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İi saatlan!

Dikat oku teksti. Koyulmuş soruşlara cuvap ver.
İlkyaz kanikulunda da pek isläädi! Dinnendik, oynadık, gezdik. Ama iştä
dä yardım ettik.
Ne gözäldir Ana Tarafımızda! Gün hep taa pek yısıdêr. Gidän kuşlar
tarafımıza dönerlär.
Yuvalarını bulêrlar da düzerlär. Kanikul vakıdında, mart ayında, şansora
karakuşlar geldilär. Onnar ne gözäl çalêrlar! Leleklär dä gelerlär, evlär üstündä
dönerlär da dooru yuvalarına konêrlar. Gagalarını yukarı kaldırıp “tıkırdadêrlar”,
nicä çıkırıklar. Onnarın gagaları uzun, ki su içindä kurbaalarlan beslenerlär,
yavrularını doyurêrlar. Taa sora kırlangaçlar da gelerlär, başka kuşlar da.
İnsan kırda işleer, sürer, eker. Baalarlarda da, başçalarda da iş çok var.
Çayırda koyunnar, sıırlar otlêêr, kuzular oynaşêrlar.
Göldä kurbaa sesleri dä tezdä işidilecek.
Biz pek sevindik ilkyaz kanikullarına! Pek sevineriz ilkyazın gelmesinä.
D. Tanasoglu

1.

Dooru variantı çevreyä alın.
İlkyaz kanikulunda nesoydu?
a) gözäldi b) sıcaktı
c) isläädi
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2.

3.

Dooru variantı çevreyä alın.
Gün hep taa pek ne yapȇr?
a) yısıdêr b) şılȇȇr c) görüner
Dooru variantı çevreyä alın.
Kanikul vakıdı nezamandı?
a) yanvar ayında b) mayda

c) mart ayında
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4.

Koyun tekstin adını da yazın onu.
_______________________________________________
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5.

Okunmuş tekst maanayca angı tipä girer? Yazın.
______________________________________________
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6.

Bulun teksttä üç uzun vokallı laf da yazın onnarı.
_____________________________________________

7.

8.

Yazın üç soruş okunmuş tekstä görä, angıları çeketsinnär
butakım:
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Kim_____________________________________________
_________________________________________________
Nezaman_________________________________________
_________________________________________________
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Neredä___________________________________________
_________________________________________________
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Teksttän verilmiş işlikleri infinitiv formasında yazın:
yısıdêr-______________________
döner-_______________________
besleer-______________________

9.
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Verilmiş lafı başça hallara görä diiştirin, afiksleri gösterin:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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L/0/1/2/3/4/
5/6/7/8

10.

Teksttän çıkarıp, sıralayın kuşları.
___________________________________________
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11.

Teksttä nışannanmış cümledä baş payların altlarını çizin.
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12.

Verilmiş lafları nazlı-küçüldek formasında yazın:
Kuş-_________________
derä-________________
yuva-________________

13.

Bulun o cümleyi, angısında bulunêr tekstin öz fikiri dä çizin
onun altını.

14.

Verilmiş adlıkları birlik sayısında yazın:
Evlär-_______________________________
Leleklär-_____________________________
Başçalarda- __________________________

15.

Yazın 5 cümledän bir tekst “İlkyaz Bucakta” , kullanarak
dayanak lafları:
ilkyaz, gözäl, sıcak, tabiat, dirilmää, eşil yapracıklar, çimen,
kuzucuk, oynamaa, kaçınmaa.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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