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Kitabımız, konuları ö¤renirken aynı zamanda matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas›n›
keﬂfetmeniz amacıyla hazırlandı. Kitabı inceledi¤inizde farklı baﬂlık ve köﬂelerden oluﬂtu¤unu
göreceksiniz. Bunları birlikte tanıyalım:

ﬁEK‹LLER VE SAYILAR
Ünite kapak sayfas›nda ünitenin s›ras›, ünite ad› ve ünite ile ilgili resim ve foto¤raflar
yer al›r.
Önceki bilgilerinizi ve
baz› uyar›lar› bu köﬂede
bulacaks›n›z.

Renkli Bölgeler

Üniteler bölümlere ayr›lm›ﬂt›r. Bu baﬂl›k hangi
bölümde oldu¤unuzu gösterir.

Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve ‹simleri
Bu baﬂlıklar iﬂlenen konunun ismini gösterir.

Örnek Problem
Problem kurma ve çözme
bölümlerinde birer örnek
problem yer almaktadır.

Etkinlik
Konular etkinliklerle zenginleﬂtirilmiﬂtir. Etkinlik
konular› uygulama yaparak, keﬂfederek
ö¤renmeniz için haz›rlanm›ﬂt›r. Etkinlikleri en
az iki kiﬂilik gruplar hâlinde yapman›z önerilir.

Ünitede geçen
yeni terimlerin
listesidir.

Konuda keﬂfedilmesi gereken
bilgiler, bilgi köﬂelerinde
verilmiﬂtir.

Konular ile ilgili çözümlü ve
aç›klamal› uygulamalard›r. Örnekler
ö¤renmenizde yard›mc› olacakt›r.

C

Görevler, ö¤rendiklerinizi uygulaman›z›
sa¤layacak etkinlik ya da araﬂt›rma
konular›d›r.

Ö¤rendiklerinizle ilgili ilginç bilgilerin
verildi¤i bölümlerdir.

Ç.K.
17-20

Ö¤rendiklerinizi farkl›
durumlarda kullanabilmeniz için
haz›rlanm›ﬂ ak›l yürütme
problemleri bu köﬂede yer alır.

Bu sembolü gördü¤ünüzde çal›ﬂma
kitab›na geçmeniz istenmektedir. Sembolde
gösterilen say›lar çal›ﬂma kitab›nda gidilecek
sayfa numaras›n› göstermektedir.

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
Her bölümün sonunda yer alan bu baﬂlıkta,
ö¤renmeniz beklenen konuları ne ölçüde
ö¤rendi¤inizi kontrol edebileceksiniz.

Her ünitenin sonunda bir e¤lence
sayfas› yer al›r. Bu sayfada origami,
bulmaca, oyun vb. bulunur.

Her konu sonunda ö¤rendiklerinizi uygulamanızı ve pekiﬂtirmenizi sa¤layacak
uygulamalar yer alır.

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
Ünite boyunca ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› sa¤layacak soru ve problemler
bu bölümde yer alır.
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ﬁEK‹LLER VE SAYILAR

•
•
•
•
•
•
•

Küp
Prizma
Silindir
Küre
Koni
Veri
Basamak

Geometrik Cisimler ve Uzunluklar
Yüzler, Köﬂeler ve Ayr›tlar

Sarman silindire, küpe ve prizmaya benzeyen eﬂyalar› ar›yor.
Bonbon ise koni ve küreye benzeyen eﬂyalar› ar›yor.
Sarman ve Bonbon’un aradıklar› eﬂyalar›n isimlerini söyleyiniz.
2

Etkinlik
Yüz, Ayr›t ve Köﬂeleri Belirleyelim
Araç ve Gereç: küre, prizma biçiminde kutu,
boya kalemleri, kâ¤ıt, makas ve yapıﬂtırıcı.
•
•
•
•

Kutuyu beyaz kâ¤ıtla kaplayalım.
Kutunun yüzlerini sar›ya boyayal›m.
Ayr›tlar› k›rm›z› kalemle çizelim.
Köﬂeleri mavi kalemle iﬂaretleyelim.
Boyad›¤›n›z kutuyu küre modeliyle karﬂ›laﬂt›r›n›z.
Kürenin yüz, köﬂe ve ayr›tlar› hakk›nda ne söyleyebilirsiniz?

Yandaki küpün yüzünde, ayrıt›nda ve
köﬂesinde olan hayvanlar› listeleyelim.
Köﬂesinde olanlar: kelebek ve kuﬂ
Ayrıtında olanlar: t›rt›l ve y›lan
Yüzünde olanlar: salyangoz ve u¤ur böce¤i

,
,
Yi¤itcan, küre, silindir ve koni modellerinin yüzlerini
boyadı. Yi¤itcan’ın geometrik cisimlerin yüzlerini hangi renklere
boyadı¤ını inceleyelim.
Kürenin yüzü maviye boyanmıﬂtır.
Silindirin yüzü sarıya boyanmıﬂtır.
Koninin yüzü pembeye boyanmıﬂtır.
3

Küp ve prizmaların yüzü, köﬂesi ve ayrıtı vardır. Koni, küre ve
silindirin ise sadece yüzü vardır.
Yüz

Yüz

Köﬂe
Ayr›t

Koni

Silindir

Prizmalar

1

Küre

Can, marketten köﬂesi
ve ayr›t› olan nesneleri
alacak. Ceren ise köﬂesi
ve ayr›t› olmayan
nesneleri alacak.
Can’›n ve Ceren’in
sepetlerinde hangi
nesneler olmal›d›r?
Aç›klay›n›z.

ﬁeker

Reçel

Un

Süt

Portakal Havuç

Konserve

Meyve Suyu

2 Mehtap, performans görevi için yandaki geometrik
cismi oluﬂturdu. Cisim, hangi iki geometrik cismin
birleﬂtirilmesi ile oluﬂturulmuﬂtur? Belirtiniz.
Silindir

Küp

Prizma

Koni

Küre

3 Cisimlerin okla gösterilen yerlerinin isimlerini noktalı yerlere
yaz›n›z.
a)
b)
c)
ç)
.................

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

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

.................
Ç.K.
2-4
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Uzunluklar› Ölçüyorum
Gargamel, Bilgin ﬁirin’in saklad›¤› hazinenin haritas›n›
ele geçirdi. Haritada yazan ad›m sayısına göre
hazineye do¤ru ilerledi. Ad›m atmay› tamamlad›¤›nda
kendini gölün içinde buldu.
Haritadaki adım sayısına uymasına
ra¤men hazineyi bulamad›.
Sizce Gargamel’in yapt›¤› hata ne olabilir?

S›ram›z›n Uzunlu¤u
• S›ram›z›n uzunlu¤unu kar›ﬂ›m›zla
ölçelim.
Kar›ﬂ›m›zdan daha k›sa bir uzunluk
kal›rsa bunu nas›l ölçebiliriz?
• ﬁimdi de ö¤retmenimizden kendi
kar›ﬂ›yla s›ram›z› ölçmesini isteyelim.
• Ölçme sonuçlar›nı tahtaya yazal›m.
Ölçme sonuçlar›nız aynı mı? Nedenlerini tart›ﬂınız.
Hepimizi ayn› sonuca götürecek ölçme araçlar› neler olabilir?

Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri:
ad›m

parmak

kar›ﬂ

kulaç

5

ayak

‹p Metre
Araç ve Gereç: metre, ip.
• S›n›f metremiz ile 1metre uzunlu¤unda ipi ölçerek keselim.
• Elde etti¤imiz ip metre ile s›n›fta çeﬂitli ölçmeler yapal›m.
• Ölçme yaparken ipi gergin tutmaya dikkat edelim.
• Ölçme sonuçlar› 1metreden fazla olan eﬂyalar› listeleyelim.
Eﬂyalar›n 1metreden fazla olan k›s›mlar›n› nasıl ölçersiniz?

Resimdeki kalemin uzunlu¤unu bulalım.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kalemin bir ucu cetvel üzerinde 0’da, di¤er ucu 10 sayısındadır. O
hâlde kalemin uzunlu¤u 10 santimetredir.

Arda ile Aylin metre ve cetvel
kullanarak boylar›n› ölçtüler. Boy
uzunluklar›n› metre ve santimetre
cinsinden yazal›m.
Arda’n›n boyu 1 metredir. Aylin’in
boyu Arda’nın boyundan 15 santimetre
daha uzundur. Aylin’in boyu 1 metre
15 santimetredir.
“Metre” ve “santimetre”, standart
uzunluk ölçme birimleridir.

6

15 santimetre
metre

Say› Do¤rusu Oluﬂturuyorum
Araç ve Gereç: karton, cetvel, makas.
• Kartondan 20 santimetre uzunlu¤unda
bir ﬂerit keselim.
• Cetvelimizi ﬂeridimizin üzerine koyal›m.
• 0’dan baﬂlayarak birer santimetrelik
aral›klarla ﬂeridimizi iﬂaretleyelim.
• Koydu¤umuz her iﬂareti 0’dan
baﬂlayarak 0, 1, 2, 3, ... ﬂeklinde 20’ye
kadar numaraland›ral›m. Böylece bir say›
do¤rusu modeli oluﬂturalım.
Bu cetveli kullanarak silginizin ve kalemlerinizin uzunluklar›n›
ölçünüz. Ölçme sonuçlar›n›z› defterinize listeleyiniz.

Kulac›n›z›n uzunlu¤unun yaklaﬂ›k
olarak boyunuzun uzunlu¤una eﬂit
oldu¤unu biliyor musunuz?
Ölçerek deneyebilirsiniz.

Köprülerin üzerinde çeﬂitli bilgi tabelaları
bulunmaktad›r. Yandaki tabelan›n ne anlama
geldi¤ini araﬂt›r›n›z.
7

4m

1

Resmi inceleyiniz. Soruları cetvelle ölçüm yaparak bulunuz.
a) Kar›nca ile çiçek aras›ndaki uzakl›k kaç santimetredir?
b) Çiçek ile salyangoz aras›ndaki uzakl›k kaç santimetredir?
c) Kar›nca ile salyangoz aras›ndaki uzakl›k kaç santimetredir?
2 Aﬂa¤ıdaki nesnelerin uzunluklar›nı cetvelinizle ölçerek bulunuz.
a)

b)

3 Aﬂa¤›daki uzunluklar› hangi ölçme birimi ile ölçmek daha
uygundur? Eﬂleﬂtiriniz.
kalemtıraﬂ›n boyu
duvarın eni
masan›n uzunlu¤u

kar›ﬂ
ad›m
kulaç
parmak

s›ran›n boyu
sandalyenin yüksekli¤i
s›n›f›n uzunlu¤u

Metre, mezura, ﬂerit metre gibi araçlar›n hangi mesleklerde
kullan›ld›¤›n› araﬂt›r›n›z.
Ç.K.
5-7

8

1 Aﬂa¤›daki geometrik cisimleri inceleyiniz. ‹fadelerde boﬂ b›rak›lan
yerleri uygun sözcüklerle tamamlay›n›z.
a)

b)

Köﬂeleri ............. renklidir.
Ayr›tlar› ............. renklidir.
Yüzleri ............ renklidir.

Köﬂeleri ............. renklidir.
Ayr›tlar› ............. renklidir.
Yüzleri ............ renklidir.

2 Halın›z›n uzunlu¤unu ölçünüz. Ölçme sonucunuzu metre ve
santimetre cinsinden yaz›n›z.
3

Kedinin üzerinde yürüdü¤ü ipin uzunlu¤unu parma¤›n›zla ölçünüz.
Ölçme sonucunuzu defterinize yaz›n›z.
4 Taner ve Zeynep matematik kitab›n›n boyunu ölçüyorlar. Hangi
ölçme birimini kullan›rlarsa ölçümleri ayn› olur?
A) Kar›ﬂ
B) Santimetre
C) Parmak
5 Ayr›t› olmayan ama yüzü olan geometrik cisim aﬂa¤ıdakilerden
hangisidir?
A)

B)

C)

9

Renkli Bölgeler
Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve ‹simleri
Beni çizebilmek için hangi
geometrik cisimlerin
yüzlerinden faydalan›rs›n›z?

Nesneler ve Yüzleri
Araç ve Gereç: geometrik cisimler seti, el iﬂi kâ¤›tlar›, makas,
dosya kâ¤›d›, yap›ﬂt›r›c›.
• Silindirin düz yüzünü el iﬂi kâ¤›d›n›n üzerine
koyup sınırların› çizelim. Çizdi¤imiz ﬂekli
makasla keserek çıkartalım.
• Küp ve prizmalar›n yüzlerini de el iﬂi kâ¤›tlar›na çizelim ve
keselim.
• Kesti¤imiz yüzleri dosya kâ¤›d›na yap›ﬂt›ral›m.
ﬁekiller aras›nda gördü¤ünüz benzerlik ve farklılıklar› aç›klay›n›z.
10

Cisimlerin kırmızı yüzlerini kâ¤ıda çizelim. Oluﬂacak ﬂekillerin isimlerini
yazalım.

Her bir kırmızı yüzün belirtti¤i bölgeyi isimlendirelim.
dikdörtgensel bölge
üçgensel bölge

karesel bölge
daire

Hangi cisimlerin yuvarlanabilme özelli¤i vardır? Açıklayınız.

Yanda verilen ﬂekillerden
üçgensel bölge olanların
renklerini belirleyelim.
ﬁekillerden 4 tanesi üçgensel
bölgedir. Renkleri sar›, kırmızı,
pembe ve mavidir.
11

1 Aﬂa¤ıdaki nesnelerin yüzleri hangi geometrik ﬂekle benzemektedir?
Aç›klay›n›z.
a)

b)

c)

ç)

2 Yüzlerinden biri dikdörtgensel, karesel, üçgensel bölge veya
daire olan nesnelere ikiﬂer örnek veriniz.
3 Aﬂa¤›daki cisimlerin hangisinin yüzüyle üçgensel bölge çizilebilir?
A)

B)

C)

Tangram eski bir Çin bulmacasıdır. Geometrik ﬂekillerdeki yedi
parçadan
oluﬂur. Bu
parçalar yan
yana getirilerek
de¤iﬂik ﬂekiller
oluﬂturulur.

Ç.K.
8-9
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Geometrik ﬁekillerin S›n›rlar›

Babam duvara asmak için bir ayna ald›. Fakat aynay›, çerçevesi
olmadan duvara asamayaca¤›n› söyledi. Aynay› duvara asmak için
bir çerçeve yapt›rd›.
Ayna ve çerçevenin ﬂekilleri aras›ndaki fark› açıklayınız.

ﬁekiller Oluﬂtural›m
Araç ve Gereç: ip, yap›ﬂt›r›c›, dosya kâ¤›d›, makas, karton.
• Kartondan dikdörtgensel, karesel, üçgensel bölge ve
daire keselim.
• Kesti¤imiz geometrik ﬂekilleri dosya kâ¤›d›m›z›n üzerine
yerleﬂtirelim.
• Geometrik ﬂekillerin s›n›rlar› boyunca dosya kâ¤›d›m›za
yap›ﬂt›r›c› sürelim.
• ‹plerimizi s›n›r boyunca gergin
olacak ﬂekilde yap›ﬂt›ral›m.
• Geometrik ﬂekilleri kald›ral›m.
‹pler hangi ﬂekilleri oluﬂturdu?
13

Noktal› kâ¤›tta verilen yandaki ﬂeklin içindeki
noktalar› birleﬂtirelim.
Kaç tane
bulalım.
4 tane

oluﬂtururuz.

ve

oluﬂturabilece¤imizi

10 tane

oluﬂtururuz.
12
6
45
10
7
89

3

1 2
3 4

Karesel bölgenin sınırı karedir.
Dikdörtgen bölgenin sınırı dikdörtgendir.
Üçgensel bölgenin sınırı üçgendir.
Dairesel bölgenin sınırı çemberdir.

Yukarıdaki nesnelerin sınırlarının hangi geometrik ﬂekillere benzedi¤ini
belirleyelim.
Resim çerçevesi kare, trafik levhas›n›n k›rm›z› ﬂeridi üçgen, pencere
çerçevesi dikdörtgen, simit ise çembere benzer.
14

1
Yandaki resimde çember,
üçgen, kare ve dikdörtgene
benzeyen nesneleri bulunuz.

2

Tavﬂan ok yönünde ilerliyor.
Havuca ulaﬂmak için
hangi geometrik
ﬂekillerin üzerinden
geçmesi gerekir?

3

Aﬂa¤ıdaki bölgelerin sınırlarını kırmızı kaleminizle çiziniz. Çizdi¤iniz
ﬂeklin ismini noktalı yerlere yazınız.

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

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

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

Bir ev resmi çiziniz. Çizdi¤iniz evin çat›s› üçgen, bacas› kare, pencereleri
çember, kap›s› ve bahçesi ise dikdörtgen olsun.
Resminizi diledi¤iniz ﬂekilde tamamlayarak boyayabilirsiniz.
Ç.K.
10-11

15

1 Aﬂa¤›daki ﬂekillerin isimlerini belirtiniz.
a)

2

b)

c)

ç)

d)

Yandaki ﬂekilde,
a) Kaç tane üçgensel bölge görüyorsunuz?
b) Kaç tane dikdörtgensel bölge görüyorsunuz?

3

Hangi geometri tahtasındaki ﬂekil kare de¤ildir?

4

Kutularda verilen ﬂekillere göre
aﬂa¤›daki sorular› cevaplay›n›z.
a) Dikdörtgen hangi kutudad›r?
b) Küpün yüzü kullanılarak hangi
kutudaki ﬂekil çizilebilir?
c) Üçgen hangi kutudad›r?
ç) Madenî para kullanılarak
hangi kutudaki ﬂekil çizilebilir?

16

1

2

3

4

Tablo ve Say›lar
Tablo Oluﬂturuyorum
Büﬂra, sevilen çizgi film kahramanlar›n› belirlemek için bir araﬂt›rma
yapt›. Elde etti¤i verileri tablo hâlinde sundu.
Tablo: En sevilen Çizgi Film Kahramanlar›

Kahramanlar
Ö¤renci Say›s›

3

8

5

7

Tabloya göre en sevilen kahraman hangisidir?
Siz de s›n›f›n›zda ayn› konuda bir araﬂt›rma yap›n›z. Sonuçlar›n›z›
tablo ile sununuz.

Resimdeki Oyuncaklar
• Resimdeki ayn› tür oyuncaklardan kaçar adet oldu¤unu
bulal›m.
• Defterimize aﬂa¤›daki gibi bir tablo çizerek tabloya
oyuncakları ve say›lar›n› yazalım.
Tablo: Oyuncaklar
Oyuncak
Sayısı

En çok hangi oyuncaktan vard›r?
Top sayısı m›, araba sayısı m› fazlad›r?
En az hangi oyuncaktan vardır?
17

S›n›f baﬂkan› seçimlerinde Okan, Melda ve Kerem baﬂkanlı¤a aday
oldular. Melda 15 oy alarak baﬂkanl›¤a seçildi. Okan ise 11 oy
alabildi. 12 oy alan Kerem baﬂkan yard›mc›l›¤› görevini ald›.
Seçim sonuçlar›n› göstermek için bir tablo oluﬂtural›m.
• Adaylar› ve ald›klar› oy
say›lar›n› belirten tabloyu
haz›rlayal›m.

Tablo: ..................................................................
Adaylar
Oy Say›s›

Tablomuza isim
vermeyi unutmayal›m.
Tablo: Seçim Sonuçlar›
Adaylar

• Tabloya adaylar›n isimlerini
ve ald›klar› oy say›lar›n› yazal›m.

Okan

Oy Say›s›

Melda

11
15

Kerem

12

1 Ayﬂe’nin salata yapmak için kulland›¤›
malzemeler tabloda verilmiﬂtir.
Tablo: Salata Malzemeleri
Tabloya göre aﬂa¤ıdaki sorular›
Malzeme
Say›s›
cevaplay›n›z.
Domates
4
a) Ayﬂe kaç adet limon kullanm›ﬂt›r?
Biber
1
b) Ayn› say›da kullan›lan malzemeler
Salatal›k
2
hangileridir?
1
Limon
c) Domates ve salatal›ktan kaçar
adet kullan›ld›¤›n› karﬂ›laﬂt›r›n›z. Hangisi daha çoktur?
Ç.K.
12-13
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Onluklar ve Birlikler
Recep ile ﬁükran yaz tatilinde
dedelerinin çiftli¤ine gittiler.
Sabahlar› yumurtalar› toplay›p
dedelerine yard›m ediyorlard›.
Yumurtalar› onluk kutulara
koyarak kolayca say›yorlard›.
Resmi inceleyiniz. Recep ve
ﬁükran kutulara kaç tane
yumurta koymuﬂtur?

Onluk ve Birlik Oluﬂtural›m
Araç ve Gereç: sayma çubu¤u,
paket lasti¤i, basamak kutusu.
• Bir miktar sayma çubu¤unu
onar onar gruplayıp lastiklerle
ba¤layalım.
• Grupları kutumuzun onluk bölümüne
yerleﬂtirelim.
• Onluk oluﬂturmayan çubuklar› da
kutumuzun birlik bölümüne koyal›m.
Onluk
Onluk bölümünde kaç tane onluk var?
Birlik bölümünde kaç tane birlik var?
Bu sayıları yandaki gibi bir tabloda gösteriniz.

Birlik

Aldı¤ınız çubuk sayısı ile tablodaki sayılar arasında bir iliﬂki
var mıdır? Açıklayınız.
19

Resimdeki bilyeleri onluk ve birlik
gruplara ay›ralım. Kaç tane bilye
oldu¤unu rakamlarla yazal›m.

Bilyelerden 1 onluk ve
5 birlik grup oluﬂur.

Onluk
1

Birlik
5

Resimde 15 tane
bilyemiz vardır.

15

Yandaki ﬂekilde kaç tane mum oldu¤unu
bulalım.

ﬁekilde 10 tane mum vardır. 10 tane mum, bir deste mum eder.

Yandaki boncuklardan 12 tanesini aynı
renk kalemle boyayalım.

12 tane boncuk boyadık.
12 tane boncuk, bir düzine boncuk eder.

20

Basamak De¤erlerini Bulal›m
Araç ve Gereç: iki desteden fazla sayma çubu¤u, paket lasti¤i.
• Sayma çubuklar›n› onluk ve birlik
Onluk
Birlik
olarak gruplayal›m.
• Defterimize yandaki gibi bir tablo
çizerek elde etti¤imiz onluk ve birlik
sayısını yazalım.
Onluk ve birlik gruplarda kaçar tane çubuk vardır?
• Onluk ve birlik gruplardaki çubuk say›s›n› art arda
okuyalım.
Bu say›y› yazıyla ve rakamla yazınız.

Düzine ile sat›lan ürünleri araﬂt›r›n›z. Sonuçlar›n›z› s›n›fta paylaﬂ›n›z.

Yandaki tabloda onluk taban bloklar›
ile modellenen say›y› rakamla yazalım
ve okuyal›m.

Sayı, 3 onluk ve 5 birlikten oluﬂmaktadır.
Bu sayıyı rakamla 35 ﬂeklinde yazarız.

Onluk

Birlik

Onluk
3

Birlik
5
35

3 ve 5 rakamları, sayının basamaklarını oluﬂturur.
21

Onluk

Birlik

3 onluk = 30 birlik

5 birlik

35 sayısında 3’ün oldu¤u basamak
onlar basama¤ı, 5’in oldu¤u basamak
birler basama¤ı olarak isimlendirilir.

35 sayısında 3’ün basamak de¤eri 30, 5’in basamak de¤eri 5’tir.
Basamak de¤erlerini art arda söyleyerek sayıyı otuz beﬂ ﬂeklinde
okuruz.

Tablodaki onluk ve birlik
bölümüne yaz›lan rakamlar
say›n›n basamaklar›n›
oluﬂturur.

Basamaklar›n belirtti¤i nesne
say›s›, say›n›n basamak
de¤erini belirler.

27 say›s›n›n yaz›l›ﬂ›n›, okunuﬂunu ve basamak de¤erlerini tablo
üzerinde gösterelim.
Onluk

Birlik

2
Say›

27
Yirmi yedi

Okunuﬂu
Basamak Adlar›
Rakam›n Basamak
De¤eri

7

Onlar Basama¤›
20

22

Birler Basama¤›
7

1 Resme göre aﬂa¤›daki sorular› cevaplay›n›z.
a) Üstteki rafa kaç tane daha k›rm›z›
kitap konulursa 1deste kırmızı kitap
olur?
b) Alttaki rafa kaç tane daha sar›
kitap konulursa 1düzine sarı kitap olur?
2 Aﬂa¤ıdaki sayıları abaküsünüzde modelleyerek onluk ve birlik
sayılarını tabloda gösteriniz.
a) 30

b) 27

3

c) 98

ç) 76

Kolunuzun uzunlu¤unu metre ile
ölçünüz. Buldu¤unuz say› için
basamak tablosu oluﬂturunuz.

4 Onlar basama¤›nda 5, birler basama¤›nda 6 olan say›y› yazınız
ve okuyunuz.
5 Aﬂa¤ıdaki birim küpleri onluk ve birlik gruplara ayırınız. Birim küp
sayısını basamak tablosunda gösteriniz.

6 Aﬂa¤›daki tablolardan hangisinde 47 say›s› onluk ve birliklerine
do¤ru olarak ayr›lm›ﬂt›r? ‹ﬂaretleyiniz.
Onluk
40

Birlik
7
47

Onluk
7

Birlik
4
47

Onluk
4

Birlik
7
47

Ç.K.
14-16
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S›ra Bildiren Say›lar
”
Resimde okulumuzda düzenledi¤imiz “Cumhuriyet Koﬂusu nu ilk
sıralarda tamamlayan ö¤renciler görülmektedir. Forma renklerine
göre ilk beﬂ ö¤rencinin yar›ﬂtaki s›ralar›n› söyleyiniz.

Renkli Makarnalar
Araç ve Gereç: 10 adet makarna, sulu boya, yap›ﬂt›r›c›, kâ¤ıt.
• 10 adet makarnay› kâ¤›da alt alta yap›ﬂt›ral›m.
• Her birini farkl› renge boyayal›m.
• Makarnalar›n karﬂ›s›na s›ra numaralarını yazal›m.
Üstten 5. makarnan›n rengi nedir?
Üstten 2. makarnadan sonra gelen makarna ne renktir?
Üstten 3 ile 9. makarna aras›nda kaç tane makarna vard›r?
Günlük hayatınızda sıra sayılarını kullandı¤ınız durumlara örnekler
veriniz.
24

35

Murat fatura ödemek için annesiyle bankaya gitti. Kaç kiﬂi sonra
Murat ve annesine s›ranın gelece¤ini bulalım.
‹ﬂlemi yap›lan kiﬂi 28. (yirmi sekizinci)
s›rada, Murat ve annesi 35. (otuz beﬂinci) Bir yar›ﬂmada ikinciyi
geçen yar›ﬂmac›,
s›radad›r.
kaç›nc› olur?
28 29 30 31 32 33 34 35
Altı kiﬂi
Alt› kiﬂi sonra Murat ve annesine s›ra gelecektir.
S›ra bildiren say›lar› yazarken
say›lar›n sa¤›na nokta (.)
koyar›z.

S›n›fta boy s›ralamas›nda baﬂtan ve
sondan kaç›nc› s›rada oldu¤unuzu bulunuz.

25

1 10 ö¤rencinin kat›ld›¤› bir yar›ﬂ›n sonucu, aﬂa¤›daki listede verilmiﬂtir.
1. Emine Türker
2. Yaprak Güler
3. Simay Saraç
4. Baﬂak Sel
5. Serap Alkan
6. Gülsün Günalp
7. Özlem Bayar
8. Yasemin Dere
9. Gülay Temiz
10. Eda Gören

1
2

3

Aﬂa¤›daki sorular› bu listeye göre cevaplay›n›z.
a) Yar›ﬂmay› kim kazanm›ﬂt›r?
b) Yar›ﬂmada kim 9. olmuﬂtur?
c) Serap Alkan, yar›ﬂ› kaç›nc› s›rada tamamlam›ﬂt›r?
ç) 7. olan yar›ﬂmac›y› kaç kiﬂi geçmiﬂtir?
d) 5. olan yar›ﬂmac› kaç kiﬂiyi geçmiﬂtir?
2
...... ......

Örüntüdeki boﬂlukları tamamlay›n›z. Örüntünün 17. s›ras›na hangi
renk kalem gelmelidir?
Ç.K.
17-18

26

”
1 “Sivrihisar sözcü¤ündeki harflerin say›s›n› gösteren bir tablo
düzenleyiniz. Tabloya göre aﬂa¤›daki sorular› cevaplayın›z.
a) Sözcükteki hangi harflerin say›lar› eﬂittir?
b) En çok hangi harf vard›r?
c) Tablo ile ilgili bir soru da siz haz›rlay›n›z ve cevaplay›n›z.
2 Gruptaki nesneleri sayarak örnekteki gibi eﬂleﬂtiriniz.
düzine
deste

3 Eksik onluk veya birlikleri tamamlay›n›z.
a)
b)
10

10

1

1

1

10 10

45

53

c)

10 10
10 10 10
10 10

73

4 Abaküslerdeki boncuklar›n gösterdi¤i say›lar› boﬂ kutucuklara
yazınız. onluk birlik
a) onluk birlik
b) onluk birlik

41
5 Noktal› yerlere uygun ifadeleri örneklerdeki gibi yaz›n›z.
46.
ellinci
50. ..........................
k›rk alt›nc› ..........................
a) 43. ..........................
b) yetmiﬂinci ......................
c) doksan birinci ..............
ç) 27.
............................
27

Origami: Ku¤u
Karesel bölge ﬂeklinde bir kâ¤›dı resimlerdeki s›raya göre
katlayarak bir ku¤u modeli yapabilirsiniz.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ku¤u modelini yaparken hangi geometrik ﬂekillerin oluﬂtu¤unu
anlat›n›z.

28

1 ﬁekillerdeki onluk ve birliklerin oluﬂturdu¤u say›lar› bulup örnekteki
gibi tablolar› doldurunuz.
Onluk

Birlik

2
............

1

5
............

25
.................

a)

b)

Onluk

Birlik

Onluk

Birlik

...........

...........

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

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

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

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

2 Hayvanlar›n bar›naklar›na olan uzakl›klar› kaç santimetredir?
Ölçerek bulunuz. Hangi hayvan, barına¤ına
daha yakındır?

29

3 On yedinci s›ra say›s›n›n yaz›l›ﬂ› hangisidir? Boyayınız.
.17

17.

17-

4 Basamak tablolar›n› tamamlay›n›z.
Basamak
Ad›

Basamak
Ad›

Onlar
Birler
Basama¤› Basama¤›

Rakam›n
Basamak De¤eri

70

Rakam›n
Basamak De¤eri

0

Okunuﬂu

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

Okunuﬂu

Say›

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

Say›

Onlar
Birler
Basama¤› Basama¤›
.........

.........

............................
54

5 ﬁekillerin s›n›rlar›n› mavi, içlerini ise pembe renge boyay›n›z.
Oluﬂan bölgelerin isimlerini altlar›ndaki boﬂluklara yaz›n›z.

6 2C s›n›f›ndaki ö¤rencilerin evlerinde besledikleri hayvanlar›n
say›lar› tabloda verilmiﬂtir.
Tablo: .......................................
Hayvan Ad›

Hayvan Say›s›
5
7

a) Tabloya bir baﬂlık yazınız.
b) En çok hangi hayvan
beslenmektedir?
c) Toplam kaç hayvan
beslenmektedir?

9
Ç.K.
19-22

30

SAYI AVI

•Yarım
•Çeyrek
•Sayma
•Toplama
• Örüntü

Geometrik ﬁekiller, Simetri ve Zaman
ﬁekiller, Köﬂeler ve Kenarlar
Ponpon havuç bahçelerinin kenarlarını telle çevirmek istiyor. Bunun
için köﬂelere çubuk çakıyor ve çubuklar› tellerle birleﬂtiriyor.

Bahçeler hangi geometrik
ﬂekillere benziyor?
Açıklayınız.

ﬁekiller Oluﬂturuyorum
Araç ve Gereç: pipetler, oyun hamuru.
• Oyun hamurundan küçük toplar yapalım.
• Pipetleri bu toplarla birleﬂtirerek üçgen
ve kare oluﬂturalım.
Üçgen ve kare oluﬂtururken kaçar tane pipet
kullandınız?
Oluﬂturdu¤unuz üçgen ve kare için kaçar tane
oyun hamuru topu kullandınız?
• ﬁimdi de oyun hamuru ile bir çember oluﬂturalım.
Oluﬂturdu¤unuz çemberin kenar veya köﬂesi var mıdır?
Aç›klayınız.
32

Yandaki noktalı kâ¤ıtta oluﬂturulmuﬂ
ﬂekillerin kenar ve köﬂe sayılarını
belirleyelim. ﬁekillerin köﬂelerini yeﬂil,
kenarlarını turuncu renkle gösterelim.
ﬁekillerde her bir kenar›n uçlar›n›n
birleﬂimi ile köﬂeler belirlenir. Kare ve
dikdörtgenin dörder kenarı, dörder
köﬂesi vardır. Üçgenin üç kenarı ve üç
köﬂesi vardır. Çemberin kenar› yoktur.
Bu nedenle köﬂesi de yoktur.
Geometri tahtasında oluﬂturulmuﬂ dikdörtgenin
kenar ve köﬂelerinde kaçar tane çivi oldu¤unu
bulalım.
Lasti¤in geçti¤i çivileri sayalım. Köﬂelerinde
toplam 4, kenarlarında ise toplam 12 çivi vardır.

Çomar, dikdörtgen ﬂeklinde dizili olan kemiklerin bir kısmını yedi.
Böylece ikinci ﬂekil ortaya ç›kt›. ‹ki ﬂekli karﬂılaﬂtıralım.

1. ﬁekil
2. ﬁekil
Çomar kemikleri yemeden önce ﬂekil dikdörtgendir ve kapalı
ﬂekildir. Çomar kemiklerin bir kısmını yedi¤inde dikdörtgenin kenarında
boﬂluk oluﬂur. 2. ﬂekil ise açık ﬂekildir.
33

Yakup çizdi¤i ﬂeklin kapalı bir ﬂekil oldu¤unu
söylüyor. Selin ise bu ﬂeklin açık bir ﬂekil
oldu¤unu savunuyor. Selin bu konuda
Yakup’u nasıl ikna edebilir? Açıklayınız.

1

2 Deniz’in çizdi¤i aﬂa¤ıdaki ﬂekilleri inceleyiniz. ﬁekillerin isimlerini
belirtiniz. Her bir ﬂeklin kenar ve köﬂe renklerini yazınız.

3 Aﬂa¤ıdaki ﬂekilleri kenar sayılarına göre listeleyiniz. ﬁekillerin
isimlerini yazınız.

A

F

G

I

D

E

C

B

H

Bir kâ¤›da s›n›f›n›z›n oturma plan›n› çizerek oturdu¤unuz s›ran›n yerini
iﬂaretleyiniz.
Ç.K.
24-25
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Bütün, Yar›m ve Çeyrek

Üç arkadaﬂ fare peynir yemeyi çok seviyorlar. Birisi, peynirin
yarısını kapıp kaçıyor.
Di¤er ikisi kalan peyniri eﬂit paylaﬂmak istiyor. Sizce bunu nas›l
yapabilirler?

Parçalar› Boyayal›m
Araç ve Gereç: boya kalemleri, dosya kâ¤ıdı.
• Kâ¤ıdı iki eﬂ parça oluﬂacak ﬂekilde
katlayalım.
• Kâ¤ıdın üstte kalan parçasını kırmızıya
boyayalım.
• Boyal› olmayan k›s›m üstte kalacak ﬂekilde
kâ¤›d› tekrar ikiye katlayal›m.
• Üstte kalan parçayı sarıya boyayalım.
• ﬁimdi kâ¤ıdımızı açalım.
Kırmızıya boyadı¤ımız parça bütünün ne
kadarıdır?
Sarı parça kırmızı parçanın ne kadarıdır?
Kaç tane sarı parça kadar yer boyarsak
kâ¤ıdın tümünü boyamıﬂ oluruz?

35

Gökçe 3 arkadaﬂıyla birlikte
do¤um gününü kutluyor. Do¤um
günü pastasını herkese eﬂit
miktarda paylaﬂtırmak istiyor.
Gökçe’nin pastayı nasıl
paylaﬂtıraca¤ını açıklayalım.
Gökçe pastayı 4 eﬂ parçaya
bölmelidir. Bunun için önce 2 eﬂ
parçaya böler.

Daha sonra yarım pastaları tekrar
ikiﬂer eﬂ parçaya böler.

Bir bütünün iki eﬂ
parçasından her birine
yarım denir. Dört eﬂ
parçasından her birine
ise çeyrek denir.

Böylece bütün bir pasta dört eﬂ parçaya bölünmüﬂ olur. Gökçe
ve arkadaﬂlarının her biri dört parçadan birini alır.

Dosya kâ¤ıdından çeyrekler elde ediniz.
Bir arkadaﬂınıza her parçanın çeyrek
oldu¤unu nasıl açıklarsınız? Kâ¤ıt üzerinde
anlatınız.

36

Bir kareyi sadece
4 çizgi çizerek 8
eﬂ üçgene ayırabilir
misiniz?

1 Ezgi yaptı¤ı omleti arkadaﬂıyla eﬂit olarak paylaﬂmak istiyor.
Omleti hangi çizgiden keserse do¤ru paylaﬂtırmıﬂ olur? Açıklayınız.
A)

B)

1. Çizgi

C)

2. Çizgi

3. Çizgi

2 Noktalı kâ¤ıtta verilen ﬂekillerden hangilerinin çeyre¤i boyanmıﬂtır?
‹ﬂaretleyiniz.

3 Aﬂa¤ıdaki cümleleri uygun sayılarla tamamlayarak defterinize
yazınız.
a) Bir bütün ......................................çeyrek eder.
b) ‹ki yarım .................................... bütün eder.
c) Dört çeyrek ............................ bütün eder.
ç) Bir yarım ................................... çeyrek eder.
4 ﬁekillerin yarısını örnekteki gibi boyayınız.
a)
b)

c)

Ç.K.
26-27
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Eﬂlik ve Simetri

Babası Kayra’yı Türk Millî Futbol Takımı’nın maçına götürmüﬂtü.
Saat yediydi ve maçın baﬂlamasına bir saat vardı. Kayra maçın
baﬂlamasını beklerken futbol sahasını incelemeye baﬂladı. Sahanın
ortasından geçen çizginin sahayı iki eﬂ parçaya böldü¤ünü fark etti.
Siz de resimde iki eﬂ parçaya ayrılmıﬂ baﬂka ﬂekiller görebiliyor
musunuz? Arkadaﬂlarınızla tart›ﬂ›n›z.

Katla, Kes
Araç ve Gereç: el iﬂi kâ¤ıdı, kalem, makas,
simetri aynası.
• El iﬂi kâ¤ıdını ortadan ikiye katlayalım.
• Kâ¤ıdın katlanan kenarına bir ﬂekil çizelim.
• Çizdi¤imiz ﬂekli kesip çıkaralım.
• Kat yerinden açtı¤ımızda ortaya çıkan ﬂekli
inceleyelim.
• Kat çizgisinin iki yanındaki ﬂekli
karﬂ›laﬂt›ral›m.
Aynı karﬂılaﬂtırmayı kat çizgisinin üzerine
simetri aynası koyarak yapınız.
Karﬂılaﬂtırma sonuçlarını açıklayınız.
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Aﬂa¤ıdaki rakamlardan hangilerinin iki eﬂ parçaya ayrılabildi¤ini
bulalım.

Kırmızı çizgilerle iki eﬂ parçaya ayrılabilen rakamları gösterelim.

1 ve 4 rakamlarından eﬂ parçalar elde edemeyiz.
0 ve 8 rakamlar› iki eﬂ parçaya ayr›l›r.
Baz› simetrik ﬂekil ve nesneler
birden fazla ﬂekilde eﬂ
parçalara ayr›labilir.

‹ki eﬂ parçaya ayrılabilen
nesneler ve ﬂekiller
simetriktir.

Yandaki ﬂekillerden hangisinin
simetrik oldu¤unu bulalım.

Defterin kırmızı çizgi ile ayrılan parçaları birbirine eﬂtir. Defter
simetriktir.
Kalemin ayrılan parçaları birbirine eﬂ de¤ildir. Kalem simetrik
de¤ildir.
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1

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden hangilerinde kırmızı çizgiler ﬂekli iki eﬂ
parçaya ayırmaktadır?
a)

2

b)

ç)

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden hangileri simetriktir? Neden simetrik
olduklarını defterinize yazınız.
a)

3

c)

c)

b)

ç)

d)

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden hangilerinde kırmızı çizgilerin ayırdı¤ı
parçalar eﬂtir? ﬁekillere karﬂılık gelen harfleri gruplandırarak
tabloya yazınız.

Tablo: ﬁekiller
Parçaları Eﬂ Parçaları Eﬂ
Olanlar
Olmayanlar

a

ç

b

d

a,
.....................
.....................

c

e

c,
.....................
......................

f
Ç.K.
28-29
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Zaman ‹lerliyor
Vitrindeki saatler kaçı gösteriyor?

Saatlerin gösterdi¤i zamanlarda günlük hayatta neler yapıyorsunuz?
Anlatınız.

Saat Kaç› Gösteriyor?
Araç ve Gereç: saat modeli.
• Saati 7’ye ayarlayalım.
Yelkovan ve akrep hangi rakamların üzerinde
yer alıyor?
• Yelkovanı, 12’den baﬂlayıp tekrar 12’nin
üzerine gelene kadar bir tur döndürelim.
Akrep hangi rakam›n üzerine gelir?
Saat kaç› gösterir?
Aradan ne kadar zaman geçmiﬂ olur?
• ﬁimdi, yelkovanı 12’den baﬂlayıp 6’nın üzerine
gelene kadar yarım tur döndürelim.
Akrebin geldi¤i yeri söyleyiniz.
Yelkovanın dönüﬂüne göre akrebin hareketini açıklayınız.
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Aﬂa¤ıda verilen saatlerin gösterdi¤i zamanlar› okuyalım.

Üç buçuk

Sekiz buçuk

Yelkovan 6’nın üzerindeyken
saatleri buçuk olarak okuruz.
Yar›m saatlerde akrep iki
say›n›n tam ortas›ndad›r.

Yandaki saat Burçin’in okuldan sonra eve dönüﬂ
zamanını gösteriyor. Bu saati sayısal olarak yazalım
ve okuyal›m.
Ö¤leden sonraki saatler 12’den itibaren ileriye
do¤ru birer sayarak söylenir.
on iki, on üç, on dört, on beﬂ
12,
13,
14,
15
Burçin’in eve dönüﬂ saati sayısal olarak 15.00 ﬂeklinde yaz›l›r ve
on beﬂ olarak okunur.

‹pek akﬂam dokuz buçukta yatıyor. ‹pek’in yatma
saatini sayısal saat olarak yazalım.
Sayısal saatlerde yarım (buçuk) saatler 30 sayısı
kullanılarak yazılır. Dokuz buçuk
21.30
Gün içinde yarım saatten daha az
sürede yaptı¤ınız üç etkinli¤i yazın›z.
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Okulda geçirdi¤iniz bir
gününüzü planlay›n›z.

1 Akrep 5 ile 6 arasında, yelkovan 6’nın üzerindeyken saat kaçı
gösterir?
2 Verilen saatleri inceleyiniz. Okunuﬂlarını defterinize yazınız.
a)

b)

c)

ç)

d)

e)

3 Efsun her sabah saat 07.00’de uyanıp, 07.30’da kahvaltı yapıyor.
Efsun uyandıktan ne kadar süre sonra kahvaltı yapıyor?
4 Okunuﬂları verilen saatleri, birer saat modeli çizerek üzerinde
gösteriniz.
a) On iki

b) ‹ki buçuk

c) Sekiz

ç) Yedi buçuk

5 Gün ıﬂı¤ından daha fazla yararlanmak için yaz saati uygulamasında
saatler 1 saat ileri alınır. Saat 07.00’de saatini yaz saati
uygulamasına göre ayarlayan Ahmet’in saati kaçı gösterir?
Ç.K.
30-31

43

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1 ﬁekil üzerindeki karıncaları inceleyiniz.

”
Aﬂa¤ıdaki ifadelerden do¤ru olanların yanına “D , yanlıﬂ olanların
”
yanına “Y yazınız.
..... Turuncu karınca üçgenin köﬂesindedir.
..... Pembe karınca karenin köﬂesindedir.
..... Kırmızı karınca dikdörtgenin kenarındadır.
..... Yeﬂil karınca dikdörtgenin köﬂesindedir.
2 ﬁekillerden hangisinin simetrik oldu¤unu bularak iﬂaretleyiniz.

3 Resimleri çizgilerden katladı¤ınızı düﬂününüz. Hangi resim
iki eﬂ parçaya ayrılabilir? ‹ﬂaretleyiniz.
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4

Resimlerdeki saat modellerinde eksik olan akrep ve yelkovanları
çizerek modelleri tamamlayınız.
a)

b)

09.00

c)

18.00

21.30

5 Verilen saatlerin okunuﬂlar›n› altlar›ndaki noktal› yerlere yaz›n›z.

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

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

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

6 Kare çizmek için aﬂa¤ıdaki geometrik cisimlerden hangisini
kullanabilirsiniz?
A)

B)

C)

7 Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden farklı olanı bulunuz. Neden farklı oldu¤unu
açıklayınız.
A)

B)

C)
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Sayal›m, S›ralayal›m
Farkl› ﬁekillerde Sayal›m

1 2
11 12
21 22
31 32
41 42

3
13
23
33
43

51
61
71
81
91

53
63
73
83

52
62
72
82
92

4
14
24
34
44

54
64
74
84
93 94

5
15
25
35
45

6
16
26
36

55
65
75
85
95

56
66
76
86
96

7
17
27
37
46 47

57
67
77
87
97

8
18
28
38
48

9
19
29
39
49

10
20
30
40
50

58
68
78
88
98

59
69
79
89
99

60
70
80
90

Tiyatro kulübü ö¤rencileri gösteri yapmak için hazırlanıyor.
Ö¤rencileri ve tiyatro salonunu inceleyelim.
Yeﬂil renkli koltukların numaralarını soldan sa¤a do¤ru sırasıyla
söyleyiniz.
Sahnedeki balonların kaçarlı gruplara ayrıldı¤ını söyleyiniz.
Sahnedeki çocukların kaçarlı gruplara ayrıldı¤ını söyleyiniz.
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Sayarak Boyayal›m
Araç ve Gereç: yüzlük tablo, boya kalemleri.
• Yüzlük tabloda 10’dan baﬂlayarak onar onar sayalım.
• Saydı¤ımız sayıları tabloda sarıya boyayarak gösterelim.
Tablo: Yüzlük Tablo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Boyalı kutulardaki say›lar› yan yana önce rakamla sonra
yaz›yla yazal›m.
• Tablodaki 3 sayısını maviye boyayalım.
• 3’ten sonra gelen iki sayıyı atlayarak üçüncü sayıyı aynı
renge boyayalım.
• 30 sayısına kadar aynı iﬂlemi tekrarlayalım.
Bu sayıları da rakamla ve yaz›yla yazınız.
Onar ve üçer saymada yazdı¤ınız sayıları okuyunuz.
‹ki saymada da kaçar tane sayı okudu¤unuzu söyleyiniz.
Saymalarda dördüncü sırada yazdı¤ınız sayıları iﬂaretleyiniz.
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Yüzlük tabloda sarı kutulardaki sayıları 2’den baﬂlayarak ileriye
ve 98’den baﬂlayarak geriye do¤ru ikiﬂer ikiﬂer sayalım.
Tablo: Yüzlük Tablo

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Sayıları 2’den baﬂlayarak ileriye do¤ru sayıp yazalım.
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-3840-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-66-68-7072-74-76-78-80-82-84-86-88-90-92-94-96-98
Sayıları 98’den baﬂlayarak geriye do¤ru sayıp yazalım.
98-96-94-92-90-88-86-84-82-80-78-76-74-72-70-6866-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-3634-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2
48

Yonca yapraklar›n› inceleyelim.
Toplam yaprak say›s›n› dörder
sayarak bulal›m.

Toplam yaprak say›s›n› 4’ten baﬂlayarak ileriye do¤ru say›p bulal›m.

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Aﬂa¤ıda her birinde beﬂer anahtar bulunan halkalar verilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki sorular› cevaplayal›m.
a) Toplam kaç anahtar oldu¤unu ileriye do¤ru beﬂer sayarak
bulal›m.
5

45

50

20

15

10

40

25

35

30

Halkalarda toplam 50 anahtar vard›r.
b) Anahtar tak›l› kaç halka oldu¤unu, toplam anahtar say›s›ndan
geriye beﬂer sayarak bulal›m.
Toplam 50 anahtar vard›r. Halkalar›n her birinde beﬂer anahtar
oldu¤una göre,
50

45

40

35

30

25

anahtar tak›l› 10 halka vard›r.
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20

15

10

5

1

2A s›n›f› ö¤rencileri Anıtkabir’i ziyarete gittiler. Anıtkabir’e kaç
ö¤rencinin gitti¤ini ö¤rencileri üçer üçer sayarak bulunuz.
2 32’den baﬂlay›p geriye do¤ru dörder dörder sayarak defterinize
yazınız.
3 Aﬂa¤ıdaki resimde kaç tane göz oldu¤unu ikiﬂer ikiﬂer sayarak
bulunuz.

50

4 65’ten baﬂlayarak geriye do¤ru beﬂer beﬂer say›p defterinize
yazınız.
5 Kurba¤a geriye do¤ru ikiﬂer sayma yaparak sazlı¤a gidiyor.
Kurba¤a sazlı¤a giderken hangi yapraklara z›plamal›d›r?
‹ﬂaretleyiniz.
8

9

7

6

1

5

2

4

10

3

11

12

13

14

15

16
17

22

23

20

21

19

18

24
26

25

28

27

29

30

Kurba¤anın zıpladı¤ı yapraklardaki sayıları sırasıyla defterinize
yazınız.
6

9’dan 30’a kadar ileriye do¤ru üçer üçer sayarak defterinize
yazınız. ‹leriye do¤ru saymada 6. olarak yazd›¤›n›z say› hangi
renk çiçektedir?
21

7

24

27

55’ten baﬂlayarak geriye beﬂer beﬂer sayınız. Aﬂa¤ıdaki boﬂlukları
saydı¤ınız sayılara göre doldurunuz.
55

50

......

......

......

......

......

......

......

......

......
Ç.K.
32-33
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Örüntüdeki Eksikleri Tamamlayal›m
Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil
etmek amac›yla kurulan Türk
Yıldızları 30 A¤ustos’ta
gösteri yapıyorlar. Türk
Yıldızları’nın bir gösterisi
sırasında çekilen resimde
uçakların arkasındaki
dumanların renkleri arasında
nasıl bir iliﬂki vardır?

Kolye Yapal›m
Araç ve Gereç: beﬂ ayrı renkte boncuk, ip.
• Boncuklardan kolye yapmak için 30 santimetre uzunlu¤unda
ip keselim.
• ‹pimize 2 mavi, 3 kırmızı, 1 yeﬂil boncuk
dizelim.
• Renk sırası ve sayısı aynı olmak ﬂartıyla
aynı iﬂlemi tekrar edelim.
• ‹pimizi ba¤layıp kolyemizi tamamlayalım.
Kolyedeki boncukların oluﬂturdu¤u
örüntüyü açıklayınız.
Yukar›daki örüntünün kural›na uygun olarak mor, mavi ve
turuncu boncuklarla bir bilezik oluﬂturunuz.
52

Aﬂa¤ıda verilen örüntüyü inceleyelim. Eksik bırakılan yere hangi
hayvanın gelmesi gerekti¤ini bulalım.
?
Örüntüde sırasıyla 1 kelebek, 2 arı ve 1 kuﬂ bulunmaktadır. Bu
sıraya göre eksik bırakılan yere arı gelmelidir.

Örüntüdeki iliﬂkiyi inceleyelim. Farklı nesnelerle aynı iliﬂkiye sahip
yeni bir örüntü oluﬂturalım.

Örüntüde sırasıyla 2 aslan çemberden atlıyor, 1aslan taburede
oturuyor. Çiçeklerle aynı iliﬂkiye sahip yeni bir örüntü oluﬂturalım.

Aﬂa¤ıda verilen örüntüyü inceleyelim. Eksik bırakılan yere kaçı
gösteren saat modelinin gelmesi gerekti¤ini bulalım.

..............
Örüntüdeki eksik bırakılan yere 05.00’i gösteren saat modeli
gelmelidir.
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1 Örüntüdeki soru iﬂaretli yerlere gelmesi gereken nesneleri
yazınız.
?

2

?

Oyuncaklar belli bir örüntüye göre dizilmiﬂtir. Noktalı yere
gelmesi gereken oyuncak satıldı. Hangi renk oyuncak satılmıﬂtır?

.........
3

Aﬂa¤ıdaki ﬂekiller ve meyvelerle oluﬂturulan örüntüler aynı iliﬂkiye
sahiptir. Ancak iki meyve yanlıﬂ yerleﬂtirilmiﬂtir. Yanlıﬂ yerleﬂtirilen
meyveleri bulunuz.

4

Sevil, geometrik cisimlerle bir örüntü oluﬂturdu. Siz de farklı
ﬂekillerle Sevil’in örüntüsü ile aynı iliﬂkiye sahip baﬂka bir örüntü
oluﬂturunuz. Oluﬂturdu¤unuz örüntüdeki nesne sayılarını gösteren
bir tablo oluﬂturunuz.

Ç.K.
34-35
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Say›lar› S›ralayal›m
Benim ayakkab› numaram
37, seninki ise 28. Sana daha küçük
bir ayakkab› almal›y›z.

Ayakkab› Numaralar›
Araç ve Gereç: sayma çubuklar›.

Onluk

Birlik

• Sınıf arkadaﬂlarımızın ayakkabı
numaralarını soralım.
• ‹ki farklı ayakkabı numarasını onluk ve
birlik tablosunda gösterelim.
• Sayma çubuklarıyla sayılarımızı modelleyelim.
Hangi sayı için daha fazla çubuk kullandınız?
Kimin ayakkabı numarası daha büyüktür? Nasıl karar verdi¤inizi
açıklayınız.
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Özgür ve Berk kumsalda topladıkları
deniz kabuklarını saydılar.
Özgür 43, Berk 36 kabuk toplamıﬂtı.
Kimin daha az kabuk topladı¤ını bulalım.
Kabuk sayılarını sayma çubukları ile modelleyelim ve eﬂleﬂtirelim.
Onluk

Birlik

4

3

3

6

Onluk

Birlik

36’nın onluk sayısı 43’ün onluk sayısından daha azdır. Bu yüzden
36 sayısı 43’ten daha küçüktür. Berk daha az kabuk toplamıﬂtır.

Fırat ve Defne boya kalemlerinin
sayısını onluk taban bloklarıyla gösterdiler.
Fırat ve Defne’nin kalem sayılarını
bularak karﬂılaﬂtıralım.

Fırat

Defne

Fırat’ın 21, Defne’nin 24 boya kalemi vardır. Kalemlerin önce
onlukların› karﬂılaﬂtıralım.

Onluk sayıları eﬂit oldu¤undan sayıların birliklerini karﬂılaﬂtıralım.
24’ün birlik sayısı 21’in birlik say›s›ndan fazladır. 24,
21’den büyüktür.
O hâlde Defne’nin kalemleri Fırat’ın kalemlerinden daha
fazladır.
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Bu yıl okulumuzda pil
toplama kampanyası
düzenledik. 2. sınıfların
topladıkları pil sayıları
tabloda verilmiﬂtir.
En fazla pili toplayan
sınıfı bulalım.

Sınıf

Pil
Sayısı

2A

36

2B

43

2C

21

36, 43 ve 21sayılarının önce
onlar basamaklarını inceleyelim.
En fazla onlu¤a sahip olan
43 en büyük sayıdır. En fazla
pili 2B sınıfı toplamıﬂtır.

‹ki basamaklı sayıları karﬂılaﬂtırmaya
onlar basama¤ından baﬂlanır. Onlukları
fazla olan sayı büyüktür.
Onlukları aynı olan iki basamaklı
sayıların ise birler basama¤ı karﬂılaﬂtırılır.
Birlikleri fazla olan sayı daha
büyüktür.

Aﬂa¤ıdaki onluk kartların gösterdi¤i sayıları karﬂılaﬂtıralım.
1. kart

2. kart

3. kart

4. kart

2 ve 4. kartlar›n ikisi de 12 say›s›n› göstermektedir. Bu iki say›n›n
hem onluk hem de birlik say›lar› ayn›d›r. Bu say›lar birbirine eﬂittir.
1. kart 28 say›s›n›, 3. kart 23 say›s›n› göstermektedir. Bu say›lar›n
onluk say›s› ayn›d›r. Birlik say›s› fazla olan 28 say›s› en büyük say›d›r.
57

1

Formalardaki sayıları örnekteki gibi karﬂılaﬂtırınız.
a)

16

9

b)

18

16, 9’dan
büyüktür.
2

3

65

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

65

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

Onluk taban bloklarıyla modellenen sayıları bulunuz. Buldu¤unuz
sayıları küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.

...................
...................
...................
Çiçeklerin üzerindeki sayıları inceleyiniz. 76 sayısından küçük
sayıları küçükten büyü¤e do¤ru s›ralayarak defterinize yazınız.
42

4

21

91

87

6

86

75

10

Seçeneklerdeki balonlar›n içindeki say›lar›, büyükten küçü¤e do¤ru
s›ralayarak defterinize yaz›n›z.
a)

b)
22

32

42

c)
11

12

22

33

19
60

6

Ç.K.
36-38
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1 12’den baﬂlayarak üçer üçer sayıp defterinize yazınız. 3. sırada
yazdı¤ınız sayıyı yuvarlak içine alınız.
2 Çocuklar gruplar hâlinde oyun trenine bindiler.
a) Oyun treninde kaç
çocuk oldu¤unu dörder
dörder sayarak bulunuz.
b) Çocukları sayarken
5. sırada hangi sayıyı
söyledi¤inizi yazınız.

3 Aﬂa¤ıdaki sayıları küçükten büyü¤e do¤ru sıralayarak yazınız.
a) 73 - 86 - 61

b) 90 - 15 - 44
ç) 27 - 57 - 21 - 38

c) 36 - 41 - 10 - 8
4

35’ten 50’ye kadar olan sayıları
beﬂer beﬂer sayarak yazınız.

5 Feyza, kale ve atlarla bir örüntü oluﬂturdu.
..............

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

a) Örüntüdeki boﬂluklara hangi taﬂlar gelmelidir? Yazınız.
b) Aynı iliﬂkiye sahip baﬂka bir örüntüyü farklı nesneler
kullanarak defterinize oluﬂturunuz.
59

Oyun
ﬁekli Bul, Puan›nı Yükselt (2-4 kiﬂi)

40
35
30
25

20
15
10
5

60

45
50

65

55

• Aynı büyüklükte ve renkte 19
eﬂ kart hazırlanır.
• Kartların üzerine aﬂa¤ıdaki
anahtar kelimeler yazılır.

70
75
80
85

Anahtar Kelimeler

0

•deste •düzine •çeyrek •koni
•prizma •eﬂ •dikdörtgen •küre
•cetvel •küp •kulaç •silindir
•kare •yirmi dört •simetrik
•üçgen •dörder ritmik •yarım
•üç buçuk

Yandaki gibi bir tablo hazırlanır. ‹lk
oyuncu bir kart çeker. Kartta yazan
anahtar kelimeyle eﬂleﬂen resmi oyunda
bulur. Resmin puanını tabloya yazar. Sırada
ikinci oyuncu da bir kart çeker ve puanını
tabloya yazar. Puanı yüksek olan
alır.
Oyun 5 tur tekrarlan›r. En fazla
sahip
olan oyunu kazanır.
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1

2

90

3

4

5

32
36
40
44
48

95

Tablo: Puanlar
1. Oyuncu
70

2. Oyuncu
85

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
Verilen saate göre soruları cevaplayınız.
a) 3 saat önce saat kaçtı?
b) 1 saat sonra saat kaç olacak?
c) Yar›m saat sonra saat kaç olacak?

1

2 Daire ﬂeklindeki saat
modellerinin ne kadar› ( bütün,
yar›m, çeyrek ) boyal›d›r?
....................

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

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

3 Aﬂa¤ıdaki cümleleri ﬂekillere uygun olarak tamamlayınız.
a)

b)

c)

Üçgenin köﬂeleri ................ renklidir.
Üç kenarı ..................... renklidir.
Karenin köﬂeleri ............... renklidir.
Dört kenarı ................. renklidir.
Dikdörtgenin uzun kenarları ......... renklidir.
Kısa kenarları ................ renklidir.
Dikdörtgenin köﬂeleri ............ renklidir.

4 Aﬂa¤›daki ﬂekilleri iki eﬂ parçaya ay›racak çizgileri çizerek
simetrik olup olmad›klar›n› belirleyiniz.
a)

b)

c)

5 Her gün aynı saatte yaptı¤ınız herhangi bir etkinli¤i düﬂününüz.
Bir saat modeli çizerek üzerinde bu zamanı gösteriniz. Yanına
yaptı¤ınız etkinli¤i açıklayınız.
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6

Aﬂa¤›daki örüntülerin kurallar›n› aç›klay›n›z. Soru iﬂaretli olan
yerlere gelecek nesneleri bulunuz.
a)

?

b)
7

?

?

?

Geometri tahtasındaki ﬂekilleri inceleyerek aﬂa¤ıdaki soruları
cevaplayınız.

a) Karenin her kenarında kaçar çivi bulunmaktadır?
b) Üçgenin kenarlarının de¤medi¤i kaç çivi vardır?
c) Kenarları 12 çividen geçen ﬂekil hangisidir?
8

‹p, tel ve sayma çubuklar›n› kullanarak üçgen, kare, dikdörtgen
ve çember modelleri oluﬂturunuz.

9

Aﬂa¤ıdaki modellerin hangi sayıları gösterdi¤ini bulunuz. Bu
sayıları küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.

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

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

.......................
Ç.K.
39-40
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TOPLAMA ZAMANI

•Toplama
•Para
•Metre
•Santimetre
•Tahmin

Toplama ‹ﬂlemi ve Paralar›m›z
Eldesiz Toplama ‹ﬂlemi Yapal›m
Kerim ve Esra hazırladıkları oyun tahtasına ikiﬂer
atıﬂ yapıyor. Atıﬂlar sonunda aldıkları puanlar
tablolarda verilmiﬂtir.
Tablo: Kerim’in Puanları

1. Atıﬂ 2. Atıﬂ
10

3

Tablo: Esra’nın Puanları

10

3

8

1
6

7
5

2

9

4

1. Atıﬂ 2. Atıﬂ
7

8

Kerim ve Esra iki at›ﬂ sonunda toplam kaçar puan almıﬂlardır?
Hangisi daha fazla puan alarak oyunu kazanmıﬂtır?

Etkinlik
‹ki Basamakl› Say›lar› Topluyorum
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›.
• 32 ve 25 sayılarını onluk taban bloklarıyla modelleyelim.
• Birlikleri bir araya getirelim.
Onluk
Birlik
Kaç tane birli¤imiz oldu?
• Onlukları bir araya getirelim.
Kaç tane onlu¤umuz oldu?
Bir araya getirdi¤imiz onluk ve
birliklerin toplam› hangi sayıyı gösterir?

Hesap makinesinde sırasıyla 4 + = = = tuﬂlarına bastı¤ımızı
düﬂünelim. Sonucun kaç çıkaca¤ını tahmin ediniz. Bir hesap makinesi
ile iﬂlemi yapınız. Sonucu tahmininizle karﬂılaﬂtırınız.
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Anneleri, Boncuk ile Tomurcuk’tan palamut toplamalarını istedi.
Boncuk 23 tane palamut, Tomurcuk ise 36 tane palamut topladı.
Boncuk ile Tomurcuk’un birlikte kaç tane palamut topladıklarını bulalım.
Toplam palamut sayısını 23 ve 36 sayılarını toplayarak bulalım.
Önce birlikleri toplayalım.
Onluk Birlik
3
2
+ 3
6
9

2 onluk + 3 birlik
+ 3 onluk + 6 birlik
9 birlik

ﬁimdi de onlukları toplayalım.
Onluk Birlik
2
3
+ 3
5
Boncuk ile Tomurcuk toplam
59 tane palamut toplamıﬂtır.

6
9
23
+ 36
59

Sayıları toplarken
basamakların alt alta
yazılmasına dikkat ediniz.
Önce birlikleri sonra
onlukları toplayınız.

2 onluk + 3 birlik
+ 3 onluk + 6 birlik
5 onluk 9 birlik
toplanan
toplanan
toplam

Sayıları yan yana
yazarak da toplayabiliriz.
3+6=9

23+36 = 59
2+3=5
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Aﬂa¤ıda iki grupta verilen kartların belirtti¤i sayıları bulalım.
Buldu¤umuz sayıları farklı ﬂekillerde toplayalım.
1. Grup

2. Grup

Gruplardaki kartlar 40 ve 27 sayılarını göstermektedir. Sayıları
alt alta ve yan yana toplayarak sonucu bulalım.
40
+ 27
40 + 27 = 67
67
ﬁimdi de toplananların yerlerini de¤iﬂtirerek iﬂlem yapalım:
27
27 + 40 = 67
+ 40
67
Toplanan sayıların yerlerini de¤iﬂtirdi¤imiz
hâlde aynı sonucu elde ettik.

Toplama iﬂleminde
toplananların yerleri
de¤iﬂse de toplam
de¤iﬂmez.

‹ki gruptaki kartların belirtti¤i sayıların toplamı 67’dir.
20, 35 ve 42 sayılarının toplamını bulalım.
Sayıları alt alta yazarak
ﬁimdi de sayıları yan yana
toplayalım:
yazarak toplayalım:
20
35
+ 42

20
35
+ 42

7

97

0+5+2=7
20 + 35 + 42 = 97
2+3+4=9

Sayıların toplamı 97’dir.
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1

Resmi inceleyerek
aﬂa¤ıdaki soruları
cevaplayınız.

a) Melis ve Kaan’ın bahçelerinde kaçar havuç vardır?
b) Bahçelerde toplam kaç havuç vardır?
Defterin sol ve sa¤
sayfasındaki boyalı onluk
kartlar hangi sayıları
gösteriyor? Bu sayıları
yan yana ve alt alta
yazarak toplayınız.

2

3

Tablo: Basketbol Maçı
2B

2A

1. yarı

2. yarı

1. yarı

2. yarı

27

31

31

27

2A ve 2B sınıfındaki
ö¤renciler aralarında
basketbol maçı düzenlediler.
Maçta her bir s›n›f›n aldıkları
puanlar tabloda verilmiﬂtir.

Tabloyu inceleyerek maçı hangi s›n›f›n kazand›¤›n› bulunuz.
4 Aﬂa¤ıdaki toplama iﬂlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 24 + 32

b) 16
+ 23

c) 12 + 32 + 21

ç) 70
13
+ 6
Ç.K.
42-43
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Eldeli Toplama ‹ﬂlemi Yapal›m
Mehmet dayı ve Emine yenge bu
yılki elma veriminden çok memnunlar.
Çarﬂamba günü sabah 15 sepet,
akﬂam ise 19 sepet elma topladılar.
Çarﬂamba günü toplam kaç sepet
elma toplandı¤ını nasıl bulabiliriz?
Açıklayınız.

Etkinlik
Kaç Sepet Elma Var?
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›.
• Mehmet dayı ve Emine yengenin çarﬂamba günü kaç sepet
elma topladıklarını bulalım.
• 15 + 19 iﬂlemini onluk taban bloklarıyla modelleyelim.
Onluk

Birlik

• Birlikleri bir
araya getirelim.

Onluk

Birlik

• 10 tane birli¤i
1onluk olarak
modelleyelim.
• Yeni onlu¤u onluk
bölümüne ekleyelim.
68

Onluk

Birlik

Kaç tane onluk,
kaç tane birli¤imiz
oldu?
Kaç sepet elma
toplanmıﬂtır?

Dicle, 1. dönem 16 kitap, 2. dönemde 18 kitap okudu. Dicle’nin iki
dönemde toplam kaç kitap okudu¤unu bulalım.
16 ve 18 sayılarını sayma çubuklarını kullanarak toplayalım.
Onluk

Birlik

1
1

6
8

+

1 onluk + 6 birlik
+ 1 onluk + 8 birlik

Önce birlikleri toplayalım.
6 birlik + 8 birlik = 14 birlik eder.
14 birlikten 10 tanesini ba¤layıp onluk
bölmesine koyalım.
Onluk

Birlik

1

1
+ 1

6
8
14

On birlikten 1 onluk
oluﬂur. Bu onlu¤a
“elde“ denir.

elde
1 onluk
1 onluk + 6 birlik
+ 1 onluk + 8 birlik
1

4 birlik

ﬁimdi de onlukları toplayalım.
Onluk

Birlik

1

1
+ 1
3

6
8
4

elde
1 onluk
1 onluk + 6 birlik
+ 1 onluk + 8 birlik
3 onluk + 4 birlik = 34

Dicle iki dönemde toplam 34 kitap okumuﬂtur.
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Abaküslerde modellenen sayıları
toplayalım.
Abaküslerde modellenen sayılar
33 ve 58’dir. Bu iki sayıyı
toplayalım.
elde

onluk birlik

onluk birlik

1

33
+ 58
91

33
+ 58
11

Elif’in 9 tane kalemi vardı. Annesi Elif’e do¤um gününde bir düzine
daha kalem hediye etti. Elif’in kaç tane kalemi oldu?
12
9
+
1

1

1

12
9
+
21

1düzinede 12 tane
kalem vardır. Buna 9
kalemi de ekleyelim. Elif’in
21tane kalemi oldu.

Sayıları
toplarken
birliklerin alt
alta gelmesine
dikkat ediniz.

17 metre

Alper üç farklı renkte ip kullanarak bir uçurtma ipi yaptı.
Uçurtma ipinin toplam uzunlu¤unu bulalım.
29 metre

28 metre

elde

17
29
+ 28
24

17 metre yeﬂil ip
29 metre mavi ip
+ 28 metre kırmızı ip

elde

2

1
2
+ 2
7

7
9
8
4

Alper’in uçurtma ipi toplam 74 metre uzunlu¤undadır.
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1 Baloncu, sattı¤ı balon sayısını tabloda
göstermiﬂtir. Buna göre baloncu toplam
kaç tane balon satmıﬂtır?

Tablo: Balonlar

Balon

Sayısı
24
39

2 Aﬂa¤ıdaki toplama iﬂlemlerini yapınız.

3

a) 48 + 7

b) 60 + 23

c) 54 + 26

ç) 48 + 30 + 2

d) 51+ 23 + 10

e) 15 + 37 + 39

f) 39
+ 7

g) 28
+ 26

¤) 28
27
+ 17

12’den baﬂlayıp 42’ye kadar ileriye
beﬂer ritmik sayıyorum. Sayarken söyledi¤im
dördüncü ve altıncı sayıların
toplamı kaçtır?

4 Emre bu yıl okullar arası atletizm
yarıﬂmasına katılacaktır. Düzenli
olarak her sabah evlerinin
yakınındaki parkta koﬂmaktadır.
Resmi inceleyerek Emre’nin bir
turda kaç metre koﬂtu¤unu
bulunuz.
Ç.K.
44-45
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Ç›karma ‹ﬂlemi Yapal›m
Gökhan’ın Gülibik adında
sevimli bir tavu¤u var. Gülibik
14 tane yumurtanın üzerinde
üç hafta boyunca kuluçkaya
yattı. Yumurtaların 9 tanesinden
civciv çıktı.

Civciv çıkmayan yumurtaların
sayısını nasıl bulabilirsiniz?

Etkinlik
Ç›karma ‹ﬂlemini Ö¤reniyorum
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›.
• Onluk taban bloklarını kullanarak 38 sayısından 15 sayısını
çıkaralım.
• 38 sayısını onluk taban bloklarıyla modelleyelim.

• 15 say›s›na karﬂ›l›k gelen onluk taban bloklar›n› ç›karal›m.

Geriye kaç birlik kaldı? Kaç onluk kaldı?
Kalan onluk ve birlikler hangi sayıyı gösterir?
72

‹brahim’in 57 tane bilyesi vardı. 43 tane bilyesini kardeﬂine verdi.
‹brahim’in kaç tane bilyesi kaldı¤ını bulalım.
57- 43 iﬂlemini yapal›m ve kalan bilye sayısını modelleyerek
bulalım.
Önce birlikleri çıkaralım.
Onluk

Birlik

5
- 4

7
3
4

5 onluk + 7 birlik
- 4 onluk + 3 birlik
+ 4 birlik

Sonra onlukları çıkaralım.
Onluk

Birlik

5
-4

7
3
4

5 onluk + 7 birlik
- 4 onluk + 3 birlik
1 onluk + 4 birlik

Çıkarma iﬂlemi yapılırken
onlukların ve birliklerin alt
alta gelmesine dikkat edilir.
‹ﬂleme önce birliklerden baﬂlanır.

57
- 43
14

‹brahim’in 14 tane bilyesi kalmıﬂtır.

-

57

eksilen

43

çıkan

14

fark

Çıkarma iﬂlemini, sayıları yan
yana yazarak da yapabiliriz.
7-3=4

57 - 43 = 14
5-4=1
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36 kiﬂilik sınıfımızda sadece 6 kiﬂi satranç oynamayı biliyor. Satranç
oynamayı bilmeyen kiﬂi sayısını bulalım.
36’dan 6’y› ç›karal›m.
36
-

6

6-6=0

veya

36 - 6 = 30

30

Sınıfımızda satranç oynamay› bilmeyen 30 kiﬂi vard›r.

1 Aﬂa¤ıda modellenen çıkarma iﬂlemini yazınız. Eksileni, çıkanı ve
farkı belirtiniz.

2 Gökdelenin 25. katında asansöre binen Osman 20. katın
dü¤mesine bastı. Asansör kaç kat aﬂa¤ı iner?
3 Aﬂa¤ıdaki çıkarma iﬂlemlerini defterinize yapınız.
a) 52
- 21

b) 89
- 10

c) 65 - 43

ç) 77 - 36

4 Bir çıkarma iﬂleminde eksilen 67, çıkan 24 ise fark kaçtır?

Ç.K.
46-47
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Verilmeyen Toplanan› Bulal›m

14 kiﬂi otobüs sırası
bekliyordu. Gelen otobüse
8 kiﬂi binemedi.
Kaç kiﬂi otobüse binebilmiﬂtir?
Sonucu nasıl buldu¤unuzu açıklayınız.

Etkinlik
Duraktaki Ö¤renciler
Araç ve Gereç: fasulyeler.
• Otobüse binemeyen kiﬂi sayısı kadar
fasulye alalım.
• Üzerine durakta bekleyen kiﬂi sayısına ulaﬂana kadar birer
fasulye ekleyelim.
Kaç tane fasulye eklediniz?
Otobüse kaç kiﬂi binebilmiﬂtir?
Otobüse binen ö¤renci say›s›n› bulmak için hangi iﬂlemi yapt›n›z?
Aynı sonucu baﬂka bir yoldan daha bulunuz.
75

28
+

Yandaki toplama iﬂleminde verilmeyen toplanan› bulal›m.
65

Bir toplama iﬂleminde verilmeyen toplanan, toplam ile verilen
toplanan arasındaki farktır. ‹ﬂlemde verilmeyen toplanan› bulmak için
65 say›s›ndan 28 say›s›n› ç›kar›r›z.
65 - 28 = 37
11sayısı ile hangi sayı toplanırsa 23 sayısının elde edilece¤ini bulalım.
11 +

= 23

toplanan

toplanan

11 +

12

toplam
= 23

23
- 11
12

1 Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerde kutulara yazılması gereken sayıları bulunuz.
a) 9 +
b) 32 +
= 69
= 14
69 - 32 =
14 - 9 =
ç) 56
69
+
- 56
87 - 51=
69
2 Balık havuzunda 45 bal›k vardı. Havuza bir grup bal›k daha
eklendi¤inde bal›k sayısı 68 oldu. Havuza eklenen balık sayısını
bulunuz.
c) 51 +

= 87

3 Bir toplama iﬂleminde toplananlardan biri 24, toplam 56 ise
di¤er toplanan kaçtır?
Ç.K.
48

76

Paralar›m›z
Yıllar önce insanlar, tüm
ihtiyaçlarını kendi baﬂlarına
karﬂılarlardı. Zamanla
birbirleriyle alıﬂveriﬂe baﬂladılar.
Önceleri ellerindeki malları de¤iﬂ
tokuﬂ ettiler.
Daha sonra alıﬂveriﬂte
kullanılmak üzere ilk para basıldı.
Zamanla da her ülke kendi
parasını basmaya baﬂladı.
Bugün kullandı¤ımız paraları tanıyor musunuz? Nerelerde ve ne
amaçla para kullanıyorsunuz?

Etkinlik
17 Kuruﬂ Oyunu
Araç ve Gereç: 1Kr ve 5 Kr para modelleri.
• ‹kili gruplara ayrılalım.
• Oyuna baﬂlayan, sıranın üstüne 1 Kr veya 5 Kr koysun.
• ‹kinci kiﬂi de s›ran›n üzerindeki paralara 1 Kr veya
5 Kr ilave etsin.
• Oyunu bu ﬂekilde sırayla devam ettirelim.
• Atılan paraların toplamını 17 Kr veya fazlasına ilk ulaﬂtıran
kiﬂi oyunu kazanır.
Hangi oyuncunun kazanma ﬂansı daha yüksektir?
Sıranın üzerinde 12 Kr birikmiﬂ olsun. Sıra sizde ise kaç kuruﬂ
ilave edersiniz? Neden?
Oyunu birkaç kez oynayarak kazanma yönteminizi geliﬂtiriniz
ve açıklayınız.
77

Günümüzde kullanılan kâ¤ıt ve madenî paraları inceleyelim.

Evinizden bir alıﬂveriﬂ fiﬂi ya da faturası getiriniz. Sat›n al›nan
ürün adlar›n› ve bu ürünlere karﬂılık gelen fiyatları inceleyiniz.
Fiyatı 5 TL’den az olan ürünlerle fazla olan ürünleri bulunuz.
Bu ürünlerin, hangi ihtiyaçlar için al›nd›¤›n› yaz›n›z. Yazd›klar›n›z›
arkadaﬂlar›n›zla tart›ﬂ›n›z.
78

1 Emel biriktirdi¤i harçlıklarıyla üç oyuncak alarak toplam 15 TL
ödedi. Emel aﬂa¤ıdaki oyuncaklardan hangilerini almıﬂtır?

14 TL

5 TL

7 TL

3 TL

2 10 TL parası olan Tuna, kırtasiyeye gidiyor. Tuna, tablodaki
ürünlerden hangilerini alabilir? Örnekteki gibi iﬂaretleyiniz.
2 TL
1T

L

3 TL

6 TL

10 TL

8 TL

4 TL

Tablo: Kırtasiyedeki Ürünler
1 dolma kalem
2 kalem, 1cetvel
2 defter
2 silgi, 1kalemtıraﬂ, boya kalemi
1silgi, boya kalemi, 1cetvel
3 Gül 25 TL’ye eﬂofman, 33 TL’ye ayakkabı ald›. Gül satıcıya
90 TL ödedi¤ine göre kaç lira para üstü alacaktır?
Ç.K.
49-50
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Problem Çözelim ve Kural›m
1)

Yi¤itcan ö¤le yeme¤inde
menüden bir yiyecek bir de
Tost...........2 TL
Ayran................1TL
içecek seçti. Toplam 7 TL
Köfte........5 TL
Meyve Suyu.....2 TL
ödeyen Yi¤itcan’ın hangi
Döner.......6 TL
yiyece¤i ve içece¤i seçmiﬂ
olabilece¤ini bulalım.
Problemi Anlayalım
Yiyecekler

‹çecekler

Yi¤itcan’ın 7 TL’si var. Yi¤itcan bu parayla bir yiyecek ve bir
içecek seçmiﬂ. Ancak seçti¤i yiyecek ve içece¤in parasının toplam›n›n
7 TL olmas› gerekiyor. Fiyatlar› toplam› 7 TL olan yiyecek ve
içecekleri bulaca¤ız.
Plan Yapalım
Mönüden seçilebilecek yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını listeleyelim.
Problemi Çözelim
Planımıza uygun olarak bir liste hazırlayalım.
Yiyecek ve ‹çecekler
tost - ayran
tost - meyve suyu
köfte - ayran
köfte - meyve suyu
döner - ayran
döner - meyve suyu

Fiyat
:
:
:
:
:
:

2+1=3
2+2=4
5+1=6
5+2=7
6+1=7
6+2=8

TL
TL
TL
TL
TL
TL

Yi¤itcan 7 TL’ye
köfte ile meyve
suyu veya döner
ile ayran alm›ﬂ
olabilir.

Kontrol Edelim
De¤erleri toplamı 7 TL olan fiyatlar› bulalım.
1TL ve 6 TL

2 TL ve 5 TL

3 TL ve 4 TL

Menüden
fiyatları bu sayılar olan yiyecek ve içecekleri bularak çözümümüzle
karﬂılaﬂtıralım.
köfte 5 TL
döner 6 TL
meyve suyu 2 TL
ayran 1 TL
+
+
Çözümümüz do¤rudur.
7 TL
7 TL
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2) 1. problemde verilen menüden yararlanarak farklı bir problem
kurunuz ve çözünüz.
Örnek Problem
Mönüden birer tost ve meyve suyu seçen iki arkadaﬂ toplam kaç
lira ödeme yapar?
3) Bir kırtasiyede cetvel takımı 15 TL’ye, kalemlik
9 TL’ye, defter ise 11TL’ye satılıyor. Salih okul
ihtiyaçları için aldı¤ı bu malzemelerden
2 tanesine toplam 20 TL ödüyor.
Salih’in aldı¤ı malzemeler hangileridir?
4) Hakan’ın 19 tane misketi vardır. Ceyhun’un misket sayısı ise Hakan’ın
misket sayısından 15 fazladır. Ceyhun’un misketleri kaç tanedir?
5) Okulumuzda düzenlenen müze gezisine 2A sınıfından 32 kiﬂi,
2B sınıfından 38 kiﬂi katılıyor. ‹ki sınıftan toplam 4 kiﬂi o gün
okula gelmedi¤ine göre iki sınıfın toplam ö¤renci sayısı kaç olur?
6)

Resimde verilen bilgilere göre
bir problem kurup çözünüz.

MENÜ
Çorba ......... 3 TL
Balık ......... 17 TL
Kebap ........ 15 TL
Tatlı ......... 6 TL

7) ‹kinci sınıf ö¤rencilerinden futbol ve basketbol takımı için ö¤renci
seçmeleri yapılacaktır. Futbol seçmelerine 38, basketbol seçmelerine
ise 27 ö¤renci baﬂvurdu. Seçmelere toplam kaç ö¤renci
baﬂvurmuﬂtur?
Ç.K.
51

81

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Aﬂa¤›da onluk taban blokları ile modellenen sayıları ve bu
sayıların toplamını bulunuz.
a)

b)

........... + ........... = ...........

........... + ........... = ...........

2

Bilge okulun birinci döneminde 18, ikinci döneminde 15 hikâye
kitabı okumuﬂtur. Tatilde ise 20 hikâye kitabı daha okumuﬂtur.
Bilge’nin yıl boyunca kaç hikâye kitabı okudu¤unu bulunuz.

3

Bir çıkarma iﬂleminde eksilen 98, çıkan 36 ise fark kaçtır?

4

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz.
a)

43

c)
+ 19

+
78
5

b)
50

63
+ 27

ç)

36
+
75

Aﬂa¤ıdaki problemin soru cümlesini tamamlayarak problemi
çözünüz.
“Sinemanın giﬂesinde, ö¤renci bilet fiyatının .................... TL
oldu¤u yazıyordu. Yetiﬂkin bilet fiyatı ise ö¤renciden ....................
TL fazla idi. ............................................................................................................
...........................................................................................................................................”
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Tahmin Edelim
Zihinden Toplayal›m
Sibel ve Beyza kumbaralarını
açtılar. Sibel’in kumbarasından
30 TL, Beyza’nın kumbarasından
ise 20 TL çıktı. ‹ki kardeﬂ paralarını
birleﬂtirirlerse kaç liraları olur?
Zihinden toplama iﬂlemi yaparak
bulabilir misiniz?

Etkinlik
Zihinden Topluyorum
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›.
• 30 ve 20 sayılarını onluk taban bloklarıyla
modelleyelim.
30 ve 20 sayısı kaçar onluktan oluﬂuyor?
Blokları bir araya getirdi¤imizde kaç onluk elde ederiz?
Bu iki sayının toplamını söyleyiniz.
‹ﬂleminizi blokları kullanmadan nasıl yapardınız? Aç›klay›n›z.

Onluk taban blokları ile modellenen sayıların
toplamını bulalım.
‹lk grupta 4 onluk, ikinci grupta ise 3 onluk
vardır.
4 onluk + 3 onluk = 7 onluk
40 + 30 = 70
83

Emrah’ın tahtadaki iﬂlemi nasıl yaptı¤ını inceleyelim.
20
+ 60
80

Ben bu iﬂlemi zihinden
yaptım. 20’de 2 onluk, 60’ta
6 onluk var. Bu, toplamda 8 onluk
var demektir. 8 onluk
ise 80 eder.

Gizem ve kedisi Tekir televizyondaki bilgi yarıﬂmasını izlediler. A
tak›m› yarıﬂmanın 1. bölümünde 12 puan, 2. bölümünde 26 puan
kazanm›ﬂt›r. A tak›m›n›n toplam kaç puan kazand›¤›n› Gizem ve Tekir
zihinden nas›l buluyorlar, inceleyelim.
Önce ilk sayının üzerine
ikincinin birlikleri eklenir. Sonra elde
edilen say›ya ikincinin onluklar› eklenir.
12 + 26 = 12 + 6 + 20
18 + 20
Sonuç 38 eder.
Ben de farkl› bir
yöntem söyleyeyim. 12 + 26 iﬂleminde
birlikleri ve onlukları ayrı ayrı toplayabilirsiniz.
2 + 6 = 8 ve 10 + 20 = 30 eder. Buldu¤umuz
bu iki sayının toplamını alırsak
8 + 30 = 38 eder.
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25 + 3 ve 25 + 30 iﬂlemlerini zihinden yapalım.
• 25 + 3 iﬂlemi için 25’in üzerine birer ritmik üç sayı sayalım:
25 + 3 = 28 olur.

26, 27, 28

• 25 + 30 iﬂlemi için 25’in üzerine onar ritmik üç sayı sayalım:
25 + 30 = 55 olur.
35, 45, 55

1
4 onluk + 2 onluk = 6 onluk
40 + 20 = 60
Aﬂa¤ıdaki modellerin belirtti¤i iﬂlemleri ve sonuçlarını örnekteki
gibi yazınız.
a)

b)

2 Aﬂa¤ıdaki toplama iﬂlemlerini zihinden yapınız. Zihinden iﬂlem
yönteminizi açıklayınız.
a) 30 + 20

b) 50 + 40

c) 20 + 60

ç) 25 + 4

d) 25 + 14

e) 25 + 24

f) 28 + 12

g) 37 + 11

¤) 50 + 30
Ç.K.
52-53
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Hangisine Daha Yak›n?

37

38

39 40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Fırfır, bal özü alaca¤ı en yakın çiçe¤i arıyor. Fırfır’a en yakın çiçek
hangisidir? Neden?

Etkinlik
En Yak›n Onlu¤u Bulal›m
Araç ve Gereç: fon kartonu, makas, fasulye, ataﬂ, yap›ﬂt›r›c›,
kalem.
• Fon kartonundan bir ﬂerit keselim.
• ﬁeridimizi ataﬂ kullanarak eﬂit aralıklarla
iﬂaretleyelim.
• ‹ﬂaretledi¤imiz yerlere 0’dan baﬂlayarak 20’ye kadar sayıları
yazalım.
• Onlukların altına birer fasulye yapıﬂtıralım.

• Ataﬂımızı 17 sayısının üzerine getirelim.
• Ataﬂın fasulyelere olan uzaklı¤ını aralıkları sayarak bulalım.
Ataﬂımızın üzerindeki sayı hangi onluktaki fasulyeye daha
yakındır? Neden?
Ataﬂınızı farklı sayılar üzerine koyarak etkinli¤i tekrarlayınız.
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26 ve 22 sayılar›n›n hangi onluklara daha yakın oldu¤unu bulalım.
6 birim
20

21

22

23

4 birim
24

25

26

27

28

29

30

4 birim, 6 birimden küçüktür. O hâlde 26 sayısı, 30’a daha yakındır.
2 birim

20

21

8 birim

22 23

24

25

26

27

28

29

30

2 birim, 8 birimden küçüktür. O hâlde 22 sayısı, 20’ye daha yakındır.

1 Resmi inceleyerek aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.

20

21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

a) Tavﬂanlar hangi say›lar›n üzerinde duruyor?
b) Hangi tavﬂan, havuca daha yakındır?
c) Buna nasıl karar verdi¤inizi açıklayınız.
2 Üzerinde sayılar olan damlalar
kendilerine en yakın onluktaki
kovalara düﬂecekler. Hangi
kovaya daha fazla damla
düﬂer?

21

29
28

27

20

22

23

30

Ç.K.
54
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26

Önce Tahmin Edelim Sonra Toplayalım
Bayramda kaç ﬂeker
topladı¤ımı tahmin
edebilir misiniz?

Etkinlik

44

43

28

Say› Panosu
54
21 36
• Gruplara ayrılalım.
12
• Grubumuza bir isim verelim.
32 37
• Yazı tahtasına yandaki gibi bir say›
panosu çizelim.
• Puanlarımızı yazaca¤ımız bir tabloyu Tablo: Tahmin Edelim
yandaki gibi düzenleyelim.
Tahminî
Grup
Puan 1Puan 2 Toplam
• Tabloya grup isimlerini yazalım.
• Her gruptan bir kiﬂi gözünü
kapatarak panoda parma¤ıyla
iki sayı iﬂaretlesin.
• Sayıların en yakın oldu¤u onlu¤u bulal›m. Bu say›larla toplam
puanı tahmin edelim.
• Puanlarımızı yazarak tablomuzu tamamlayalım.
En fazla puan alan grubu belirleyiniz.

ﬁekilde toplam kaç tane kırmızı benek oldu¤unu
tahmin ediniz. Karenin dört eﬂ parçaya ayrılmasının
tahmininize nas›l yard›mc› olabilece¤ini tart›ﬂ›n›z.
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Okulumuzda hafta sonu resim sergisi
düzenlendi. Sergiye katılan ziyaretçi
sayısı tabloda verilmiﬂtir. ‹ki günde sergiye
katılan toplam ziyaretçi sayısını tahmin
edelim. Tahminimizi iﬂlem sonucuyla
karﬂılaﬂtıralım.

Tablo: Ziyaretçi Sayısı

Günler

Ziyaretçi
Sayısı

Cumartesi

36

Pazar

31

1. Yöntem
Bu sayıların hangi onlu¤a daha yakın oldu¤unu bulalım. Onlukları
toplayarak ziyaretçi sayısını tahmin edelim.
36, 40’a yakındır.

31, 30’a yakındır.

28

29

30 31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

en yakın
30
31
36 en yakın + 40
70
Resim sergisini yaklaﬂık 70 kiﬂi ziyaret etmiﬂtir.
2. Yöntem
Sayıların sadece onluklarını toplayalım. Her iki sayıda da üç onluk
vardır.
3 onluk + 3 onluk = 6 onluk
6 onluk 60 eder.
Ziyaretçi say›s› yaklaﬂ›k 60’t›r.
ﬁimdi iﬂlem sonucunu tahminlerimizle karﬂılaﬂtıralım.
31+ 36 = 67’dir.
‹lk tahminimiz iﬂlem sonucumuza daha yakındır.
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Merve okullar aras› ﬂiir yar›ﬂmas›na katılacak. Yar›ﬂmaya haz›rlan›rken
üç gün boyunca s›ras›yla 23, 22 ve 19 dakika çal›ﬂt›. Merve’nin
toplam kaç dakika çal›ﬂt›¤›n› tahmin edelim. Tahminimizi iﬂlem sonucuyla
karﬂ›laﬂt›ral›m.
Merve üç gün boyunca s›ras›yla 23, 22 ve 19 dakika çal›ﬂm›ﬂ.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Cetvelden 19, 22 ve 23 say›lar›na en yak›n onlu¤un 20 oldu¤u
görülür. 19, 22 ve 23 say›lar›n› 20 olarak al›p toplayabiliriz.
Tahminimiz: 20 + 20 + 20 = 60 dakika
Merve üç gün boyunca yaklaﬂ›k 60 dakika çal›ﬂm›ﬂt›r.
‹ﬂlem sonucu: 23 + 22 + 19 = 64 dakika

1 Aﬂa¤ıdaki sayı do¤rusu modelinde iﬂaretli sayıların toplamını
tahmin ediniz. Tahmininizi iﬂlem yaparak kontrol ediniz.
40

2

41

42 43

44

45

Tablo: Yapboz
Yapboz

Fiyatı

50 parçalık 16 TL
75 parçalık 23 TL

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Hale tabloda fiyatları verilen yapbozlardan
birer kutu alıyor. Hale’nin toplam kaç TL
ödeyece¤ini tahmin ediniz. Tahmininizi iﬂlem
yaparak kontrol ediniz.

3 Bir turist kafilesi gezi yerine iki otobüsle gidecektir. Otobüslerden
birinde 42 di¤erinde 37 yolcu vardır. ‹ki otobüsteki toplam yolcu
sayısını tahmin ediniz.
Tahmininizi iﬂlem sonucuyla karﬂılaﬂtırınız.
Ç.K.
55-56
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Uzunluklar› Tahmin Edelim
Lale, bir seferde ileriye do¤ru 80 ile 90 santimetre arasında
zıplayabiliyor.

Siz tahminen kaç santimetre zıplayabilirsiniz? Deneyiniz.

Etkinlik
Tablo: Çantamdaki Eﬂyalar

Eﬂyalar›m›z›n Uzunlu¤u
Araç ve Gereç: cetvel, eﬂyalar›m›z.
• Yandaki gibi bir tablo oluﬂturalım.
• Çantamızdan seçti¤imiz bazı
eﬂyaların uzunluklarını en yak›n
santimetre birimi ile tahmin edelim.
• Tahmin etti¤imiz uzunlukları cetvel
kullanarak ölçelim.
Tahmin ve ölçümlerinizi tabloya yazınız.
Tahminlerinizle ölçümlerinizi
karﬂılaﬂtır›n›z. En yakın tahmini hangi
eﬂyada yaptı¤ınızı tabloda
iﬂaretleyiniz.
Yakın tahminin önemini açıklayınız.
91

Eﬂya

Tahmin Ölçüm

Aﬂa¤ıdaki kalemin uzunlu¤unu, ataﬂın uzunlu¤u ile karﬂılaﬂtırarak
tahmin edelim.
Kalemin uzunlu¤u yaklaﬂık 5 ataﬂ boyundadır.

0

1

2

Her ataﬂ 2 santimetre uzunlu¤unda oldu¤una göre kalemin uzunlu¤u
yaklaﬂık 10 santimetredir. Tahminimizi yaparken ataﬂ›n uzunlu¤unu
kulland›k.
Kalemin uzunlu¤unu cetvelle ölçerek tahminlerimizi kontrol edelim.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kalemin uzunlu¤u yaklaﬂ›k 10 santimetredir. Ölçme sonucumuz
tahminimize yakındır.

1 Aﬂa¤ıdaki çizgilerin uzunluklarını önce tahmin ediniz. Daha sonra
cetvelle ölçüp sonuçları karﬂılaﬂtırınız.
a)
2

b)

c)

Resimdeki çocu¤un boyu 85 santimetredir.
Buna göre köpek kulübesinin boyu
tahminen kaç santimetredir?
ÇK
57-58
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Üç çalıﬂkan kunduz köprü
yapmak için bir araya geldi.
Birinci kunduz köprünün 15
metresini yaptı. ‹kinci kunduz
22 metresini, üçüncü kunduz
da 32 metresini yaptı. Böylece
köprüyü tamamladılar.
Kunduzların yaptıkları köprünün
uzunlu¤u toplam kaç metredir?
Problemi Anlayalım
Kunduzlar, sırayla köprünün
15, 22 ve 32 metresini tamamladılar.
Köprünün uzunlu¤unu bulalım.
Plan Yapalım
Yapılan köprünün uzunlu¤unu çizimle gösterelim.
Problemi Çözelim
Planımıza uygun olarak çizimimizi yapalım.
1. kunduz 2. kunduz

3. kunduz

15 metre 22 metre

32 metre

Yapılan çizime göre 15, 22
ve 32 sayılarını toplayarak
köprünün uzunlu¤unu bulabiliriz.

15 + 22 + 32 = 69 metre
Kunduzlar toplam 69 metre köprü yapmıﬂtır.
Kontrol Edelim
1 ve 2. kunduz köprünün 15 + 22 = 37 metresini yapm›ﬂt›r. Üç
kunduzun 69 metre köprü yapt›¤›n› hesaplad›k. 69’dan 37’yi
ç›kararak 3. kunduzun kaç metre köprü yapt›¤›n› bulabiliriz.
69 - 37 = 32 metre (Çözümümüz do¤rudur.)
15, 22 ve 32 sayılarını hesap makinesinde toplayıp buldu¤unuz
sonuçları karﬂılaﬂtırınız.
93

2)

Okulumuzun dıﬂ yüzeyi boyanacaktır.
Boyacılar pazartesi günü 2 metrelik
kısmı boyayarak iﬂe baﬂladılar.
12 m Problemi resimdeki bilgileri de
kullanarak tamamlayınız ve çözünüz.

2m

Örnek Problem
Okulumuzun dıﬂ yüzeyi boyanacaktır. Boyacılar pazartesi günü
2 metrelik kısmı boyayarak iﬂe baﬂladılar. Her gün bir önceki
günden 2 metre daha fazla yer boyayacaklar. Buna göre okulun
boyası hangi gün biter?
3) Sincap

Yuva

Köstebek

Köstebek, yuvasına 24 metre uzaktadır. Yuvadan 40 metre
ileride ise arkadaﬂı Sincap onu beklemektedir. Köstebe¤in
sincaba olan uzaklı¤ının kaç metre oldu¤unu bulunuz.
4) Eymen 18 santimetre uzunlu¤undaki bir mumu pazartesi günü
kullanmaya baﬂlıyor. Eymen her gün mumun 1 santimetresini
kullanıyor. Cuma akﬂamı, mum kaç santimetre kalır?
5) Resimde verilen bilgilere göre bir problem kurunuz ve çözünüz.

25 santimetre

40 santimetre

55 santimetre
ÇK
59-60
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

‹rem, bir ma¤azanın vitrininde 12 TL’ye gömlek ve 28 TL’ye
etek be¤endi. Her ikisini de aldı¤ında ‹rem’in toplam kaç lira
ödeyece¤ini zihinden bulunuz.
Pinokyo’nun burnunun uzunlu¤unu tahmin ediniz.
Sonra da cetvelinizle ölçerek sonucu tahmininizle
karﬂılaﬂtırınız.

2

3

Okulumuzun bahçesine dikti¤imiz elma fidanının boyu
65 santimetreydi. Fidanın boyu bir yılda 24 santimetre uzad›.
Buna göre elma fidanının boyu bir yılın sonunda kaç santimetre
olmuﬂtur?
27
4 Topların üzerindeki sayılara en yakın onlukları
belirleyiniz. Belirledi¤iniz sayıları toplayınız.
16 38
Annem iki tepsi kurabiye yaptı. Birinci tepside 56, ikinci tepside
24 tane kurabiye var. Kurabiyelerin toplam sayısını tahmin
ediniz.
6 Aﬂa¤›daki resimde verilen bilgileri kullanarak bir problem kurunuz
ve çözünüz.
okul

5

ev

45

park
me

tre

95

e

54

tr
me

Origami: Ev
Karesel bölge ﬂeklinde bir kâ¤›d› resimlerdeki sıraya göre
katlayarak bir ev modeli yapabilirsiniz.
1

2

3

4

5

6

7

Ev modelini yaparken hangi
geometrik ﬂekiller oluﬂtu?
Yaptı¤ınız ev modelini
süsleyebilirsiniz.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemleri zihinden yap›n›z.
a)

b)

c)

19 + 24 =?

42 + 4 =?

30 + 60 =?

2

Kütüphane
34 metre

Kütüphane ile müze arasındaki
uzaklı¤ı tahmin ediniz.
Tahmininizin do¤rulu¤unu iﬂlem
yaparak kontrol ediniz.

Müze
56 metre

3

Zühal, 50 parçalık yapbozunun 20 parçasını yerleﬂtirdi. Kaç
parça daha yerleﬂtirirse yapboz tamamlanır?

4

Kırmızı Baﬂlıklı Kız evine
gitmek istiyor. Göle
u¤ramadan evine
gidebilmesi için kaç
metre yol yürümesi
gerekiyor?

re

35

t
me

20

32

e
etr

m

45 m
etre

tre

me

e
1m

tre

2

15 metre
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5 Kaplumba¤a a¤açtan tahminen kaç santimetre uzaktadır?

6 Çevre kulübü ö¤rencilerinin
topladıkları atık madde sayısı
tabloda verilmiﬂtir. Verilen
bilgileri kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

Tablo: Atık Madde Sayısı

25

18

36

7 Palyaçoların papyonlarında verilen iﬂlemleri yapınız. Buldu¤unuz
sonuçların hangi onlu¤a en yakın oldu¤unu söyleyiniz.
a)

b)

c)

79 - 12

37 + 44

ç)

53 + 38

41 - 16

8 Efe kumbarasında 19 TL biriktirmiﬂti. Kumbaraya bayramda
aldı¤ı 28 TL harçlı¤ı ve teyzesinin verdi¤i 15 TL’yi de ekledi.
Efe’nin kumbarasında toplam kaç lira oldu?
9 ﬁemalarda verilmeyen toplananlar› bulunuz.
a)
b) 70
17
+
+
83

90
Ç.K.
61-62
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Matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas›n› keﬂfetmeniz amac›yla haz›rland›. Kitab›
inceledi¤inizde farkl› baﬂl›k ve köﬂelerden oluﬂtu¤unu göreceksiniz. Bunlar›
birlikte tan›yal›m.

ﬁEK‹LLER VE SAYILAR
Ünite kapak sayfas›nda ünitenin s›ras›, ünite ad› ve ünite
ile ilgili resim ve foto¤raflar yer al›r.

Üniteler bölümlere
ayr›lm›ﬂt›r. Bu baﬂl›k hangi bölümde
oldu¤umuzu gösterir.
Yüzler, Köﬂeler ve Ayrıtlar
Bu baﬂl›klar iﬂlenen konunun ismini
gösterir.
Etkinlik

Konular etkinliklerle zenginleﬂtirilmiﬂtir.
Etkinlik konular› uygulama yaparak,
keﬂfederek ö¤renmeniz için haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu etkinlikleri bireysel olarak yapabilirsiniz.

Her ünite kapa¤ı, bölüm
sonu ve ünite sonunda yer
alan bu formlarla kendi
ö¤renme sürecinizi
de¤erlendireceksiniz. Bu
formları içtenlikle doldurmanızı
öneriyoruz.

Proje Örne¤i: Model Oluﬂtural›m

Kitabınızın eklerinde proje ödevini matematik dersinden alan ö¤renciler için
örnek konular yer almaktadır. Ö¤retmeniniz ve arkadaﬂlarınızla proje
konunuza karar verebilirsiniz.
Performans Görevi Örne¤i: 2011 Y›l› Takvimi Haz›rl›yoruz

Kitabınızın eklerinde her dönem hazırlayaca¤ınız performans görevi için
örnek konular yer almaktadır. Ö¤retmeninizle birlikte bu konulardan seçme
yapabilirsiniz.

C

Ürün dosyanızda saklamak için seçti¤iniz ürünleri
de¤erlendirmeyi sa¤layan formdur.

Belirtilen etkinlikteki çalıﬂmanızda, kendinizi de¤erlendirmeyi
sa¤layan formdur.

Belirtilen etkinlikte, arkadaﬂlarınızın çalıﬂmalarını
de¤erlendirmeyi sa¤layan formdur.

Belirtilen etkinlikte grubunuzu de¤erlendirmeyi sa¤layan
formdur.

Her konu sonunda ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› ve
pekiﬂtirmenizi sa¤layacak uygulamalar yer al›r.
ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
Ünite boyunca ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› sa¤layacak soru ve problemler
bu baﬂl›k altında yer al›r.

Proje sürecinde yap›lan uyar›lar›n
bulundu¤u bölümdür.
D

E

ﬁEK‹LLER VE SAYILAR

Bu üniteye baﬂlamadan önce ders kitabındaki ünite kapa¤ın›,
konu baﬂlıkların›, resim, foto¤raf ve tablolar› inceleyiniz.
Ünite ile ilgili aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu ünitede daha önceden ö¤rendi¤imiz konu, kelime ve iﬂaretler
nelerdir?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Bu ünitede hangi konuları ö¤renece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Bu ünitede merak etti¤iniz konu var mı? Neden?
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Geometrik Cisimler ve Uzunluklar
Yüzler, Köﬂeler ve Ayr›tlar

Etkinlik
Cisimleri Yerleﬂtirelim
Araç ve Gereç: küp, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma,
koni, silindir ve küre biçiminde eﬂyalar.
• Çevremizden geometrik cisimlere
benzeyen eﬂyalar seçelim.
• Bu eﬂyaları üst üste dizerek bir kule
yapmaya çalıﬂalım.
Hangi cisimlerle bir kule oluﬂturulabilir?
Bu cisimlerin isimlerini kuleyi oluﬂturma
sırasına göre alt alta yazınız.
En yüksek kuleyi hangi cisimlerle
oluﬂturdunuz?
En üste hangi cismi yerleﬂtirdiniz?
Neden?
Cisimlerin dizilebilmeleriyle köﬂe ve
ayrıta sahip olmaları arasında bir iliﬂki
var mıdır? Açıklayınız.

2

1

Aﬂa¤›daki resimleri inceleyiniz.

Tablodaki geometrik cisim modellerine benzeyen nesnelerin,
resimlerde kaçar tane oldu¤unu bulunuz. Bu say›lar› tablodaki
noktalı yerlere yaz›n›z.
Tablo: Geometrik Cisimler

4

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

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

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

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

3

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

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

2 Resimde köﬂesi ve ayrıt› olmayan nesneleri boyay›n›z.

3 Aﬂa¤›daki cümleleri okuyunuz. Cümleler do¤ruysa noktalı yerlere
”
”
“D , yanl›ﬂsa “Y yaz›n›z.
Topun köﬂesi ve ayr›t› yoktur.

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

Kalemtıraﬂın köﬂesi vard›r.

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

Kutunun ayr›t› yoktur.

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

Yap›ﬂt›r›c›nın hem köﬂesi hem de ayr›t› vard›r.
4

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

Uzunluklar› Ölçüyorum

Etkinlik
Ölçme Yapal›m

• Evimizde bir duvar›n uzunlu¤unu ad›m›m›z ve aya¤›m›zla ölçelim.
• Ölçüm yaparken arada boﬂluk olmayacak ﬂekilde ayaklarımızı
uç uca getirmeyi unutmayalım.
• Ayn› uzunlu¤u bir de büyü¤ümüze ölçtürelim.
Ölçme sonuçlar›n›z› tablodaki noktalı yerlere yaz›n›z.
Tablo: Ölçme Sonucu
Ölçümüm

.......................... adım ...................... ayak

Büyü¤ümün Ölçümü .......................... adım ...................... ayak

Tablodaki ölçme sonuçlarını karﬂılaﬂtırınız. Neden farklı
sonuçlar çıktı¤ını açıklayınız.
• ﬁimdi ayn› uzunlu¤u metre ve santimetre birimleriyle ölçelim.
Tablo: Ölçme Sonucu
Ölçümüm

.......................... metre ...................... santimetre

Büyü¤ümün Ölçümü .......................... metre ...................... santimetre

Tablodaki ölçme sonuçlar›n›z› karﬂ›laﬂt›r›n›z. Karﬂılaﬂtırma
sonuçlarınızı açıklayınız.
Santimetre ve metre gibi standart olan uzunluk ölçme birimleriyle
ölçme yapmanın nasıl bir faydası oldu¤unu açıklayınız.
5

1 Resimde harflerle gösterilen noktalar aras›ndaki uzunluklar›
cetvelle ölçünüz. Ölçme sonuçların› tabloya yaz›n›z. Resmi
istedi¤iniz renge boyay›n›z.
A
R

Tablo: Ölçme Yapıyorum
Harfler
A
N
C
E
A
H
D
L
N

D

ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve
ve

Uzunluk
(santimetre)

B
M
B
F
R
K
C
M
P

9

P
N

7

B
C

E

K
H

F

G

L
6

M

2 Çubukların kaç parmak uzunlu¤unda oldu¤unu ölçme yaparak
bulunuz. Yaklaﬂık ölçme sonuçlar›nı yanlar›na yaz›n›z.
..........................................................
..........................................................
..........................................................

3 Vücudunuzun resimde
belirtilen k›s›mlar›n›
ölçünüz. Ölçme yaparken
metre, mezura vb. ölçme
araçlarını kullanınız. Elde
etti¤iniz sonuçlar›
yanlar›na yaz›n›z.

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

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

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

Ünitenin bir bölümünü tamamladık. ﬁu ana kadar ö¤rendi¤iniz konularla
ilgili olarak aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. En kolay ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
2. Yaparken en çok e¤lendi¤iniz etkinlik hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. En zor ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Renkli Bölgeler
Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve ‹simleri

Etkinlik
Yüzlerini Bulal›m
Araç ve Gereç: boya kalemi, kâ¤ıt, geometrik
cisimlere benzeyen eﬂyalar.
• Eﬂyaları sırasıyla düz yüzleri dosya kâ¤ıdının
üzerine gelecek ﬂekilde koyarak sınırlarını çizelim.
• Çizdi¤imiz ﬂekillerin iç kısımlarını boyayalım.
• Elde etti¤imiz ﬂekillerin isimlerini altlarına
yazalım.
ﬁekiller arasındaki benzerlik ve
farklılıklar nelerdir? Yazarak açıklayınız.

1

Nesnelerin düz yüzlerini uygun ﬂekillerle eﬂleﬂtiriniz.

8

Yandaki cismin yüzlerinden biri aﬂa¤›dakilerden
hangisidir?

2
A)

B)

C)

3 Seçeneklerde yer alan ﬂekillerden farkl› olan› yuvarlak içine alınız.
a)

b)

4

Resmi boyay›n›z. Resimde aﬂa¤›daki geometrik ﬂekillerden kaçar
tane oldu¤unu yaz›n›z.
Daire
: ............. tane
Karesel bölge : ............. tane

Üçgensel bölge: ............ tane
Dikdörtgensel bölge: ......... tane
9

Geometrik ﬁekillerin S›n›rlar›

Etkinlik
Bir Hikâye Yazal›m
• Resmi inceleyiniz.

Anahtar
Kelimeler
•Kare
•Dikdörtgen
•Çember
•Üçgen

• Aﬂa¤ıdaki hikâyeyi,
anahtar kelimeleri
kullanarak
tamamlay›n›z.

Gökçe ilk kez gitti¤i sirkte ilgiyle etraf›n› inceledi.
Sirkte pek çok geometrik ﬂekil vardı.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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1

2

ﬁekillerin sınırlarını belirtilen renklerle çiziniz.
kare: yeﬂil çember: pembe üçgen: turuncu

dikdörtgen: mavi

Aﬂa¤ıdaki ﬂeklin içindeki noktalar› birleﬂtirerek istenen ﬂekli
oluﬂturunuz.
Kaç tane

oluﬂturdunuz?

........ tane

oluﬂtu.

3

Çizginin solunda verilen ﬂekiller hangi bölgenin sınırıdır? Yuvarlak
içine alınız.

4

ﬁekillerle isimlerini eﬂleﬂtiriniz.
Üçgen
Dikdörtgen
Kare
Çember

11

Tablo ve Say›lar
Tablo Oluﬂturuyorum

Etkinlik
Sihirli Resim
Araç ve Gereç: boya kalemleri.
• ﬁekli inceleyelim.

•
•
•
•

Üçgensel bölgeleri maviye boyayal›m.
Daireleri k›rm›z›ya boyayal›m.
Karesel bölgeleri sar›ya boyayal›m.
Dikdörtgensel bölgeleri yeﬂile
Tablo: Sihirli ﬁekiller
boyayal›m.
ﬁekiller
Say›s›
Sihirli resmimizin içinde gizlenen
resim nedir?
Resimde boyad›¤›n›z geometrik
ﬂekillerden kaçar tane oldu¤unu
bularak tabloya yaz›n›z.
12

1 Tabloda nisan ay›na ait hava durumu verilmiﬂtir.
Tablo: Nisan Ay›na Ait Hava Durumu
Hava Durumu

Gün Say›s›

güneﬂli

17

ya¤murlu

11

bulutlu

2

Tabloya göre aﬂa¤›daki
noktalı yerleri tamamlay›n›z.

a) Kaç gün ya¤murlu geçmiﬂtir? .......................
b) Bulutlu geçen gün say›s› kaçt›r? .......................
c) Nisan ay›nda 17 gün .................................. geçmiﬂtir.
ç) Ya¤murlu gün say›s›, bulutlu gün say›s›ndan .................. gün fazlad›r.
d) Nisan ay›nda kaç gün vard›r? .......................
2 Oto y›kama merkezinde pazartesi 42, sal› 40, çarﬂamba 25,
perﬂembe 15, cuma 35, cumartesi 50, pazar günü 45 tane
araba y›kanm›ﬂt›r.
a) Bu verileri kullanarak bir tablo
düzenleyiniz.
b) Tablo ile ilgili üç soru haz›rlay›p
sorularınızı cevaplayınız.
Projenizdeki model tasar›m› ile ilgili
çal›ﬂma plan› ve iﬂ bölümünü
tamamlad›n›z m›?
13

Onluklar ve Birlikler

Etkinlik
Çiçekleri Sayal›m ve Boyayal›m
Araç ve Gereç: boya kalemleri.

• Resimdeki lalelerin iki
destesini k›rm›z›ya boyayal›m.
Kaç tane lale boyad›nız?
• Resimdeki papatyaların üç
tanesini boyayal›m.
Boyamad›¤›n›z kaç düzine
papatya var?
Onluk Say›s› Birlik Say›s›

Yandaki tabloyu
boyad›¤›n›z toplam
çiçek say›s›na göre
doldurunuz.

Çiçek Say›s›
Basamak
Adlar›
Rakam›n
Basamak
De¤eri
Say›n›n
Okunuﬂu

14

Onlar
Basama¤›

Birler
Basama¤›

1 Yandaki nesneleri say›lar›na
göre deste veya düzine
kartlar›yla eﬂleﬂtiriniz.

düzine

deste

2 Abaküslerde boncuklar›n gösterdi¤i say›lar› ve bu sayıların
okunuﬂlarını örnekteki gibi yaz›n›z.
onluk

birlik

a)

onluk birlik

b)

onluk birlik

2 5
Yirmi beﬂ
..............................

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

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

3 Abaküslerin altında belirtilen sayı kadar boncu¤u örnekteki gibi
çiziniz.
a)

5

7

b)

8 1

15

4 0

4 Tablolardaki noktalı yerleri doldurunuz.
a)

Say›
Basamak Adlar›
Rakam›n
Basamak De¤eri
Sayı

5 onluk

......... birlik

Onlar Basama¤›

Birler Basama¤›

.........

9
59

b)

Say›
Basamak Adlar›
Rakam›n
Basamak De¤eri
Say›

.......................................
Onlar Basama¤›

.......................................
Birler Basama¤›

.........

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

Dosyamda neler saklayaca¤ım?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................................

Neden bu ürünü seçtim ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................................
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S›ra Bildiren Say›lar

Etkinlik
Uzaya Yolculuk
• Zeynep, Suat, Ece ve Ergün
adında dört arkadaﬂ bir uzay
gezisine katılacaklar. Araçların
hareket sırası aﬂa¤ıdaki tabloda
verilmiﬂtir.
Açıklamaları okuyarak dört
arkadaﬂtan her birinin kaçıncı
sıradaki araca binece¤ini bulunuz.
Buldu¤unuz isimleri tabloya yazınız.
• Zeynep’in aracı Suat’ın aracından sonra
harekete geçmiﬂtir.
• Ece’nin aracı yirminci sırada
hareket etmiﬂtir.
• Ece ve Suat’ın araçları arasında
sadece bir araç yola çıkmıﬂtır.
• Ergün, Suat’tan hemen önce hareket etmiﬂtir.
Tablo: Hareket Sırası
17.

18.

19.

20.

4 arkadaﬂ›n hangi sıradaki gemiye
bineceklerine nasıl karar verdi¤inizi açıklayınız.

17

1

‹lçemizde düzenlenen yüzme yar›ﬂ›nda finalde 6 yar›ﬂmac› yarıﬂm›ﬂt›r.
Resmi inceleyiniz ve aﬂa¤ıdaki sorular› cevaplay›n›z.
a) Birinci olan yar›ﬂmac›n›n bonesi ne renktir?......................
b) Sar› boneli yar›ﬂmac› yarıﬂta kaç›nc› sırada yer almaktadır?..............
2 Aﬂa¤›daki say›lar›n okunuﬂlar›n› örnekteki gibi yaz›n›z.

3

seksen dördüncü
84. ..................................................

45. .....................................................

27. ..................................................

79. .....................................................

Okunuﬂlar› verilen say›lar›n rakamlarla gösterimlerini noktalı
yerlere yaz›n›z.
54.
elli dördüncü ....................

k›rk dokuzuncu ............................

yetmiﬂ birinci ......................

otuz üçüncü ..................
18

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Cisimlerin sahip oldu¤u özellikleri yuvarlak içine alınız.
köﬂe

yüz

ayrıt

kenar

köﬂe

yüz

ayrıt

kenar

köﬂe

yüz

ayrıt

kenar

köﬂe

yüz

ayrıt

kenar

2

“Yandaki araba silindir, ................. ve
................. kullanılarak oluﬂturulmuﬂtur.“
‹fadedeki noktalı yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?
A) Prizma - koni

3

B) Prizma - küp

C) Prizma - silindir

Resmi inceleyerek noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Üçgensel bölge .................. renklidir.
Karesel bölge .................. renklidir.
Daire .................. renklidir.
Dikdörtgensel bölgeler .................. renklidir.

19

4
Mavi çizgi, pembe
çizgiden daha
uzundur.

Pembe çizgi, mavi
çizgiden daha
uzundur.

Rüya ve Alper, çizgilerden hangisinin daha uzun oldu¤unu tahmin
ettiler. Hangisinin haklı oldu¤unu ölçme yaparak bulunuz.
5
Birler basama¤ımda 4 rakam› vardır.
Onlar basama¤ımdaki rakam ise birler basama¤ımdaki
rakamdan 5 fazladır. Ben hangi sayıyım?
........................................

Tablo: ........................................
Araba
Renkleri

Araba
Sayıları

6

Bir otoparkta 5 tane sarı, 7 tane
kırmızı, 18 tane mavi araba vardır.
Bu verileri kullanarak tabloyu
tamamlayınız ve tabloya isim veriniz.

7

Aﬂa¤ıdaki cümlelerde sıra bildiren sayıların geçti¤i sözcük ve
rakamlar›n altını çiziniz.
Ceren, elektrik faturasını yatırmak için 26 Mayısta bankaya
gitti. Bankada sıra numarası aldı. Otuz altıncı sıradaydı. O anda
14. kiﬂi ödeme yapıyordu. Önündeki sekizinci kiﬂi komﬂusu Ayten’di.
Birbirlerini görünce selamlaﬂtılar.

8

Kırk dört sayısının rakamla yazılıﬂı hangisidir? Boyayınız.
43

34

20

44

9

Tabloyu, yukarıdaki ﬂekillerin isimlerini ve özelliklerini yazarak
tamamlayınız.
Tablo: ﬁekiller ve Özellikleri
ﬁekil

Özellikleri

Üçgensel bölge

3 köﬂeli, .......................................................

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

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

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

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

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

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

10 Resimdeki kuklalar› gölgeleriyle eﬂleﬂtiriniz.

11

69 sayısı ............................... ﬂeklinde okunur.
Egemen’in söyledi¤i cümledeki noktalı yere
aﬂa¤ıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Doksan altı

B) Altmıﬂ altı
21

C) Altmıﬂ dokuz

12 Onluk taban bloklar›yla modellenen say›y›
noktalı yere yaz›n›z.
..........................................
13 Yandaki nesnelerden
küreye benzeyeni
yuvarlak içine alınız.

Projenizde yararlanaca¤›n›z geometrik
cisimlerin hangilerini nerelerde
kullanaca¤›n›za karar verdiniz mi?

Ünitemizi tamamladık. Bu ünitede ö¤rendi¤iniz ve yaptı¤ınız çalıﬂmalarla
ilgili aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu ünitede hangi konu, kelime ve iﬂaretleri ö¤rendiniz?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Ö¤rendiklerinizi günlük hayatta nerelerde kullanabilece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
Neden?
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. En çok hangi konuyu ö¤renmekten hoﬂlandınız?
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4. En zor ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?

...........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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TOPLAMA ZAMANI

Bu üniteye baﬂlamadan önce ders kitabındaki ünite kapa¤ın›,
konu baﬂlıkların›, resim, foto¤raf ve tablolar› inceleyiniz.
Ünite ile ilgili aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu ünitede daha önceden ö¤rendi¤imiz konu, kelime ve iﬂaretler
nelerdir?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. Bu ünitede hangi konuları ö¤renece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Bu ünitede merak etti¤iniz konu var mı? Neden?
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Toplama ‹ﬂlemi ve Paralar›m›z
Eldesiz Toplama ‹ﬂlemi Yapal›m

Etkinlik
Bal›kç› Ay›’n›n ‹ﬂlemleri
Araç ve Gereç : boya kalemi.
• ‹ﬂlem sonuçlarına göre resmi uygun renklere boyayalım.
25
Mavi
46
K›rm›z›
35
Pembe
32
Yeﬂil
47
Turuncu

21+ 26
32 + 14
17
+

30

25 + 22

14 + 33

+
33

30 + 2

14
+
23

21
+
11
12 + 20

23

20 + 15

22 + 13

14 + 11
21+ 14

Toplamları aynı olan iﬂlemleri alt alta yazarak gruplayınız.
Her grup için bir iﬂlem de siz yazınız.
42

1

Okların üzerindeki iﬂlemleri yapınız. ‹ﬂlem kutularını buldu¤unuz
sonucun yazılı oldu¤u balonun rengine boyayınız.
22 + 22

34 + 5
18 + 81

41+ 16

13 + 80
32 + 40

13 + 4 5

2

53 + 24

72

44

77

39

99 58 57
93

Toplama iﬂlemlerinin sonuçlarını bulup alttaki kutulara yazınız.

a)

53

36

b)

10

+

3

23

34

22

+

Boncuklarla modellenen toplama iﬂlemlerini yap›p sonuçlarını
yazınız.
5 0 + 3 =

a)

3 + 5 0 =

b)

c)

43

Eldeli Toplama ‹ﬂlemi Yapal›m

Etkinlik
Masal Parkı
1.

2.

28

10

3.
23

4.
17

5.
12

Tuna ve Çi¤dem “Masallar Diyarı“ndalar. Sevimli palyaço
onlara, anahtarları kullanarak ma¤araya girebileceklerini söyledi.
Ancak iki kilidi birden açmaları gerekiyordu. Palyaço onlara bir
ipucu verdi. Anahtarların üzerindeki sayıların toplamı 45 etmeliydi.
Tuna ve Çi¤dem kilitleri açmak için hangi anahtarları
kullanmalılar? Nasıl buldu¤unuzu açıklayınız.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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1

Seçeneklerdeki iﬂlemlerde geometrik ﬂekillerin isimleri gizlidir.
‹ﬂlem sonucuna karﬂılık gelen harfleri kutucuklara yazarak
seçeneklerdeki gizli isimleri bulunuz.
Ü

A

21

85

a)

14 +

R
33

G

N

45

66

Ç

73

78

E
17

b)

7=

16 + 57 =

47 + 31 =

58 + 27 =

30 + 15 =

8 + 25 =

7 + 10 =

7 + 10 =

36 + 30 =
2

K

Aﬂa¤›daki iﬂlemleri yap›n›z. Buldu¤unuz sonuçlarla yapraklardaki
sayıları eﬂleﬂtirip yapraklar› farkl› renklere boyay›n›z.
+

42

16
17

28
+ 14

33

34
+ 26
75

60

43
+ 27

70

56
+ 19
55

Projenizdeki modelin taslak resmini
çizdiniz mi?
45

Ç›karma ‹ﬂlemi Yapal›m

Etkinlik
Bulmaca Çözüyorum
Araç ve Gereç : boya kalemi.
58
- 35
23

76
- 33
43

97
- 85

39
- 20

48
- 17

64
- 4

• Yukar›daki çıkarma iﬂlemlerini yapalım.
• Sonuçların okunuﬂunu rengine uygun olarak bulmacadaki yerine
yazalım.
K
I
R
K
Ü
Y

‹

R

M

‹

Ü

Ç

Hangi iﬂlemlerin sonuçlarını daha kolay buldunuz? Neden?
46

1

Bir çıkarma iﬂleminde eksilen 49, çıkan 32’dir. Fark kaç olur?

2

Onluk bloklarla gösterilen çıkarma iﬂlemlerini ve sonuçlarını
yazınız.
a)

b)

.........................................
3

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

Üç kurba¤a aralarında zıplama yarıﬂı yaptılar. Yarıﬂta yarım
saatte kaç kere zıpladıklarını saydılar. Zıplama sayılarını gösteren
aﬂa¤ıdaki tabloyu oluﬂturdular. Tabloyu inceleyerek soruları
cevaplayınız.
a) Yarıﬂmada birinci olan
kurba¤a, ikinci olan kurba¤adan
kaç zıplama fazla yapmıﬂtır?
b) 3. kurba¤anın birinci olabilmesi
için en az kaç atlayıﬂ daha
yapması gerekir? Açıklayınız.

Dosyamda neler saklayaca¤ım?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................................
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Tablo: Kurba¤a Yarıﬂı
Kurba¤a

Zıplama Sayısı

1. Kurba¤a

27

2. Kurba¤a

25

3. Kurba¤a

16

Neden bu ürünü seçtim?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
..................................................................................................

Verilmeyen Toplanan› Bulal›m

Etkinlik
ﬁifreyi Bulal›m
43 +

= 54
+ 22 = 64

52 +

= 76

+ 15 = 88

Tonton’un ma¤ara kapısını açabilmesi için ﬂifreyi bulması gerekiyor.
‹puçlarından yararlanarak ﬂifreyi çözmesine yardımcı olalım.
• Ma¤aranın üzerindeki iﬂlemlerde verilmeyen toplananları bulalım.
• Buldu¤umuz sayıları küçükten büyü¤e do¤ru sıralayalım.
• Sıraladı¤ımız sayılara karﬂılık
Tablo: Harfler ve Sayılar
73 38 42 11 24 55
gelen harfleri tablodan bulalım.
A E
V
Y
U
K
Harflerin oluﬂturdu¤u ﬂifreyi
ma¤aranın üzerindeki kırmızı kutucu¤a yazarak kapıyı açınız.
Verilmeyen toplananları nasıl buldu¤unuzu açıklayınız.

1 Sınıfımızda 37 ö¤renci vardır. Ö¤rencilerden 17’si erkek oldu¤una
göre sınıfımızda kaç kız ö¤renci vardır?
2 Aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
= 47 ise
yerine hangi sayı gelmelidir?
a) 15 +
b)
+ 44 = 68 ise
yerine hangi sayı gelmelidir?
+
iﬂleminin sonucunu bulunuz.
c)
48

Paralar›m›z

Etkinlik
Poster Haz›rlayal›m
Araç ve Gereç: karton, makas, yapıﬂtırıcı.
• Markette satılan beﬂ ürünü ve bu ürünlerin fiyatlarını araﬂtıralım.
• Kartona bu ürünlerin resmini veya foto¤rafını yapıﬂtıralım.
• Her ürünün altına fiyatını gösteren etiketini yapıﬂtırarak posterimizi
tamamlayalım.
Sınıf arkadaﬂlarınızla 50 TL’ye hangi ürünleri alabilece¤inizi
tartıﬂınız.

1

Kumbaralardaki paraların de¤erlerini noktalı yerlere yazınız.
a)

b)

5Kr
Kr
5

2

Kr

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

ç)

r
10K

r
50K
r
10K

r
25K

5Kr
........................

c)

5Kr
r
50K

Kr

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

Kr

1TL
1TL
1TL
........................

TL

Seçeneklerdeki paraların de¤erlerini bulup tabloları örnekteki
gibi tamamlayınız.
Örnek:

Onluk Birlik
3
5
35 Kr

a)

b)

Onluk Birlik

49

Onluk Birlik

3

Oyuncaklara ödenecek paraları örnekteki gibi seçiniz.

27 Lira

a)

11 Lira

b)
65 Kr

4 Aﬂa¤›daki nesnelerin de¤erleri toplamını bulunuz.

3 TL

9 TL

28 TL

...................... + ...................... = ...................... TL

5 TL

2 TL

...................... + ...................... = ...................... TL

...................... + ...................... + ...................... = ...................... TL
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Yerli malı haftası için sınıfımıza iki çeﬂit meyve getirdik. Bunlardan
18 tanesi portakal, 17 tanesi de elmadır. Sınıfımıza getirdi¤imiz
toplam meyve sayısı kaçtır?
2) 65 yolcusu olan bir trene ilk durakta 20, ikinci durakta 12 yolcu
biniyor. Tren ikinci duraktan toplam kaç yolcuyla hareket eder?

3) Resimdeki verileri kullanarak
çözümünde toplama iﬂlemi
yapılan bir problem kurunuz
TL
30
ve çözünüz.

45

8

TL

TL

4) Sınıfımızı süslemek için 34 tane bayrak getirdik. Bir düzine
bayrak da ö¤retmenimiz verdi. Sınıfı süslemek için toplam kaç
bayra¤ımız oldu?

Ünitenin bir bölümünü tamamladık. ﬁu ana kadar ö¤rendi¤iniz konularla
ilgili olarak aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. En kolay ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
2. Yaparken en çok e¤lendi¤iniz etkinlik hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. En zor ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Tahmin Edelim
Zihinden Toplayal›m

Etkinlik
Kartlar Üzerindeki Say›lar
Araç ve Gereç: hesap makinesi, renkli karton.
• Kartondan renkli 8 kart hazırlayıp aﬂa¤ıdaki sayıları tek tek
üzerlerine yazalım.
50

20
36

12
24

48
30

13

• Kartları ters çevirerek ikisini seçelim.
• Kartların üzerindeki sayıları zihinden toplayalım.
• Sayıları ve zihinden toplama sonucumuzu aﬂa¤ıdaki tabloya
yazalım.
Tablo: Zihinden Toplama
1. Sayı

2. Sayı

Hesap
Zihinden Toplama
Sonucu
Makinesindeki Sonuç

• Aynı sayıları hesap makinesiyle de toplayıp tabloya yazalım.
• Kalan kartlarla aynı iﬂlemleri tekrarlayalım.
Zihinden toplama sonucu ile hesap makinesiyle
buldu¤unuz sonuçları karﬂılaﬂtırınız.
Sonuçları farklı olan iﬂlemleri tekrar yapınız.
Kullandı¤ınız zihinden iﬂlem yöntemlerini
açıklayınız.
52

x
/
=

+

1 Yapraklardaki sayıları zihinden toplayınız. Sonucu ortadaki sayı
olan iﬂlemlerin bulundu¤u yaprakları maviye boyayınız.

32+16

22+17

30+12

48
30+18

15+27
42

35+12

27+31

30+40

2

Toplama iﬂlemlerini zihinden yap›n›z.
Sonuçlar›n› kutucuklara yaz›n›z.
10 + 60 =

60 + 20 =

50 + 10 =

3 Toplama iﬂlemlerinin sonuçlarını zihinden bulunuz.

25 + 17
4

33 + 25

18 + 24

Arzu oyuncakçıya gitti. 25 TL’ye yapboz ve 17 TL’ye top
aldı. Arzu’nun kaç lira ödemesi gerekti¤ini zihinden bulunuz.

53

Hangisine Daha Yak›n?

Etkinlik
Kulübelerin Numaras›
• Her köpe¤in
kulübe numarası
önlerindeki
sayıya en yakın
onluktur.
Kulübeleri
köpeklerle
eﬂleﬂtirelim.

40

30

20

50

10

60

14
26

39

43

En yakın onlukları nasıl buldu¤unuzu açıklayınız.

1

Resimlerdeki sayıların hangi onlu¤a daha yakın oldu¤unu altındaki
baloncu¤a yazınız.
a)
87

39

74

63

51

14

78

29

66

90
b)
19

54

Önce Tahmin Edelim Sonra Toplayal›m

Etkinlik
Toplamı Tahmin Edelim
Araç ve Gereç: hesap makinesi.
• Salih’in biriktirdi¤i bilgi kartlarının
sayıları yandaki tabloda
verilmiﬂtir.

Tablo: Salih’in Bilgi Kartları
Bilgi Kartının Konusu Sayısı
Hayvanlar

34

• Sayıların hangi onlu¤a en yakın
olduklarını bulalım.

Bitkiler

28

Uzay

14

• Seçti¤imiz iki farklı konuya ait
toplam kaç tane kart oldu¤unu
tahmin edelim.

Spor

21

• Bu tahminlere göre aﬂa¤ıdaki
tabloyu uygun konu isimleri ile
tamamlayalım.
Tablo: Salih’in Bilgi Kartları
Tahmini Toplam

1. Konu

2. Konu

Sayıların Toplamı

30 tane
40 tane
50 tane
60 tane

Tabloya yazdı¤ınız konu isimlerine nasıl karar verdiniz?
Konulara ait kart sayılarını hesap makinesi ile toplayarak
buldu¤unuz sonuçları tabloya yazınız.
‹ﬂlem sonuçlarını tahminlerinizle karﬂılaﬂtırınız.
55

1

2

Aﬂa¤ıdaki sayıların toplamını tahmin ederek tabloya yazınız.
Sonra iﬂlemlerin sonuçlarını bularak tabloyu tamamlayınız.
Tahminlerinizle iﬂlem yaparak buldu¤unuz sonuçları karﬂılaﬂtırınız.
Tahmininiz

Toplamınız

22 + 18

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

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

12 + 19

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

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

24 + 17

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

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

16 + 27

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

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

Giray’›n 62 tane, Nuray’ın 20 tane oyun kartı vardır. Giray’›n
ve Nuray’ın kartlarının toplamı tahminî olarak kaç tanedir?
Tahmininize en yakın say›y› iﬂaretleyiniz. ‹ﬂlem yaparak sonucunu
tahmininizle karﬂılaﬂtırınız.
80

3

60

40

Cetvel üzerinde iﬂaretlenen sayıların toplamlarını tahmin ediniz.
Sayıları toplayarak tahmininizle iﬂlem sonucunuzu karﬂılaﬂtırınız.

18

19

20

21

22

23

24

56

25

26

27

28

33

Uzunluklar› Tahmin Edelim

Etkinlik
Tahmin Oyunu

Araç ve Gereç: ip, makas, yap›ﬂt›r›c›, karton, cetvel.
•
•
•
•

Kartondan 10 eﬂ kart hazırlayalım.
Farklı uzunluklarda 10 parça ip keselim.
‹pleri hazırladı¤ımız kartlara yapıﬂtıralım.
Cetvelle iplerin gerçek uzunluklarını
ölçerek kartların arkasına yazalım.
• Kartları karıﬂtırarak, ip yapıﬂtırdı¤ımız
yüzleri yukarıda olacak ﬂekilde üst
üste koyalım.
• Grup arkadaﬂlarımızla birer kart çekelim.
Çekti¤iniz karttaki ipin uzunlu¤unu tahmin ediniz.
Kartın arkasını çevirerek tahminimizle gerçek uzunlu¤u karﬂılaﬂtırınız.
En yakın tahmini yapan arkadaﬂımızı belirleyerek tahmin yöntemini
açıklamasını isteyiniz.

“Tahmin Oyunu“ etkinli¤inde grubunuzla yapmıﬂ oldu¤unuz çalıﬂmaları
de¤erlendiriniz.
Grubun Adı: ...............................................................................................................
1. Arkadaﬂlarımla iﬂ bölümü yaptık.
2. Arkadaﬂlarımla keyif alarak çalıﬂtık.
3. Üzerimize düﬂen görevleri yerine getirdik.
4. Bu çalıﬂmadan çok keyif aldım. Çünkü
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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Evet Hayır

1

Resmi inceleyiniz. Tabloda verilen uzaklıkları önce tahmin ediniz.
Sonra cetvelinizle
ölçerek tabloyu
tamamlayınız.

Tablo: Tahmin Ediyorum
Uzaklıklar

Tahmininiz

Ölçme Sonucunuz

ile

ile

ile

2

Tablo: Çekirge
Tahmin
Ö¤renciler (santimetre)
Hakan
50

Hakan, Deniz ve Öykü, çekirgenin bir
seferde kaç santimetre zıplayabilece¤ini
tahmin ederek tahminlerini yandaki
tabloya yazdılar.

Deniz

69

45
Tabloya göre bir seferde 57 santimetre Öykü
zıplayabilen bir çekirge için en yakın tahmini kim yapmıﬂtır?

3

Resimlerdeki nesnelerden hangisinin belirtilen uzunlu¤u tahminen
1santimetredir?
a)

b)

c)

58

Problem Çözelim ve Kural›m
1)

Resimde hayvanat bahçesindeki
hayvan barınaklarının birbirlerine
olan uzaklıkları veriliyor.
Sırasıyla tavuskuﬂu, leylek,
papa¤an ve baykuﬂun kafesini
ziyaret eden Tolga kaç metre
yol yürür?

40 metre
4 metre

5 metre

10 metre

21 metre

2) Üç arkadaﬂ ellerindeki iplerin uçlarını birleﬂtirdiler. ‹plerin uzunlukları
sırasıyla 20 santimetre, 18 santimetre ve 33 santimetre ise
iplerin toplam uzunlu¤u kaç santimetre olur?
3) Zıplama yarıﬂması yapan dört
arkadaﬂın bir seferde atladıkları
mesafeler tabloda verilmiﬂtir.
Tabloya göre en uzun ve en
kısa mesafe arasındaki fark
kaç santimetredir?
4) Resimde verilen bilgileri
kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

Tablo: Zıplama Yarıﬂması
Mesafe
‹sim
(santimetre)
Baﬂak
47
Ayﬂegül
61
Osman
53
Hüseyin
57
62 metre

Emel’in evi

Kemal’in evi

18 metre

20 metre

74 metre
ﬁükran’ın evi

Suat’ın evi

5) Kanepe ve koltuklarımızı yeni kumaﬂlarla kaplamaya karar verdik.
Mesut Usta eﬂyalarımızı ölçerek gerekli kumaﬂ miktarını hesapladı.
Kanepe için 40 metre, iki koltuk için yirmi dörder metre kumaﬂ
gerekti¤ini söyledi. Kanepe ve koltuklar için toplam kaç metre
kumaﬂ satın almalıyız?
59

6) 2. sınıflara ait mevcutlar tabloda
verilmiﬂtir. Verilen bilgilerle bir
problem kurunuz ve çözünüz.

Tablo: 2. Sınıf Mevcutları
ﬁube

Ö¤renci Sayısı

2A

23

2B

24

2C

31

7) Koﬂu yarıﬂmasına hazırlanan
Engin, yolun 25 metresini
koﬂtu. Koﬂması gereken 65
metre daha kaldı¤ına göre
koﬂaca¤ı yol toplam kaç
metredir?

Ünitemizi tamamladık. Bu ünitede ö¤rendi¤iniz ve yaptı¤ınız çalıﬂmalarla
ilgili aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu ünitede hangi konu, kelime ve iﬂaretleri ö¤rendiniz?
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Ö¤rendiklerinizi günlük hayatta nerelerde kullanabilece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
Neden?
...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3. En çok hangi konuyu ö¤renmekten hoﬂlandınız?
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

4. En zor ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?

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

60

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Arabaların üzerindeki sayıları zihinden toplayınız. Buldu¤unuz
toplamlara göre arabaları, park yerleriyle eﬂleﬂtiriniz.
11+19

40

10+30

30
50

12+38

2

Bulutlar›n üzerindeki iﬂlemlerin sonuçlar›n› bulunuz.
69 - 28

3

21+ 14

27 - 4

17 + 6

Aﬂa¤ıdaki toplama iﬂlemlerinde verilmeyen toplananı bularak
boﬂ kutucukları doldurunuz.
14

+

+

59

68

24

12

+

46

4

Resimdeki paralarla
toplama iﬂleminin kullanıldı¤ı
bir problem kurunuz ve
çözünüz.

5

Baloncu birinci gün 22 balon, ikinci gün 53 balon satmıﬂtır.
Baloncunun iki günde kaç balon sattı¤ını tahmin ediniz. Tahmininizi
iﬂlem sonucuyla karﬂılaﬂtırınız.
61

6

Yoyoların ip uzunluklarını tahmin ederek
üstlerindeki kutulara yazınız. Ölçme
sonuçlarını ise altlarına yazınız. En yakın
tahmini hangi renk yoyo için yaptınız?

7

Çiçeklerin üstündeki sayıların hangi
onlu¤a en yakın oldu¤unu vazoların
üzerlerine yazınız.
34

a)

86

b)

63

c)

41

30

8

Bisikletli bir grup yola çıktıktan 47 metre sonra foto¤raf çekmek
için duruyor. Tekrar yola çıkan grup 34 metre sonra mola
veriyor. Grup mola yerine gelene kadar kaç metre yol almıﬂtır?

9

60 K
r

35 K
r

95 K
r

Ürünlerin fiyatlarını inceleyiniz. Ürünleri satın almak için ödeyece¤iniz
paraları tabloda modelleyerek gösteriniz.
Tablo: Fiyatlar
Bir çikolata
Bir meyve suyu
Bir ﬂeker ve bir çikolata
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Ekler

Ek 1 : Proje Örne¤i

Ek 2 : Performans Görevi Örnekleri

Ek 3 : Ders Araç ve Gereçleri

Ek-1

Proje Örne¤i: Model Oluﬂtural›m
S›n›f

2

‹çerik

Geometrik
cisimlerle model
oluﬂturma

Beklenen Performans
•Araﬂtırma yapma
•Yaratıcılık becerisini kullanma
•Geometrik cisimlerin yüz,
köﬂe ve ayrıtlarını kullanarak
model oluﬂturma
•Sunum yapma

Süre

6 ay

De¤erlendirme

• Dereceli
puanlama
anahtar›

Sevgili Ö¤renciler,
Bu projede sizlerden geometrik cisimlerin yüz, köﬂe ve ayrıtlarını kullanarak
bir ev, robot, kule, gökdelen vb. merak etti¤iniz ve ilgi duydu¤unuz konuda
model oluﬂturmanız beklenmektedir.
Projenizi hazırlarken aﬂa¤ıdaki önerilere uymanız çalıﬂmanızdan beklenen
performansı gerçekleﬂtirmenizi kolaylaﬂtıracaktır.
Projenin Adı: Model oluﬂturma
Projenin Amacı: Geometrik cisimlerin yüz, köﬂe ve ayrıtlarını kullanarak bir
ev, robot, kule, gökdelen vb. modeli oluﬂtural›m.
Projenin Tasarlanması
• Model tasarımı ile ilgili çalıﬂma planı yapınız.
• Çalıﬂma planınızı 3 hafta içinde ö¤retmeninize teslim ediniz.
• ‹lgi duydu¤unuz bir konuda model tasarımları ile ilgili araﬂtırma yapınız.
• ‹lk kez sizin tarafınızdan oluﬂturulacak bir modeli tasarlamaya çalıﬂınız.
• Geometrik cisimlerin hangilerini nerede kullanaca¤ınıza karar veriniz.
• Kullanaca¤ınız geometrik cisimlerin yüz, köﬂe ve ayrıtlarını nasıl birleﬂtirece¤inize
karar veriniz.
• Modelin taslak resmini çiziniz ve 4 ay içinde ö¤retmeninize teslim ediniz.
• Modelinizi oluﬂtururken evinizdeki atık malzemeleri kullanmaya özen gösteriniz.
• Modelinizi tasarladı¤ınız gibi oluﬂturunuz.
• Projenizi 6 ay içinde ö¤retmeninize teslim ediniz.
Projenin Sunumu
• Araﬂtırma yaparken hangi kaynakları inceledi¤inizi,
• Bu kaynakların modelinizi tasarlarken katkısının ne oldu¤unu,
• Neden böyle bir model tasarladı¤ınızı,
• Projeyi hazırlarken karﬂılaﬂtı¤ınız zorlukların neler oldu¤unu, bu zorlukları
aﬂmak için neler yaptı¤ınızı,
• Proje bitiminde neler hissetti¤inizi,
• Aynı projeyi sizden sonra yapacak arkadaﬂlarınıza tavsiyelerinizin neler
olabilece¤ini belirtiniz.
• Projelerinizi müzik, resim, drama veya dans vb. etkinliklerle sunabilirsiniz.
Projenin De¤erlendirilmesi
Dereceli puanlama anahtarındaki ölçütler ile de¤erlendirileceksiniz.

Ek-2

Performans Görevi Örne¤i : 2012 Y›l› Takvimi Haz›rl›yoruz

S›n›f

2

‹çerik

Beklenen
Performans

Süre

De¤erlendirme

• 2012 yılı takvimi
hazırlama

• Yıl-ay, yıl-hafta,
mevsim-ay, ay- gün,
gün-hafta
arasındaki iliﬂkiyi
fark etme

1hafta

• Dereceli
puanlama anahtar›

Görevin amacı: Bu görevde sizden yıl-ay, yıl-hafta, mevsim-ay, ay-gün, günhafta arasındaki iliﬂkiyi 2012 yılı takvimi oluﬂturarak belirtmeniz beklenmektedir.
Görevinizi tamamlarken aﬂa¤ıdaki adımları izlemeniz size kolaylık sa¤layacaktır.
• Görevinizle ilgili çalıﬂma planı hazırlayınız.
• 2012 yılındaki ay ve günlerin hangi tarihte baﬂlayıp bitti¤ini araﬂtırınız.
• Oluﬂturaca¤ınız takvimi tasarlayınız ( takvim modeli, büyüklü¤ü, ay ve günlerin
yazım ﬂekli vb.).
• Mevsimleri, ayları, haftaları, günleri ve hafta sonlarını belirterek takviminizi
tamamlayınız.
• Takviminizi ö¤retmeninize teslim ediniz.

Ek-3

Performans Görevi Örne¤i: Resim Yap›yorum

S›n›f

2

‹çerik

Beklenen
Performans

• Simetrik ﬂekiller,
örüntü ve
süslemelerden
faydalanarak
resim oluﬂturma

• Simetriyi
kullanma
• Örüntü ve
süslemeleri
kullanma
• Eﬂlikten
yararlanma

Süre
De¤erlendirme

De¤erlendirme

1hafta

• Dereceli
puanlama
anahtar›

Görevin Amac›: Bu görevde sizden, çal›ﬂma kâ¤›d›nda verilen parçalar› keserek
ç›karman›z ve parçalar› eﬂleﬂtirerek simetrik ﬂekillerden bir resim oluﬂturman›z
beklenmektedir.
Görevinizi tamamlarken aﬂa¤›daki ad›mlar› izlemeniz size kolayl›k sa¤layacakt›r.
• Ö¤retmeninizin size da¤›taca¤› çal›ﬂma kâ¤›d›ndan, resminizi oluﬂturacak
parçalar› keserek ç›kar›n›z.
• Bütün parçalar›n eﬂlerini bir araya getirerek bu parçalar› fon kartonuna
yap›ﬂt›r›n›z ve resminizi oluﬂturunuz.
• Oluﬂturdu¤unuz resminize farkl› çizimler ( çiçek, hayvan, bulut vb.)
yapabilirsiniz.
• Örüntü ve süslemelerden faydalanarak resminize bir çerçeve yap›n›z.
• Oluﬂturdu¤unuz resmi boyayarak görevinizi tamamlay›n›z.
• Görevinizi belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim ediniz.

Ek-4

SAAT MODEL‹

Ek-5

Ek-6

Ek-7

Ek-8

SÖZLÜK
abaküs
ard›ﬂ›k
basamak
buçuk
çarpan
çarpım
çeyrek
ç›kan

A
: Basit hesaplamalar› kolayca yapmaya yarayan araç, say› boncu¤u.
: Birbiri ard›nca gelen.
B
: Bir say›n›n rakamlar›n›n bulundu¤u yer.
: Yar›m.
C-Ç
: Bir çarpma iﬂleminde çarp›lan say›lardan her biri.
: Çarpma iﬂleminin sonucu olan sayı.
: Bir bütünün dört eﬂ parças›ndan her biri.
: Ç›karma iﬂleminde eksilenden ç›kart›lan say›.
D
: Ayn› cinsten 10 nesnenin oluﬂturdu¤u grup.
: Ayn› cinsten 12 nesnenin oluﬂturdu¤u grup.

deste
düzine
dikdörtgensel
bölge
: Dikdörtgenin sınırladı¤ı bölge.
E
eksilen
: Ç›karma iﬂleminde azalan say›.
elde
: Toplama ve çarpma iﬂlemlerinde bir sonraki basama¤a aktar›lan say›.
eﬂ
: ﬁekli ve büyüklü¤ü ayn› olan nesneler.
F
fark
: Ç›karma iﬂleminin sonucu.
N
nesne grafi¤i : Nesneler kullan›larak oluﬂturulan bir grafik türü.
O
onluk bozma : Onlu¤u on tane birli¤e çevirme.
origami
: Kâ¤›t katlama sanat›.
R
rakam
: Sayıları göstermek için kullanılan iﬂaretlerden her biri.
S
sayı do¤rusu : Üzerinde eﬂit aralıklarla iﬂaretlenmiﬂ noktaların do¤al sayılarla eﬂlendi¤i
do¤ru.
sayı örüntüsü : Belli bir düzende artan ya da eksilen sayılar dizisi.
simetri
: Eksen olarak alınan bir do¤rudan benzer noktaları karﬂılıklı olarak aynı
uzaklıkta bulunan iki parçanın birbirine göre durumu.
T
tahmin
: Yaklaﬂ›k olarak sonuç bulma.
toplam
: Toplama iﬂleminin sonucu.
toplanan
: Toplama iﬂleminde toplam› oluﬂturan say›lardan her biri.
V
veri
: Bir problemde bilinmeyeni bulmaya yarayan bilgi.
Y
yar›m
: Bir bütünün iki eﬂ parças›ndan her biri.
yuvarlama
: Bir sayıyı belirleyen en yakın sayıya göre söyleme.
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K›saltma ve Semboller
- : Eksi
x : Çarp›
+ : Art›
TL: Türk liras›
Kr: Kuruﬂ
B

÷ : Bölü

= : Eﬂittir

