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GERİ DÖNÜŞÜM  

Ege, kahvaltı güzel bir uykunun ardından, mutfakta kahvaltı yapıyordu. O 
sırada masada duran süt şişesinin üzerindeki işaret dikkatini çekti. Kutuyu alıp inceledi 
ama bu tanımadığı bir işaretti. Annesine bu işaretin ne olduğunu sordu. Annesi ona 
bunun “Geri Dönüşüm” işareti olduğunu ve çok önemli olduğunu söyledi.  

Ege kahvaltısını bitirdikten sonra odasına çıktı ve bilgisayarından bu konu ile 
ilgili araştırma yapmaya başladı. Geri dönüşümün, artık kullanılmayan kâğıt, plastik, 
cam ve metallerin biriktirilip onlardan yeni malzemeler yapılması olduğunu öğrendi. 
Bu sayede de doğal kaynakların daha verimli kullanıldığını öğrendi. Kâğıt atıkları geri 
dönüştürürsek ağaç kesmek zorunda olmadığımızı da öğrendi.  1ton kâğıt atığın geri 
dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmekten kurtulduğunu öğrenince kendisinin de 
yapması gereken işler olduğunu anladı. Kendi kendine, “Artık ben de evde 
kullanılmayan kâğıtları geri dönüşüm kutusuna atacağım. Böylece doğanın korunması 
için çok önemli bir görev yapmış olacağım.” diye düşündü.  

Ege, bir yandan geri dönüşüm için kutu hazırlarken bir yandan da başka 
nelerin geri dönüştürülebileceğini düşünüyordu. 

 
Metni Okuyalım. Soruların cevabını deftere yazalım. Metne farklı başlık yazalım. 

1. Ege işareti nerede görmüş? 

2. Bu işaretin ne olduğunu kime sormuş? 

3. Hangi atıklar geri dönüştürülebiliyormuş? 

4. Ege araştırmayı nasıl yapmış? 

5. Kâğıt atıkları dönüştürmenin nasıl bir etkisi varmış? 

6. Başka neler dönüştürülebilir? 
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Olumlu mu olumsuz mu? 
Annem beni çok seviyor. 

Bu konuyu çok iyi anlamadım. 

Uzaktan eğitim okuldaki gibi değil. 

Bütün yemekleri severek yerim. 

Dün sabah Ahmet’lere gittim. 

Yarın hava kapalımı olacak. 

Çok güzel bir şehirdir izmir. 

Begüm Aralık ayında doğmuş. 
Neden sonuç cümlelerini doğru sözcük yardımıyla eşleştirip defterimize yazalım. 

Bu akşam dışarıya çıkmadım 

Çok acele ettiği 

Komşular rahatsız oldu 

Astronot olmak istiyor 

için 

çünkü 

Cümledeki yanlışları bulup düzeltelim. 

Beren oyunda yenildiği 

gökyüzüne çok meraklı 

gürültü yapıyorduk 

çok yorgundum 

çok üzüldü. 

işlerinde hata yapıyor. 
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1. Grafiğe göre kaç torba cam atık 
toplanmıştır? 

2. Grafiğe göre en fazla ve en az 
toplanan atıklar hangileridir? 

3. Grafiğe göre plastik atıklar kağıt 
atıklardan kaç torba fazladır? 

4. Metal atıkların bir torbası 6 kilo 
geldiğine göre kaç kilo metal atık 
toplanmıştır? 

5. Grafiğin adı ne olabilir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Beyza’nın bir karışı 8 parmak gelmektedir. 
Sehpanın uzunluğu Beyza’nın 5 karışı 
geldiğine göre kaç parmak gelir? 

Televizyonun yüksekliğini 45 parmak olarak 
ölçtüm. Karışım 9 parmak uzunluğunda 
olduğuna göre televizyonun yüksekliği kaç 
karıştır? 

Halının uzunluğu 35 ayak, yolluğun uzunluğu 
halıdan 15 ayak daha fazla olduğuna göre 
yolluk kaç ayak uzunluğundadır? 

Ceren kalemlerinin uzunluğunu 18 parmak 
ve 23 parmak olarak ölçmüştür. İki 
kalemin uzunluklarının toplamı kaçtır? 

Yazı tahtasının uzunluğu 3 kulaç 
gelmektedir. Bir kulaç 13 karış olduğuna 
göre tahtanın uzunluğu kaç karıştır? 

1 karış 8 parmak olduğuna göre 12 karış 
kaç parmak uzunluğundadır? 

Aşağıdaki problemleri görsellere göre cevaplayın. 

Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayalım. 
 

 

Cam = Yeşil Plastik = Sarı  Kağıt = Mavi Metal = Gri   Pil = Kırmızı 
 

Aşağıdaki uzunlukları ölçerken hangi standart olmayan ölçüyü kullanabiliriz? 
 

Masanın yüksekliği 
 

…………………. 
 

Halının uzunluğu 
 

…………………. 
 

Kalem uzunluğu 
uzunluğu 

……………. 
 

Duvarın uzunluğu 
uzunluğu 

…………………. 
 

Kitabın kalınlığı 
 

……………… 

 

  

  

  


