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Ben Zehra’nın ağzında yaşayan beyaz renkte, oldukça bü-
yük, kuvvetli ve sert bir dişim. On yedi kardeşimle beraber 
Zehra’nın yemeklerini sindirmesi için ona yardımcı olmakla 
görevliyim. Aslında otuz iki kardeş olmamız gerekiyor ama 
daha Zehra’nın yaşı küçük olduğu için diğer kardeşlerim son-
radan gelecekler. 

Zehra çok sıcak ve çok soğuk şeyler yediği ya da içtiği zaman benim 
içim sızlar. Ona çok darılırım. Bazen de çikolata ya da şeker 
yedikten sonra beni temizlemeyi unuttuğu olur. Yatarken ya da 
yemeklerden sonra beni yemek artıklarıyla başbaşa bıraktığında 
da çok üzülürüm. Artıklar benimle bütün gece beraber kaldık-
larında bana zarar verirler. Önce rengimi karartır, sonrada 
yavaş yavaş beni çürütmeye başlarlar. Benim canım acıdığında 
Zehra’nın da canı acıyor biliyorum. Bu yüzden Zehra’nın, mutlaka ye-
meklerden sonra ve yatmadan önce bizi temizlemesi gerekiyor. 

Buradan Zehra’ya seslenmek istiyorum:
- Zehra’cığım! Ne olur dişlerini günde en az iki defa fırçalamayı unut-

ma! Olur mu?...

1. Hangisi Zehra’nın dişinin 
özelliklerinden değildir?
❒ Büyük
❒ Kuvvetli
❒ Kırılmaz

2. Zehra’nın kaç tane dişi var-
mış?
❒ Otuz iki
❒ Yirmi sekiz
❒ On sekiz
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Okuma Anlama - Görsel Yorumlama

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım.
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3. Zehra’nın dişinin ne zaman içi sızlıyor?
❒ Zehra, şeker yediğinde  ❒ Zehra, dişlerini fırçalamadığında

❒ Zehra, çok sıcak ve çok sıcak şeyler yediğinde

4. Zehra’nın dişi, Zehra’dan ne istiyor?
❒ Dişlerini düzenli fırçalamasını  ❒ Dişleriyle fındık kırmamasını

❒ Yemek yerken onu çok yormamasını

5. Aşağıda duyguların verilmiş olduğu cümleleri uygun görsellerle eşleş-
tirelim.

Bugün Zehra’nın annesi bizi beyaz ön-
lük giymiş bir insanın yanına götürdü. 
Adam Zehra’dan ağzını açmasını istedi. 
Metal çubuklarla bana bakmak istedi. 
Tedirgin oldum.

Zehra, kabuklu fındığı bana yaklaştır-
dığında, bana zarar vereceği için ona 
çok sinirlendim.

Zehra, tenefüste bahçede arkadaşla-
rıyla oyun oynarken düştü ve benim 
bir parçamı kırdı. Bu yüzden çok üzül-
düm.

Zehra, yemeklerden sonra beni fırça-
ladığı zaman kendimi huzurlu ve mut-
lu hissediyorum.

Zehra, o gün o kadar çok yemek yedi 
ki üzerimdeki mineler açılacaktı. Uyu-
yana kadar epey yoruldum.
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Ad-Soyad:
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Cümle Bilgisi - 2

1. Aşağıdaki ifadeleri anlamlı birer cümle olacak şekilde tamamlayalım.

➲ Mustafa ve Hakan parktan 

➲ Sonbahar gelince ağaçların yaprakları 

➲ Akşam sekizde birlikte sinemaya 

➲ Derya ödevini yapmak için 

➲ Kamil Öğretmen sınavda başarılı olanlara 

➲ Nermin merdivenlerden koşarak inerken 

2. Aşağıdaki kutucuklarda karışık olarak verilen sözcüklerin başındaki nu-
maraları kullanarak anlamlı cümleler oluşturalım.

1. dikkatli 2. geçerken

3. karşıya 4. olmalısın

5. karşıdan

 -  -  -  - 

1. oynadık 2. birlikte

3. Levent'le 4. futbol

5. bahçede

 -  -  -  - 

1. kalın 2. mevsiminde

3. giysiler 4. giymeliyiz

5. kış

 -  -  -  - 

1. aldım 2. kalem

3. ve 4. kırtasiyeden

5. silgi

 -  -  -  - HA
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3. Aşağıdaki görsellerde verilen olayları anlatan birer cümle yazalım.
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Bir şekle bir doğru boyunca yukarı, aşağı, sağa ve sola hareket 
uygulanabilir.

1. Aşağıdaki noktaları verilen bilgiler doğrultusunda hareket ettirelim. 
Gelecekleri konuma nokta çizelim.

 a. 6 birim sağa     a. 7 birim sağa
 b. 4 birim sola      b. 5 birim sola 
 c. 3 birim yukarı     c. 2 birim yukarı
 ç. 4 birim aşağı     ç. 1 birim aşağı

sağ

sol

aşağı

yu
ka

rı

Bir şekle, bir nokta etrafında saat yönünde veya saatin tersi yönün-
de; çeyrek, yarım, üç çeyrek ve tam dönme hareketi uygulanabilir.

2. Aşağıdaki saatlerin yelkovanlarını saat yönünde verilen bilgiler doğ-
rultusunda hareket ettirelim. Gelecekleri konuma yelkovan çizelim.

çeyrek dönüş 3 çeyrek dönüş yarım dönüş

tam dönüş yarım dönüş 3 çeyrek dönüş

Ad-Soyad:

No:

64

Uzamsal İlişkiler - Yer, Yön, Hareket
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annebaba

abla

abi

a. Mehmet'in arkasında kim var-
dır? 

b. Mehmet saat yönünde üç çey-
rek dönüş yaparsa karşısında 
kim olur? 

c. Mehmet yarım dönüş yaparsa 
kimi görür? 

ç. Mehmet saat yönünün tersin-
de 2 çeyrek dönüş yaptığında 
kimi görür? 

d. Mehmet'in sağında kim vardır? 

e. Mehmet saat yönünde 4 çeyrek 
dönerse kimi görür? 

f. Mehmet saat yönünün tersin-
de 3 yarım dönüş yaparsa kimi 
görür? 

bilim adamı

aşçı

doktor mühendis

a. Kevser'in bilim adamını göre-
bilmesi için nasıl dönmesi ge-
rekir?

 

b. Kevser'in sağındaki kişiyi göre-
bilmesi için nasıl dönmesi gere-
kir? 

c. Kevser saat yönünde yarım dönüş 
yaparsa kimi görür? 

ç. Kevser'in mühendisi görmesi 
için saat yönünde çeyrek dönüş 
yaptıktan sonra kaç çeyrek dö-
nüş daha yapması gerekir? 

d. Kevser saat yönünde 2 yarım 
dönüş yaparsa kimi görür? 

 

e. Kevser saat yönünde kaç çey-
rek dönüş yaparsa doktoru gö-
rür? 

3. Aşağıdaki soruları resimlere göre cevaplayalım.
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1. Aşağıdaki sebze ve meyvelerden kış mevsiminde yetişenleri yuvarlak içine alalım.

2. Aşağıdaki sebze ve meyvelerden ilkbahar mevsiminde yetişenleri yuvarlak içine 
alalım.

3. Aşağıdaki sebze ve meyvelerden yaz mevsiminde yetişenleri yuvarlak içine alalım.

4. Aşağıdaki sebze ve meyvelerden sonbahar mevsiminde yetişenleri yuvarlak içine 
alalım.

Ad-Soyad:

No:
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Mevsimine Göre Meyve ve Sebze Tüketelim
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5. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına "D”, yanlış olanlarına "Y” yazalım.

Sağlıklı bir yaşam için sebze ve meyveleri mevsiminde tüket-
meliyiz.

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler daha lezzetlidir.

Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler, fiyat olarak daha 
pahalıdırlar.
Mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerin besleyici özellikleri 
daha düşüktür.
Mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerde daha çok tarım ilacı 
kullanılır.

6. Aşağıdaki soruların cevaplarına göre şekilleri cevaplayalım.

a. İlkbahar mevsimindeyiz ve Ali ile babası pazardan meyve alacaklar. 
Aşağıdakilerden hangilerini tercih etmeleri doğru olmaz? 

portakal çilek karpuz erik ayva

b. Kış mevsimindeyiz ve Derya ile babası pazardan sebze alacaklar. 
Aşağıdakilerden hangilerini tercih etmeleri doğru olur? 

ıspanak patlıcan kereviz pırasa bezelye

c. Yaz mevsiminde Kemal’in hangi meyveleri yemesi sağlığı için daha 
iyidir? 

vişne mandalina kavun kayısı nar

ç. Sonbahar mevsiminde hangi sebzeleri yersek daha sağlıklı beslenmiş 
oluruz? 

karnabahar semizotu enginar turp patlıcanHA
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