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için nasıl hareket etmişler?

bir ismi anlatmaktadır?

a) b) c)

havalanmış. Kuşlar hep beraber kanat çırpıp 

hapis

tüy

söz

yapıt

a) Hep beraber kanat çırpıp ağ ile uçmuşlar.

b) Bağırıp, diğer kuşlardan yardım istemişler.

c) Birlikte, avcının elini gagalayıp kaçmışlar.

S5. Aşağıda verilen kelime çiftlerinden hangi- 

yüksek n

n

sun? Diye sormuş.
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    Avcı, gökyüzünde giden ağı göstererek:

   - Kuşlar kapanımla birlikte kaçıyorlar. On-

lerden biri:

   Buğday tarlasının üzerine kuşlar gelirmiş. Bu-

nu öğrenen bir avcı, öğleden sonra  kuş ağını

alıp tarlaya sermiş. Kuşları beklemeye başlamış.

Bir süre sonra kuşlar gelmiş, ağın altına girmiş. 

Avcı, ağın ucunu çekmiş ve kuşlar ağın içinde 

ali amcanın inek leri çok susamıştı ?
SORULAR

eser

yan taraftan bul ve eşleştir.

kalmış. Avcı ağı toplamaya giderken birden ağ 

düzelterek yeniden yazalım.

S2. Avcı, kuşları yakalamak için nasıl bir

S1. Kuşlar, nereye gelirlermiş?

    - Boşuna heveslenme. Senin kapanın gitti

ağ ile birlikte yavaş yavaş gökyüzüne doğru 

  - Avcı, avcı ! Böyle koşarak nereye gidiyor-

uçuyorlarmış. Avcı peşlerinden koşmaya başla-

mış. Yakındaki köyün içinden geçerken köylü-

BİRLİK OLUNCA

layamazsın, demiş.

S4. Aşağıda verilen görsellerden hangisi çoğul

a) şişman - kilolu

kıl

    Köylü gülerek:

S7.Verilen cümlede yapılan yazım yanlışlarını

ları yakalayacağım, demiş. 

S6.Başta  verilen  sözcüklerin  eş anlamlarını 

artık. Bak, nerelere yükselmişler. Onları yaka-

larını yan taraftan bul ve boya.

n sıvı

katı

S3.Kuşlar, yakalandıkları tuzaktan kutulmak
n

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

n

n

n

acı n

laf

zindan

S8.Başta verilen sözcüklerin zıt (karşıt) anlam-

alçak

n

n

n n

n n tatlı

si, eş anlamlı ( anlamdaş ) değildir?

b) akşam - sabah

c) kara - siyah

tuzak hazırlamış?



S1. Aşağıdaki ritmik saymada boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazalım.

Geriye 1 ' er sayma:

Amca da dört tane kaz aldı. Çiftlikte toplam

5 6. 7. 8.

kaç tane kaz olur?
S10. Erol, sekiz elmadan üç tanesini yedi. Ne 

9. 10. 11. 12.

S6.Neriman Teyze çiftliğe on üç tane , Murat

4

7 +

S9.Aşağıdaki tabloda verilmeyen ayların

ağustos

12

 -

 -

eylül

1

şubat

8
9

3

 =  =0

 = 3 9 = +

 vardı., ……..tanesini karde-

8 1

6

13

11

17

7

2

5

S4.Çıkarma işlemlerini yapalım.

10

3
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S7. Duru'nun……….oyuncağı

69

0

12

6 0

S8.Toplama işlemlerini yapalım.

 + 2 7

8

ve sondaki boş kutucuğu boya.

b) 4

isimlerini sırasına uygun olarak yazalım.

S5. Verilen örtüntüde eksik olan şekli bul 

a) 6     b) 5    c) 4

9

şine verdi. Duru'nun……..

1. 2. 3. 4.

S3. Verilen saatin 4 saat

öncesine geri gidilirse,

 -

b) 5 - 3 - 2

c) 6 - 2 - 4

?

kadar elması kaldı? 

S2. Yandaki verilen,

işlemlerden kaç tanesi

doğrudur?

a) 3

?

?

c) 2

Yukarıda verilen cümle, 

yandaki görsele göre , sırasıyla hangi sayılar

ile tamamlanır?

a) 4 - 1 - 3

oyuncağı kaldı.

saat kaç olur?


