
         Sevgili çocuklar evde çalışmaya devam edelim mi? 
 
   Aşağıdaki metni yazarken büyük harfleri yazmayı unutmuşum.  
 

GÖREV1-Metni düzeltip Türkçe defterinize en güzel yazınızla yazar mısınız?  
 
GÖREV2-Metnin yanına bir Atatürk resmi yapıştırmayı unutmayın!  
 
                                          mustafa 
      annem zübeyde hanım, babam ali rıza bey’dir. rumeli’den anadolu’ya göçen bir 
türkmen çocuğu olan annem, selanik yakınlarındaki langaza’da bir toprak sahibinin 
kızıdır. beni selanik’teki pembe boyalı bir evde, dediğine göre 1881 yılının kış ortalarında 
dünyaya getirmiş. arka arkaya üç çocuklarını yitiren annemle babam, ben doğunca çok 
sevinmişler. hısımı, akrabayı bir araya toplayıp bana ad aramışlar. babam önerilen 
adlardan hiçbirini beğenmemiş, sonunda “oğlumun adı mustafa olsun.” demiş. bana küçük 
kardeşinin adını vermiş. doğum armağanı olarak da bir yerde sakladığı kılıcını getirip 
anneme vermiş, annem de kılıcı almış, kundağımın başucuna koymuş. 
 
 
GÖREV 3-   Soruları metne göre uzun cümlelerle yanıtla, yanıtlarını metnin altına yaz. 
(Soruları yazmana gerek yok.) 

1- Atatürk’ün annesi nerelidir? 
2- Atatürk ne zaman nerede doğmuş? 
3- Babası neden ona Mustafa adını vermiş? 
4- Babası doğum hediyesi olarak ona ne vermiş? 

 

 
GÖREV 4- Özel adlara 5 örnek bulalım. Örnekteki gibi cümleler kuralım. 
          Ankara 
    Babam iş için Ankara’ya gitti. 
 
 
GÖREV 5- Evdeki kitap dolabını düzeltmeye ne dersin? 
Ya da büyüklerinin söyleyeceği bir dolabı düzeltebilirsin. Dolabın önceki ve sonraki 
halinin fotoğrafını bana gönderebilir misin? 



  GÖREV 6 -  İşlemleri matematik defterine yapalım.  
 
   76         43    54         58          48          27        54        82       34       59   
 +16     +17       +16       +32       +75       + 44      +29       + 8     +27    +15 
 
 
   84        67    74        66       62          60        63          62        60        64   
 -25       -29      -  26     - 18     - 45       - 44      - 59       - 48       -  8       -19 
 
  
     7          6           8           9          8          3         5          2          5           7 
  x  5        x 4        x 3         x 0       x 2        x 6       x 4       x 7        x 8         x 1 
  
 

  
GÖREV 7- Bu görev için büyüklerinden fındık, ceviz ya da fasulye alman gerekiyor. 
Fındıklarla verilen görevleri yapalım. 
Bölme işlemi şeklinde örnekteki gibi defterimize yapalım. 
 
 

1- 15 fındığı 3 gruba ayıralım.       GÖREV-8 Tuvalet kağıdı rulosu ile ne yapabiliriz?               
                                                   Rulolarla suluboya baskısı çalışmalarınızı sabırsız- 
 15 ÷ 3 = 5        15   3             lıkla bekliyorum. 

                                 -15  5 
                                   00 
 
  2- 15 fındığı 5 gruba ayıralım.  
3- 12 fındığı 4 gruba ayıralım.  
4- 12 fındığı 3 gruba ayıralım. 
5- 12 fındığı 6 gruba ayıralım. 
6- 20 fındığı 2 gruba ayıralım. 
7- 20 fındığı 4 gruba ayıralım. 
8- 20 fındığı 5 gruba ayıralım. 
9- 24 fındığı 3 gruba ayıralım. 
10- 24 fındığı 6 gruba ayıralım. 


