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

                                             TARIM 
    İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli işlerde çalışırlar. Yaşadıkları çevrenin 
koşullarına uygun işlerle geçimlerini sağlarlar. Üretim etkinliklerinin tamamına ekonomik 
faaliyet denir. Ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık ve sanayidir.  
    Bazı yerlerde geniş tarlalar, bağ ve bahçeler bulunur. Buralarda toprak ekilir ve ta-
rım ürünleri yetiştirilir. Toprağın ekilmesi ve işlenmesi yoluyla topraktan faydalanma işle-
rinin bütününe tarım denir. Ülkemizin her bölgesinde çeşit çeşit meyve ve sebzeler yetiş-
tirilir. Bunlar tarımsal faaliyetlerdir. 
     Yetiştirilen bu sebze ve meyveler, olduğu gibi tüketilebilir veya fabrikalarda işlenerek 
farklı ürünler haline getirilebilir. Örneğin zeytinden zeytinyağı, domatesten salça, buğ-
daydan ekmek, pamuktan kumaş, meyvelerden reçel, meyve suyu, konserveler üretilir. 
 

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

1- Ekonomik faaliyet nedir? 
2- Ekonomik faaliyetler nelerdir?  
3- Tarım nedir? 
4- Çevrenizde yetiştirilen tarımsal ürünler nelerdir? 
 

GÖREV 3- Aşağıdaki resimlerde buğdayın ekmek olma hikayesini görüyorsunuz.  
Her resmi açıklayan birer cümle kurun ve sırayla yazın. 
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GÖREV 4- Makarnanın buğdaydan yapıldığını biliyor muydun?  Aşağıdaki etkinlik için 
büyüklerinden makarna istemen gerekiyor. 
 

                                                   Malzemeler: Makarna, yapıştırıcı, resim kağıdı, boya kalemleri. 
1- Kağıda ayçiçeği resmi yapmak için önce bir daire çiz. 
2- Sapını yapmak için renkli kağıt ya da çubuk makarna kullan. 
3- Ayçiçeğinin yapraklarını burgu makarnadan yap. 

Ayçiçeğinden sıvıyağ yapıldığını biliyor musun? 



  GÖREV 5- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
 

1- Aslı sabah saat 9.00’da teyzesine gitti. Öğleden sonra saat ikide eve döndü. Aslı 
teyzesinde kaç saat kaldı? ( saat çizerek yapın ) 

2- Günde 3 saat tarlada çalışan Ahmet, bir haftada kaç saat çalışır? 
3- Haftada 4 kitap okuyan Serkan bir ayda kaç kitap okur? 
4- Beyza saat 13.00’de resim yapmaya başladı. İki saat sonra resmi bitti. Beyza’nın 

resmi saat kaçta bitti? ( Resme başladığı ve bitirdiği saatleri çizin.) 
 

GÖREV 6- Aşağıda verilen analog saatlerin okunuşunu yazın.  
 

 
     

 
  Dörde çeyrek var 
 

   GÖREV 7- Aşağıdaki tabloyu defterinize çizerek tamamlayın.  
 

85 80 +5 8 onluk 5 birlik 75   
48   91   
63   36   

 

  GÖREV 8- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yazın ve yapın.  
 

 16     4        10   2         24   3         30    3          40   5           45   5         20  2 
 
 

 20     4        12   3         24   4         32    4          30   3           40   5         18   2 
 
 
 
      20÷4=?        32 ÷ 4=?        27 ÷ 3= ?         12 ÷ 4 = ?          10 ÷ 5 =? 
    
       8      3             5             7           3            6           4           0           9            
    x  5           x 4          x 8           x 2        x 4          x 2         x 7        x 1         x 5          


