
           

 

ÇALIŞKAN BABAM 

Babam 45 yıl önce fakir bir işçi 

çocuğu olarak dünyaya gelmiş. 

Çocukluğu çok zorluklarla geçmiş. 

Küçük yaşta öksüz ve yalnız kalmış. 

İlkokulda iken çalışmaya başlamış. 

Sabah okula gidermiş. Öğleden sonra 

simit satarmış. Yaz tatillerinde çok 

çalışarak okul ihtiyaçlarını kendisi 

karşılarmış. Bu şekilde yıllarca çalışmış. Babam şu anda 

büyük bir şehirde öğretmen. Çalışma azmi onda hiç 

azalmamış. Hâlâ planlı ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. 

Babamın her şeyi var. En önemlisi de ben ve kardeşlerim. 

Hepimiz okuyoruz. O, her zaman der ki: ""Ben çalışmazsam 

ailem ve vatanım zarar görür.” Sen sen ol çalış, başarılı ol... 

Çalış bu vatanın sana ihtiyacı var. Babamı çok seviyorum. 

Onun sözünü tutup okuyup ahlâklı, vatanını seven bir insan 

olacağım. İyi ki varsın baba. 

Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak 

karşılarına yazınız. Cümle içinde kullanınız. 

öksüz: ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

azim: ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

SORULAR: 

1) Çocuğun babası niçin çalışmış? 

........................................................................................................ 

2) Çocuğun babası çalışmamış olsaydı sizce neler olurdu? 

........................................................................................................ 

3) Babanın en değerli varlıkları nedir? Neden? 

......................................................................................................... 

5) Bu metin ile ilgili iki tane soru yazar mısın? 

1- ......................................................................................... 

2- ......................................................................................... 
 

    Aşağıda verilen cümleleri inceleyelim. Parantez işareti (  ) ile 

gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyalım. 
 

- Öğretmenimizin sözleri beni çok etkiledi (   ) 

- Ooooh (   ) annemin yaptığı yemekler çok güzel koktu (   ) 

- Ayşe Teyze (  )ye  poşetlerini taşımada yardım edelim  mi (   ) 

- Mustafa (   ) Akın (  ) Kemal (  ) okula geldi mi (   ) 

- İmdat (   ) biri beni buradan çıkarsın (   ) 

- Vedat(  ) ın  vücudunda kırmızı lekeler çıkmış(   ) 

- Hamidiye Mahallesi(  ) ne  Halil (   ) in  arkadaşı taşınmış (   ) 

- Kırtasiyeden neden yapıştırıcı(   ) cetvel(   ) almadın (   ) 

- Offff (  ) evde oturmaktan çok sıkıldım (  ) 

- Van Gölü (  ) nde  vapurla gezmek çok güzeldi(   ) 
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1) Kumbaramda 36 TL vardı.8 TL’sini harcadım. Dedem ise 5 

TL daha verdi. Kumbaramda kaç TL oldu? 

 

 

 

 

2) Cebimde 2 tane 25 kuruş, 3 tane de 10 kuruş var. Cebimde 

kaç kuruşum var? 

 

 

 

 

3) Cebimde 50 TL vardı. Kalemlere 36 TL ödersem geriye kaç 

liram kalır? 

 

 

 

 

4)  Ninem bir mağazadan 32 TL’ye kazak ve 28 TL’ye bir etek 

aldı. Ninem mağazaya kaç TL verir? 

 

 

 

 

5) Paketi  6 TL olan pirinçlerden 2 paket aldım. Satıcıya 50 TL 

verdim. Kaç lira para üstü alırım? 

 

 



ÜRETTİKLERİMİZ 

Yaşadığımız yer yapacağımız işi etkilemektedir. Üretim 

faaliyetleri içinde tarım, hayvancılık, sanayi, turizm ve madencilik 

yer almaktadır. Örneğin; İstanbul’da yaşayan biri burada 

fabrikaların çok olduğunu görür. Buradaki insanların sanayi iş 

kolunda çalıştığı yorumunu yapabilir. Zonguldak’taki insanlar 

madencilikte çalışabilirler. 

Ülkemizde dört mevsim yaşandığı için bir çok tarım ürünü 

üretilebilir. Konya’da geniş düzlükler vardır. Burada yaşayan 

biri, buradaki insanların çoğunun tarım ile uğraştığını bilir. Ordu 

ve çevre illerinde fındık üretilir. Antalya ülkemizde sebze 

yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ildir.  

Ülkemizde yaylalarda hayvancılık yapılmaktadır. 

Buralarda yetiştirilen hayvanların yanı sıra hayvan çiftliklerinde 

yapılan besi hayvancılığı da ülkemizde gelişmiştir. Ordu ve 

Artvin’de arıcılık oldukça yaygındır. Ülkemizde Bursa ilinde 

ipekböceği yetiştiriciliği çok yaygındır. 

Ülkemizde Karadeniz kıyılarında balıkçılık oldukça 

gelişmiştir.  

 

1. Üretim faaliyetleri içinde neler yer almaktadır? Yazınız. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

2. İstanbul’daki insanlar hangi alanda çalışabilirler? Yazınız. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

 

    Yandaki parçaya göre aşağıda verilen bilgilerden doğru 

olanlara ( D ) yanlış olanlara ( Y ) yazınız. 

(  ) Ülkemizde Antalya’da ipek böceği yetiştirilir. 

(  ) Ülkemizde sadece Ordu’da fındık üretilir. 

(  ) Karadeniz bölgesinde balıkçılık yapılabilmektedir. 

(  ) Ülkemizde insanlar sadece tarım ve hayvancılıkla 

geçinmektedir. 

(  ) Ülkemizde çok çeşitli tarım ürünü yetiştirebilmektedir. 

(  ) Zonguldak’ta madencilik yapılmaktadır. 

(  ) Arıcılık ülkemizde insanlar için geçim kaynağı değildir. 

(  ) İpekböceği Bursa’da yaygın olarak yetiştirilmektedir. 

(  ) Konya’da insanlar sanayicilik ile geçim sağlamaktadır. 

 

Aşağıda ülkemizde üretilen bazı ürünler verilmiştir. Bu 

ürünlerin nerelerde yetiştiğini araştırarak karşılarına yazınız. 

 

  Fındık: ……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

  

 Ceviz: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

 Mısır : ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


