
GÖREV 1- Metni sessiz okuma kurallarına dikkat ederek anlayana kadar okuyalım.  
 Bir büyüğümüze sesli okuma kurallarına uyarak okuyalım ve anlatalım.         
      

 

                   ATATÜRK ANLATIYOR    
   Askeri Ortaokul sınavına girip oraya kabul edildim. Kesin kaydımın yapılması için, 
annemin imzasını atıp onaylaması gerekiyordu. Annem ise “Oğlumu bu okula gönder-
mem!” deyip imza atmaya bir türlü yanaşmıyordu. Annemin direnmesi üzerine, “Anne, 
hani her zaman söylüyorsun; doğduğumda babam bana ne armağan etmişti?” diye 
sordum.  “Kılıç…” 
     “O kılıcı babamın elinden alıp sen nereye koymuştun?” 
     “Kundağının başucuna.” 
     Çok duygulandım. Gözlerim yaşardı. Ağlamaklı bir sesle, “Anne,  
demek babam benim asker olmamı istiyordu. İçimde öyle bir duygu var; ben asker 
doğdum, asker olarak öleceğim!” dedim. 
     Ana yüreği ne kadar dayanır; onun da gözleri yaşardı. Askeri Ortaokul’a gitmeme 
izin verdiğini o halinden anlamıştım. Eğilip elini öptüm, “Hayır duanı benden esirgeme, 
güzel annem…” dedim, sevinerek yanından ayrıldım.       Adnan Binyazar/ Atatürk Anlatıyor 

 
GÖREV 2- Aşağıdaki soruları defterimize yazalım ve metne göre yanıtlayalım. 
 
   1- Mustafa Kemal hangi sınavı kazanmış? 
   2- Mustafa bu okula neden kayıt yaptıramıyor?  
   3- Mustafa doğduğunda babası ona ne armağan ediyor? 
   4- Annesi bu armağanı nereye koyuyor? 
   5-Mustafa’nın içinde nasıl bir duygu varmış? 
   6- Son olarak Mustafa annesinden ne istemiş? 
 
GÖREV 3- Evdeki bir büyüğünden okulla ilgili bir anısını anlatmasını iste. Bu anıyı kısa 
bir hikaye şeklinde defterine yaz. Yazarken kurallı cümle kurmaya ve noktalama 
işaretlerine dikkat et. 
 
 

GÖREV 4- Eş anlamlı sözcükler kutuna    yürek, yasa, esir, yel, ırmak   sözcüklerini 
eklemeye ne dersin? 
 



NOT: İstersen 

işlemleri iyice 

ezberlendiğinde 

silip 

değiştirebilirsin. 

   GÖREV 5- İşlemleri deftere yap, şifreyi bul.  
 

 
   
       4      5             3             9           7            6           5           2           4            
    x  7           x 8          x 6           x 1        x 2          x 4         x 5        x 9         x 9          
  
      
 

 
GÖREV 6- Belirtilen renklere göre geometrik şekilleri deftere cetvelle çiz. 
     Köşelerine kırmızı ile işaret koy. 
 

1-  Mavi renk ile kare çiz.       2- Yeşil ile üçgen çiz.      3- Pembe ile dikdörtgen çiz. 
 
GÖREV 7-Terimleri verilen bölme işlemlerini örnekteki gibi deftere yapalım. 
  
      Bölünen :16               16      2              16÷2 = 8                     Mendil kullan  
      Bölen: 2                     16      8 
      Bölüm: 8                   00 
      Kalan : 0 

 

Bölünen: 24 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 14 
Bölen : 2 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 32 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 25 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 40 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 27 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 

 
 

  GÖREV 8- Çarpma işlemi oyunu hazırlayalım mı? Aşağıdaki tabloyu bir kartona  
çizelim. (Her oyuncu bir taş ,renkli kağıt ya da herhangi bir nesne kullanabilir.)  
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Y E İ I L K N İ A 


