
                                    MUSTAFA ÇİFTLİKTE 
     Mustafa, öğrenim hayatına annesinin isteğiyle Mahalle Mektebi’nde başladı. Son-
ra babasının isteğiyle Şemsi Efendi İlkokulu’na devam etti. Bu sırada babası öldü ve 
öğrenimine ara verdi. Annesi ve kız kardeşleriyle Selanik yakınlarında dayısının 
çiftliğine gittiler.  
   Mustafa bu günleri şöyle anlatıyor: 
   Makbule’yle birlikte kendimizi her gün dışarı atıyor, çiftliğin her yanını dolaşıyorduk. 
Her adımda ilgimizi çeken bir şey çıkıyordu karşımıza. Bizi uzaktan izleyen dayım bir 
gün yanımıza geldi. 
   “Bakın çocuklar,” dedi. “Kargalar böyle kona kalka, 
bir gün baklaların kökünü kurutacak. O ki akşama 
kadar buralarda dolaşıyorsunuz, ağaçların gölgesine 
oturun, baklalara dadanan kargaları kovun; yapar 
mısınız?” 
   İkimiz birden, “Tabii yaparız, bunda ne var ki!” dedik. 
  O günden sonra bakla tarlasının karga kovucusu olduk. Artık her sabah, kargalar 
tarlaya üşüşmeden, Makbule’yi elinden tutuyor, bekçilik yaptığımız tarlaya gidiyorduk. 
Bütün işimiz akşama değin, karga akını başlayınca yerimizden fırlayıp onları kovmaktı. 
 
   

GÖREV 1-Metni anlayana kadar okuyun. Evdeki bir büyüğünüze sesli olarak okuyun. 
Okurken noktalama işaretlerine ve ses tonuna dikkat edin. 
 
 

GÖREV 2-Metinde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarını deftere yazın. 
                   Bulduğunuz sözcüklerle cümle kurun deftere yazın. 
 

 

GÖREV 3-Aşağıdaki soruları Türkçe defterine yazın ve yanıtlayın.  
 
 

     1-Mustafa hangi okullara gitmiştir? 
     2-Mustafa babası ölünce ne yaptı? 
     3-Mustafa ve Makbule çiftlikte neler yapıyor? 
     4-Dayısı Makbule ve Mustafa’ya hangi görevi verdi? 
 

 

GÖREV 4- Yukarıdaki metinde Atatürk çocukluğuna ait bir anısını anlatıyor. Sen de  
evdeki büyüklerinden çocukluğuyla ilgili bir anısını anlatmasını iste.   



GÖREV 5- Bu görev için mutfağa gitmen gerekiyor. İşlemleri matematik defterine 
yap.  
   

1- Dolaptaki su bardaklarını ve çay bardaklarını say, topla. Hangi onluğa yakın? 
2- Kaşıkları ve çatalları say ve topla. Hangi onluğa yakın? 
3- Bir tabağa 1 kaşık pirinç koy ve say. Hangi onluğa yakın? 
4- Bir tabağa 2 kaşık pirinç koy ve say. 1 kaşık ile 2 kaşık pirincin farkını bul. 
5- Bir kaşık pirinç ile iki kaşık pirincin toplamı kaçtır? 

      
 

GÖREV 6- İşlemleri matematik defterine yaz ve yap. 
 
Unutma: Toplananlardan biri verilmediğinde toplamdan verilmeyen toplanan çıkarılır. 
 
     28           37        18       34        43         32         38        54         50       61 
  +             +         +          +          +           +            +          +           +         +  
     61           40       51        73        70         82         71        93         63       86   
 
 

 

 

  GÖREV 7- Bu görevi yapmak için yine fındık, ceviz ya da fıstık kullanabilirsin. 
  Bölme işlemi şeklinde defterimize yapalım. Sonra fındıkları yemeye ne dersin? 
 
         10 fındığı 2 gruba ayıralım                                                    10   2 
                                                                                                       10  5 
                                                                                                       00 
  18 fındığı 6 gruba ayıralım.                25 fındığı 5 gruba ayıralım.  
  18 fındığı 3 gruba ayıralım.                27 fındığı 3 gruba ayıralım.  
  18 fındığı 2 gruba ayıralım.                16 fındığı 4 gruba ayıralım 
   
GÖREV 8- Tavşan çizmeye ne dersin? Resim defterine aşağıdaki adımları sırayla 
uygulayarak tavşanlar çizin. Tavşanlar için orman çizmek de güzel olabilir.  
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