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Türk Halı Cümle Zararlı

S6.  " le " hecesi aşağıdakilerden hangisinin 

a) b) c)

Sonra bir sabah elinden tutup,

Okula götüreceğim.

sonuna eklenirse, anlamlı bir sözcük oluşur?

a) mi          b) on          c) ka

hatırlamak

S9.Aşağıda verilen sözcük satır sonuna

S2. Bebeğin canı, durmadan ne istiyormuş? S10. Cümlelerin  sonuna  nokta  veya  soru

göre önce yazılanı bul ve numaralandır.

binmek rahat terk

fayda

S7. Başta  verilen  sözcüklerin  zıt  (karşıt)

S3. Bebek, büyünce şair onu elinden tutup ne-

gösteri

sığmadığında nasıl yazılır ? Gösterelim.

Artık benim de bir kardeşim var,

günah

ayrılık

  Verilen metni bol bol oku ve dikte ile defterine

yaz. Soruları defterine yazmana gerek yok.

S8. Verilen  sözcüklerden,  sözlük  sırasına 

Yarın o da benim gibi güler yüzlü,

semiz unutmak

hayal dost

yoksul

inmek

sevap

azalmak

BEBEK

S1. Şair, hangi olaya çok seviniyor?

Ne iyi insanın bir kardeşi olmak…

Kocaman bir çocuk olacak. çoğalmak

    Yukarıdaki sözcüklerden iki heceli olanları

boyarsak, tablo nasıl görünür?

Daha bilmiyor konuşmasını,

Korkuyor, çıkmaya kundaktan.

Evimize nereden geldi bu bebek,

Küçücük burnu, ağzı, elleri,

Kıpkırmızı yanakları var,

Ağlayıp duruyor sabaha kadar.

O zaman bütün defterlerimi, kitaplarımı

Uykusunda gülüyor bazen…

a) konuşabilir    b) yürüyebilir       c) ağlayabilir

" Hepsi senin olsun. " diye ona vereceğim.

S5. 

Durmadan ninni istiyor canı,

SORULAR

a) Annem, pazardan neler almış (   )
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kitap çanta

S4.Bebekler, doğduğunda neyi yapabilir?

işaretinden uygun olanını yazalım.

c) Mavi arabamın tekerleği kırılmış (  )

reye götürecekmiş?

silgi defter

anlamlarını yan taraftan bul ve boya.

b) İtfaiyeye kim haber verdi (  )



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

İleri İkişer Ritmik 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.

hayvan bulunmaktadır?   kalır?
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S5. Irmakta yüzen 15 ördekten 6 tanesi uçup

gitti. Irmakta, geriye yüzen kaç tane ördek

S9. Bir kümeste 3 horoz, horozların sayısından

7 fazla da tavuk vardır. Bu kümeste toplam kaç

S4.Sayılarla onluk ve birlikleri eşleştirelim.
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S2.Çıkarma işlemlerini yapalım.
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saat:……..buçuk

 +

saat:……..…….

saat: 8 saat: 1 buçuk

S8. Verilen saatlerin gösterdiği zamanı çizelim.
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S6.Toplama işlemlerini yapalım.
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