
  

İLK MÜŞTERİ 
Bugün mahallemizde ilginç bir dükkân açıldı. Adı Akvaryum. Günlerdir 

dükkân açılış için hazırlanıyordu. Tabelasını astıkları gün: 
— İlk müşterisi ben olacağım, dedim. 

İlkler çok önemlidir. İlk sözcüğü söylemek, ilk adımı atmak, ilk kez okula 
gitmek, ilk müşteri olmak gibi. Sabah dükkân açılmadan önce kalktım. Kahvaltımı 
pencereden baka baka yedim ki dükkânın açılışını kaçırmayayım. Bir adam 
dükkânın önünde durdu. Kapıyı açmaya davrandı. Ben de kahvaltımı yarım bırakıp 
kendimi dışarı attım. Koşarak dükkâna girmeye çalışırken ayağım eşiğe takıldı, 
yuvarlandım. Dükkân sahibi elimden tutup kaldırdı: 

— Yavaş ol yavrum, dedi. Korkuttun beni. 
Heyecandan: 

— İlk müşteriniz geldi mi, diye garip bir soru döküldü dudaklarımdan. 
Dükkân sahibi sorumu duyunca: 

— Daha yeni açtım, dedi. Sen ilk müşterimsin! 
 

Metni okuyalım. Soruları metne göre cevaplayalım. Metne başlık yazalım. 
1.  Çocuk neyi bekliyormuş 

 
2.  Çocuk ne zaman kalkmış? 

 

3.  Çocuğun ayağı nereye takılmış? 
 

4. Çocuk dükkân sahibine ne sormuş? 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

Aşağıdaki cümlelerdeki yazım ve noktalama yanlışlarını düzeltelim. Doğrusunu deftere yazalım. 

Sevim AK 

Oley( ) Tatilde köye gideceğiz( ) 

Bu kalemi Akın( )dan ödünç mü aldın( ) Yaşasın( ) dayım gelecek( ) 

Yaz tatilinde Antalya( )ya gideceğiz( ) 

Meral Hanım( )ın küçük kızı doktor olmuş( ) Yaşasın( ) Semih( )i görmeye gidiyoruz. 

Balıklı Mahallesi Cumhuriyet ilk okulu Tekirin maması 

Hayat bilgisi Seyhan Nehri Bitlis’in Cevizi 

Aşağıdaki özel adların yazılışlardan bazılarında yanlışlıklar var. Düzeltir misin? 



  

Aşağıda verilen örüntünün kuralını bul, aynı kurala sahip bir örüntü oluşturun. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 otomobil ve 2 motosikletin toplam kaç 
tekerleği vardır? 

5 deste kalemin 1 düzine eksiği kaçtır? 

 

Yukarıdaki örüntüyü 5 adım devam 
ettirirsek kaç tane yıldız kullanırız? 

8 otomobilde toplam kaç tekerlek 
vardır? 

Marketten aldığım 3 deste yumurtanın 4 
tanesini kullandım. Kaç yumurta kalır? 

9 sayısının, 5 katının 47 fazlası kaçtır? 

Aşağıdaki problemleri defterimizde çözelim. Sonucunu kağıda yazalım. 

Aşağıdaki toplama işlemlerini çarpma işlemi şeklinde yazalım. 

Otomobil, kamyon ve metro 
karayolu taşıtıdır. 

Taşıta binince ilk işimiz emniyet 
kemerini bağlamak olmalıdır. 

Özel araçlarda 12 yaşına kadar 
ön koltukta oturmamalıyız.  

Bisikleti bisiklet yolunda 
kullanmalıyız. 

Cadde ve sokakta kaykay 
kullanabiliriz. 

Bisiklet ile taşıt trafiğine çıkmak en 
uygun davranıştır. 

Toplu taşıma araçlarında şarkılar 
söylemeliyiz. 

Kısa yolculuklarda enmiyet kemeri 
takmaya gerek yoktur. 

Aşağıdaki cümleleri okuyup doğru yanlış olarak eşleştirelim. 

 

 

 

……. 
x…...    
…… 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 … X …. 
……. 
x…...    
…… 

5 + 5 + 5 + 5  … X …. 

……. 
x…...    
…… 

3 + 3 + 3 + 3 + 3  … X …. 
……. 
x…...    
…… 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 … X …. 

 


