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bulanık duru tembel yok

üst sağ alt kat

S8.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

minik yeni zarif büyük

dümen gider cesur

orta patika gemi gezgin

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S7.Verilen iki sözcükten, sözlükte daha

noktalı

önce yazılanı bul ve boya.

renkli

S2.Tarla  faresinin  kulakları  nasıldır?

S3. Tarla faresi  neleri  devirir?

S1.Tarla faresi neleri  kemirir?

  Verilen şiiri bol bol oku ve dikte ile defterine

Tarla  Faresi S4.Aşağıdakilerden  hangisi  tarla  fa-

resinin  özelliklerinden  biri  değildir?

a) Minik olması

b) Hızlı koşması

tatildeyiz

yurdumuz

c) İki ayağının üstüne kalkması

S5. Verilen sözcüklerin harf ( ses )

sayılarını yazalım. ( Kaç harf? )

sevimli

S6.Verilen sözcükler satır sonuna sığ-

madığında nasıl yazılır, gösterelim. 

kulaklık

Başakları  devirir,

İki ayağı  üstüne  kalkar,

Gözleri  minik  minik,

Kulakları  dik  dik,

İki  ayağı  üstüne  kalkar,

Minik  tarla  faresi.

Ne  durur,  ne  yorulur,

Tarlalar  ondan  sorulur,

Buğdayları  kemirir,

              Şair: Serdar  SAYIL

SORULAR

Minik  tarla  faresi.

İki ayağı  üstüne  kalkar,    

Minik  Tarla  faresi.
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S1. Aşağıdaki ritmik saymada boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

Geriye 2 ' şer sayma:

S6.Çıkarma işlemlerini yapalım. S7.Toplama işlemlerini yapalım.

S8.Sıra sayısının belirttiği varlığı boya. S9. Aşağıda verilen sayılardan başlayıp

birer birer geriye doğru  yazalım.

S10. Masal kitabımın 5 sayfasını oku- S11.  Cihan 9 ,  Feyza 3 yaşındadır.

dum.Okumadığım 6 sayfa kaldı.Ma- Cihan ile Feyza'nın yaşları farkı kaç-

sal kitabım kaç sayfadır? tır?
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4.

sayıların toplamı kaçtır?ğıdakilerden  hangisidir?

5 3

S2.  Yandaki çıkarma

8 6 9

işleminin  sonucu kaçtır?

4 6

rinden hangisinin sonucu farklıdır?

5

a) 6

S4.  Aşağıda verilen toplama işlemle-

  Yukarıda bloklarla gösterilen sayı aşa-

4 8 6 9

2 3 6 4 5 3

5  -  = 3 7  - 3

6  -  = 4

0 =  +  = 77 +  =

9  +8  -  = 2

6

S3.  

S5.Yukarıdaki ritmik saymada verilmeyen

7. 10

8

b) 7

c) 8

a) b) c)

 = 10 +  =


