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

                               AZERBAYCAN’DAN GELEN MİSAFİR 

    Mahallemize yeni taşınmışlardı. Azerbaycan’dan gelmişler. Annem hoş geldiniz demek 
için akşam yemeğine çağırdı. 
    Akşam geldiklerinde misafirlere terlik verdim ve kolonya ikram ettim. Benim yaşımda bir 
kızları var. Adı Umay’mış. Umay ile hemen arkadaş olduk. Başka bir ülkeden gelmelerine 
rağmen anlaşmakta zorluk çekmedik. Meğer Azerbaycan’da Azerbaycan Türkçe-
si konuşuluyormuş. Azerbaycan Türkleri farklı bir coğrafyadaki akrabalarımız gibi.  
     Umay’ın annesi eli boş gelmemiş. Düşbere dedikleri bir çeşit 
mantı yapmış Elnur Teyze. Azerbaycan yemekleri arasında en 
sevilenlerdenmiş düşbere. Dana veya kuzu etiyle doldurulmuş 
minik mantılardan yapılıyormuş. Çok küçük kesilen hamurlar iç 
malzemeyle özenle doldurulduktan sonra tıpkı mantı gibi bir ten-
cerede haşlanıp sarımsaklı sos ve sirkeyle birlikte yeniliyormuş. 
Çok beğendik. Yemekten sonra annemin yaptığı baklavayla çay içtik. Çok güzel bir ak- 
şam oldu.  
 

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

1- Yeni komşuları nereden gelmiş? 
2- Yeni komşularıyla anlaşmakta neden sıkıntı çekmemişler? 
3- Elnur Teyze hangi yemeği yapmış? Nasıl bir yemekmiş? 
4- Metinde geçen Türk kültürüne ait özellikleri yazın. 
5- Türk ve Azerbaycan kültürleri arasındaki benzerlikler nelerdir? Araştırarak yazınız. 

 
GÖREV 3- Aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına koyarak yeniden yazın. 
 

         civa  -  cenin-  cani-  cümle                              sağlam –sağlık- sağır –sağanak 
         kule  - kale – kelle-  kilo                                   aşırı-  eklem-  bayır – azar 
         seri  -  serin  -sera – sergi                                tekne-  tekin-  tekir – teke 
         yazgı-  yazık – yelken-  yitik                              gazi-  gizem-  gazap-  gizil 
 

  GÖREV 4- Eş anlamlı sözcük kutundan 3 tane sözcük seç. Bu sözcüklerle cümle kur.        
       

        Örnek:  Hekim- Doktor 
        Hasta olduğumda hekime gittim.        Hasta olduğumda doktora gittim.      



GÖREV 5- Açıklamayı deftere yazalım . Saatleri çizerken bozuk para kullanabiliriz. 
 
   ÇEYREK VAR SAATLER 

                          Analog saatte çeyrek varken  yelkovan 9’un üzerindedir. 
                          Dijital saatte ise : işaretinden sonra 45 yazılır. 
                            ( Bir sonraki saate 15 dakika kaldığını gösterir.) 
    

   Saat 8’e çeyrek var.                                                                 Saat 8’e çeyrek var.                                                                                     
 

GÖREV 6- Dijital olarak verilen saatleri analog saat olarak deftere çizin. 

 

 
 

GÖREV 7- Aşağıda öğleden önce olarak verilen saatleri öğleden sonra olarak yazın. 
 
 
 
 
 
 
 
GÖREV 8- Aşağıdaki şekilleri defterinize çizerek belirtilen kadarını boyayınız. 
 
 
 

   çeyrek              yarım              bütün             çeyrek          yarım            çeyrek 
 
GÖREV 9- Aşağıdaki işlemleri deftere yazın ve yapın.  
 

  21     3        25   5         20   4         12    3          9    3             32   4        36   4 
 
 

         8÷4=?        15 ÷ 3=?        40 ÷ 4= ?         16 ÷ 2 = ?          35 ÷ 5 =? 
 
 
 
 

        4          7         0         6         3          8           1         3          8           7          7         
      x 8       x 3       x 5      x 1       x 7       x  4        x 2       x 6       x  2        x 0        x 2        

Öğleden önce Öğleden sonra 

    14:15 
    18:45 
    21:30 
   17:00 

Öğleden önce Öğleden sonra 

  10:00  
   7:30  
   6:45  
   4:15  

7:45 

7:15 1:45 4:30 8:30 9:15 10:00 6:45 5:30 


