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SÖZCÜK BİLGİSİ

Anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamlarını sözlükten 
bakarak öğreniriz. Sözcükler sözlükte alfabetik sıraya göre 
sıralanır. Buna sözlük sırası da denir.

Etkinlik–22
Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi sözlük sırasına göre yazınız.

şeker tuz un

karınca arı örümcek

üzüm incir çilek

radyo televizyon bilgisayar

sevgi hoşgörü ilgi

reçel bal peynir

çilek incir üzüm
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SÖZCÜK BİLGİSİ

elma
armut
kiraz

Etkinlik–23
Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre numara vererek ör-
nekteki gibi sıralayınız.

2
1
3

okul
kitap
defter

göl
deniz
havuz

muz
limon
nane

tren
otobüs
araba

sıra
masa
kapı

etek
şapka
gömlek

eşek
at
kedi

su
ayran
kolanya

kek
pasta
ekmek
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OKUYORUM - ANLIYORUM

Nasrettin Hoca akşamüze-
ri evine doğru ilerliyormuş. Bir 
komşusu yolunu kesip:
- Hocam biraz önce gördüm, 

adamın biri büyük bir tepsi bak-
lava götürüyordu, demiş.
Hoca, komşusuna bakıp şöyle 

söylemiş:
- Bana ne bundan!
Bunun üzerine komşusu:
- İyi de Hocam, adam baklavalarla sizin eve 

doğru gidiyordu, deyince Hoca iyice kızmış:
- O zaman sana ne bundan?

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

• Hoca komşusuna "Bana ne bundan!" deyince komşusu hangi 
bilgiyi vermiş?

• Komşusu Hoca’ya ilk olarak ne söylemiştir?

• Hoca, komşusuna neden kızmış olabilir?
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EŞ ANLAMLI SÖZCÜKLER

Yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere 
eş anlamlı sözcükler denir.

Etkinlik–24
Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını örnekteki gibi yazınız.

hediye kirli

anı vatan

beyaz yıl

misafir ev

yaşlı sözcük

al fayda

isim fakir

millet doktor

cevap sonbahar

armağan
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4. Vazoda 10 gül var. Babam 4 gül daha aldı. Vazoda toplam 
kaç gül oldu?

Verilenler: İstenen: Çözüm:

5. Ben 8 yaşındayım. Kuzenim benden 4 yaş büyüktür. Kuzenim 
kaç yaşındadır?

Verilenler: İstenen: Çözüm:

6. Bahçemizde 5 kiraz, 9 erik ağacı vardır. Bahçemizdeki toplam 
ağaç sayısı kaçtır?

Verilenler: İstenen: Çözüm:
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7. 10 balonun 5 fazlası kaç balon eder?
Verilenler: İstenen: Çözüm:

8. Dolapta 5 kutu meyve suyu var. Annem 8 kutu daha aldı. 
Dolapta kaç kutu meyve suyu oldu?

Verilenler: İstenen: Çözüm:

9. Irmak, hikâye kitabının dün 6, bugün 8 sayfasını okudu. Irmak’ın 
okuduğu toplam sayfa sayısı kaçtır?

Verilenler: İstenen: Çözüm:
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Etkinlik-77

Çözüm Çözüm

Çözüm Çözüm

Problem
Emre’nin 7 kalemi vardı. Babası 
4, annesi 3 kalem daha aldı. 
Emre’nin kaç kalemi oldu?

Problem
8 şekerim vardı. Anneannem 
6, dedem 4 şeker daha verdi. 
Toplam kaç şekerim oldu?

Problem
Ece’nin 5, Gülce’ nin 7, Ceren’in 
4 balonu vardır. Üçünün  ba-
lonlarının toplam sayısı kaçtır?

Problem
Kerem kitabının birinci gün 5, 
ikinci gün 7, üçüncü gün 6 say-
fasını okuyup kitabını bitirmiştir. 
Kerem’in kitabı kaç sayfadır?

   Aşağıdaki problemleri çözünüz.
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OKULUMUZDA HAYAT1.
Ünite

Sınıfımızın Kurallarını Belirleyelim

  Sınıfınızda	sınıf	kurallarını	belirten	bir	tabela	var	mı?	
  Sizce	sınıf	kuralları	niçin	önemlidir?	

DÜŞÜNELİM

	 Begüm	Öğretmen,	öğrencileriyle	birlikte	1-B	sınıfının	kuralla-
rını	belirlemek	için	bir	tabela	hazırlayacaktı.	Sınıf	kurallarını	öğren-
cilerine	sordu.	Öğrenciler	parmak	kaldırarak	Begüm	Öğretmen’in	
sorusunu	yanıtladılar.	

• Bu	kurallara	uyulmaması	durumunda	sizce	neler	yaşanabilir?	
• Kuralların	olmadığı	bir	sınıfta	eğitim	görmek	ister	miydiniz?

	Sınıf	kuralları	bizi	sınırlandırmak	için	değil,	sınıfta	düzeni	
sağlamak	için	vardır.

BİLGİ SANDIĞI

Teneffüslerde	sınıf-
ta	koşmamalıyız.

Dersimiz	baş-
lamadan	önce	
derse	 ha	zırlık	
yapmalıyız.

Ders	 sırasında	 söz	
almak	 için	 parmak	
kaldırmalıyız.

Çöplerimizi	 yer-
lere	atma	ma	lıyız.

Sıramızın	üstünü	der	li	
top	lu	bırakmalıyız.
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OKULUMUZDA HAYAT1.
Ünite

Okulda Kurallar Var

  Sizce	neden	okulda	kurallar	vardır? 

DÜŞÜNELİM

	 Kurallar	günlük	hayatımızı	düzenlemek,	güvenliğimizi	sağla-
mak	veya	tehlikelerden	korunmak	için	konmuştur.	Trafik	kuralları,	
toplum	kuralları,	çevre	kuralları	ve	okul	kuralları	bunlardandır.
	 Okul	kurallarından	bazılarını	Selin	aşağıdaki	görsellerde	an-
latmıştır.	Görselleri	inceleyip	başka	ne	gibi	kurallar	olduğunu	tar-
tışalım.

Okul	kurallarına	uymalı,	uymayanları	uyarmalıyız.
BİLGİ SANDIĞI

Okulun	hiçbir	bölü-
müne	çöp	atmamalıyız.	
Çöplerimizi	çöp	kutusu-

na	atmalıyız.

Sınıfımızdaki	prizlerden	
uzak	durmalıyız.

Kantinde	sıra	beklerken	
ve	merdivenlerden	inip	
çıkarken	itişmemeliyiz.

Sınıfımızdaki	pencere-
lerden	sarkmamalıyız.
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ETKİNLİKLER

Hangi resimde gösterilen sınıfta kurallara uygun davranılmıştır? 
x ile işaretleyiniz.

Etkinlik-21

Aşağıdaki görsellerden hangilerinde sınıf kurallarına uygun 
hareket etmeyen öğrenciler vardır? x ile işaretleyiniz.

Etkinlik-22
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İfadeler Doğru Yanlış

Sınıfta	söz	almadan	konuşabiliriz.

Derslere	zamanında	girmeliyiz.

Sınıf	eşyalarını	özenli	kullanmalıyız.

Çöplerimizi	sıranın	altına	koymalıyız.

Sınıf	içinde	koşmamalıyız.

Arkadaşımızın	sözünü	kesmemeliyiz.

Ödevlerimizi	yapmamıza	gerek	yoktur.

Sınıfta	top	oynayabiliriz.

Arkadaşlarımızla	kavga	etmemeliyiz.

Kuralları	arkadaşlarımız	ve	öğretmenimizle	bera-
ber	belirlemeliyiz.

Kurallar	hayatımızın	düzenini	olumsuz	etkiler.

Sınıfı	temiz	tutmalıyız.

Arkadaşlarımızın	eşyalarına	zarar	vermemeliyiz.

Ders	sırasında	yerimizden	kalkmamalıyız.

Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu be-
lirleyiniz. Uygun kutucuğu x ile işaretleyiniz.

Etkinlik-23
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ETKİNLİKLER

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki çiçeği boyayınız.

Okulda	düzeni	sağlamak	ve	güvenliğimiz	için	okul	
kurallarına	uymalıyız.

Okul	 eşyalarını	 özenli	 kullanmak	 okul	 kuralların-
dandır.

Okul	kurallarına	uyarsak	sorunlar	çıkabilir.

Sınıf,	 koridor,	 tuvaletler	 ve	 okul	 bahçesini	 temiz	
tutmalıyız.

Okulda	merdivenlerin	 sağından	 inip	 sağından	çık-
malıyız.

Koridorda	koşarsak	yaralanmalara	neden	olabiliriz.

Sadece	çalışkan	öğrenciler	okul	kurallarına	uyar.

Etkinlik-24
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