
Aşağıda verilen eylemlere uygun cümleleri örnekteki gibi yazalım.

Aşağıdaki cümlelerdeki eylemlerin altını çizelim. Karşılarındaki kutulara yazalım.

uçmak

koşmak

görmek

satmak

uyumak

içmek

gitmek

atlamak

Bitkiler, güneş ışığından yararlanmaktadır.

Deniz kenarında genç bir kadın oturuyordu.

Bahçemizdeki gülü kokladım heyecanla.

Başkalarının kişisel eşyalarını kullanmamalıyız.

Kuş, büyük ağaca kondu.

Serhat, sohbet etti arkadaşıyla.

Güneş, Dünya’ya sıcaklık verir.

Sobanın sıcaklığı içimizi ısıttı.

Akşam şiddetle yağdı yağmur.

Ellerimizi düzenli olarak sabunla yıkamalıyız.

Küçük kuş, annesiyle birlikte sevinçle uçtu.
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Aşağıda verilen cümlelerde yer alan eylemlerin altlarını çizelim.

Aşağıdaki cümleleri, uygun eylemleri yazarak tamamlayalım.

Aşağıdaki kelimelerden eylem olanları işaretleyelim.

Yüksek ses rahatsız etmişti onu.

Hasan kediye mama verdi.

Yağmur durdu sonunda.

Bu sabah çok güzel uyandım.

Yoruldum artık.

Anladı bugün gelmeyeceğini.

Sokağın aşağısında oturuyorlar.

Yüzüme baktı ve güldü.

Bahçedeki köpek beni izliyordu.

Çok özledim küçük papağanımı.

Doktor, hastasına birkaç soru ................

Öğretmen çok güzel ders .................

Dedem sandalyede .....................

Serhan kitap ..................

Elindeki kitabı yere ........................

Ağaçtan elma ......................

Yarışmada birinci ......................

Bugün erkenden .....................

zıpla dertört

ocak gözleuçur
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   Aşağıda verilen eylemleri örnekteki gibi istediğimiz sırada birleştirelim ve birleşen dai-
releri boyayalım.

   Aşağıda verilen cümlelerde yer alan eylemlerin altlarını çizelim.

   Aşağıdaki cümleleri uygun eylemleri yazarak tamamlayalım.

Yanıma geldi.

Ağaca kuş kondu.

Arabayı güzel kullanıyor.

Ali bisiklet sürdü.

Bulaşık makinesi çalışıyor.

Elimdeki poşet düştü.

Şemsiye rüzgardan uçtu.

Dengeli besleniyor.

Köpek, kemiği sakladı.

Kardeşim kitap okuyor.

koş

deniz sor

gel zayıf alt

yoklaiçzor

yaz sür

katlasaklapak

ser sağlık

beklebulşiş

gör ört

sürükletartyak

Annem pazardan elma ............... Soğuk havada ...............

Yemeğe tuz ...............

Babamın dişi ...............

Çikolatam ...............

Masaya tabak ...................

Balon havaya .....................

Satranç oynamayı ...................
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Arkadaşım camı kırdı.

Kuşlar dans ediyor havada.

Piknikte mangal yaktık.

Elime iki tane kuş kondu.

Gittim babamla markete.

Bisikletin lastiği patladı.

Kapandı gözlerim ışıktan.

Sahada arkadaşlarla futbol oynadık.

Kardeşim soru soruyor.

Saçlarım kirlendi bahçede.

Deniz kabuklarını topladı.

Özledim annemin yemeklerini.

   Aşağıdaki eylemlerin altlarını çizelim.

   Eylem olmayan sözcüklerin yazılı olduğu çiçekleri sarıya boyayalım.

   Aşağıdaki eylemlerle cümle kuralım.

sehpa

ters

dök

gel

süt

tut

koş

çek

kurs

sat

in

fayda

masa

dört

sor

salla Arkadaşımı salıncakta salladım.

yakala

kaldır

yıka

atla
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