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Bir zamanlar birbirini çok seven iki kardeş varmış. Büyük olanı evli ve çocuklu, 
küçüğü ise bekârmış. İki kardeş geçimlerini ortak ektikleri bir tarladan sağlarmış. Her 
yıl tarladan aldıkları ürünü ikiye bölüyorlarmış. 

Bir yıl, tarladan ürünü kaldırmışlar. Harman yapmışlar. Paylaşmak üzere ikiye 
bölmüşler. Sonra da ambara taşımaya başlamışlar. Küçük kardeş, ağabeyi ambara 
gidince kendi buğdayından ağabeyininkine katmış. “Ağabeyim evli ve çocukları var. 
Onun daha fazla alması gerekir.” diye düşünmüş. Bu seferde ağabeyi kendi 
buğdayından alıp kardeşininkine eklemiş. “Kardeşim henüz bekâr. Evlenecek. Onun 
daha çok ihtiyacı var.” diye düşünmüş. 

Her seferin de birbirlerinin buğdayına bir kaç çuval eklemişler. Bütün bunları 
birbirlerinden habersiz yapmışlar. Gün boyunca taşımalarına karşın her ikisinin de 
buğdayları bitmemiş. Sonunda durumu fark etmişler. Birbirlerini kucaklamışlar. Onların 

 yaptıklarını duyanlar, “İşte kardeşlik böyle olur.” demişler. 

Metni okuyalım. İkinci paragrafı ailen söylesin sen deftere yaz. Altı çizili 
sözcüklerin anlamını deftere yaz. Soruları cevapla. Metne başlık yazalım.  

1. İki kardeş geçimlerini nasıl sağlarmış? 
 
 

2.  Topladıkları ürünü nasıl paylaşırlarmış? 

 
3.  Küçük kardeş niçin kendi payından ağabeyinin payına eklemiş? 

 
4. Kardeşleri duyanlar bu duruma ne demişler? 

 
Aşağıda verilen harfleri alfabetik sıraya diziniz. 

 

 

Aşağıda verilen sözcükleri sözlük sırasına göre yazalım. 
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K – E – P – C  

 

T – Y – U – Ğ  

 

C – F – M– A  

 

Z – J – N – R 

 

Kedi – Aslan – Eşek - Pelikan 

Defter – Kitap – Silgi - Çanta 

Baba – Kardeş – Anne - Hala 

Telefon – Bilgisayar – Kitap - Sözlük 
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Sayıları onluk birlik şeklinde yazalım.     Aşağıdaki sayıları rakamla yazın. 

 

 

 

 

 

 

 
Aşağıdaki kutulara istenen kadar nesne çizelim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 deste top çizelim 1 düzine elma çizelim Bir desteden 3 eksik havuç 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanları maviye, yanlışları sarıya boyayalım. 

47 =   4 onluk   +   7 birlik 

58=……………   +…………………. 

96=………………+………………... 

34=………………+………………... 

61=………………+………………... 

80=………………+………………... 

5 onluk + 3 birlik =……… 

6 onluk + 5 birlik =……… 

7 onluk + 4 birlik =……… 

9 onluk + 2 birlik =……… 

2 onluk + 8 birlik =……… 

8 birlik + 7 onluk =……… 

  

 

 

 

Farklı insanlara saygı 
gösteremem. 

Sadece engelli insanlara 
yardım etmeliyiz. 

Sınıfımızdaki öğrenciler 
farklı özelliklere sahiptir. 

Birbirimizden farklı 
özelliklere sahip olmamız 
doğaldır. 

Herkes birbirine yardım 
etmelidir. 

 
İnsanlar birbirlerinden farklı 
özelliklere sahiptir. 
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