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

                              BİTKİ VE HAYVANLARIN ÖNEMİ 
    Gezegenimizde bütün canlılar arasında denge vardır. Bu dengenin bozulmaması için 
hiçbir canlı türüne zarar verilmemelidir. Bir türün yok olması birçok türün yok olmasına 
sebep olabilir. 
   Bitkiler doğanın süsüdür. Havayı temizler. İnsan ve hayvanların besin kaynağıdır. Mey-
ve ve sebzeler bizi hastalıktan korur. Kullandığımız birçok eşya ağaçlardan yapılır. Ağaç-
lar aynı zamanda sel, erozyon gibi doğal afetlerden bizi korur. Her fırsatta ağaç dikmeli-
yiz. Bitki yetiştirmek için uygun bahçemiz yoksa evimizde saksılarda çeşitli bitkiler yetiştire-
biliriz.  
   Çevremizde birçok hayvan yaşar. Tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu unutmamalıyız. 
Evimizde baktığımız hayvanların bakımını, beslenmesini ihmal etmemeliyiz. Sokakta yaşa-
yan kedi, köpek kuş gibi hayvanların da beslenmesine yardımcı olmalıyız. Hayvanlara za-
rar vermemeli, onlara zarar verenleri uyarmalıyız. 
   

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını defterinize yazın. 
 

1- Bitkilerin faydaları nelerdir?  
2- Evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? 
3- Hayvanların faydaları nelerdir? 
4- Sokağınızda yaşayan hayvanlar var mı? Bu hayvanlara nasıl davranıyorsunuz? 

 

  GÖREV 3- Aşağıda yanlış yazılmış olan sözcüklerin doğrusunu deftere yazın. 
 

   herkez          herşey      kiprik    bağzen      sovan       yanlız    aşofman   veleybol  
 

 GÖREV 4-  Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışları yapılmıştır. Örnekteki gibi yanlışları 
düzelterek yazın ve yapılan yanlışın ne olduğunu açıklayın. 
 

    Selçuk’un  Ankara’lı olduğunu bilmiyordum. 
    Selçuk’un Ankaralı olduğunu bilmiyordum. ( Özel adlara eklenen –li eki ayrılmaz.) 
 

        Teyzem denizli’de oturuyor. 
        Kedim tekir oyun oynamayı sever. 
        Ben derecik ilkokulu’na gidiyorum. 
        Yağız, Efenin topunu almış. 
        Babam eve geldimi?   

Özel adları yazarken 

uymamız gereken 

kuralları hatırla! 

Bugün tohumunu gözledin mi? 



  GÖREV 5- Aşağıda Metin’in kumbarasındaki paraları görüyorsunuz. Buna göre soruları  
 deftere yazın ve yanıtlayın. 
 
 
     
  

1- Metin’in kumbarasında kaç Tl vardır?   
2- Kumbaradaki değeri en büyük para kaç TL’dir?  
3- Kumbaradaki değeri en küçük para kaç TL’dir? 
4- Madeni paraların toplamı kaç Tl’dir? 
5- Kağıt paraların toplamı kaç TL’dir? 
6- 1Tl kaç kuruştur? 
7- Metin’in 100 Tl’si olması için kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır? 

 

   GÖREV 6- Aşağıdaki metni defterinize yazın ve boş yerleri doldurun.  
 
        Esra sabah kalktığında saate baktı. Saatin                 olduğunu gördü. 
  

        Yarım saat sonra kahvaltı yaptı. Saat                 olmuştu. 
 

        Kahvaltıdan bir saat sonra bahçeye çıktı. Saat                 olmuştu. 
 

        Bahçede bir saat oynadı. Eve döndüğünde saat                olmuştu.  
   

        Eve döndükten 15 dakika sonra arkadaşı Oya geldi. Saat                olmuştu. 
 

  GÖREV 7- Aşağıdaki işlemleri matematik defterine yazın ve yapın. 
 

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

       9  3       10  5           12   4         18  2         36   4       40   5        21   3 
 
 
       Unutma! Çıkarma işleminde eksilen verilmediğinde çıkan ile fark toplanır. 
 

 
  - 27      - 44       - 37      - 54      - 36      - 77       - 42    - 27      - 36      - 55 
     35        19          27        19         78        19          49       64        48         29 
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