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ÇAĞRI’NIN DİKKATSİZLİĞİ

Çağrı koşup oynamayı seven bir ço-
cuktu. Bunu yaparken sağına, soluna 
çok dikkat etmezdi. Ailesi ve öğretmeni 
bu konuda Çağrı’yı her zaman uya-
rırdı. Kendisine ve arkadaşlarına zarar 
vermesinden çok korkarlardı. Bir gün 
Çağrı okuldayken yine çevresine dik-
kat etmeden koşmaya başladı. Koşar-
ken okul bahçesinde arkadaşı Ahmet’e 
çarptı ve ikisi yere düştü. Ahmet’ in 
eli, Çağrı’nın ayağı çok ağrımıştı. Canı 
yanan Çağrı, kendine ve arkadaşına 
zarar verdiği için çok üzüldü. Ailesinin ve öğretmeninin sözünü dinlemediğin-
den dolayı pişman oldu. Bundan sonra daha dikkatli davranacağına söz verdi. 
Bugünden sonra Çağrı daha dikkatli davranarak arkadaşlarıyla oyunlar oy-
namaya devam etti.

1) 4)

2)

5)

Kim koşup oynamayı çok seven 
bir çocuktu?

Aşağıdakilerden hangisi özel
isimdir?

Çağrı okuldayken kime çarptı?

Aşağıdakilerden hangisi cümle 
içinde büyük harfle başlamaz?

3) Çağrı’nın ailesi ve öğretmeni 
neden korkuyorlardı?

SORULAR

A. Çocuk
B. Ahmet 
C. Aile

A. Özel isimler
B. Mahalle adları 
C. Meyve adları



Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Türkçe
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Bunları Bilelim

   Cümle büyük harfle başlar.          Özel adlar büyük harfle başlar.
   Örnek: Ödevlerimi yaptım.            Örnek: Arkadaşım Ela bize geldi.

   Hitap sözcükleri büyük harfle         Adres yazımında her sözcük
   başlar.                              büyük harfle başlar.
   Örnek: Canım öğretmenim.           Örnek: Akkuş Mah. Levent Cad.
                                              Bin Sok. 
   Belirli bir tarih bildiren ay            Şiir dizeleri büyük harfle başlar.          
   ve gün adları büyük harfle           Örnek: Dünya Çocuk Bayramı
   başlar.                                     Herkese mutlu olsun!
   Örnek: 23 Nisan’ı coşkuyla
          kutladık. 

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışlarını düzeltip tekrar yazı-
nız.

arkadaşım cemre ile parkta oyun oynadık.

kuzenimin sevimli kedisi pamuk ile oyun oynadık.

23 nisanı okulumuzda coşkuyla kutladık.

okulumuz, levent caddesine oldukça yakın .

kardeşim, ecem 20 nisanda dünyaya geldi.

yazın antalyaya tatile gideceğiz.



Noktalama İşaretleri-1 Türkçe

Nokta ( . )

     Aşağıdaki söz gruplarından hangilerinin sonuna nokta konulması 
gerektiğini belirtelim.

     Noktanın kullanıldığı yerler ile ilgili örnekler verelim.

Bilgisayar başında çok zaman

Adana’ya kebap yemek için gittik

Gezi yapmak için otobüs

Köpeğimle parka 

Gidiyorum

Havalar soğudu

Seni aramam için telefon almam lazım

Pınar ile Sevim iyi arkadaştır

Nokta konmaz

Nokta konur

Cümle Sonlarında

Sıra Bildiren Sayılarda

Kısaltmalarda

Saat ve Dakika Bildiren Sayılarda
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Virgül ( , )

Soru İşareti ( ? )

     Aşağıdaki cümlelerde kutuların içine uygun noktala-
ma işaretlerini koyalım.

     Aşağıdaki cümleleri inceleyelim. Uygun olan cümle-
lerin sonuna soru işareti (?) koyalım.

Pazardan elma     armut     üzüm ve incir aldım.

Kahvaltıda zeytin     bal     peynir ve reçel aldım.

Gizem     Duru     Tarık ve Kıvanç iyi arkadaşlar.

Adana     Mersin     İzmir ve İstanbul’u çok seviyorum.

Ne zaman yanıma geleceksin

Yaptığın uçak nasıl uçuyor

Okumaya başladığın zaman kaç yaşındaydın

Baban ve annen nereye gitti

Benimle parka gelir misin

Uzun mu uzun saçları vardı

Saçlarının nasıl bu kadar güzel göründüğünü biliyorum

Yaptığım yemeği beğendin mi

Eş görevli keli-
melerin arasına 
virgül konur.

Soru cümleleri-
nin sonuna soru 
işareti konur.

Noktalama İşaretleri-2 Türkçe
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1. AY

2. AY
3. AY

4. AY
5. AY
6. AY

İLKBAHAR SONBAHARYAZ KIŞ

MART HAZİRAN EYLÜL ARALIK

NİSAN TEMMUZ EKİM OCAK

MAYIS AĞUSTOS KASIM ŞUBAT

1 yılda 12 ay vardır

1 ayda 30 gün vardır

1 yılda 52 hafta vardır

1 ayda 4 hafta vardır

1 yılda 4 mevsim vardır

1 haftada 7 gün vardır

Aşağıdaki tabloda boş olan alanları, ayların isimleriyle doldu-

1 yıl, 365 gün 6 saattir.

1 mevsimde 3 ay vardır.

Zamanı Ölçme MATEMATİK

7. AY

8. AY
9. AY

10. AY
11. AY
12. AY

ÖĞRENME ZAMANI
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Zamanı Ölçme MATEMATİK
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5. gün 6. gün 7. gün

2. gün1. gün 3. gün 4. gün

Pazartesi 

Aşağıdaki boşlukları haftanın günlerini yazarak dolduru-

Aşağıdaki tabloda verilen çalışmaları yapınız.

Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazalım.

 

Dün Bugün
Pazartesi

Yarın 
 

Dün Bugün Yarın 

 

Dün Bugün Yarın 
 

Dün Bugün
pazar

Yarın 

Salı 

Cuma 

Bir hafta kaç gündür? ..............................................................................................

Haftanın 1. Günü hangisidir? .................................................................................

Haftanın tatil günleri hangileridir? .........................................................................

Tatile girmeden önceki gün hangisidir? ................................................................

Salı gününden sonraki gün hangisidir? ................................................................



Zamanı Ölçme MATEMATİK
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Kış İlkbahar Yaz  Sonbahar 

Aşağıda verilen mevsimlere ait ayların adlarını yazalım.

Aşağıda verilen tabloya ayların adını sırayla yazalım.

Aralık

Aylar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O
ca
k

M
ay

ıs

Ek
im

Aşağıdaki tabloda verilen çalışmaları yapınız.

Önceki
 ay

Sonraki
 ay

 

Önceki
 ay

Bu ay Sonraki
 ay

 

Önceki
 ay

Sonraki
 ay

 

Önceki
 ay

Bu ay Sonraki
 ay

 

Bu ay Bu ay

Nisan Eylül 

Şubat Temmuz 
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Zamanı Ölçme Problemleri MATEMATİK
Aşağıda verilen problemleri çözünüz.

1

2

4

3

5

6

7

25 Nisan cumartesi günü olduğuna 
göre, 4 gün sonra hangi gündür?

Haftada 2 gün gitar kursuna giden 
Ayaz 1 ayda kaç gün gitar kursuna
gitmiştir?

Cemre haftanın her günü 1 saat kitap
okumaktadır. Cemre’nin 1 haftada kaç 
saat kitap okuduğunu bulunuz.

Yaz tatilinde ailesiyle birlikte 2 hafta
3 gün tatil yapan Sude toplam kaç 
gün tatil yapmıştır?

Evimizin mutfak tadilatı 2 gün 5 saat 
sürdü. Evimizin tadilatı toplam kaç saat
sürmüştür?

Yaz mevsiminde her ay 4 kere havuza 
giren Arda yaz mevsimi boyunca kaç 
kez havuza girmiştir?

Üretim tarihi 3 Eylül 2019 yazan bir 
ürünün 2 ay kullanma süresi  vardır.
Son kullanma tarihi kaç olur?

Çözüm :   

Çözüm :   

Çözüm :   

Çözüm :   

Çözüm :   

Çözüm :   

Çözüm :   



MİLLÎ GÜN VE BAYRAMLAR Hayat Bilgisi
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19 Mayıs 29 Ekim 23 Nisan Milli Bayram30 Ağustos

Yukarıda verilen sözcükleri, aşağıdaki boşluklardan uygun 
olan yerlere yazalım.

Aşağıdaki ifadelerin başındaki kutucuklara, doğruysa “D”, yan-
lış ise “Y” harfini yazalım.

Vatanımızın kurtuluşu ve devletimizin kurtuluşu ile ilgili günlerin yıl dö-
nümü ................................ olarak kutlanır.

.................... günü, ülkemizde “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak 
kutlanmaktadır.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı .......................’ta kutlarız..

Milli Mücadele’yi zaferle sonuçlandırdığımız günü her yıl “........................ 
Zafer Bayramı” olarak kutlarız.

Türkiye Cumhuriyet’inin kurulduğu bu tarih, “..................... Cumhuriyet 
Bayramı” olarak her yıl törenlerle kutlanmaktadır.

Milli bayramları coşkuyla kutlarız.

Milli gün ve bayramlar; milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.

Milli bayramları sadece okulda kutlarız.

29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edildi.

Cumhuriyet Bayramı 2 yılda bir kutlanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da açılmıştır.


