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 TEMİZ ÇOCUK 
Yelda, her sabah erkenden uyanır, ellerini ve yüzünü 

yıkar daha sonra da kahvaltısını yapardı. Kahvaltıdan son-
ra eksik kalan ev ödevlerini tamamlar, öğrendikleri ile ilgili 
sorular çözerdi. Daha sonra kitap okuyan Yelda, arkadaş-
larıyla oynamak için parka giderdi. Okul vakti yaklaştığında 
evine döner, okul kıyafetlerini giyerdi. Dişlerini fırçalar, tır-
naklarını kontrol eder ve saçlarını güzelce tarardı. Ayak-
kabılarını da bir güzel siler, önceden hazırladığı çantasını 
sırtlayıp doğruca okuluna giderdi. Yolda yürürken, kirli ça-
murlu ve tozlu yerlerden geçmez; temizliğine dikkat ederdi.  

Çok temiz ve başarılı olduğu için, herkes tarafından 
sevilir ve saygı görürdü. Kişisel temizliğine dikkat etmezse 
hastalanacağını ve kötü görüneceğini bilirdi. 

 
 

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne farklı bir başlık yazalım. 

1.  Yelda, uyandıktan sonra neler yaparmış? 

 

2.  Kahvaltıdan sonra neler yaparmış? 

 

3.  Okula gelmeden önce nasıl hazırlık yaparmış?  
 

4. Arkadaşları Yelda’ya niçin sevgi ve saygı gösteriyormuş? 
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Cümlelerin sonuna uygun noktalama işaretlerini koyalım. 

Zavallı kedi, soğukta dışarıda kalmış (   ) 

Ne zaman görüşebiliriz bilmiyorum. 

Sen okudun mu bu kitabı (    ) 

Kitabımı nereye bırakacağımı hatırlayamadım(  ) 

Ay (  )  parmağıma diken battı (   ) 

Bugün hiç teneffüse çıkmadın mı (   ) 

Egemen 

beren 

toroslar 

Ata ilkokulu 

Adıyaman Fransızca 

Alican Atatürk 

Türkçe Eski Şehir 

almanya Kırpık 

ingilizce Ayşe’ler Ulu Dağ 

Doğru yazılmış özel adları boyayalım. 
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7 kilogram muz alan bir kişi satıcıya kaç 
TL ödemelidir? 

3 tane brokoli, 4 tane karnabahar alan 
Hatice Teyze, satıcıya kaç TL ödemelidir? 

5 kilogram muz, alan birisi satıcıya 50 TL 
verdiğinde kaç TL para üstü alır? 

5 tane kırmızı lahana alan Ceren kaç TL 
ödemelidir? 

8 kilogram havuç alan Mehmet Bey, kaç 
TL ödemelidir? 

8 brokoli için ödenmesi gereken para, 5 
lahana için ödenmesi gereken paradan 
kaç TL daha fazladır? 

 

3 TL 4 TL 2 TL 5 TL 2 TL 3 TL 

Aşağıdaki problemleri yukarıdaki görsele göre defterimizde çözelim. 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

 

 

18 6 X 3 

 8 X 5 

 7 X 4 

Aşağıdaki işlemleri örneğe göre yapalım. 

 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

 

 5 X 2 

 .. X .. 

 3 X 3 

1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A. Yemekten önce ve sonra elini yıkamak. 
B. Ağzında yemek varken konuşmak. 
C. Yemekte peçete kullanmamak 

2. Hastaları muayene ve tedavi eden kişilere  
……….. denir. 

Yukarıdaki cümleyi nasıl tamamlarız? 

A. Hemşire B. Doktor C. Eczacı 

4. Hangileri kış mevsiminde giyilebilir? 
A. Gözlük, şapka, tişört 
B. Atkı, bere, kaban 
C. Yağmurluk, şort, hırka 

3. “Yumurta, süt, peynir” gibi yiyecekleri hangi 
öğünde yemeliyiz? 
A. Kahvaltı 
B. Öğle yemeği 
C. Akşam yemeği 

5. Hangileri kış mevsiminde yetişir? 

A. Greyfurt, mandalina, havuç. 
B. Kiraz, şeftali, erik 
C. Çilek, kayısı, kivi 

6.  * Hemşire – Eczane 
    * Doktor - Hastane 

* Diş Hekimi - Eczane 
Eşleştirmelerden kaç tanesi doğrudur? 
A. 3 B. 1 C. 2 

Aşağıdaki sorularda doğru cevabı işaretleyelim. 


