
        GÖREV 1- Aşağıdaki metni anlayana ve akıcı okuyabilene kadar sessiz okuyun. 
Sonra bir büyüğünüze sesli olarak okuyun.  
 

                                     SANAYİ 
    Gıda, giyim, yağ, maden, orman ürünleri gibi ham maddelerin fabrikalarda işlenip in-
sanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlere sanayi denir.  
    Besinlerimiz ve kullandığımız eşyaların bir kısmını bitkilerden ya da hayvanlardan elde 
ederiz. Bir kısım eşyalar ise fabrikalarda işlenerek evlerimizde kullandığımız hale gelir. 
    Büyük kentler ve ulaşımın kolay olduğu yerlerde fabrikalar kurulur.  Otobüs, kamyon, 
tarım makineleri, tekstil fabrikaları, beyaz eşya (tv, buzdolabı, fırın gibi) mutfak araçları, 
yedek parça fabrikaları, ayakkabı gibi birçok ürün fabrikalarda üretilir. Sanayi üretimi 
yaparlar. Ülkemizde sanayi faaliyetleri Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde yoğunlaş-
mıştır. 
    Ormanların çevresinde yaşayanlar ormancılık; maden yataklarının çevresinde yaşa-
yanlar madencilik faaliyetleri yaparlar. Bu faaliyetler, çoğunlukla sanayiye ham madde 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. 
 

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını yazım kurallarına uyarak deftere yazın. 
 

1- Sanayi ne demektir? 
2- Fabrikalar nerelerde kurulur? 
3- Çevrendeki eşyaların hangileri fabrikalarda üretilmiştir? 
4- Ormancılık ve madencilik nerelerde yapılır? 
5- Aşağıda verilen mesleklerin ne iş yaptığını deftere açıklayın. 

Arıcı, Mobilyacı, Çiftçi, Manav, Madenci 
 

GÖREV 3- Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlısı cümle kurun ve deftere yazın. 
Bulduğunuz zıt anlamlı sözcükleri kutunuza atmayı unutmayın. 
 

      Üretici ,  alıcı,  cimri,  derin,  seyrek 
 

GÖREV 4- Fasulye çimlendirme deneyi yapalım mı?  
 

                                                 Malzemeler: Süt ya da meyve suyu kutusu, fasulye, nohut  
                                                 ya da mısır tohumu, pamuk, su 
                                                 Kutuyu şekildeki gibi keselim ve ev haline getirelim.  
                                                 Bahçesine biraz pamuk koyalım. Arasına tohumu koyup 
                                                  ıslatalım. Kurudukça azar azar ıslatalım. 
Her gün gözlemleyelim. Bir kağıda tarih atarak gözlemlerimizi yazalım.   



GÖREV 5-   Saatin şu anda  8.00 olduğunu düşünerek aşağıdaki soruları yanıtlayın. 
 Analog saat çizerek gösterin.  
 

1- Bir saat sonra kaç olur?                          3- 15 dakika sonra saat kaç olur? 
2- Yarım saat sonra kaç olur?                     4- 15 dakika önce saat kaç olur? 

 
 GÖREV 6- Aşağıdaki şekilleri matematik defterine çizin. Cümleleri tamamlayın. 
 
    1 TL   =    50 Kr   +   50 Kr                                    50 Kr   =    25 Kr    +   25 Kr  

  
    1 TL   =  25 Kr  +  25 Kr   +  25 Kr  +  25 Kr           50 Kr   =  10 Kr  +  10 Kr  + 10 Kr  +  10  Kr  +  10 Kr 
 

 

       1 TL …… tane 50 kr eder.                     50 kr …… tane 25 kr eder.             
       1 TL ……. tane 25 kr eder.                    50 kr …… tane 10 kr eder. 
       1 TL …… tane 10 kr eder.                     25 kr …… tane 5  kr eder.           
     

  GÖREV 7-Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün.  
 

1- İki düzine yumurtanın 6 tanesi kırıldı. Kalanları 2 rafa eşit olarak dizdik. Her rafta 
kaçar yumurta olur? 

2- Bir sepetteki üç deste limonun yarısı satıldı. Kalanların 3 tanesini kullandık. Geriye 
kaç limon kaldı? 

3- Bölünen 36, bölen 4 ise bölüm kaç olur?  
4- Tanesi 4 lira olan kalemlerden 7 tane aldım. Satıcıya 30 lira verdim Kaç lira para 

üstü alırım? 
5- Bir çıkarma işleminde eksilen 61, fark 29 ise çıkan kaçtır? 
6-  Sıla’nın yaşı 14,annesinin yaşı Sıla’nın yaşından 23 fazladır. Sıla ile annesinin yaşları 

toplamı kaçtır?                      
 

GÖREV 8- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yapın.  
 

        3          2         6         5         4         1          8         9          8          9           7         
      x 5       x 3       x 2      x 4       x 0       x 2       x 2       x 5       x 4        x 3        x 5        
 
 

     24  4       30  5          20   4         18  2         36   4       40   5        21   3 
 

             


