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anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

helâl

S9.Cümlelerin sonuna nokta veya soru

işaretinden uygun olanını yazalım.

a) Bugün günlerden ne  (   )

Masal da burada bitmiş,

Yukarıdan üç elma düşmüş,

kaygı gönül dolgu jöle

b) Akşam dedemler bize geldi (  )

c) İnternetten araştırma yapıyorum  (  )
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Biri masalı anlatana, biri okuyana,

Biri de masalı dinleyene.

b) Zalim kurtu silahıyla avlamış.

c) Sürüsünü mağraya saklamış.

Çoban koşmuş ,ulaşmış aslana,

S4. 

Öyle mi sen de bırakayım da korku saç.

SORULAR

S2. Masalda yer alan hayvanlar hangileridir?

Çoban sürüsüyle, yeni masallara yol almış.

Kurt demiş ki çobana, karnım çok aç ,

Yerim ben onları, sen kaç.

Ninem bana bir masal anlattı.

İçinde aslanlanlar, kurtlar, kuzular, koyunlar olan.

Çiçekler kokan, kelebekler uçuşan.

Sonu  mutlulukla  son bulan.

Çoban kuzuları, koyunları otlatırken,

küt haram

tartma çıkarma

 MASAL

S1. Yukarıdaki masalı anlatan kimmiş?

Koşalım, yetişelim kurtaralım onları.

S8.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

" Her sabah sıcak çay içiyorum. " 

a) Çoban' ın    b) Oğuzhan' a    c) Murat' ı

Yoksa yok olur sürü, yakışmaz şanına,

var

saldırı

Aslan kanıtlamış sonunda yenilmez oluşunu.
S7. Verilen sözcüklerden, sözlük sırasına 

Koşmuşlar, yetişmişler, zalim kurdu yenmişler.

Kurt kaçmış, zor kurtarmış aslandan kendini.

kalanlar

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

fırsat derman

S6.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt)

S3. Çoban sürüyü kurtarmak için ne yapıyor?

terbiye

tavan

Ormanlar sultanı yardım et bana,

cümlesinde kaç tane tek heceli sözcük vardır?

sığmadığında nasıl yazılır, gösterelim.

a) Ormanın kralı aslandan yardım istemiş.

soğuk görüş taban

toplama

a) 4 tane    b) 3 tane    c) 2 tane

S5. Hangi seçenekte kesme işareti yanlış ola-

rak kullanılmıştır?

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

savunma



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:

S3.Görselde verilen onluk ve S7.Verilen saatlerin gösterdiği zamanı yazalım.

birlikleri sayıp alt tarafta bulu-

nan küçük kutucuklara yaz.
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S6.Toplama işlemlerini yapalım.

saat: 9 saat: 1 buçuk
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S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.

saat:……..buçuk

 + 2

saat:……..…….

 -  = 2

5

7  - 5 =

S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.

n

n

1 onluk + 0 birlik

1 onluk + 5 birlik

1 onluk + 8 birlik

Onluk Birlik
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S5.  Çarşıdan on kilo kiraz aldım. Üç kilosu 

çürük çıktı, Kaç kilo kirazda çürük yoktur?

S9.  Babam sekiz  litre süt aldı.Dedem de üç

 litre süt aldı. Evimizde ne kadar sütümüz oldu? 

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.
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