
                                MİSAFİRPERVERLİK     
     Türk kültüründe misafirperverlik, çok önemlidir. Misafire verilen bu değer aslında Türk 
milletinin insanlara, birlik ve beraberliğe, sıkı bir toplumsal bağa ne kadar önem verdiğini 
gösterir. 
     Misafirliğin sosyal hayatımızdaki yeri büyüktür. Arkadaşlar, kom-
şular, akrabalar ziyaret etmek, hal hatır sormak, sohbet etmek, iyi 
vakit geçirmek için birbirlerine misafir olurlar. Böylece birbirlerinden 
haberdar olurlar; var olan sıkıntılar çözülür, sevinçler paylaşılır, hoş-
ça vakit geçirilerek mutluluk duygusu yaşanır.  
   Türkler eve gelen misafire kim olursa olsun kendi ailesinden biri gibi davranır en iyi ve 
en güzel ne varsa misafirine sunar. Günümüzde bile tanımadığımız birinin kapısını çalıp, 
yolcu olduğumuzu ya da yolda kaldığımızı söylesek, ellerinden geldiğince bize yardımcı 
olup misafir edecektir.  
   Birinin evine misafir olduğumuzda evin en güzel odasının misafirlere ayrılmış olduğunu 
görürsünüz. Her Türk’ün evinde misafir yemek seti, misafir sofrası, misafir havlusu, misafir 
terliği ve misafir yatağı gibi gereçler vardır. 
 

1-Türklerin misafire verdiği değer neyi gösterir? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
2-Misafirliğin faydaları nelerdir? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
3-Türkler misafire nasıl davranır? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………… 
4-Evlerimizde misafir için ayrılan araç ve gereçler nelerdir? 
 ………………………………………………………………………………………… 
 
                                            ZIT   anlamlısını yazın ve cümle kurun. 
  Savaş         …………     ……………………………………………………………… 
  Soğuk         …………     ……………………………………………………………… 
  Tam           …………     ………………………………………………………………. 
  Kolay         …………     ……………………………………………………………… 
  Yukarı        …………     ………………………………………………………………. 
  Ceza         …………     ………………………………………………………………. 



      Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde…………………………………………... 
 

 
  - 55      - 26       - 44     - 36      - 39      - 59       - 48    -  57      -65      -  76 
     37        18         18        47         45        18          24       34        38         19 
  
 Çıkarma işleminde çıkan verilmediğinde……………………………………………….. 
 

     92           75       61        70        67         84         95        98         95       85 
  -              -          -           -           -           -            -           -           -           -  
     44           49       27        19        27         36         46        39         45       37   
 

 Aşağıdaki kaplarda az sıvı bulunanı işaretleyin.                   Çoktan aza numaralandırın. 
 
               
 

 

 

    Aşağıda daire içinde yazılı olan sayıyı bulmak için hangi sayıları toplamalıyız. 
 

             17                      20                      15                      21 
  

   14+ 3    8 + 9          10 +10   11+9             7 +8     10+5         18+3     16+5 
    
 
 
 
Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün 
1-Bizim 35 tane koyunumuz var. Koyunlarımızın önce 8 tanesini sattık. Sonra 6 tanesi 
kayboldu. Bizim kaç koyunumuz kaldı? 
2-Tabakta 23 tane zeytin var. Annem önce 17 tane zeytin koydu. Sonra babam 9 
tanesini yedi. Tabakta kaç zeytin oldu ? 
3- Ağaçta 30 tane kuş var bu kuşların önce 6 tanesi uçtu. Sonra geriye kalanlardan 4 
tane daha kuş uçtu. Ağaçta kaç kuş kaldı ? 
4-Beş birlik sekiz onluktan oluşan sayının 47 eksiği kaçtır? 
5-Esra 90 sayfalık hikaye kitabından sabah 25 sayfa okudu. Akşam yatmadan önce 34 
sayfa daha okudu. Kitabın bitmesi için kaç sayfa daha okuması gerekir? 

    


