
 

GÖREV 1- Aşağıdaki metni anlayana ve akıcı okuyabilene kadar sessiz okuyun. Sonra 
bir büyüğünüze sesli olarak okuyun. 
 

                      KÜLTÜREL MİRAS- 2 
     Bir neslin kendinden sonra gelecek kuşaklara bıraktığı her şey 
kültürel mirastır. Gelenekler, görenekler, el sanatları, türküler, 
yemekler, halk oyunları, yöresel kıyafetler kültürel mirastır. 

    Bizler ailemizden ve çevremizden gördüklerimizi öğrenir ve onlara alışırız. Annemizin 
pişirdiği yemekleri yer, büyüklerimizin giydiği giysileri görür, söyledikleri türküleri söyleriz. 
Gittiğimiz düğünlerde oynanan oyunları öğrenir ve oynarız. Bütün bunlar kültürel 
mirasımızı oluşturur. 
    Düğün, nişan, asker uğurlamalarında, dinî ve millî bayramlarda halk 
oyunları oynanır. Geleneksel kıyafetler giyilir.         
    Yemeklerimiz de kültürel mirasımıza örnektir. Ülkemizin her bölge-
sinde o bölgeye özel yapılan yemekler vardır.  
 
GÖREV 2- Evdeki büyüklerinle konuşarak bizim bölgemize özel yapılan yemekleri 
öğren. Bu yemeklerden bir tanesini seç. Nasıl yapıldığını öğrenerek adım adım yaz.    
 
    Kurallı cümlelerde iş, oluş ve hareket bildiren sözcük cümlenin sonunda olur. 
 

 Örnek:     Bahçede top oynadım.    
 

GÖREV 3. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümleleri kurallı cümle haline getirin. 
Deftere yazın. İş, oluş ve hareket bildiren sözcükleri kırmızı ile yazın. 
                                  
   Çok severim Türkçe derslerini ben.                                         Eş anlam kutusu için 
   Bugünlerde dikkat et kendine.                                                   
   İnsanların hayran olduğu bir liderdir Atatürk. 
   Okula gitmiyordu hasta olduğundan beri. 
   Çok uykusu vardı bu gece. 
   Koştum bütün gün. 
   Tadına bakmak istemiyorum bu yemeğin. 
   Gelirsen gideceğiz sinemaya. 
   Uymalıyız okul kurallarına. 
   En çalışkanı Buket’ti sınıfımızın. 
   Görmedim ne yaptığını. 

kelime 
tabip 
çeşit 
fakir 
kara 
ozan 
ek 
kalp 



GÖREV 4-Terimleri verilen bölme işlemlerini örnekteki gibi deftere yapalım. 
  
      Bölünen :18               18      2              18÷2 = 9                      
      Bölen: 2                     18      9              18 bölü 2 eşittir 9 
      Bölüm: 9                   00 
      Kalan : 0 

 

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

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

Bölünen: 20 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 40 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 45 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 30 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

 

 

GÖREV 5- Dün hazırladığımız daireleri ve kareleri aşağıdaki gibi hazırlayalım. 
Bunlarla bir afiş hazırlayalım. Başlık olarak “KESİRLER” yazalım. 
 
 

 

 

 

GÖREV 6- Aşağıda verilenleri defterimize yazalım. Şekilleri düzgün çizelim. 
 

                                               KESİRLER 
BÜTÜN : Bir varlığın, şeklin, sayının tamamına bütün denir. Bütün bölünmemiş parçalara 
ayrılmamış demektir. 
 
 
 
YARIM : Bir bütünü  2 eş parçaya böldüğümüzde oluşan parçaların her birine yarım 
denir. 
                                                                        1 bütün = 2 yarım  
                                                                         2 yarım= 1 bütün 
 
ÇEYREK: Bir bütünü 4 eş parçaya böldüğümüzde oluşan parçaların her birine çeyrek 
denir. 
                                                                         1 bütün = 4 çeyrek  
                                                                         4 çeyrek=1 bütün 
                                                                         1 yarım = 2 çeyrek 


