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

                             ÇİNİ SANATI 
   Çini sanatı, geleneksel Türk el sanatıdır. Türkler çok eski zamanlardan 
beri, binalarını ve eşyalarını çinilerle süslemişlerdir. Bin yıllık bir geçmişe 
sahiptir.  
     Çini sanatı için; tebeşir, kum, kaolen gibi doğal malzemeler karıştırılıp 

hamur haline getirilir. Ve bu hamur şekillendirilerek kuruması için bir süre beklenir. İstenilen 
kuruluğa sahip olan hamura astarlama çalışılması yapılır. Astarlama hamura beyaz bir 
görünüm kazandırır. Parçalar çok yüksek derecede fırında bir gün boyunca pişirilir. Pişirilen 
parçaların pürüzlü yüzeyi düzeltilir. Sonra kara kalem ile çizilen desen, yapılacak çini yüze-
yine aktarılır, desen oluşturulur. Sanatçının isteğine veya hayal dünyasına uygun renkler ile 
iç zemin boyanmaya başlanır. Boyanan eşya camsı bir sır ile kaplanarak, pişirilme aşa-
masına getirilir. Son aşama olarak ürün ikinci kez fırınlanır. Çini artık hazırdır. 
 

GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını yazım kurallarına uyarak defterinize yazın. 
 

1- Türkler çiniyi nerelerde kullanmışlardır? 
2- Çini yapmak için hangi malzemeler kullanılır? 
3- Türklerde çini sanatı ne zamandır yapılmaktadır? 
4- Metnin konusu nedir? 
5- Çini yapım aşamaları aşağıda karışık olarak verilmiştir. 
     Doğru sırayla numaralandırarak deftere yazın. 

(    ) Parçalar yüksek ısılı fırında bir gün boyunca pişirilir. 
(    ) Hamur astarlanır. 
(    ) Boyanan eşya sır ile kaplanır. 
(    ) Çizilen desen çini yüzeyine aktarılır. 
(    ) Ürün ikinci kez fırınlanır 
(    ) Sanatçının hayal gücüne göre boyanır. 
(    ) Tebeşir, kum ve kaolen gibi malzemelerle hamur yapılır, şekillendirilir. 

 
GÖREV 3- Bu etkinlik için büyüklerinden izin alarak bir tabak 
almalısın. Tabağı kullanarak kağıda bir tabak resmi çiz. Boya- 
larını kullanarak sen de çini desenleriyle tabağını süsle. 
( Lale deseni Osmanlı çini sanatında çok kullanılmıştır.) 



   GÖREV 4- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
 

   1-Bir düzine silgi 3 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır. Her birine kaçar silgi düşer? 
   2-Bir sınıftaki 21 öğrenci üçerli gruplara ayrılıyor. Öğrenciler kaç grup oluşturur ? 
   3-Bir bölme işleminde bölünen 32, bölen 4 ise bölüm kaç olur? 
   4-Bir çıkarma işleminde eksilen 70, çıkan 15 ise fark kaçtır? 
   5- Ben 6 yaşındayım. Annemin yaşı benim yaşımın 5 katından 8 fazladır. Annem kaç 
yaşındadır? 
    6-Sepetteki 63 kayısının 35 tanesi ile reçel yaptık. Kalanları dört arkadaş paylaştık. 
Her birimize kaç kayısı düşer? 
 

GÖREV 5- İşlemleri deftere yazın ve yapın. 
       

 10    5             10   2                 16    2              9   3           24   3 
 

 

 36    4             32   4                 45    5            30   5           24   4 
 

 

 

  GÖREV 6-  Aşağıdaki şekilleri defterinize çizin. Düzgün çember çizmek için bozuk para 
kullanabilirsiniz. Eşit parçalara ayırmayı unutmayın.  Belirtilen kadarını boyayınız.   
 
        
                
      çeyrek            yarım          bütün        çeyrek           yarım             çeyrek 
 
   GÖREV 7- Aşağıdaki bilgilere göre boş yerleri doldurun. 
 
 
 
 

    2 yarım    1    bütün eder.  2÷2= 1             4 çeyrek    1    bütün eder.    4÷4=1 
    6 yarım …… bütün eder.   6÷2= …           8 çeyrek ……. bütün eder.   8÷4=… 
   10 yarım …… bütün eder.                           12 çeyrek ……. bütün eder. 
   12 yarım …… bütün eder.                           16 çeyrek ……. bütün eder. 
    8 yarım …… bütün eder.                            20 çeyrek ……. bütün eder. 


