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a) Anne, havlu nerede (  )

b) Bahçeye  çıkabilir  miyim (  )

c) Yemek henüz  hazır  değilmiş (  )

ç) Çok  eğlendik (  )

S6.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

S7.Verilen iki sözcükten, sözlükte daha

önce yazılanı bul ve boya.

   Düğünün sonunda ayrılacakları için

Ayşe'nin ablası ile annesi birbirine sarı-

SORULAR

  Düğün salonu çok kalabalıktı. Bütün 

akrabalar düğüne gelmişti. Sahneye ilk

önce davulcu ve zurnacı çıktı. Damadın

babası herkesi halaya davet etti. Davet-

  Ayşe, o gün çok mutluydu. Çünkü ab-

lası Tülin evleniyordu. Önce ablasıyla

kuaföre gidip saçlarını güzelce yaptır-

dılar. Ayşe, kırmızı tüllü bir elbise giy-

mişti. Ablası ise beyaz bir gelinlik giy-

S1. Ayşe niçin çok mutluymuş?

b) Gelin ve damat

c) Davulcu ve zurnacı

S5. Aşağıdaki cümlelerin sonuna nokta

ve soru işaretinden uygun olanı yazalım.

liler sahnede coşkuyla halay çektiler.

Ayşe de halaya katıldı. Çok eğlendi.

   Düğün yemeği de yendikten sonra 

sıra takı merasimine geldi. Davetliler 
yukarı

Düğün S4. Düğün salonunda  sahneye ilk ön-

ce kimler  çıkmış?

a) Karagöz ve Hacivat

lıp ağladılar. Ayşe de ablasına sarıldı.

Ablası onu çok çok öptü.

gelin ve damada altın ve para hediye

ettiler. 

mişti. Herkes Ayşe'nin kıyafetini çok be-

ğeniyordu.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S2. Ayşe, nasıl bir elbise giymiş?

S3. Ayşe'nin annesi ve ablası niçin sa-

rılıp  ağlamışlar?

tam tek aşağı

geri sıcak uygunileri

boş yok dolu acil

zayıf hızlı alçakyavaş

tok aç küçük sakin

bulgur nohut örnek fiyat

saat hediye tasma vida

çevre kelime su et
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S1. Aşağıdaki ritmik saymalarda boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

İleriye 2 ' şer sayma:

İleriye 5 ' er sayma:

İleriye 10 ' ar sayma:

İleriye 1 'er sayma:

Geriye 1 'er sayma:

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım. S3.Toplama işlemlerini yapalım.

S4.Görselde verilen onluk ve S5. Aşağıda verilen sayılardan başlayıp

birlikleri sayıp alt tarafta bulu- birer birer geriye doğru  yazalım.

nan küçük kutucuklara yaz.

S6.Akvaryumda 6 sarı balık vardı. S7. Sepetteki 9  ayvanın  5  tanesi  

Akvaryuma 3 siyah balık daha ko- çürümüş. Geriye sepette kaç sağlam

yarsak, akvaryumda toplam kaç ayva kalmıştır?

balık olur?
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