
   GÖREV 1- Metni sessiz okuma kurallarına dikkat ederek anlayana kadar okuyun. 
 Bir büyüğünüze sesli okuma kurallarına uyarak okuyun ve anlatın.    
      

      

                                            

                               VATANIM  TÜRKİYE                                     
    Vatan; bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin üzerinde yaşadığı, uğrunda her türlü 
fedakarlığı gösterebileceği topraktır. Bizim vatanımız Türkiye’dir. 
    Vatanımızı sevmeliyiz. Kimin vatanını daha çok sevdiği, vatanı için ne kadar çalışıp ça-
baladığından ve görevlerini eksiksiz yerine getirip getirmediğinden belli olur.     
    Hepimizin belli görev ve sorumlulukları vardır. Kimimiz doktor, kimimiz asker, kimimiz 
çiftçilik yapar. Bizlerse okulumuza geliriz. Eğitimimizi en iyi şekilde alarak ileride ülkemi-
ze faydalı bir birey olmak için çabalarız. Geleceğin doktoru, bilim insanı bizler olacağız. 
Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmediğimiz zaman hem biz hem de ülkemiz bun-
dan zarar görür. 
   Vatanımızı seviyoruz. Öyleyse, okulda, evde, iş hayatımızda veya herhangi bir konuda 
görevlerimizi tam olarak yerine getirmeliyiz. Ne yapıyorsak en iyi şekilde yapmalıyız. 
 
 

GÖREV 2-Defterine metnin başlığını yaz. Aşağıdaki soruların yanıtlarını bir büyüğünle 
konuş ve uzun, kurallı cümleler şeklinde yaz. Yazım kurallarına mutlaka uymalısın. 
 
   Vatan ne demektir? Vatanımız neresidir? 
   Vatanını seven ne yapmalıdır? 
   Çocukların görevleri nelerdir? Nelere dikkat etmelidir? 
   Vatanımız için biz çocuklar ne yapabiliriz?  
 
 GÖREV 3- Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazın. 
 
Özel adların ilk harfi her zaman büyük yazılır. Özel adların sonuna gelen ekler kesme 
işareti ile ayrılır. Ancak  “-ci, -li, -lik, -siz, -ler, -ce ekleri kesme işareti ile ayrılmaz. 
 
 

     Bize bursadan şeftali geldi.                                            Sen de dene!              
     Atatürk ortakulu’na gidiyorum                        
     Ayhan’lar dün gece evden çıkmadı.                    
     Türkiyenin başkenti ankaradır. 
     Ablam minnoşun suyunu verdi.                               
     29 ekimde cumhuriyet bayramını kutlarız. 



   GÖREV 4- İşlemleri deftere yap, şifreyi bul.  
 

 
   
       3      5             4             6           7            3           7           3                       
    x  7           x 9          x 6           x 1        x 0          x 6         x 5        x 9                  
  
      
 

 
   GÖREV 5- İşlemleri deftere yap.  

 

   Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 
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  GÖREV 6- Terimleri belirtilen bölme işlemlerini defterine yap.  
 

 

 

  GÖREV 7- Problemleri matematik  defterine yaz ve çöz. 
 

1- Sepetimdeki 18 yumurtayı 3 tabağa paylaştırırsam her tabakta kaç yumurta olur? 
2- 25 fındığı 5 çocuk paylaşırsa bir çocuğa kaç fındık düşer? 
3- 6 sayısının 5 katının 8 eksiği kaçtır? 
4- İki düzine kalemin 38 fazlası kaçtır? 
5-  7 inek ile 6 tavuğun ayak sayısı toplamı kaçtır? 

27 24 0 45 35 21 6 18 
        

Bölünen: 28 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 20 
Bölen : 2 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 36 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 15 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 16 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

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