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

                           BİZİM APARTMAN 
      Bizim apartmanda, evlerinde hayvan besleyen pek çok insan vardı. Yakın arkadaşım 
Deniz’in çok güzel, kıpır kıpır, oyuncu bir köpeği; üst katta oturan Emine Teyze’nin deniz 
dibini çağrıştıran büyük bir akvaryumu; alt kattaki Salih Dede’nin iki kedisi… Diğer daire-
lerde tavşan, papağan, muhabbet kuşu, kaplumbağa… 
   Bu durumu bilenler, “Apartman hayvanat bahçesine dönmüş,” derdi.  
   Merdivenlerden çıkarken her kapıda biraz duracak olursanız içerden gelen sesleri mut-
laka duyardınız. Denizlerin evinden küçük şımarık havlamalar, bir başka kapıda muhab-
bet kuşlarının cıvıltıları, Salih Dede’nin kapısında dışarı çıkmak isteyen kedilerin miyavla-
maları… Emine Teyze’nin kapısındaysanız balık seslerini duyamasanız da Emine Teyze’nin 
onlarla nasıl konuştuğunu duyabilirsiniz.  İkizler İz Peşinde/ Miyase Sertbarut 
 
 

  GÖREV 2- Aşağıdaki soruları ve yanıtlarını defterinize yazın.  
 

    

1- Apartmanda hayvan besleyenler kimlerdir? 
2- Merdivenlerden çıkarken ne duyulurmuş?  
3- Apartmana neden “hayvanat bahçesi” benzetmesi yapılmıştır? 
4- Emine Teyze’nin kapısında neden ses duyulmazmış? 
5- Apartmanda kim, hangi hayvanları besliyormuş? 
6- Sen hangi hayvanı beslemek isterdin? Neden? 

  

  GÖREV 3-Aşağıdaki metni yazım kurallarına dikkat ederek Türkçe defterinize yazın. 
 

                                        

     Bir zamanlar Sinan’ın siyah, kıvırcık tüylü bir köpeği vardı. Adı Kibar’dı. Geniş bir 
bahçesi olan iki katlı bir evde oturuyorlardı. Üst kattaki komşuları da seviyordu Kibar’ı. 
Sonra okula yakın diye çok katlı bir apartmana taşınmışlardı. Böylece Kibar’ı da bırakmak 
zorunda kalmışlardı. Kuş Kulesi/ Ferda İzbudak Akıncı 
  

1- Metne başlık yazın.  
2- Sonra neler olmuştur? Metnin devamını yazın.  
3- Metne uygun 5 soru yazın ve soruları yanıtlayın. 
4- Metnin konusu nedir?  

 

 Tohumunu bugün gözledin mi? Nasıl değişiklikler olmuş? Gözlem kağıdına yaz, unutma. 



GÖREV 4- Aşağıda Ayça’nın kumbarasını görüyorsunuz. Ayça kumbarasındaki paralar 
ile ihtiyaçlarını almak istiyor.  Soruları deftere yazın ve yanıtlayın.  
 

1- Tanesi 7 TL olan kitaplardan 5 tane alırsa kaç lirası artar? 
2- Tanesi 50 kr olan silgiden 3 tane alırsa madeni paralarından 

ne kadarı artar? 
3- 14 TL’ye oyuncak, 17 TL’ye annesine hediye alırsa kaç TL’sı 

artar? 
 

GÖREV 5- Aşağıdaki dijital saatlerin örnekteki gibi okunuşlarını yazın.  
 
 Beşi çeyrek geçiyor. 
 

 
 

  GÖREV 6- Terimleri belirtilen bölme işlemlerini defterine yapın.  
 

 

   GÖREV 7-  Kat işlemlerini örneğe göre deftere yapın.  
 

Örnek:  5 sayısının 3 katı kaçtır?  
                                                                                    3x 5 = 15’dir. 
                 

      1-  3’ün 3 katı kaçtır?               2-  2’nin 4 katı kaçtır?     3- 5’in 5 katı kaçtır? 
      4-  8’in 4 katı kaçtır?                5-  7’nin 3 katı kaçtır?     6- 9’un 3 katı kaçtır?  
       
 GÖREV 8- Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve yapın.  
 

1- 50 liranın 17 lirası ile pantolon, 8 lirası ile kemer aldım. Kaç liram kaldı? 
2- Saat 10.30’da kütüphaneye giden Selim iki saat sonra eve döndü. Selim kütüpha-

nede ne kadar kalmıştır? 
3- 6 yarım ekmek kaç çeyrek ekmektir? 
4- 3 hafta 4 gün toplam kaç gündür? 
5- 5 birlik 6 onluktan oluşan sayının 29 eksiği kaçtır? 

Bölünen: 21 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 35 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 18 
Bölen : 3 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 15 
Bölen : 5 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 36 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 

Bölünen: 28 
Bölen : 4 
Bölüm:? 
Kalan:? 
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