
 

  GÖREV 1- Şiiri akıcı okuyabilene kadar okuyalım. Bir büyüğümüze sahnede okurmuş 
gibi okuyalım. Sesimize duygu katmayı unutmayalım. 
 
                                                  TÜRKİYE’MİZ 

Kokar burcu burcu güller; 
Öter dalında bülbüller; 
Açar menekşe, sümbüller... 
Ne güzeldir Türkiye’miz... 
 

Sürüler yayılır kıra; 
Dağlar uzar sıra sıra; 
Sular can verir çayıra... 
Ne güzeldir Türkiye'miz... 
 

     Köyü, şehri çiçeklidir; 
     Birbirine eklidir; 
     Çelik erlerle beklidir... 
     Ne güzeldir Türkiye'miz... 
 

     Kekik, yavşan kokar dağda; 
     Kaysı, elma, üzüm bağda... 
     Hele bugün yeni çağda... 
     Ne güzeldir Türkiye'miz.. 

                             M. Necati  ÖNGAY 

 

GÖREV 2- Şiiri en güzel yazımızla defterimize yazalım. Soruları yanıtlayalım. 
 
    1-Şiir kaç kıtadan oluşuyor?                   5- Anlamını bilmediğiniz sözcükleri sözlükten 
    2-Şairin adı nedir?                                     bulup, yazın, öğrenin. 
    3-Son dörtlüğü yazın.                             6- Şiire uygun 5.dörtlüğü siz yazın. 
    4-Birinci dörtlüğü açıklayınız.                   
 
GÖREV 3- Ülkemiz Türkiye tarihi ve doğal güzellikleriyle cennet gibidir. Her bölgesin-
de farklı güzelliklerle karşılaşırız.  Yaşadığımız şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini araştı-
rın, öğrenin. Kurallı cümlelerle metin şeklinde yazın.  
 
GÖREV 4- Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru noktalama işaretlerini koyarak yazın.   
 

      Ah, kaçırdım (   )                                                             Ellerini sabunla yıka.                                        
      Bize  geliyor musun (   )                                                   Suyu boşuna akıtma. 
      Yemekten önce ve sonra ellerimi yıkarım (   ) 
      Televizyondaki belgeseli izledin mi (   )    
      Eyvah, annem kızacak (   )  
      Bayramda okulumuzu süsledik (   )  
      Bu pastayı nasıl yaptığını anlamadım (   ) 
      Gözlerime inanamıyorum (   ) 



   GÖREV 5- Aşağıdaki problemleri deftere yazın ve çözün.  
 

1- İki kardeşin yaşlarının toplamı 36’dır. Kardeşlerden biri 19 yaşında olduğuna göre 
diğer kardeş kaç yaşındadır? 

2- Tabaktaki eriklerin 17 tanesini yedik. Tabakta 24 erik kaldı. Yemeden önce tabakta 
kaç erik vardı? 

3- Bir teneke sıvı yağ 6 tane şişe doldurmaktadır. 3 teneke sıvıyağ için kaç şişeye 
ihtiyaç vardır? 

4- Her gün kumbarama 7 lira atıyorum. 5 gün sonra kumbaramda kaç lira olur? 
5- Kuruyemişçi 32 kilo cevizi 4 kiloluk poşetlere koymak istiyor. Bu durumda kaç 

poşete ihtiyaç duyar? 
6- Sıla’nın 28 kırmızı tokası var. Kırmızı tokalarından 9 eksik mavi tokası olduğuna göre 

tokaları toplam kaç tanedir? 
 

GÖREV 6- Aşağıdaki işlemleri deftere yazın ve yapın. 
 
 28     4        18   3         30   5          21    3          12   4           20   5        30   3 

 
 

   20÷4=?        15 ÷ 5=?        40 ÷ 5= ?         18 ÷ 2 = ?          35 ÷ 5 =? 
  

  Unutma! Toplananlardan biri verilmediğinde toplamdan verilen toplanan çıkarılır. 
     65           35       39        35        28         49         54        49         60       41 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     93           84       45        70        60         83         82        88         73       76   
   

   GÖREV 7- Bu oyun için aşağıdaki gibi kartlar hazırlamalısın. 
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1-Oyun iki kişiliktir. 
2-1 kart ortaya koyulur. 
3-Diğer kartlar iki oyuncuya 
dağıtılır. 
4-Ortadaki karta eş değerdeki 
kartı önce bulup kartın üstüne 
koyan, kartı alır. 
Örneğin; Ortadaki kart 2 bütün ise 
4 yarım ya da 8 çeyrek kart ile 
kapatılabilir. 


