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Adı-Soyadı:..................................................................................................................................

Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.

 Merhaba, benim adım Gonca. Bir lokantada 
aşçı olarak çalışıyorum. Her gün çok çeşitli ye-
mekler yaparım. 2 tane kızım, 1 tane de oğlum 
var. Kızlarımın adı İlknur ve Masal. Oğlumun adı 
ise Nazif. Her sabah saat 8'de iş yerine gitmek 
için evden çıkarım. Saat 9'da işe başlarım. 
 Akşam saat 8'de iş yerinden çıkıp evime gi-
derim. Geç saatlere kadar çalıştığım için  evde 
yemekleri eşim Güven yapar. Eşim bir lisede öğ-
retmen olarak çalışmaktadır.

1- Gonca Hanım ne iş yapıyormuş?
 

2- Gonca Hanım'ın çocuklarının isimleri nelermiş?
 

3- Gonca Hanım saat kaçta işyerinden çıkıyormuş?
 

5- Gonca Hanım'ın eşi aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?
a.    b.          c. 

4-Aşağıdaki eşyalardan han-
gisini Gonca Hanım iş yerinde 
kullanmaz?
a.  b.      c. 
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Aşağıya haftanın 
günlerini yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Masal 13 yaşındadır. Masal'ın kardeşi 
Nazif, Masal'dan 8 yaş küçüktür. Buna 
göre Nazif kaç yaşındadır?

İlknur'un 13 tane kalemi var. Babası ona 
6 tane daha kalem verirse, İlknur'un kaç 
tane kalemi olur?

Nazif'in 6 tane elması var. Annesi ona 
kaç tane daha elma verirse Nazif'in 11 
tane elması olur?

Aşağıdaki işlemleri yapınız.
6

  + 8              
........

9
  - 5              

........

7
  + 7              

........

13
  -  9              

........

10
  +  6              

........

Aşağıdaki kelimeleri hece-
lerine ayırınız.

Mu s t a fa

Kema l

A ta t ü r k

Pa ş a

T ü r k i y e


