
                                    MEVSİMİNDE TÜKETELİM 
   Mevsiminde yetişen sebze ve meyveler hem daha lezzetli, hem daha  
sağlıklıdır. Doğal olarak yetiştirilen meyve ve sebzeler vitamin ve mine- 
ral açısından zengindirler ve daha lezzetli olurlar. Ayrıca, fiyat olarak  
da daha uygundurlar.  
    Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde her mevsim istediğimiz her meyve ve seb-
zeyi bulabiliyoruz. Ancak mevsiminde yetişmeyen meyve ve sebzeler yeterli besin de-
ğeri taşımaz. Yetişmesi için kullanılan ilaçlar yüzünden sağlıksızdır. Daha pahalı ve 
lezzetsizdir. 
 

1-portakal 2-çilek 3-pırasa 4-fasulye 5-maydanoz 
6-enginar 7-lahana 8-muz 9-üzüm 10-biber 
11-elma 12-kabak 13-mandalina 14-brokoli 15-ıspanak 
16-patlıcan 17-erik 18-kiraz 19-bezelye 20-ayva 
21-kivi 22-şeftali 23-kestane 24-dut 25-marul 

 

1- Yukarıdaki tabloda hangi numaralı besinler yaz mevsiminde yetişir? 
     …………………………………………………………………………………... 

2- Yukarıdaki tabloda hangi numaralı besinler kış mevsiminde yetişir? 
     …………………………………………………………………………………... 

3- Yukarıdaki tabloda hangi numaralı besinler ilkbahar mevsiminde yetişir? 
 ………………………………………………………………………………….. 
4- Yukarıdaki tabloda hangi numaralı besinler sonbahar mevsiminde yetişir? 
 ………………………………………………………………………………….. 

 

    MEYVE    SEBZE 
  

  

  

  

  

  

  

  



   Simetrisini kırmızı ile çizin 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aşağıda verilen kurallara göre örüntü oluşturun. 
 
  …………………………………………………………………………………….. 
  Kural:  2 kırmızı kare, 1 yeşil üçgen, 1mavi daire  
 

 
  …………………………………………………………………………………….. 
  Kural:  3 sarı kare, 2 mor üçgen, 1mavi dikdörtgen  
 

                                             İşlemleri dikkatli yapınız. 
   

   65         73  24         56       12                   70       64     74      52      47   
 +16     +17      +16       +32     +75                - 44    - 29   - 38   - 27    - 15  
 
    75        63    24       36       62                  61       85       72      70     62   
 +25      +27      + 66     +38     +45               - 44    - 59    - 48     -  8    -19 
 
 

Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün. 
1- Aydın 17 yaşındadır. Ablası Aydın’dan 9 yaş büyüktür. İki yıl sonra ikisinin yaşları 
toplamı kaç olur? 
2- Dila’nın 25 kırmızı tokası var. Kırmızı tokalarından 8 eksik mavi tokası olduğuna 
göre tokaları toplam kaç tanedir? 
3- Esra’nın üç düzine fındığı vardı. 17 tanesini yedi. Geriye kaç fındığı kaldı? 
4-5 birlik 4 onluktan oluşan sayının 14 fazlası kaçtır? 
5-Bir kova 5 şişe su ile doluyor. Bir şişe ise 4 bardak su ile doluyor. Buna göre bir ko-
va kaç bardak su ile dolar? 
6-Ayhan 93 sayfalık kitabın önce 26, sonra 35 sayfasını okudu. Okunmamış kaç say-
fa kaldı? 


