanmalıyız.
Gazete ve dergi kullanırken:
Gazete ve dergiler de kitle iletişim araçlarındandır. Yaşımıza uygun gazete ve
dergileri ailemizin gözetiminde alabiliriz.
Kitle iletişim araçlarını kullanırken büyüklerimizin önerdiği süreyi
aşmamalıyız. Bu tür araçlarla fazla zaman geçirmemeliyiz.

Aşağıdaki soruları dikkatli oku ve cevapla.
1.Sağlıklı olmak için tırnaklarımı
keserim.
A. Doğru

B. Yanlış

2.Dengeli beslenirim.
A. Doğru

B. Yanlış

3.Kirli yerlerde oynarım.
A. Doğru

B. Yanlış

4.Dişlerimi iki günde bir fırçalarım.
A. Doğru

B. Yanlış

5.Açıkta satılan yiyecekleri yerim.
A. Doğru

B.Yanlış

6.Hangi yiyecek
A .kola B. elma C. cips
7.Dişlerimizi günde kaç kez
fırçalamalıyız.
A. bir kere B. iki kere C. beş kere

8.Aşağıdaki çocuklardan hangisinin yaptığı doğrudur?
A.Tırnaklarım uzarsa keserim.

B. Kirli yerlerde oynarım.

C. Dişlerimi fırçalamam.
9.Sağlıklı olmak için ..........................yaparım. Boş bırakılan yere ne
gelmelidir?
A. ders

B. spor

C. Çalışma

10. Sağlıklı beslenmek için hep aynı şeyleri yerim.
A. Doğru

B.Yanlış

11. Açıkta satılan yiyecekleri yemem.
A.Doğru

B.Yanlış

12. Annem o gün ne hazırlamışsa onu yerim.
A. Doğru

B. Yanlış

13. Meyve ve sebzeler bizim için yararlıdır.
A. Doğru

B. Yanlış

14. Sürekli şekerli besinleri yerim.
A. Doğru

B. Yanlış

15.Hangi çocuk sağlıklı beslenmektedir?
A.Kola cips yerim.

B.Meyve ve sebze yerim.

C.Asitli içecek içerim.
16. Aşağıdaki besinlerden hangisi hayvansaldır?
A. zeytin

B. Patates

C. Bal

17.İnekler bize süt verir.Aşağıdakilerden hangisi sütten yapılmaz.
A. Peynir

B. Yoğurt

C.Yumurta
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Ömer bisiklet sürdü.
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7
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Hatice resimleri sınıfa astı.
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Beyza uyudu.
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5
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Berat, o akşam sinemaya gitti.

24
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Azra akşam bize gelecek.
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2.balık

3. Mustafa

3.okul

1.arı
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Aslan
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Büyük

Küçük
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Uzun

Kısa

Soru

Cevap

Oğlan

Kız

Gece

Gündüz

Çirkin

Güzel

Sabah

Akşam

Genç

Yaşlı

Uzak

Yakın

Arka

Ön

Şişman

Zayıf

Doğru

Yanlış

Aşağı

Yukarı

19-

20-B

3.zarf

3.Mala

1.pençe

2. yama

1.davul

2.rende

1. vana

2. Hasır

3.tırnak

23 NİSAN
1-23 Nisan

2-Millet Meclisi

3-Atatürk

UÇURTMA
1-İlkbahar

2-Oyunlar oynuyor,uçurtma uçuruyorlardı 3-İp kısa olduğu için

UÇMAKTAN KORKAN UĞUR BÖCEĞİ
1-)C

2-B

3-C

4-A

İLAYDA
D-Y-Y-Y-D
1-B 2-A 3-C 4-A 5-C

SORU CEVAP
1-Oğuzhan, Parkta
3-Sezer, Mart ayında
5-Yazın, Tatile gidecek

2-Salih ile Fatih, Kitap
4-Ersan, Çantasını unuttu
6-Ömer’in, İki balığı var
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