
GÖREV 1- Metni sessiz okuma kurallarına dikkat ederek anlayana kadar okuyalım.  
 Bir büyüğümüze sesli okuma kurallarına uyarak okuyalım ve anlatalım.  
 
 
 

                                            AKILLI İŞARETLER 
   Akıllı işaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgi veren bir sistemdir. Anne ve 
babaların, çocukları ve gençleri zararlı televizyon yayınlarından koruyabilmesi için hazır-
lanmıştır. 
   Bir programın hangi türde zararlı içerik taşıdığı ve hangi yaş grubunun izlemesinin uy-
gun olacağını sembollerle belirtir. Yayın sırasında aşağıdaki işaretler ekrana çıkabilir. 
  

                Genel İzleyici Kitlesi:                         13 yaş ve üzeri 
 

                 7 yaş ve üzeri                                   Olumsuz örnek oluşturabilecek davranış 
 

                Şiddet ve korku                                 18 yaş ve üzeri 
 

    Program yayını sırasında ekranda beliren bu işaretler sayesinde çocuklar kendilerine 
uygun programları kolayca seçebilir. Anne ve babalar da yayınlanan programın çocuk-
ları için uygun olup olmadığına ekranda beliren akıllı işarete bakarak karar verebilir. 
Böylece hem çocuklar, hem de anne ve babalar televizyon programlarını seçerek izler. 
   

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını defterinize yazın. 
 

1- Akıllı işaretler ne için hazırlanmıştır? 
2- Anne ve babalar akıllı işaretlerden nasıl yararlanır?  
3- Hangi işaretlerin olduğu programları izlemeniz yanlıştır? 
4- Bugün boyunca izlediğiniz programları ve bu programlardaki akıllı işaretleri yazın. 

Örnek:    Rafadan Tayfa- Genel İzleyici Kitlesi 
 
 

  GÖREV 3- Aşağıdaki cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazın.  
 
 

      mavişin kafesini temizledim                               yarın sinemaya gidecekmiyiz 
      atatürk türk dil kurumunu kurmuştur                  ramazan bayramında evdeyiz 
      adana’lılar acı yemeyi çok severmiş                 atatürk 19 mayısta samsuna çıktı 
      trabzon karadeniz bölgesindedir                      kaleminmi kırıldı 
 
 

  GÖREV 4- Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını bulup, eş anlam kutunuza atın.  
 
            lisan,   ilave,    ozan,    önder,     güz,    baş        



GÖREV 5-   2/B sınıfındaki öğrencilere sevdiği hayvanlar sorularak aşağıdaki şekil grafiği 
oluşturulmuştur. Her şekil 2 hayvanı gösteriyor. Buna göre soruları deftere yanıtlayın. 
 
 

1- En sevilen hayvan hangisidir? 
2- En az sevilen hayvan hangisidir? 
3- Kedi ve köpek seven öğrencilerin toplamı kaçtır? 
4- Köpek sevenler ile balık sevenlerin farkı kaçtır? 
5- Kuş sevenler ile kedi sevenlerim çarpımı kaçtır? 
6- Sınıf mevcudu kaç kişidir? 

 
 

GÖREV 6-  Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulun, matematik defterine yapın.  
 

        3                   4             3             4                         6          6                       
    x             x 2         x              x              x           x  2         x           x            x  5        
      21          6            16           15           32       18           30        12         45 
 
  GÖREV 7- Aşağıdaki açıklamayı matematik defterimize yazalım.  
 

                          UZUNLUK ÖLÇME 
    Bir nesnenin uzunluğunu ölçmek için adım, ayak, parmak, karış, kulaç gibi ölçüler 
kullanılır. Bu ölçüler kişiden kişiye değişir. Bu ölçü birimleri herkeste farklı olacağından 
doğru sonuç vermeyebilir. Bunlara standart olmayan ölçü birimleri denir. 
 
 
 

      parmak         karış                   kulaç                   adım                          ayak 
 

GÖREV 8- Aşağıdaki nesneleri önce sen ölç, sonra bir büyüğün ölçsün. Ölçüm sonuçla-
rınızı aşağıdaki gibi bir tablo çizerek gösterin. 
 

1- Kaleminizin boyunu parmak ile ölçün. 
2- Mutfak masasının kısa kenarını karış ile ölçün. 
3- Yatağınızın uzun kenarını kulaç ile ölçün. 
4- Yattığınız odanın bir kenarını ayak ile ölçün. 
5- Mutfağın bir kenarını adım ile ölçün. 
6- Senin ölçüm ile büyüğünün ölçüm sonucu arasında 

fark var mı? 

Benim ölçümüm ……….ölçümü 

…..  parmak ……parmak 

……karış ……karış 

……kulaç ……kulaç 

……ayak ……ayak 

……adım ……adım 


