
 



CUMHURİYET 
     Bugün öğretmenimiz cumhuryetin nasıl bir yönetim şekli olduğunu 
anlattı. Cumhuriyet; halkın kendi kendini yönetecekleri temsilcileri seçmesi 
demekmiş. Yani halkın kendi kendini yönetmesiymiş. 

''Cumhuriyet  Özgürlük Demek'' şarkısını dinledik. Bayramda bu şarkıyı 
söyleyeceğiz. Eve gelince anneme babama da şarkıyı söyledim. Çok sevdiler. 

Her yıl 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyormuş. 
Bu yıl ilk defa bayram kutlamasına katılacağım için çok mutluyum. Mustafa 
Kemal Atatürk sayesinde cumhuriyete kavuştuk. Cumhuriyete kavuşmak için 
Kurtuluş Savaşı verilmiş. Türk halkı Atatürk'ün komutanlığında savaşı 
kazanmış. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. 

1. Metin kaç tümceden oluşmuştur?
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

2. Cumhuriyet ne demekmiş?

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3. Çocuk eve gelince ne yapmış?

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4. Cumhuriyete kavuşmak için hangi savaş yapılmıştır?
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

5. Cumhuriyete kimin sayesinde kavuştuk?

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

6. Cumhuiyet Bayramı her yıl ne zaman kutlanıyor?

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

7. Metnin ilk tümcesi kaç sözcükten oluşmuştur?

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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EŞLEŞTİRME
Cumhuriyet sözcüğü kaç hecelidir? (  )  
Cumhuriyet Bayramı kaç ekimde kutlanıyor?   (  ) 
Çocuğun kaçıncı bayram kutlamasıymış?      (  )  
Atatürk sözcüğünde kaç tane sesli harf vardır? ( ) 
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Okuduğumu Anlıyorum :)



Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını ailenizden yardım alarak bulunuz. 
Karşılarına yazalım. 
Kelime ıt anlamlısıZ  Kelime Zıt Anlamlısı 
büyük soru 
uzun gece 
ileri sabah 
çirkin uzak 
genç aşağı 
arka şişman 
doğru ıslak 

A
- - - -

 a    

A

 

A

A

A

A

açmak alt 
iyi hızlı 
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NOKTALAMA İŞARETEİ



 Aşağıda karışık olarak verilen olayları, oluş sırasına göre numaralandırınız. 

* (   )  Dedemin bahçesine vardık.  (  )  Tatlı elmalar topladım. 
 (  )  Ağaca çıktım.  (  )  Erkenden yola çıktık.  

 (  )  Yaz  geldi * (   )  Meyveler olgunlaştı

 (  )  Annem reçel yaptı   (  )  Vişne ile toz şeker aldık

* (   )  Parasını bulamadı  (  )   Çantasına baktı. 

 (  )  Ağlamaya başladı. 

*(  )  Yusuf  hasta oldu.
(  )  İlaç içti, iyileşti.

 (  )   Parasını almadan evden çıktı 

 (  )  Yusuf  oynarken terledi.   
 (  )  Terli terli  su içti.   

( 4 )  Dişlerimi fırçaladım. 
( 3 )  Kahvaltımı yaptım. 

  ( 1 )  Sabah uyandım.   

 ( 2 )  Elimi yüzümü yıkadım. 

AAşağıdaki kelimeleri cümle içinde kullanalım. 

10 Kasım

Atatürk

Vatan

Bayrak

Okul

OLAYLARI  OLUŞ  SIRASINA  KOYMA

   Olayları ve durumları anlatırken gerçekleşme sırasına koymaya  olayların oluş sırası  

denir . Olayları sıraya koyarken, olaylardan önce ne olmuş? Sonra ne olmuş? Daha  

sonra  ne olmuş?  gibi sorulara cevap ararız.

Örnek: Olayları oluş sırasına koyunuz.  Parantez içlerine sıra numarasını yazınız. 
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ANNEM 

Annelerin en güzeli, 
Sensin, benim güzel annem. 
llık esen bahar �eli, 
Sensin, benim güzel annem. 

Güneş �üzlü, al tın kalpli, 
Ağır başlı. tatlı dilli, 
Meleklerin esi sanki 
Sensin, benim güzel annem. 

Açan çiçek, çağla�an su, 
Gülümse�en engin du�gu.
Evimizin mutluluğu 
Sensin, benim güzel annem.

   BENİM  CANIM  ANNEM
Evimizde en çok çalışan kişi annemdir. Gün bo�unca hiç durmaz. 

Kahvaltı hazırlar, �emek �apar, çamaşır �ıkar ve temizlik �apar. Bizimle ilgilenir. 
Bizler de biraz olsun annemin �ükünü hafifletmek için ona �ardım ederiz. 

Annem çok fedakar bir kadındır. Her zaman bizim i�iliğimizi düşünür. Bizi 
karşılıksız sever. Anneler gününde ona ne hedi�e alsam az gelir. Anneme sorsak, 
onun için en güzel hedi�e ona olan sevgimizdir. Canım annem, seni çok sevi�orum. 
Anneler günün kutlu olsun.

Aşağıdaki şiiri defterine yaz ve annene oku
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Anne de�ince aklına gelen 5 
kelime�i  �azar mısın? 

1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ........................................................ 1 
1 2 ............................. .............. 1 
1 1 
1 3 ................................................

1 
1 1 
1 4 ...................................................... 1 
1 1 

  5 .....................................................

1
Annen  için  bir  şiir 

 
yazar mısn? 1

1 
1 A............................................................ 1
1 1 
1 N............................................................ 1 
1 1 
1 N............................................................ 1

ı E............................................................ ı 
1 1 
1 M ............................................................ 1 
1 1, __________ 1', ____________1' 

-__________  __
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SELİN’İN KUKLASI 

Selin bir saatten beridir odasından çıkmıyordu. Annesi, Selin’in 
odada ne yaptığını çok merak etti. Odaya girdiğinde Selin’i ağlarken 
buldu. Ne olduğunu sordu. Selin, bir ipli kukla yaptığını ama bir 
türlü oynatamadığını söyledi. 

Annesi kuklayı biraz inceleyince gülümsedi. “İpleri yanlış yerlere 
bağlamışsın. Eğer doğru bağlamazsan, eklemler oynamaz.“ dedi. 
Selin, eklemin ne olduğunu bilmiyordu. Annesi ona eklemin ne 
olduğunu anlattı. Siz de eklem ne demektir öğrenmek istiyorsanız? 
Siz de ailenize, eklemin ne olduğunu sorup öğrenebilirsiniz. 

 Sevgili çocuklar, hecelere ayırmayı öğrenmiştik. Heceler de kelimelerin eklem  yerleri 
gibidir.  Eğer kelimeleri doğru yerlerden hecelerine ayırmazsanız,  kelimeleriniz de tıpkı 
Selin’in kuklası gibi bozulmuş olur. 
Hadi öncelikle aşağıdaki kelimeleri, örnekteki gibi, hecelerine ayırarak, tekrar yapalım. 

Aşağıdaki kutularda yazan kelimeleri inceleyelim. Satır sonuna gelindiğinde 
sığmayan sözcüklerden doğru yerden kesilmiş olanların altındaki daireyi boyayınız

...........................ol- 
mayacaktı. 

.......................gele- 
medim. 

...........................ıs- 
ırdım. 

……………… bilgis- 
ayar 

..........................pa- 
tatesli. 

........................oku- 
lumuz. 

Kelimeleri doğru yerlerden hecelerine ayırmanın önemini anlamışsınızdır umarım. 
Bazen yazılarımızı yazarken kelimeler satır sonuna sığmayabiliyor. O 
zaman siz de benim gibi kelimelerinizi nereden keseceğinize dikkat 
etmelisiniz. Satır sonuna sığmayan kelimeler her zaman 
hecelerinden kesilir. Yoksa kelimenizi anlamsız hale getirirsiniz. 
Unutma satır sonunda tek harf bırakılmaz.  

Eklemleri  ek-lem-le-ri Çantandaki 
Paralardan Kucakladık 
Kemiklerimiz Kestiğimiz 
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ekmek – aldım – marketten 

aferin – öğretmen – dedi – bana 

maçı – futbol – yaptık – bahçede 

peynirli– yaptı – annem – börek 

ders – akşam –Talha– çalıştı 

Halil– kaybetti – kalemini – kırmızı 

yeni – aldı – babam – bisiklet 

Adana'ya – bugün – gidecek – annem

benim – doğum – bugün – günüm 

Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler oluşturunuz.

ödevimi – yaptım – sabah   top – çocuklar – oynadı

şarkı – yeni – öğrendim – ben 

muz – çilek – pazardan – aldık 

çok – gitti – hızlı – araba 

 …………………………............... 

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

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

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

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

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

 ..…………………………............. 

…………………………...............

 ..…………………………............. 

Aşağıdaki cümlelerin yazılışında yanlışlıklar yapılmıştır. Doğru yazılışlarını altlarına yazınız. 

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

 Antalyadan dönen ayşeyi karşılamaya gittik? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. .............................................................................................................
    İrem zıt anlamlı kelimeleri Çok iyi biliyor. 
………………………………………………………………………………………………………………………............................ ..................................................................................

 Okul müdürümüz İbrahim bey sınıfımızı ziyaret etti. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ........................................................................................

 Keremin ankaradaki dayısı gelmiş?
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Hızlı Evli Eksi Gece Eski 

Aşağı Kalın Erken Tembel Temiz 

Si�ah Korkak Dolu Dost Kapalı 

Genç Ba�at Sabah Ucuz Son 

Alt 
'' 

Sıcak Ünce Var Giris 

X u C i K G E ç L i L K H s o G u K B i

Q D E y A ş L 1 i V D i C D E i N C E C 

K T s u L D F L J y z X A u y o K A D L

Q R u L H y J p V Q A R s A R T 1 ç Ü w

Q p R C o u T A R y T A z E L p H 1 ş T

E M Q D z K B H J B K p 1 w F L X K M u

T J (Y A V A s. � 
" A M K B B p N B o ş p A i

G V ç F i R y L p F D X s o N R A N N z
.. 
u R 1 G V 1 o 1 Q Q i G H T X D V w F C

N C K X R D B E K A R w D N Q G E s L z 

D D 1 s i y y D N N y y T K T i F w L R 
.. .. 
u J ş u s T M T N C E G F J B E y A z C

z ç A L 1 ş K A N N N s F H A K ş A M M 

y w H E A o E X T R i o E E H J N y R F 

o u G s M K
. 
1 R L 

. 
1 A M D o V p V 1 Q G

M w B A V w N M s B y y C y z p p B z s 
� 

7



1. SINIF
TÜRKÇEE

1. SINIF TÜRKÇE

Soru  1:   

A) B) C)
Soru  2:    

A)  
B)  
C)  
Soru 3: 

A) B) C)

Soru 4: olmaz
A)   . B)  C)  

TÜRKÇ
Ç

YAZ 
Yaz mevsimi çok sıcaktır. İlkbahardan sonra yaz mevsimi başlar. Haziran, temmuz ve 

ağustos ayları yaz mevsiminin aylarıdır. Yaz mevsiminde ağaçlar meyve verir. Okullar haziran ayında 

tatil olur. İnsanlar bu mevsimde tatil yapmaya giderler. Bu yüzden herkes yaz  mevsimini çok sever. 

 

Soru 5:  

A)   B) Dedem ekmek D)Ali bisiklete bindi

Soru 6:       

A) -yon- B) -yo- C) -myo-

Soru 7:  Cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 

A) B) C)

Soru 8: ‘’   

A) 12 B) C) 16
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Aşağıda yanlış verilmiş tümcelerin 

doğrusunu altlarına yazın.

 Verilen görsellerin isimlerini alttaki 
kutucuklara yazın.

 Aşağıdaki kelimelerin sesli ve sessiz harf 
sayısını yazın.

Aşağıda karışık halde verilen hecelerden elde 
edilen sözcükleri yazın.

1. SINIF
TTÜRKÇE

11. SINIF TÜRKÇE
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1. SINIF
MATEMATİK 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ 

1. SINIF MATEMATİK

 bütün çilek  bütün pizza       bütün pasta   bütün simit   

 Yarım: Bir bütünün iki eş parçasından her birine yarım denir. 

   büt       ün       ar    m     ut                                                                Not: Bir bütünden iki yarım elde edilir.

Aşağıda verilen yarımların kaç bütün ettiklerini örnekteki gibi altlarına yazınız.  

yarım armut yarım armut

 …2….  yarım   ….1….  bütün  eder.  …..….  yarım   …..….  bütün  eder. 

    …..….  yarım   …..….  bütün  eder.  …..….  yarım   …..….  bütün  eder. 

     …..….  yarım   …..….  bütün  eder.  …..….  yarım   …..….  bütün  eder. 

KESİRLER 

 Bütün: Bir varlığın kendisine bütün denir. 

10
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1. SINIF MATEMATİK

Aşağıda verilen yarımların kaç bütün 
oluşturduklarını yazınız. 
2 yarım ……………. bütün eder. 
8 yarım ……………. bütün eder. 
4 yarım ……………. bütün eder. 
6 yarım ……………. bütün eder. 

Aşağıda verilen bütünlerin kaç yarım 
oluşturduklarını yazınız. 

6 bütün ……….…….. yarım eder. 
7 bütün ……….…….. yarım eder. 
6 bütün ……….…….. yarım eder. 
4 bütün ……….…….. yarım eder.

Aşağıdaki bütünlerin kaç yarım 
ettiklerini altlarına yazınız. 

Aşağıda verilen bütünlerin kaç 
yarım oluşturduklarını yazınız. 
2 bütün ……….…….. yarım eder. 
5 bütün ……….…….. yarım eder. 
4 bütün ……….…….. yarım eder. 

….. yarım = ……... bütün eder. 

5 bütün = ……... yarım eder. 

      

….
           

 
       

büt
           

ün 
 

= ……... yarım eder. 

….. yarım = ……... bütün eder. 

…. bütün = ……... yarım eder. 

….. yarım = ……... bütün eder. 

….. yarım = ……... bütün eder. 

Aşağıdaki yarımların kaç bütün 
ettiklerini altlarına yazınız. 
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TTAM SAATLER

YARIM SAATLER
Yarım saatlerde yelkovan y  gösterir.

Yarım saatlerde akrep iki sayının a or a n  
gösterir.

Saatlerdeki uzun kola yelkovan denir.

Saatlerdeki k a kola akrep denir.

a aa ler e akrep ay n n  üzerinde, yelkovan ise 
12’nin üzerinde olur.

ar  saa ler u uk diye okunur

D Y

D Y

D Y

D Y

Yar  saa ler u uk diye okunur

Yar  saa lerde yelkovan 12’yi s erirD Y

D Y

aa lerdeki k sa kola yelkovan denir

aa lerdeki uzun kola akrep denir

a  saa lerde akrep ep 12’yi s erir

Yar  saa lerde yelkovan ’y  s erir

a  saa lerde akrep say n n üzerindedirD Y

D   Y  

� a daki i adeler do ru ise D , yanl  ise Y  ar ini oyay n z
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Saatleri okuyup alttaki kutulara yazınız.

      

      

      

      

      

      

Kutularda belirtilen saatleri çiziniz.

      

07:30   11:30   06:30   11:00

      

10:00   03:00   04:00   02:00

      

05:30 12:30 06:00 07:30
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1. SINIF MATEMATİK

GEOMETRİK ŞEKİLLER

Aşağıdaki geometrik şekillerin ismini, köşe ve kenar sayısını yazınız.
 

köşem vardır. 

kenarım vardır. 

köşem vardır. 

kenarım vardır. 

köşem vardır. 

kenarım vardır. 

köşem vardır. 

kenarım vardır. 

Aynı geometrik şekilleri aynı renge    boyayınız. Sayınız.

Kare 

Üçgen 

Çember 

Dikdörtgen 
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1. SINIF MATEMATİK

1.) Nilay tokalarından 4 tanesini 
Duru’ya verirse 8 tokası kalıyor. 
Nilayı'ın başlangıçta kaç tokası vardı?

2.) Zeynep 6 elma topladı. Hira, 
Zeynep’ten 2 tane eksik elma topladı. 
İkisi toplam kaç elma toplamıştır?

3.) Yunus'un 18 oyun kartı vardı. 3 
tanesini kaybetti. 4 tanesini de 
arkadaşına verdi. Yunus'un kaç tane 
oyun kartı kaldı?

4.) Bir toplama işleminde topla-
nanlardan biri 5, toplam 16 ise diğer 
toplanan kaçtır?

5.) Beyza 8 yaşındadır. Ayşe, 
Beyza'dan 5 yaş büyük ise ikisinin 
yaşları toplamı kaçtır? 
k 
.                                     
6.)  Bir tabakta 5 elma vardır. Diğer 
tabakta elmaların sayısından 3 fazla 
muz vardır. Tabaktaki toplam meyve 
sayısı kaçtı?

7.) Bir evde 1   köpek, 1 kedi ve 1 kuş 
vardır. Evdeki hayvanların ayak sayıları 
toplamı kaçtır?

8.) Bir üçgenin köşe sayıları ile bir 
karenin köşe sayılarını toplayınca toplam 
kaç köşe olur?

9.) Deredeki 10 kurbağanın 3 tanesi 
karaya çıktı. Daha sonra dereye 4 
kurbağa girdi. Derede kaç kurbağa oldu?

10.) Ağaçta 6 kuş vardır. Ağaca 3 kuş 
daha konduktan sonra 2 tanesi uçtu. 
Ağaçta kaç kuş kaldı?

11.) Pazardan 6 tane limon aldım. 
Limonların 2 tanesini salataya sıkktım. 
Geriye kalan limonlar kaç yarım limon 
eder?

12.)                                  Tabağımda 9 tane zeytin vardı.     
Zeytinlerin 4 tanesini yedim. Tabağımda 
kaç tane zeytin kaldı?

15

Aşağıdaki problemlerin çözümünü altlarına yapınız.



1 – Kumbaramda çıkan paralar görülmektedir. Paralarımın toplamı kaç 

liradır ? 

2 – Hülya ’nın 8 lirası vardı . Halası 5 lira okul harçlığı verdi. Hülya ’nın kaç 
lirası oldu? 

3 – Alican ’ın 2 tane 5 lirası; Kıvanç ’ın 8 tane 1 lirası var. Alican ile Kıvanç’ın 
paraları toplamı kaç liradır? 

4 – Aşağıdaki şekillerin yarısını boyayınız. 

5 – 3 bütün kaç yarım eder? Şekil çizerek gösteriniz . 

6 – 12 tane yarım kurabiye kaç bütün eder? Şekil çizerek gösteriniz. 

1. SINIF
MATEMATİK 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ 

1. SINIF MATEMATİK

MATEMATİK DEĞERLENDİRME SORULARI
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 Kenar 

 Uç 

 Köşe 

13) Yukarıda verilen şekillerin isimleri
hangisinde doğrudur? 

1 2 

1-Üçgen 2-Kare

1-Kare

1-Dikdörtgen   2-Üçgen

2-Dikdörgen

14) Aşağıdaki şekillerden
hangisinin köşesi yoktur? 

15) Yukarıdaki şekilde kırmızı nokta ile
gösterilen yerlere ne denir? 

16) Aşağıdaki şekillerden hangisinin
kenarı en fazladır? 

17) Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır? 

 Çemberin köşesi yoktur. 

 Karenin dört köşesi vardır. 

 Üçgenin kenarı yoktur. 

12)Aşağıdaki görsellerden hangisinin
şekli diğerlerinden farklıdır?

1. SINIF
MATEMATİK 

SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FP BİRİMİ 

1. SINIF MATEMATİK
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1. SINIF HAYAT BİLGİSİ

Ülkemizin Kurucusu 

Atatürk’ün Annesinin Adı: 

Atatürk’ün Babasının Adı: 

Atatürk’ün Kız Kardeşinin Adı: 

Atatürk’ün Doğum Yeri: 

Atatürk’ün Öldüğü Yer: 

Atatürk’ün Ölüm Tarihi 

Atatürk’ün Mezarının Bulunduğu Yer 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
Mustafa Kemal Atatürk, şu an Yunanistan ülkesi sınırları içinde bulunan Selanik şehrinde 
bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu. Annesinin adı Zübeyde Hanım, babasının adı Ali 

Rıza Efendi’dir. Kız kardeşinin adı Makbule Hanım’dır. Mustafa Kemal İlkokuldayken 
babasını kaybetti. Mustafa Kemal önce mahalle mektebine sonra da askerî okula gitti. 
Öğrencilik yaşamı çok başarılı geçti. Öğretmeni ona Kemal adını verdi. Askerî okulları 

bitirerek subay oldu. Orduya katıldı. Mustafa Kemal, yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. 
23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye etti. Birçok savaşlara katıldı. Cumhuriyeti 

kurdu. Yurdumuzun ilerlemesi için yenilikler yaptı. Türk milleti ona Atatürk soyadını verdi. 
10 Kasım’da bin dokuz yüz otuz sekiz yılında İstanbul’da, Dolmabahçe Sarayı’nda öldü. 

Mezarına Anıtkabir denir. Bize bıraktığı cumhuriyeti korumak görevimizdir. 

Aşağıdaki bilgileri yazınız. 

   Atatürk 1881 yılında ……………………… …………………………………’te doğdu. Annesi 
………………………………………… Hanım’dır. Babası …………………………………………………………….Efendi’dir. Atatürk 10 
Kasım’da İstanbul ’da ………………………………….……………………………..Sarayı ’nda vefat etti. Mezarı 
Ankara’da …………………………………………………………………’dedir. 

Boşlukları doldurunuz. 
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Mili Bayramlarımız şunlardır: 

1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

3. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı

4. 30 Ağustos Zafer Bayramı

5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

DİNİ BAYRAMLARIMIZ 
Dünyadaki bütün Müslümanların kutladığı bayramlara dini bayramlar denir. 

* Ramazan ayı boyunca oruç  tutulur.
* Bayram için şeker , çikolata , bayramlık kıyafetler alınır.
* Bayramda akrabalar birbirine bayramlaşmaya gider.
* Kurban Bayramı, üç gün sürer.
2 – Kurban Bayram 
ı* Kurbanlık hayvan alınır, uygun alanlarda kesilir. 
* Kurban etinin bir kısmı, kurban kesemeyenlerle paylaşılır.
* İhtiyaç sahiplerine yardım edilir, çocuklar sevindirilir.
* Kurban Bayramı , dört gün sürer.

1 – Ramazan Bayramı 

MİLLİ BAYRAMLARIMIZ 
Milletimizin birlik ve beraberliği için son derece önemli, bizi bir arada tutan 

değerleri ifade eden özel günler vardır.  Kutladığımız bu özel günlere millî 
bayramlarımız denir. 

• 23 Nisan tarihinde, Mustafa Kemal’in liderliğinde Büyük Millet Meclisi açılmıştır. 23
Nisan günü, ülkemizde “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaktadır. 

• 19 Mayıs günü, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal, Samsun’a giderek Millî
Mücadele’yi başlatmıştır. Bu önemli tarih, ülkemizde “19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve 
Gençlik ve Spor Bayramı” olarak her yıl coşkuyla kutlanır.  

• 15 Temmuz gecesi yurdumuzu ele geçirmek isteyen hâinler tarafından ülkemizin
bağımsızlığına karşı bir saldırı olmuştur. Milletimiz, bağımsızlığına sahip çıkarak hâin 
darbeyi durdurmuştur. 15 Temmuz günü ülkemizde “15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü” olarak kutlanmaktadır.  

• Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti, 30 Ağustos tarihinde, Millî
Mücadele’yi zaferle sonuçlandırmıştır. 30 Ağustos günü, ülkemizde her yıl coşkuyla “30 
Ağustos Zafer Bayramı” olarak kutlanmaktadır.  

• 29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu bu tarih,
“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır. Millî 
bayramlarımızı okullarda ve meydanlarda coşkuyla kutlarız.  
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1. SINIF HAYAT BİLGİSİ

YAŞADIĞIMIZ  YERİN  ÖZELLİKLERİ 
İnsanların toplu olarak yaşadığı yerlere yerleşim yeri denir. Her yerleşim yeri bir ülkenin 

parçasıdır ve bağlı olduğu devlet tarafından korunur, yönetilir. 

En büyük yerleşim yeri ildir. İlçeler, kendinden büyük illere bağlıdır. 
Kasabalar köylerden büyük, ilçelerden küçük yerleşim yerleridir. En küçük yerleşim yeri köydür ve mahalledir. 

Yerleşim yerlerini büyükten küçüğe doğru sıralarsak: 

1 – İl 2 – İlçe 3 – Kasaba 4 – Köy olarak sıralanır. 

1 – İl ( vilayet ) : Vali yönetir. 

* En büyük yerleşim yeridir.

* İli , vali yönetir.

* Ülkemizde 81 tane il vardır.
* Ülkemizin en büyük ili, İstanbul‘dur.

* Görselde , yaşadığımız Siirt ili haritası ve
Siirt ilinin Türkiye haritasındaki yeri gösterilmiştir.

2 – İlçe : Kaymakam yönetir. 

* İlden küçük olan yerleşim yerleridir.

* İlçeler kendinden büyük illere bağlıdır.

* İlçeyi , kaymakam yönetir.

* İllere bağlı birden çok ilçe bulunur.

* Siirt iline bağlı 6 tane ilçe vardır.

* Görselde , Siirt iline ait ilçeler var.

• Ülkemizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir.
• Ülkemizin başkenti Ankara’dır.
• Bayrağımız beyaz ay ve yıldızlı al bayraktır.
• Ülkemizin millî marşı İstiklâl Marşı’dır.
• Bayrağımız ve marşımız bağımsızlığımızın sembollerindendir.
• Ülkemizi sever, bayrağımıza ve İstiklâl Marşı’mıza saygı duyarız.

Ülkemizin Özellikleri

Siirt ilinin ilçeleri: Kurtalan, Baykan, Şirvan; Eruh, Pervari ve 
Tillo ilçeleri.

* 3–Köy ve mahalle

* En küçük yerleşim yerleridir.

* Köyü ve mahalleyi muhtar yönetir.

Altın Bilgi 1 : İl , ilçe ve beldeler mahallelerden oluşur. Köyde 
mahalleler yoktur. 
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1. SINIF HAYAT BİLGİSİ

DEĞERLENDİRME 
1. Aşağıdakilerden hangisi en küçük yerleşim yeridir?
A) Kasaba B) İlçe C) Köy

2. Anıtkabir hangi ilimizdedir?
A) İstanbul B) Ankara C)Bursa

A) İzmir

3. Türkiye’nin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
B) İstanbul C) Ankara

4. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımızın özelliklerinden biri değildir?
A) Kırmızı renklidir.
B) Üzerinde güneş ve yıldız vardır.
C) Rengini atalarımızın kanından almıştır.

5. İstiklal Marş’ımızı kim yazmıştır?
A. Mustafa Kemal Atatürk   B) Osman Zeki Üngör  C) Mehmet Akif Ersoy

6. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?

A) Kurban Bayramı B) Cumhuriyet Bayramı   C) 30 Ağustos Zafer Bayramı

7. Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu?

A) Selanik B) İstanbul C) Ankara

A)Polis C)ValiB)
8. Köy ve mahalleleri kim yönetir?

Muhtar
9. Hangisi millî bayramlarımızdan biridir?

A) Cumhuriyet Bayramı B)Dünya Çocuk Günü C) Ramazan Bayramı

10. Atatürk Samsun’a niçin gitti?

A)Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmak için
B)Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için
C)Cumhuriyeti kurmak için

ETKİNLİK
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D , yanlış olanları başına Y harfi yazınız. 
(    ) 1 - Ramazan bayramına şeker bayramı da denir . 
(   ) 2 – Atatürk , 19 Mayıs 1919 ’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı ‘nı başlatmıştır. 
(  ) 3 – Dini bayramlarda evlerimizin balkonlarına bayraklar asarız . 
(   ) 4 - Dini bayramlar , Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde de kutlanır .
(    )  5 – 30 Ağustos günü , Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanır . 
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ETKİNLİK 

Aşağıdaki tarihi olaylarla milli bayramları eşleştiriniz. 

[ ] 1 – Cumhuriyetin ilan edilmesi . 

[ ] 2 – Kurtuluş Savaşı ‘nın kazanılması . 

[ ] 3 – Türkiye Büyük Millet Meclisi ‘nin açılması . 

[ ] 4 – Milletimizin bağımsızlığına yapılan , hain darbenin durdurması .

[ ] 5 – Kurtuluş Savaşı ‘nın başlaması . 

A –  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı . 

B – 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü . 

C – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı . 

D –  19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 

E – 30 Ağustos Zafer Bayramı 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D , yanlış olanları başına Y harfi yazınız. 

( ) 1 – Ramazan bayramına şeker bayramı da denir . 

( ) 2 – Atatürk , 19 Mayıs 1919 ’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı ‘nı başlatmıştır. 

( ) 3 – Dini bayramlarda evlerimizin balkonlarına bayraklar asarız . 

( ) 4 –  Dini bayramlar , Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde de kutlanır . 

( ) 1 – 30 Ağustos günü , Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanır . 

( ) 1 – Kandil simidi , lokma , helva , aşure milli bayramlarda dağıtılır. 
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1. Metin kaç tümceden oluşmuştur?

2. Cumhuriyet ne demekmiş?

Cumhuriyet  Özgürlük Demek

3. Çocuk eve gelince ne yapmış?

''Cumhuriyet demek Özgürlük'' Demek şarkısını söyledi

4. Cumhuriyete kavuşmak için hangi savaş yapılmıştır?Kurtuluş

Savaşı

5. Cumhuriyete kimin sayesinde kavuştuk?

Atatürk sayesinde

6. Cumhuiyet Bayramı her yıl ne zaman kutlanıyor?29 Ekim

7. Metnin ilk tümcesi kaç sözcükten oluşmuştur?8 tümce

82 tümceden oluşmuş

CUMHURİYET

Marketten ekmek  aldım.   

Öğretmen bana aferin dedi 

Bahçede futbol maçı yaptık. 
Annem peynirli börek  yaptı.

Taha akşam ders çalıştı. 

Halil kırmızı kalemini kaybetti. 

Babam yeni  bisiklet aldı

Annem bugün Adana'ya gidecek.
Bugün benim doğum günüm.

Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı cümleler oluşturunuz. 

 Ben yeni şarkı öğrendim . 
Pazardan muz, çilek aldık. 
 Araba çok hızlı gitti.

Çocuklar top oynadı  Sabah ödevimi  yaptım.

Aşağıdaki cümlelerin yazılışında yanlışlıklar yapılmıştır. Doğru yazılışlarını 
altlarına yazınız. 

Antalya'dan dönen Ayşe'yi karşılamaya gittik. 

Yaren zıt anlamlı kelimeleri çok iyi biliyor. 

Okul müdürümüz İbrahim Bey sınıfımızı ziyaret etti. 

Kerem'in Ankara'daki dayısı gelmiş.

 YAZ MEVSİMİ 
1-C  2-C   3-B   4- A
5-C   6-B   7-B  8- B

 MATEMATİK PROBLEM
1.soru12 -2.10- 3.11- 4.11- 5.13- 6.13
7.10- 8.7- 8.11 - 9.7- 10.8- 11.5

MATEMATİK DEĞERLENDİRME
1.soru 9- 2.13- 3.18- 4.6- 5.6- 6.C
7.soru B- 8.A- 9.B- 10.C- 11.C

HAYAT BİLGİSİ DEĞERLENDİRME

1.C-  2..B- 3.C- 4.B- 5.C
6.A- 7.A- 8.B-  9.A- 10.B

HAYAT BİLGİSİ ETKİNLİK
1. D- 2.D- 3.Y- 4.D- 5.Y

CEVAPLAR

soru-cevap
gece-gündüz 
sabah-akşam
uzun-kısa
aşağı-yukarı
şişman-zayıf
ıslak-kuru 

alt-üst

büyük-küçük

uzun-kısa

ileri-geri

çirkin-güzel 

genç-yaşlı

arka-ön

doğru-yanlış

ZIT ANLAMLI KELİMELER
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