
 

B SESİ  OKUMA TABLOSU ÖĞRENİLEN SESLER 

e E l L a A k K i İ n N 
o O m M u U t T ü Ü y Y 
ö Ö r R ı I d D s S b B 

2 HARFLİ HECE VE KELİMELER 

eb ab ib ob ub üb öb ıb es us üs ös 
be ba bi bo bu bü bö bı se su sü sö 

3 HARFLİ HECE VE KELİMELER 

bir bin ben bel bal bak but bot bol bey 

bay boy böl büz boz buz biz bit aba oba 

abi ebe isa asi ise süs süt sor yar dik 
4 VE 5 HARFLİ KELİMELER 

balo kaba biri bina boya bere bana bere 
abla Bora Ebru soba obur boru baba büst 
beze Bade büro bütün balık büyük bitki börek 
badem baskı sabır bilim belli Berra basın balon 
burun bulut bakır beden bekar besin beton bayat 
bayan beyin nöbet tabak biber bilek bilet beton 
balta banka torba sabun bölme bebek bölük bando 
araba kabak kibar kaban benek lamba kablo Buket 
banyo tablo abide bidon Bursa Basri Sabri Baran 

6,7,8 HARFLİ KELİMELER 

birlik binlik tablet kibrit tembel berrak 
akraba tabure baldır elbise basket balkon 
berber bayrak badana tombul bayram boyama 
bardak bülbül tebrik balina Bodrum  Berrin 
abaküs  Berkan  Batman  Bartın akbaba Bülent 
baraka baskül balerin  basamak boyamak birlikte 
leblebi benekli biberon kelebek  Balıkesir barbunya 

 Sayın velim; yukarıdaki tabloları 3’er defa okutunuz. Karışık olarak sorunuz.  

 



 

Metinleri 3’er defa okuyalım.Seçtiğiniz 2 metni size söylesinler defterinize yazın. 

      BORU   
Boru aldı.  

Bora boru aldı. 
Bora sobaya boru aldı. 

 

 
BULUT 

Bulutlar arttı. 
Buradaki bulutlar arttı. 

Bakın buradaki bulutlar arttı. 
 
 

BOT 
Bot satar. 

Bora bot satar.  
Bora ayakkabı ile bot satar. 
 

BIYIK 
Bıyık bıraktı. 

Bekir bıyık bıraktı.  
Bekir bu yıl bıyık bıraktı. 

 
BABA 

Baba al. 
Baba balon al. 

Baba bana balon al. 
Baba bana büyük balon al. 

 

 
BALIK 

Balık besliyor. 
Beren balık besliyor. 

Beren bir balık besliyor. 
 
 

EBE 
Ebe ol. 

Belma ebe ol. 
Belma ebe ol, beni ebele. 

 
BERE 

Bere taktı. 
Berke bere taktı. 

Berke yolda bere taktı. 
 

BİBER 
Biber tart. 

Nebi biber tart. 
 Nebi dolmalık biber tart. 

 
BİLET 

Bilet bul. 
Abla bilet bul.  

Abla bana bilet bul. 
Bilal biletler bitti. 
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OKU 

Aşağıdaki metinleri 3’er defa okuyalım. 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

As. 

Burak as. 

Burak bayrak as. 

Burak büste bayrak as. 

Burak Atatürk büstüne bayrak as. 

Burak büste bayrak as. 

Burak bayrak as. 

Burak as. 

As  

 

 

 

 

 

Bekle 

Buket bekle. 

Buket beni bekle. 

Buket sinemada beni bekle. 

Buket beni bekle. 

Buket bekle. 

Bekle 

 

 

Baktı 

Aysel baktı. 

Aysel tadına baktı. 

Aysel bamyanın tadına baktı. 

Aysel etli bamyanın tadına baktı. 

Aysel bamyanın tadına baktı. 

Aysel tadına baktı. 

Aysel baktı. 

Baktı 

 

 

 

Bin 

Batın bin. 

Batın otobüse bin. 

Batın sarı otobüse bin. 

Batın sarı okul otobüsüne bin. 

Batın sarı otobüse bin. 

Batın otobüse bin. 

Batın bin. 

Bin 

 

 

 



 

TOPLAMA İŞLEMLERİ 
Örneği inceleyerek siz de aşağıda verilen resimlerdeki toplama işlemlerini yazınız. 

 +      =           (resimle)                                                                                     

1        +           1      =              2   (rakamla) 

 

     +         =   
      ……………    +       ……    =   ………………. 
 

   +  =   
  ……….           +   …..…      =    ……………………. 
 

   +      =             
………..….       +   …………        =    ……………………. 
 

  +       =    
…………       +   …….…    =    ……………………. 
 

 + =  

    ……..….          +      …..……            = ………….. 
 

     +             =   

    ..……      +    …………             =  ………..…………. 
 

 +    =  

     ……………....        +       ……       =  ………………….
 


