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ÇIKARMA VE ÇARPMA
‹ﬁLEMLER‹

•
•
•
•
•
•

Eksilen
Ç›kan
Fark
Çarpan
Çarpım
Tahmin

Ç›karma ‹ﬂlemi Yap›yorum
Onluk Bozarak Ç›karma ‹ﬂlemi
Efsun’un do¤um günü pastasının üzerinde
yaﬂı kadar mum vardı. Efsun mumları
üfledi¤inde mumların bir kısmını söndürebildi.
Efsun kaç yaﬂına girmiﬂtir? Pastada sönmemiﬂ
kaç mum kalmıﬂtır?

Etkinlik
Haydi Ç›karal›m!
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›.
• 32 kiﬂilik bir sınıfta 17 kiﬂi halk oyunları ekibine kat›lm›ﬂt›r.
Halk oyunlarına katılmayan ö¤renci say›s›n› modelleyerek bulalım.
• Bunun için 32 - 17 iﬂlemini onluk taban blokları ile modelleyelim.
2 Önce birlikleri çıkaralım. 2
1 32 sayısını onluk taban
birlikten 7 birlik çıkmaz. 1onluk
bloklarıyla modelleyelim.
bozarak birliklere ekleyelim.
Onluk

Onluk

Birlik

Birlik

3 Elimizde toplam 12 birlik oldu. 4 ﬁimdi de 1 onlu¤u çıkaralım.
12 birlikten 7 birli¤i çıkaralım.
Onluk

Onluk

Birlik

Birlik

Geriye kaç onluk, kaç birlik kaldı? Oluﬂan sayıyı yazınız.
Halk oyunlar› ekibine kat›lmayan kaç ö¤renci oldu¤unu söyleyiniz.
100

Pınar, okulumuz yararına düzenledi¤imiz kermese
60 tane kurabiye getirdi. Bunlardan 47 tanesi
satıldı. Satılmayan kurabiye sayısını bulalım.
60 - 47 iﬂlemini yapalım.
Onluk

Birlik

6

0

- 4

7

6 onluk + 0 birlik
- 4 onluk + 7 birlik

Önce birlikleri çıkaralım. 0 birlikten 7 birlik çıkmayaca¤ı için 1onluk
bozarak birliklere ekleyelim.
Onluk
5

6

- 4
1

Birlik
10

5 onluk + 10 birlik

0
7
3

- 4 onluk + 7 birlik
1 onluk + 3 birlik = 13

60
- 47
13

eksilen
ç›kan
fark

60 - 47 = 13

Satılmayan 13 kurabiye kaldı.

Bir ç›karma iﬂleminde eksilen 73 ve ç›kan 36’d›r. Fark› bulal›m.
73 - 36 iﬂlemini yaparak fark› bulal›m.
6 13

73
36
37

Eksilen
Çıkan
Fark

Fark 37 olur.
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1 Resimlerin ifade etti¤i çıkarma iﬂlemlerini örnekteki gibi yazınız.
a)

b)

25 - 9 = 16
2 Göksu ve Simay kaykayları ile
aynı hizadan kaymaya baﬂladılar.
Göksu 60 metre kaydıktan sonra
durdu¤unda Simay 33 metre
kaymıﬂtı. Simay’ın Göksu’ya
yetiﬂebilmesi için kaç metre daha
kayması gerekir?
3 Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemlerin sonuçlarını bulunuz.
a) 72
- 28

b) 41
- 15

c) 80 - 64 =

ç) 54 - 35 =

4 Eylül, 56 lirasının 17 lirası ile hikâye kitabı aldı. Eylül’ün geriye
kaç lirası kaldı?

Hesap makinesinde sadece
5 , 4 , 7 , - , = tuﬂlarını
kullanarak 47 sayısını elde
edebilir miyiz?

5 + 4 = 9 ve 9 - 4 = 5
iﬂlemleri aras›ndaki iliﬂkiyi
modelleyerek anlatınız.

Ç.K.
64-65
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Zihinden Çıkaralım ve Tahmin Edelim
Selçuk, legolarının 40 parçasıyla
uçak yaptı. Oyun oynarken uça¤ın
10 parçadan oluﬂan bir kanadı koptu.
Uçakta kaç parça lego kaldı¤ını
zihinden nas›l bulabilirsiniz?

Etkinlik
Zihinden Bulal›m
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›.
• Selçuk’un uça¤ında kaç parça lego kaldı¤ını bulalım.
• Uça¤ı oluﬂturan lego sayısını onluk bloklarla
modelleyelim.
• Kopan parça sayısı kadar blo¤u modelden
ayıralım.
Modelde geriye kaç onluk kaldı?
Uçakta kaç parça lego kalmıﬂtır?
Kalan parça sayısını bulmak için hangi iﬂlemi ve nasıl yaptı¤ınızı
açıklayınız.

80 - 30 iﬂleminin sonucunu zihinden bulalım.
80
80
- 30

8 onluk,

30

3 onluk

8 onluk
- 3 onluk
5 onluk

Zihinden çıkarma iﬂleminde
onlar basama¤›nda bulunan
rakamlar›n say› de¤erlerinin
fark› al›n›r.

5 onluk 50 eder. 80 - 30 = 50’dir.
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Modelde gösterilen iﬂlemi aç›klayal›m. Sonucu
zihinden bulalım.
Modelde “5 onluk - 2 onluk = 3 onluk“ iﬂlemi gösterilmiﬂtir.
3 onluk 30 eder. ‹ﬂlemin sonucu 30’dur.

Etkinlik
Tahmin Edelim
• Defterimize bir çıkarma iﬂlemi yazalım.
• Arkadaﬂlarımızdan sonucu tahmin etmelerini isteyelim.
• Yapılan tahminlerle bir liste oluﬂturalım.
• ‹ﬂlemi yaparak sonucu listedeki tahminlerle karﬂılaﬂtıralım.
• En yakın tahmini yapan arkadaﬂımızdan tahmin yöntemini
aç›klamasını isteyelim.
• Ortaya çıkan farklı tahmin yöntemlerini karﬂılaﬂtıralım.

‹lknur, bahçesine 64 tane çiçek ekti. Çiçeklerden 18 tanesi bir süre
sonra soldu. Solmayan kaç çiçek kaldı¤ını tahmin edelim.
Sayılara, en yakın olan onlukları bularak sonucu tahmin edelim
(Çiçeklerin bir kısmı soldu¤u için çıkarma iﬂlemi yapmalıyız.).
64
18

en yakın
onluk
en yakın
onluk

6 onluk

60
20

-

2 onluk
4 onluk

4 onluk 40 eder. Solmayan yaklaﬂık 40 tane çiçek kalmıﬂtır.
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76 - 32 iﬂleminin sonucunu tahmin edelim.
Tahminimizi önce say›lar›n sadece onluklar›n› ç›kararak yapal›m.
76
7 onluk
32
3 onluk 4 onluk 40 eder. ‹ﬂlem sonucu tahminen 40’t›r.
4 onluk
ﬁimdi de tahminimizi say›lar›n en yak›n olduklar› onlukları ç›kararak
yapal›m.
8 onluk - 3 onluk = 5 onluk 5 onluk 50 eder.
‹ﬂlem sonucu: 76 - 32 = 44
‹lk tahminimiz olan 40, iﬂlem sonucuna daha yak›nd›r.

1 Ayakkabı ustasının tamir etmesi gereken 32 ayakkabı vardı. Usta
17 ayakkabıyı tamir etti. Ustanın tamir etmesi gereken kaç
ayakkabısı kaldı¤ını tahmin ediniz. Tahmininizi nasıl yaptı¤ınızı
açıklayınız.
2 Aﬂa¤ıdaki çıkarma iﬂlemlerini zihinden yapınız.
60-40

50-20

90-30

80-70

3 Aras ve Ayça, 48-36 iﬂleminin sonucunu tahmin ettiler.
Benim tahminime
göre fark 10’dur.

Benim tahminime
göre de 20’dir.

a) Çıkarma iﬂlemini yaparak sonucun kimin tahminine daha
yakın oldu¤unu söyleyiniz.
b) Ayça ve Aras tahminlerini hangi yöntemle yapmıﬂ olabilirler?
Ç.K.
66-67
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Ç›karma ‹ﬂleminde Verilmeyeni Bulal›m
Sakarya ‹lkö¤retim Okulu
2. sınıf ö¤rencileri a¤aç dikme
kampanyasına katıldılar.
Kampanya için fidanlıktan 29
fidan satın aldılar. Ancak a¤aç
dikme alanına geldiklerinde
yanlarında 21 fidan oldu¤unu
fark ettiler.
Ö¤rencilerin kaç fidanı fidanlıkta
unuttu¤unu bulmak için nas›l bir yol izlerdiniz?

Etkinlik
Unutulan Fidanlar
Araç ve Gereç: sayma pulu.
• Satın alınan fidan sayısını sayma pullarıyla modelleyelim.
• Bu pulların 21 tanesini ayıralım.
Geriye kaç pul kaldı?
Kalan pul sayısı hangi fidan sayısını
ifade ediyor?
• Aynı soru için etkinli¤i farklı bir ﬂekilde uygulayalım.
• 21sayısını sayma pullarıyla
gösterelim.
21’in üzerine kaç pul eklerseniz satın
alınan fidan sayısını bulursunuz?
Fidanlıkta unutulan fidan sayısı kaçtır?
106

Yaramaz kedi, Cesur’un 12 tane kemi¤ini örtünün altına sakladı.
Cesur yuvasına geldi¤i zaman kemiklerinin eksik oldu¤unu fark etti.
Cesur’un baﬂlangıçta kaç tane kemi¤i oldu¤unu bulalım.

Baﬂlangıçtaki kemik sayısını

ile gösterelim.

Resme göre kalan kemik sayısı 16’dır.
Baﬂlangıçtaki kemik sayısını iki farklı ﬂekilde bulabiliriz.
veya

Baﬂlangıçtaki kemik sayısı
Saklanan kemik sayısı
Kalan kemik sayısı

- 12

16
+ 12

16

Toplama iﬂlemini seçerek baﬂlangıçtaki kemik sayısını bulabiliriz.
16 + 12 = 28
Çıkarma iﬂlemi yaparak sonucumuzu
kontrol edelim:
28 - 12 = 16
‹ﬂlemimiz do¤rudur.
Cesur’un baﬂlangıçta 28 tane kemi¤i vardı.
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Bir çıkarma iﬂleminde
kalan (fark) ve çıkanın
toplamı eksileni
verir.

37 = 24 iﬂleminde
yerine gelecek sayıyı bulalım.
37’den 24’e kadar geriye do¤ru birer birer sayal›m.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

13 sayma yaptı¤ımıza göre 37’den 13’ü çıkarırsak 24 kalır.
37 - 13 = 24
37 -

= 24 iﬂleminde

yerine 13 gelecektir.

Ayn› sonucu eksilenden kalan› (fark›) ç›kararak
da bulabiliriz.

Çıkarma iﬂleminde
eksilenden kalanı (farkı)
çıkarırsak çıkanı
elde ederiz.

37 - 24 = 13

1

51
-

17

16

2

Yandaki çıkarma iﬂlemlerinde yer alan
aynı sayılara karﬂılık gelmektedir. Buna
yerine hangi sayı yazılmalıdır?
göre

Hande 35 boncu¤unun bir kısmı ile kolye yaptı. Geriye 24
boncu¤u kaldı¤ına göre Hande kolye için kaç boncuk kullanılmıﬂtır?

3

24 TL

26 TL

30 TL

Figen ihtiyacı olan giysiyi almak
için yanına 50 TL alarak
ma¤azaya gitti. Kasaya ödeme
yaptıktan sonra 24 TL’si kaldı¤ına
göre Figen hangi giysiyi almıﬂtır?
Ç.K.
68-69
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Ege, evinden 90 metre uzakta olan okuluna bisikletle gidiyor.
Okuluna ulaﬂtı¤ında yolda ﬂapkasını düﬂürdü¤ünü fark ediyor.
ﬁapkasını 75 metre geride buluyor.
Ege ﬂapkasını evinden
kaç metre uzakta
düﬂürmüﬂtür?

Problemi Anlayal›m
Ege okuluna kadar 90 metre gitmiﬂtir.
ﬁapkas›nı almak için 75 metre geri dönmüﬂtür.
ﬁapkasını buldu¤u yerin evine olan uzaklı¤ını bulalım.
Plan Yapal›m
Problemi ﬂekil üzerinde gösterelim.
90 metre
75 metre

?
ev

okul

Problemi Çözelim
ﬁapkanın düﬂtü¤ü yerin eve ve okula olan uzaklıkları toplamı
90 metredir.
90
? + 75 = 90
- 75
15 metre
ﬁapka evden 15 metre uzakta düﬂmüﬂtür.
Kontrol Edelim
Ç›karma iﬂlemini toplama iﬂlemi yaparak kontrol edelim.
75 + 15 = 90 olur. Çözümümüz do¤rudur.
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2) Aﬂa¤ıdaki bilgileri kullanarak bir problem kurunuz.
Elektrikçi Recep Usta evimize tesisat için 40 metre
kablo getirdi. ‹ki oda için 8’er metre, salon için ise
12 metre kablo gerekiyordu.
Örnek Problem
Recep Usta iki odanın tesisatını döﬂedikten sonra
kaç metre kablosu kalır?
3) Semih, Sinan ve Serdar bilgisayar oyunu oynuyorlar. Oyunu
kazanabilmeleri için üçünün toplam 80 puan almaları gerekiyor.
Semih 23 puan, Sinan 34 puan alıyor. Oyunu kazanmaları için
Serdar kaç puan almalıdır?
4) Gamze pastaneden 2 tane kazandibi, 1 tane de yaﬂ pasta aldı.
Satıcıya 50 TL veren Gamze kaç lira para üstü alır?
Kazandibi:
Sütlaç:
Kek:
Yaﬂ Pasta:

3 TL
2 TL
8 TL
15TL

5) Ahmet Bey gökdelenin 52. katındaki ofisine çıkmak için asansöre
bindi. 47. katta asansörden inen Ahmet Bey kaç kat yürüyerek
ofisine ulaﬂabilir?
Ç.K.
70
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S›v›lar› Ölçelim

Sarp sürahideki, Füsun da bardaktaki limonata miktarını ölçüyor.
Ölçme yaparken Sarp bardak, Füsun ise kaﬂık kullanmay› tercih
ediyor. Sizce Sarp ve Füsun ölçmede neden bu araçlar› tercih etmiﬂtir?
Ölçme yaparken baﬂka hangi araçlar› kullanabilirlerdi?

Etkinlik
Kaplardaki Su Miktar›
Araç ve Gereç: ﬂiﬂe, sürahi, bardak.
• ﬁiﬂe ve sürahiyi tamamen su ile doldural›m.
• Her iki kaptaki su miktar›n› da bardakla ölçelim.
• Sonuçlar›m›z› gösteren bir tablo
Tablo: Su Miktarı
haz›rlayal›m.
Kap
Ölçüm
Hangi kap daha az miktarda su
ﬁiﬂe
al›r? Neden?
Sürahi
• Kaplardaki suları boﬂaltalım.
• Her iki kab› da daha az su alan kaptaki kadar su ile doldural›m.
Kaplardaki su seviyelerinin farkl›l›klar›n› aç›klay›n›z.
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Resimdeki bidon tamamen su ile doludur. ‹çinde ne kadar
su oldu¤unu ölçmek için

veya

‘den hangisini

kullanabilece¤imize karar verelim.
Bidondaki suyu sürahi ile ölçmek daha kolay ve uygundur. Bidon
yaklaﬂık 15 sürahi su al›r.
Resimlerdeki kaplara üçer bardak su
koydu¤umuzu düﬂünelim. Hangi kapdaki
su seviyesi daha yüksek olur?
Açıklayınız.

Bir demli¤in alabildi¤i su miktar› Tablo: Su Miktar›
Birim
Ölçüm
tabloda verilmiﬂtir. Ölçümlerin
neden farkl› oldu¤unu aç›klayal›m.
8
Demlikteki su miktarının her iki birimle de ölçümü
5
aynıdır. Ancak bardak, fincandan daha fazla
su al›r. Bu nedenle ölçüm farkl› ç›kar.

1 Aﬂa¤›daki besinlerden hangisinin miktar› bardak ile ölçülebilir?
‹ﬂaretleyiniz.

2 Bir çaydanl›¤›n alabilece¤i su miktar› aﬂa¤›dakilerden hangisi ile
ölçülebilir? ‹ﬂaretleyiniz.
6 kaﬂ›k
6 bidon
6 bardak
Ç.K.
71-72
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Dilan 87 günlük yaz tatilinin 32 gününü ninesinin yanında
geçirecektir. Kalan tatil günlerinde ise evinde olacaktır. Dilan
tatilin tahminen kaç gününü evde geçirecektir?

2

Cem ve Merve tahtadaki iﬂlemi
zihinden yapmıﬂtır. Hangisinin
sonucunun do¤ru oldu¤unu
açıklayınız.

3

“Sürahi 5 bardak, tencere 8 bardak su ile dolarken kova
10 bardak su ile doluyor.“
Yukar›daki verileri kullanarak bir nesne grafi¤i oluﬂturunuz.

4

3. vagon

60

2. vagon

56

40

30

80 - 40

1. vagon

62

Vagonlardaki yolcu sayısı üzerlerine yazılmıﬂtır.
a) Hangi vagondan 44 yolcu inerse vagonda 16 yolcu kalır?
b) Hangi vagona 14 kiﬂi daha binerse vagonda toplam 70
yolcu olur?
c) 1. vagondan kaç yolcu inerse vagonda 39 yolcu kalır?
5

Resimdeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
15Kr
25 Kr
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Çarpma ‹ﬂlemini Tan›yal›m
Çarpma ‹ﬂlemini Ö¤reniyorum
Sertaç, hazırladı¤ı projede kürdanlarla
geometrik ﬂekiller oluﬂturdu.
Resmi inceleyerek Sertaç’ın kaç kare
oluﬂturdu¤unu söyleyiniz.
Sertaç’ın kareleri oluﬂtururken kullandı¤ı
toplam kürdan sayısını en kolay nasıl
bulabiliriz? Açıklayınız.

Etkinlik
Kürdanlar› Sayal›m
Araç ve Gereç: 12 tane kürdan, yapıﬂtırıcı, kâ¤ıt.
• Sertaç’ın projesindeki kareleri kürdanla
modelleyelim.
• Kürdanları kâ¤ıdımıza yapıﬂtırarak kareleri
oluﬂturalım.
• Her birinin altına kullandı¤ımız kürdan
sayısını yazalım.
Kareleri oluﬂtururken toplam kaç kürdan
kullandınız? Cevaplar›n›z› kâ¤ıdın alt
kısmına yazınız.
Bu sonucu farklı yollardan bulabilir misiniz?
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4 tane
Toplam kürdan
say›s›: ..................
Nas›l buldunuz?
.............................................

Kızaklardaki toplam çocuk sayısını bulalım.

Sonucu toplama iﬂlemi yaparak bulalım.
4 kızakta ikiﬂer çocuk kaydı¤ına göre 4 tane 2’yi toplayalım.
2+2+2+2=8

4 tane 2, 8 olur.
Kızaklarda toplam 8 çocuk vardır.
Aynı sayıların toplamını kısaca çarpma iﬂlemi ile gösterebiliriz.
4x2=8
çarpan

çarpan

çarpım

4
x 2
8

Bu çarpma iﬂlemini;
4’ün 2 katı, 8’dir,
4 kere 2, 8 eder
veya
4 çarpı 2, 8’e eﬂittir, ﬂeklinde okuruz.
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çarpan
çarpan
çarpım

Toplananları aynı olan
toplama iﬂleminin kısa
yolu çarpma iﬂlemidir.
“x“ çarpma iﬂleminin
iﬂaretidir.

Modelde kaç birim küp oldu¤unu toplama ve çarpma
iﬂlemi yaparak bulalım.

3 grupta beﬂer birim küp vardır.

5 + 5 + 5 = 15
3 tane 5, 15 olur.

Aynı sonucu çarpma iﬂlemi yaparak
bulalım.
Modelde aynı sayıda birim küpten
oluﬂan 3 grup vardır.
3 tane 5’i toplamak yerine 3 ile 5’i
çarparız.

Grup sayısı ile gruptaki
nesne sayısının çarpımı
toplam nesne sayısını
verir.

3 x 5 = 15 eder.
Resimde toplam 15 birim küp vardır.

1

5 katlı bir dolabın her katında
2 çekmece vardır. Dolaptaki
toplam çekmece sayısını, toplama
ve çarpma iﬂlemi yaparak iki
farklı yoldan bulunuz.
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2

3

Resimdeki her pakette beﬂer çikolata
vardır. 5 pakette toplam kaç çikolata
oldu¤unu bulunuz.

Hesap makinesindeki tuﬂ say›s›n› çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.

x
/
=

+

4

Ö¤renciler, 23 Nisan gösterilerine beﬂ gruba ayrılarak
hazırlanıyorlar. Her grupta üçer ö¤renci vardır. Gösteri yapacak
toplam kaç ö¤renci vardır?

5

Anıl, misketlerini kutuya üçer üçer atıyor.
6 seferde tüm misketlerini kutuya attı.
Anıl’ın toplam kaç misketi oldu¤unu
toplama ve çarpma iﬂlemi yaparak
bulunuz.

6

Zarfların her birine ikiﬂer pul yapıﬂt›r›lacaktır.

Zarfların tümü için kaç pul gereklidir?
Ç.K.
73-74
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2, 3, 4 ve 5 ile Çarpal›m
Kelebekler, ayak ve kanatlar›n›
kullanarak hareket ederler.
Resimdeki kelebeklerde toplam kaç
tane kanat sayabiliriz? Çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.

Etkinlik
Kelebekler
Araç ve Gereç: kalem, cetvel, resim kâ¤›d›.
• Resim kâ¤›d›na yandaki tabloyu çizelim.
• Ayn› kâ¤›da bir kelebek resmi
Tablo: Kelebekler
çizelim.
Kelebek Kanat
• Kelebe¤in toplam kanat sayısını
Say›s›
Say›s›
çarpma iﬂlemi yaparak bulalım.
• Tablonun ilk satırını tamamlayalım.
1
2
• ‹kinci kelebe¤i de çizelim. ‹ki
2
2
kelebe¤in toplam kanat say›s›n›
3
çarpma iﬂlemiyle bulal›m. Tabloya
4
5
yazal›m.
6
• Ayn› iﬂlemleri 10. kelebe¤e kadar
7
devam ettirelim. Tabloyu
8
tamamlayal›m.
9
8 kelebe¤in toplam kanat say›s›
10
kaçt›r?
Etkinli¤i koyunların ayak say›s› için de tekrarlay›n›z.
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Toplam
Kanat
Say›s›
1x 2 = 2
2x 2 = 4

Bisiklet tamircisi, aﬂa¤ıdaki bisikletlerin her
iki lasti¤ini de¤iﬂtirecektir. De¤iﬂecek toplam
lastik sayısını çarpma iﬂlemi ile bulalım.

1
2
3
4
5
6
7
8
6 tane bisiklet var. Her bisikletin 2 lasti¤i var. 9
10
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

6 x 2 = 12
bisiklet
sayısı

lastik
sayısı

toplam lastik
sayısı

6
x 2
12

bisiklet sayısı
lastik sayısı
toplam lastik sayısı

Tamirci 12 lastik de¤iﬂtirecek.

Pasta, renkli ﬂekerlemelerle süslenmiﬂtir. Pastanın her bir katında
gördü¤ümüz ﬂekerleme sayısını bulalım.
Pastanın her katındaki ﬂekerlemeler
ikiﬂerli gruplar hâlinde dizilmiﬂtir.
1. katta 1 x 2 = 2 tane
2. katta 2 x 2 = 4 tane
3. katta 3 x 2 = 6 tane
4. katta 4 x 2 = 8 tane
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Yüzlük tabloda 3’ten baﬂlayarak 30’a kadar üçer üçer sayalım.
3 ile çarpman›n çarp›m tablosunu oluﬂturalım.
Tabloda sayd›¤›m›z say›lar› iﬂaretleyelim.
Tablo: Sayılar

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

1 x 3 =

3

2 x 3 =

6

3 x 3 =

9

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

4 x 3 = 12

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5 x 3 = 15

‹ﬂaretledi¤imiz say›lar› okuyal›m.
3 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 24 - 27 - 30
Bu sayılarla yandaki çarpım tablosunu
oluﬂtural›m.

6 x 3 = 18
7 x 3 = 21
8 x 3 = 24
9 x 3 = 27
10 x 3 = 30

Kutulardaki çikolataların sayısını veren çarpma iﬂlemlerini yazalım.

4 sıra hâlinde üçer tane
çikolata vardır.
3 + 3 + 3 + 3 = 12
4 kere 3, 12 eder.
4 x 3 = 12
12 tane çikolata vardır.

5 sıra hâlinde üçer tane
çikolata vardır.
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
5 kere 3, 15 eder.
5 x 3 = 15
15 tane çikolata vardır.
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Cetvel üzerinde bir kurba¤a z›pl›yor.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kurba¤a 0’dan baﬂlayıp dörder dörder zıplayarak 20’ ye ulaﬂıyor.
Kurba¤anın her zıplamasına karﬂılık gelen çarpma iﬂlemini yazalım.
1

0

1

2

2

3

4

5

1x4=4

6

3

7

8

4

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2x4=8

3x4=12

4x4=16 5x4=20

5x4=20
Aydan, 6 tane oyun kartı hazırladı. Kartların
her birine dörder tane balık resmi çizdi.
Aydan’›n toplam kaç tane balık resmi çizdi¤ini
bulal›m.

6 kartın her birinde dörder tane balık vardır.
4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 24
6 x 4 = 24 tane balık resmi çizmiﬂtir.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

Dallardaki toplam kuﬂ sayısını bulalım. Her bir dalda 5 kuﬂ
vardır.
1 dalda 1 x 5 = 5 kuﬂ
2 dalda 2 x 5 = 10 kuﬂ
3 dalda 3 x 5 = 15 kuﬂ
4 dalda 4 x 5 = 20 kuﬂ
5 dalda 5 x 5 = 25 kuﬂ
5 dalda toplam 25 kuﬂ vardır.
Civcivler yumurtalardan çıkmak için sabırsızlanıyorlar. Yumurtadan
çıktıkları zaman yuvalarda toplam kaç tane
civciv olaca¤›n› bulal›m.
1 x 5 = 5
2 x 5 = 10
3 x 5 = 15
4 x 5 = 20
5 x 5 = 25
6 x 5 = 30
7 x 5 = 35
8 x 5 = 40
6 yuvanın her birinde beﬂer tane yumurta vardır.
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
6 x 5 = 30 tane civciv olacak.
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9 x 5 = 45
10 x 5 = 50

1

Kibrit çöpleriyle oluﬂturulan ﬂekli
inceleyiniz. ﬁekli oluﬂtururken toplam kaç
tane kibrit çöpü kullanıldı¤ını çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.

2

Aﬂa¤ıda U¤ur’un kumbarasından çıkan paralar görülmektedir.

U¤ur kumbarasında toplam kaç lira biriktirmiﬂtir? Çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.
3

Yıldızdaki toplam benek sayısını çarpma
iﬂlemi yaparak bulunuz.
Çarpımları 15, toplamları 8 olan
iki sayıyı bulunuz.

4

7 x 5 = 35
9 x 2 = 27
5 x 4 = 20

Tahtaya yap›lan iﬂlemleri inceleyiniz.
Sonucu yanlıﬂ olan iﬂlemi bulup do¤rusunu
yaz›n›z.

Ç.K.
75-77
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1 ve 0’ ›n Hikâyesi

Yeﬂil vagonlarda kaçar çocuk var? Bu vagonlardaki toplam çocuk
say›s›n› çarpma iﬂlemi ile bulunuz.
Mavi vagonlardaki toplam çocuk say›s›n› veren çarpma iﬂlemini
yaz›n›z.

Etkinlik
Boﬂ Bardaklar
Araç ve Gereç: 3 bardak, 3 fasulye.
• ‹çi boﬂ olan bir barda¤ı ayıralım.
• Bardakta kaç tane fasulye oldu¤unu çarpma iﬂlemiyle yazalım.
• 1. tablonun ilk satırını örnekteki gibi dolduralım.
• ‹kinci boﬂ barda¤ı ilk barda¤ın yanına koyalım.
• Tablonun 2. satırını dolduralım. 1. Tablo: S›f›r Fasulye
• Aynı iﬂlemleri 3. bardak için
Bardak Fasulye
Toplam
Sayısı
Sayısı Fasulye Sayısı
de yapal›m ve tabloyu
1
0
1x0=0
tamamlayal›m.
Toplam fasulye sayıları arasında
nasıl bir iliﬂki vardır? Bu iliﬂkiden
yararlanarak bir çarpma kuralı
bulabilir misiniz?
• Aynı adımları 2. tabloyu
kullanarak ve bardaklara birer
fasulye koyarak tekrarlay›n›z.
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2
3

2. Tablo: Bir Fasulye
Bardak Fasulye
Toplam
Sayısı
Sayısı Fasulye Sayısı
1
1
1x1=1
2
3

Bir do¤um gününe katılan 6 arkadaﬂtan her biri birer dilim pasta
yedi. Do¤um gününde toplam kaç dilim pasta yendi¤ini bulalım.
Yenilen pasta dilimlerini resimleyelim. 6 taba¤a birer dilim pasta
koyal›m.

1

+

1

+

1 +
1
+
1
6 tane 1, 6 eder.

+

1

=6

6 x 1 = 6 dilim
Do¤um gününde 6 dilim pasta yenildi.

4 x 1 iﬂlemini birim küplerle modelleyerek iﬂlemin sonucunu bulal›m.
Her birinde birer birim küp olan 4 grup oluﬂtural›m.

4 x 1= 4

4 tane 1, 4 eder.

1 sayısının çarpma
iﬂlemindeki etkisini fark
ettiniz mi ?

Sepetlerdeki oyuncaklar›n toplam say›s›n› bulal›m.

Her bir sepette;
1 x 0 = 0 oyuncak var.
3 sepette toplam;
3 x 0 = 0 oyuncak var.

0 sayısının çarpma
iﬂlemindeki etkisini
fark ettiniz mi ?
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1

Vazolardaki toplam çiçek sayısını gösteren bir çarpma iﬂlemi
yazınız.
2

Aﬂa¤›daki iﬂlemlerin sonuçlar›n› bulunuz.

a) 3 x 0 =
ç) 1x 1 =

b) 1 x 0 =
d) 7 x 1 =

c) 8 x 0 =
e) 5 x 1 =

3 Aﬂa¤›daki toplama iﬂlemlerini çarpma iﬂlemi olarak ifade ediniz.
Sonuçlar›n› bulunuz.
a) 1 + 1 = ......
...... x ...... = ......
c) 0 + 0 + 0 = ......
...... x ...... = ......
4
2x
1+
10 -

b) 1 + 1+ 1 + 1= ......
...... x ...... = ......
ç) 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = ......
...... x ...... = ......
Meryem Ö¤retmen tahtaya 3 tane
iﬂlem yazıyor.
‹ﬂlemlerden hangisinde “ “ yerine “0“
sayısı yazılırsa sonuç “0“ olur?

Ç.K.
78-79

126

Çarpanlar›n Yerlerini De¤iﬂtirelim
Kutulardaki ayran sayılarını
iki farklı çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.
‹ﬂlemlerinizi karﬂılaﬂtırarak
aralar›ndaki iliﬂkiyi açıklayınız.

Etkinlik
Boyayal›m, Bulal›m
Araç ve Gereç: iki farklı kareli kâ¤ıt, makas, boya kalemleri.
• Kareli kâ¤ıtta yukar›dan aﬂa¤›ya
6 satırdaki ikiﬂer kareyi maviye
boyayalım.
Mavi renkli kare sayısını veren çarpma
iﬂlemini yazınız.
• Daha sonra soldan sa¤a 2 satırdaki
alt›ﬂar kareyi kırmızıya boyayalım.
Kırmızı renkli kare sayısını veren
çarpma iﬂlemini yazınız.
• Kırmızı ve mavi bölgeleri kesip çıkaralım.
Bölgelerin büyüklüklerini, iﬂlemleri ve
sonuçlar›n› karﬂ›laﬂt›r›n›z.
Boyalı bölgeler kaçar kareden oluﬂmaktadır?
Aynı etkinli¤i 5 satırda dörder kare ve 4 satırda beﬂer kareyi
boyayarak tekrarlayınız.
‹ki etkinlik için de yaptı¤ınız çarpma iﬂlemlerini inceleyiniz.
‹ﬂlemlerdeki çarpanlar ve çarpım arasındaki iliﬂkiyi açıklayınız.
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Gruplardaki küp sayılarını veren çarpma iﬂlemlerini yazalım.
Sonuçlar› karﬂ›laﬂt›ral›m.

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
5 x 3 = 15
5 x 3 ve 3 x 5 iﬂlemlerinin
sonucu eﬂittir.

5 + 5 + 5 = 15
3 x 5 = 15
Çarpma iﬂleminde çarpanların
yerleri de¤iﬂse de sonuç
de¤iﬂmez.

1

....x....=.... ....x....=....

Kasalardaki elma sayılarını iki
farklı çarpma iﬂlemi yaparak
bulunuz. ‹ﬂlem sonuçlarını
karﬂılaﬂtırınız.

2

Uçurtmaların sayısını çarpma iﬂlemi yaparak
bulunuz. Aynı sonucu veren iki farklı çarpma
iﬂlemi daha yazınız.

3

Aﬂa¤›daki çarpma iﬂlemlerinde çarpanlar›n yerini de¤iﬂtiriniz.
‹ﬂlemlerdeki boﬂluklara uygun sayıları yazınız.
a) 2 x 7 = ......
b) 3 x 5 = ......
c) 1 x 8 = ......
...... x ...... = ......
...... x ...... = ......
...... x ...... = ......
Ç.K.
80-81
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10 ile Zihinden Çarpma
Simitçi amca, simitlerinin bir
kısmını sattı. Tezgâhında kaç
simit kaldı¤ını bulunuz.
Kalan simit sayısın› nasıl
buldunuz? Açıklayınız.

Etkinlik
Pullar› Sayal›m
Araç ve Gereç: sayma pulu.
• Sayma pullarımızla 1x 10 iﬂlemini modelleyelim.
Modelde kaç tane pul kullandınız?
• Modelimize aynı sayıda bir sıra daha pul ekleyelim.
Kullandı¤ınız toplam pul sayısını
çarpma iﬂlemi ile gösteriniz.
• Aynı adımları 9. sıraya gelene
kadar gerçekleﬂtirelim.
• Sonuçlar›m›z› yandaki gibi bir tabloya
yazal›m.
• Tamamlad›¤›m›z tabloyu inceleyelim.

Tablo: Pul Sayısı
S›ra
Say›sı

‹ﬂlem

1
2

1 x 10
2 x 10

Pul
Sayıs›
10

Tablodaki sıra sayısı ile pul sayısı
arasındaki iliﬂkiyi açıklayınız.
‹ﬂlemden yararlanarak kullanılan pul sayısını kolayca nasıl
bulabilece¤inizi tartıﬂınız.
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Onur’un bilgisayar masasında her
birinde 10 tane disk olan üç kutu vardır.
Onur’un toplam kaç diski oldu¤unu
zihinden bulalım.
1. Yöntem:

on

yirmi

otuz

Kutulardaki toplam disk sayısını
onar onar sayarak bulalım.

Onur’un üç kutuda toplam otuz diski vardır.
2. Yöntem:
Disk sayısını çarpma iﬂlemiyle bulalım.
10 + 10 + 10 = 30
3 x 10 = 30

10 ile çarpma yaparken
sonucu bulmak için çarptı¤ımız
sayının sa¤ına sıfır eklememiz
yeterli olur.

Onur’un toplam 30 diski vardır.

1

Ali’nin kütüphanesindeki 4 rafın her birinde 10 tane kitap vardır.
Kütüphanede toplam ....................... tane kitap vard›r.
Yukar›daki noktalı yere yaz›lmas› gereken say›y› zihinden bulunuz.

2

Yasemin her ay harçlı¤ından 10 TL biriktiriyor. Yasemin’in 7
ayın sonunda kaç lira biriktirece¤ini zihinden bulunuz.
Ç.K.
82-83
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Bir dalgıç denize daldı¤ında su altında birçok canlı ile karﬂılaﬂtı.
Bunlardan 7 tanesi denizatı idi. Palyaço balıklarının sayısı denizatlarının
sayısının 2 katıydı.
Dalgıcın, toplam kaç tane su altı canlısı
ile karﬂılaﬂtı¤ını bulalım.
Problemi Anlayal›m
Dalgıç denizat› sayısın›n 2 katı kadar palyaço bal›¤› ile karﬂılaﬂmıﬂtır.
7 tane denizat› oldu¤una göre toplam balık sayısını bulalım.
Plan Yapal›m
Denizatı ve balıkları sayılarına göre resimleyelim.

Problemi Çözelim
Denizatı sayısı 7’dir.
Palyaço balıkları yediﬂerli iki grup oluﬂturur.
Balık sayısı: 2 x 7 = 14
Denizatı ve balık sayısı: 14 + 7 = 21
Dalgıç toplam 21 su altı canlısı ile karﬂılaﬂmıﬂtır.
Kontrol Edelim
Palyaço bal›¤› sayısı, denizat› sayısının 2 katı oldu¤una göre;
7 + 7 = 14 tane palyaço bal›¤› vardır.
14
+ 7
21

palyaço bal›¤› sayısı
denizat› sayısı
toplam balık sayısı
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Çözümümüz do¤rudur.

2)

Resme uygun olarak çözümünde çarpma iﬂlemi yap›lan
bir problem kurunuz ve çözünüz.

Örnek Problem
Banu’nun 4 tavﬂanı var. Tavﬂanların her birine ikiﬂer adet havuç
da¤ıttı. Banu, tavﬂanlara toplam kaç havuç da¤ıtm›ﬂt›r?
3) Betül, oyuncakçıda be¤endi¤i 20 TL’lik oyunca¤ı almak için para
biriktiriyor. Her gün kumbarasına 3 TL koyuyor. 6 gün sonra
kumbarasındaki paraları sayıyor. Betül, 6 günde biriktirdi¤i para
ile be¤endi¤i oyunca¤ı alabilir mi? Açıklayınız.
4)

-

5
7

x

Yandaki verileri kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

3

5) Resimden yararlanarak bir öykü
yaz›n›z. Öyküde kulland›¤›n›z verilerle
bir problem kurunuz ve çözünüz.

6)

Ald›¤›m 3 deste bardaktan 7 tanesi k›r›ld›.
Kaç tane sa¤lam barda¤ımın kald›¤ın› bulunuz.
Ç.K.
84-85
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Resimde toplam kaç tane süt kutusu vardır? Çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.
S
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2
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Çarpma iﬂlemlerinin sonucu otobüslerdeki yolcu sayısın› veriyor.
Hangi renk otobüste daha çok yolcu vardır?

6x3

7x4

9x2

3

Çarpma iﬂleminde 0 ve 1’in etkisini açıklayınız.

4

Bakkal Melahat Hanım, satmak için 5 kutu çikolata açtı. Her
kutuda 9 tane çikolata var. Çikolataların 12 tanesini satarsa
geriye kaç tane çikolata kalır?

5

‹smet Bey, 7 tane 10 TL vererek arabasına yakıt aldı. ‹smet
Bey’in yakıt için kaç lira ödedi¤ini zihinden bulunuz.

6

Aﬂa¤›daki iﬂlemlerle ayn› sonucu veren birer çarpma iﬂlemi
daha yaz›n›z.
a) 1x 5

7

b) 2 x 7

Modellenen çarpma iﬂlemlerini yaz›n›z.
a)
b)
..... x ..... = .....

ç) 4 x 6

c) 9 x 3

..... x ..... = .....
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c)
..... x ..... = .....

Tangram
Tangram bir karenin parçaları olan 7
geometrik ﬂekilden oluﬂan bir zekâ oyunudur.
Bu geometrik ﬂekillerin farklı biçimlerde
bir araya gelmesiyle hayvan, insan ve
çeﬂitli nesneler oluﬂabilir.
Aﬂa¤›daki ﬂekiller, tangram›n üçgen ve
kare olan parçaları kullanılarak
oluﬂturulmuﬂtur. ﬁekiller hangi geometrik
ﬂekillerin birleﬂtirilmesi ile oluﬂturulmuﬂtur?
Siz de kendi tangram parçalarınızla verilen ﬂekilleri oluﬂturabilir
misiniz?
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

67 - 49 iﬂleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin yönteminizi
aç›klay›n›z.

2

Bir yemek tenceresinin alabilece¤i su miktar›n›
belirten ölçme hangisi olabilir? Açıklayınız.
A)

B)

10 kaﬂ›k
3

C)
10 kova

10 bardak

Bir oyuncakçıdaki bazı oyuncakların sayıları tabloda verilmiﬂtir.
Buna göre aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
Tablo: Oyuncaklar
Oyuncak

Sayısı
36

17

a) Araba sayısı bebek sayısından kaç
fazladır?
b) Arabalardan kaç tanesi satılırsa
geriye 24 tane araba kalır?
c) Araba ve bebek sayıları toplamı
tahminen kaçtır?

4

Metin 23 Nisan’da sınıfı süslemek için 24 tane kırmızı, 9 tane
mavi balon ﬂiﬂirdi. ﬁiﬂirdi¤i balonlardan 19 tanesi patladı. Geriye
kaç tane sa¤lam balon kaldı?

5

Panolardaki iﬂlemlerin sonucunu zihinden kontrol ediniz. Hangi
panodaki iﬂlem yanlıﬂtır? ‹ﬂaretleyiniz.
20 - 10 = 10

50 + 20 = 70
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5 x 10 = 15

6

Aﬂa¤›daki birim küplerin sayısını veren çarpma iﬂlemlerini iki
farkl› ﬂekilde yazınız.
a)
b)
c)
....... x ....... =
....... x ....... =

7

....... x ....... =
....... x ....... =

....... x ....... =
....... x ....... =

Verilen iﬂlemleri uygun resimlerle eﬂleﬂtiriniz. Hangi iﬂlem açıkta
kaldı?
5x0
4x1
5x3
4x4
4x5

8

9

Resimde verilen tabak
sayıları ile ilgili bir
problem kurunuz ve
çözünüz.

Tu¤çe ve kardeﬂi oyuncak ördeklerini le¤ende yüzdürecekler.
Tu¤çe 15 ﬂiﬂe su, kardeﬂi ise 12 ﬂiﬂe su taﬂ›yarak le¤eni
doldurdular. Le¤en kaç ﬂiﬂe su ile dolmuﬂtur?

Ç.K.
86-88
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BÖLME ‹ﬁLEM‹ VE
ÖLÇME

•Bölme
•Veri
•Nesne grafi¤i
•Mevsim
•Kilogram
•Örüntü

Bölme ‹ﬂlemini Tan›yorum
Eﬂit Paylaﬂ›m
Kampa giden 20 izci
beﬂerli gruplar hâlinde
ﬂarkı söylüyorlar.
‹zciler beﬂer kiﬂilik
kaç gruba ayrılmıﬂt›r?

Etkinlik
Çubuklar› Paylaﬂal›m
Araç ve Gereç: 15 sayma çubu¤u.
• Üçerli gruplara ayrılalım.
• 15 sayma çubu¤unu 3 kiﬂiye birer birer paylaﬂtıralım.
Herkese kaçar sayma çubu¤u düﬂtü? Sayılar eﬂit mi?
Sayma çubukları kaç gruba ayrıldı?
• ﬁimdi sayma çubuklarını beﬂerli gruplara ayıralım.
Kaç grup oluﬂturdunuz?
Grup sayısı ile gruplardaki çubuk sayılar› kaçtır?
Toplam çubuk sayısı ile gruplardaki çubuk say›s› arasındaki
iliﬂkiyi açıklayınız.

138

6 cevizi 2 kiﬂiye eﬂit olarak paylaﬂtıralım. Her birine kaçar ceviz
düﬂtü¤ünü bulalım.
Önce iki kiﬂiye birer ceviz verelim.
Sonra birer ceviz daha verelim.
Son olarak kalan iki cevizi de paylaﬂtıralım.
6 cevizi 2 kiﬂiye paylaﬂtırdı¤ımızda her birine üçer tane ceviz düﬂer.
Hasan ve ailesi 10 dilim ekme¤i akﬂam yeme¤inde eﬂit olarak
paylaﬂtı. Her biri ikiﬂer dilim ekmek yedi. Yemekte ekme¤i kaç kiﬂinin
paylaﬂt›¤›n› bulal›m.

1.

2.

3.

4.

5.

10 dilim ekmek, ikiﬂerli olarak 5 kiﬂiye paylaﬂtırılmıﬂtır.

1 Resimdeki meyve suları kutulara eﬂit
sayıda yerleﬂtirilecektir. Her kutuya
kaçar meyve suyu düﬂer?
2

Tepsideki 12 po¤aça bir grup ö¤renciye
eﬂit olarak paylaﬂtırılacaktır. Her birine üçer
po¤aça düﬂtü¤üne göre grupta kaç ö¤renci
vardır?
Ç.K.
90-91
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Çıkarma ‹ﬂleminden Bölme ‹ﬂlemine
Maymun her ö¤ün 2 muz yiyor. 10 muzu kaç ö¤ünde bitirir?

Etkinlik
Kalemleri Paylaﬂt›ral›m
Araç ve Gereç: 3 kalemlik, 1düzine kalem.
• Kalemli¤imizin bir tanesine dört kalem koyalım.
Geriye kaç kalem kaldı?
• Kalan kalemleri bitene kadar dörder dörder
boﬂ kalemliklere paylaﬂtırmaya devam edelim.
Her paylaﬂtırma sonunda kalan kalemlerinizin sayısında nasıl
bir de¤iﬂim oluyor?
Kaç tane kalemli¤e paylaﬂtırma yaptınız?
Kalemleri kaçar kaçar paylaﬂtırdınız?
Bu sayılar arasındaki iliﬂkiyi açıklayınız.
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Annem 8 tane yumurtayı tabaklara ikiﬂer ikiﬂer paylaﬂtırdı. Annemin
kaç tabak kullandı¤ını bulalım.
Tabak sayısını ardıﬂık çıkarma iﬂlemi yaparak bulabiliriz. 8’den
geriye ikiﬂer sayalım.

8
6
-2
-2
6yumurta kalır. 4 yumurta kalır.
1. paylaﬂtırma

2. paylaﬂtırma

4
2
- 2
-2
2 yumurta kalır.
0 yumurta kalır.
3. paylaﬂtırma

4. paylaﬂtırma

Annem paylaﬂtırmada 4 tabak kullanır.
Aynı sonucu çıkarma iﬂlemi yerine bölme iﬂlemi yaparak da bulabiliriz.
Toplam yumurta sayısı
1. paylaﬂtırma

2. paylaﬂtırma
3. paylaﬂtırma
4. paylaﬂtırma

-

8
‹ﬂlemi kısaca; - 8
0

Her bir tabaktaki yumurta sayısı
8 2
Tabak sayısı
2 1+ 1+ 1+ 1= 4
6
2
Ardıﬂık çıkarma iﬂleminin
4
kısa yolu bölme iﬂlemidir.
2
÷ veya
iﬂaretleri,
2
bölme iﬂleminin
2
iﬂaretleridir.
0
2
2 = 4 ﬂeklinde yapabiliriz.
4 veya 8
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Çalıﬂma odasını düzelten Melih, 15 kitabını 3 rafa eﬂit sayıda
olacak ﬂekilde diziyor. Melih’in her rafa kaç kitap dizdi¤ini bulalım.
Kitap sayısı

15 3
- 15 5
00

Raf sayısı

3 x 5 = 15

Bir raftaki kitap sayısı

Bölme ve çarpma iﬂlemleri
arasındaki iliﬂkiyi inceleyelim.

Melih raflara beﬂer tane
kitap dizmiﬂtir.

15 3=5

1

Perihan ve iki arkadaﬂı hafta sonu sinemaya gittiler. Sinema
bileti için toplam 18 TL ödediler. Bir bilet için kiﬂi baﬂı kaç
lira ödemiﬂlerdir?

2

3

5x3=15

Çiçekçi, 16 çiçe¤i dörder
dörder buket yapmak istiyor.
Çiçekçi, çiçeklerle kaç buket
yapar?
Verilen ardıﬂık çıkarma iﬂlemini bölme iﬂlemi olarak yazınız.
18
- 3
15

15
- 3
12

12
- 3
9

9
- 3
6

6
-3
3

1.
2.
3.
4.
5.
paylaﬂtırma paylaﬂtırma paylaﬂtırma paylaﬂtırma paylaﬂtırma

3
-3
0
6.
paylaﬂtırma
Ç.K.
92-93
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Say› Örüntüsü
Resimdeki binaların kapı numaralarını inceleyiniz.

3

7

5

Kapı numaraları arasındaki iliﬂkiyi fark ettiniz mi?
Kamyonetin arkasında kalan binanın numarasını tahmin edebilir
misiniz?

Etkinlik
Say›lar ve ‹liﬂkileri
Tablo: Sayılar
Araç ve Gereç: boya kalemi, cetvel. 1 2 3 4 5
• Tabloda sol üst köﬂeden sa¤
8 9 10
6 7
alt köﬂeye do¤ru bir çizgi çizelim. 11 12 13 14 15
• Çizginin geçti¤i sayıları defterimize 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
yazalım.
Bu sayılar arasında nasıl bir iliﬂki oldu¤unu açıklayınız.
• ﬁimdi de 3 ile 23 sayılarını birleﬂtiren düz bir çizgi çizelim.
Bu sayılar arasında bir iliﬂki var mıd›r? Açıklayınız.
Siz de sayılar arasında benzer çizgiler çizerek farklı iliﬂkiler
bulunuz. Buldu¤unuz iliﬂkileri arkadaﬂlarınızla paylaﬂınız.
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Cetvel üzerindeki çekirge her seferinde üçer santimetre ileriye
do¤ru zıplıyor.
Çekirgenin zıplayaca¤ı yerlerdeki eksik sayıları bulalım.

9

12

?

18

Çekirgenin zıplayaca¤ı sayıları bulmak
için 9’dan baﬂlayarak üçer üçer sayalım.
Sayılarımız 9, 12, 15, 18, 21ve 24 olur.
Cetveldeki eksik sayılarımız 15 ve 21’dir.

Kitaplar numaralanarak
belli bir kurala göre rafa
dizilmiﬂtir. Ancak aralarından
birkaç tanesi alınmıﬂtır.
Kaç numaralı kitapların
al›nd›¤›n› bulalım.

36

32

?

24

Belli bir kurala göre
dizilmiﬂ sayılar bir sayı
örüntüsü oluﬂturur.

28

24 16

12

4

Rafa dizilmiﬂ kitapların numaraları bir sayı örüntüsü oluﬂturuyor.
Bu örüntüdeki sayılar 36’dan baﬂlıyor ve dörder azalarak devam
ediyor.
O hâlde örüntüyü oluﬂturan kitap numaralar› 36, 32, 28, 24,
20, 16, 12, 8, 4 ﬂeklindedir.
Rafta 20 ve 8 numaralı kitaplar eksiktir.
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1 Aﬂa¤ıdaki sayı örüntülerini inceleyiniz. Bu örüntülerin kurallarını
defterinize yazınız.
a)
50

b)

60

55

38
40

40

65

70

34
40

36
40

32
40

2 Aﬂa¤ıda verilen örüntülerde “?“ yerine yazılması gereken sayıları
bulunuz.
a)
?
7
?
5

b)

9

24
28

13

17

?

16
12

20

?

c)
17
20

?
14

?
8

2

3 Üçer ritmik say›n›z. Söyledi¤iniz sayıları not ediniz. Bu sayıların
5 tanesini kullanarak bir örüntü oluﬂturunuz.
Ç.K.
34-35
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Aﬂa¤ıdaki sayılardan örüntü oluﬂturan dört tanesini seçiniz ve
sıralayınız. Örüntünün kuralını açıklayınız.
42

32
72

2

22
52

16 - 4 = 12
12 - 4 = 8
8 - 4 = 4
4 - 4 = 0

92

Tahtada yap›lan iﬂlem aﬂa¤›dakilerden
hangisidir?
A) 12 + 4
B) 16 x 4
C) 16 4

3

20
5 Yandaki iﬂlemin sonucu ile aynı olan iki farklı
bölme iﬂlemi yazınız.

4

Ercan 27 sayfalık kitabını her gün eﬂit sayıda sayfa okuyarak
3 günde bitirdi. Ercan kitabın 1 günde kaç sayfasını okumuﬂtur?

5

Araçlar›n üzerindeki say›lar›n oluﬂturdu¤u örüntüyü inceleyiniz.
Boﬂ kalan araçlara yazılacak sayıları bulunuz.
32

28

20

5

4

= 20

9

3

=

=

=

14

1

3

12

Sonuçlar do¤ru olacak ﬂekilde boﬂ
kutulara “ +, -, x veya “ iﬂaretlerini
yerleﬂtiriniz.
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Grafikler ve Ölçme
Nesne Grafi¤i
Yılmaz okul kermesinde
sataca¤ı ürünleri sergiledi.
Yılmaz’ın sergiledi¤i ürünler
kaç çeﬂittir?
Sergide en çok hangi ürün
vardır?

Su

Bisküvi

ﬁeker

Etkinlik
En Sevilen Renk
Araç ve Gereç: 4 farklı renkte el iﬂi kâ¤›d›, makas, dosya kâ¤›d›,
cetvel.
• Sınıfımızda üç grup oluﬂturalım. Aﬂa¤ıdaki aﬂamaları grup
olarak gerçekleﬂtirelim.
• Dört farklı renkte el iﬂi kâ¤ıdı alalım.
• Bir dosya kâ¤ıdını önce ikiye katlayalım. Kat yerini açmadan
tekrar ikiye katlayalım.
• Kâ¤ıdı açarak kat izlerini cetvel kullanarak çizelim.
• Elde etti¤imiz dört bölümün her birine el iﬂi kâ¤ıtların›n
renklerini yazalım.
• Her birimiz en sevdi¤imiz renkteki el iﬂi kâ¤ıdından bir çiçek
resmi keselim.
• Kesti¤imiz çiçekleri, dosya kâ¤›d›ndaki rengin yazılı oldu¤u
bölüme yapıﬂtıralım.
Her rengi kaçar kiﬂinin sevdi¤ini belirten bir tablo oluﬂturunuz.
Grubunuzda en sevilen renk hangisidir? Tablodan yararlanarak
açıklayınız.
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Müzik kulübü ö¤rencilerine hangi müzik aletini Tablo: Müzik Aletleri
çalabildikleri soruldu. Verilen cevaplara göre
Müzik
Kiﬂi
yandaki tablo oluﬂturuldu. Bu verileri nesne
Aleti
Sayısı
grafi¤inde gösterelim.
10
Tablodaki müzik aletlerini grafik çizelgesine
yerleﬂtirelim. Her müzik aletinin yanına o müzik
3
aletini çalan kiﬂi sayısı kadar renkli pul koyalım.
Grafik: Müzik Aletleri
Müzik Aletleri

6
5

0

Grafikte görülen
her nesne bir
veridir.

10

5
Kiﬂi Sayısı

Oluﬂturdu¤unuz
grafi¤e bir baﬂlık
yazmayı unutmayın›z.

Verileri neden tablo
veya grafik olarak
gösteriyoruz?
Tartıﬂınız.

Grafikte belirtilen kapların kaçar kâse su aldı¤ını bulalım.
Grafik: Kaç Kâse Su Al›r?

Kaplar

Çaydanl›k 3 kâse su al›yor.
Sürahi 6 kâse su al›yor.
Kova 11 kâse su al›yor.

0

5

Kâse Sayısı
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10

0

Futbol Voleybol Basketbol

Sporlar

Grafikte 2C sınıfı ö¤rencilerinin en sevdi¤i meyveler gösterilmiﬂtir.
Grafik: ...........................................................................................................
Meyveler

1

5

Grafik: Sevilen Sporlar

Kiﬂi Sayısı

Ça¤lar, arkadaﬂları arasında bir
araﬂtırma yaptı. Arkadaﬂlarına
hangi sporu sevdiklerini sordu. Elde
etti¤i verilerle yandaki nesne
grafi¤ini oluﬂturdu. Ça¤lar’ın
araﬂtırmasına kaç kiﬂinin katıldı¤ını
bulalım.
Ça¤lar’ın arkadaﬂlarından 4’ü
futbol, 2’si voleybol, 5’i basketbol
sporunu seviyor. Araﬂtırmaya toplam
11 kiﬂi katılmıﬂtır.

0

5
10
Kiﬂi Sayısı
a) Grafi¤e uygun bir baﬂlık yazınız.
b) Veri sayıları aynı olan meyveler hangileridir?
c) Kiraz sevenlerin sayısı elma sevenlerin sayısından kaç fazladır?
2

Bir ayda ﬁebnem 12, Fuat 4, Suat 7, Ayﬂegül 5 hikâye
kitabı okudu. Bu verileri kullanarak bir nesne grafi¤i oluﬂturunuz.
Ç.K.
97-98
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Gün, Hafta, Ay, Y›l ve Mevsimler
Firdevs bir gün boyunca yaptı¤ı
iﬂleri not etti. Firdevs’in günlük
yaptı¤ı iﬂlerin kaç saat sürdü¤ünü
bulunuz.
Siz de bir günde neler
yaptı¤ınızı arkadaﬂlarınızla
paylaﬂınız.

9 Mayıs 201 4
Cuma

Bir gün boyunca
yaptıklarım :
10 saat uyudum.
6 saat okuldaydım.
2 saat yemek yedim.
3 saat ders çalıﬂtım.
2 saat televizyon izledim
ve oyun oynadım.
1 saati de di¤er iﬂlere ayırdım.

Etkinlik
OCAK 2014
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz

Do¤um Günü Grafi¤i
Araç ve Gereç: takvim.
• Sınıf takvimini inceleyerek ayların
isimlerini yazı tahtasına yan yana yazalım.
Kaç farklı ay adı yazdınız?
• Tahtada yazılı ilk ayda kimlerin do¤du¤unu
soralım. Parmak kaldıran ö¤rencilerin sayısını
ilk ay›n adının altına yazalım.
• Aynı iﬂlemi tüm aylar için tekrarlayalım.
• Bu verileri kullanarak bir nesne grafi¤i
oluﬂturalım.
• Oluﬂturdu¤umuz nesne grafi¤ini inceleyelim.
Hangi ayda do¤anların sayısı109
en fazladır?
Haziran ayında kaç kiﬂi do¤muﬂtur?
Mart ve temmuz aylarında do¤anların
sayılarını karﬂılaﬂtırınız.
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6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

4 5
11 12
18 19
25 26

ﬁUBAT 2014
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28

MART 2014
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

N‹SAN 2014
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
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

Takvimi inceleyerek aﬂa¤ıdaki noktal› yerleri uygun ifadelerle
dolduralım.
HAZ‹RAN 2014
Pazartesi

Salı

Çarﬂamba Perﬂembe

Cuma

Cumartesi Pazar
1

2

3

4

5

6

7
ziyaret

8

9

10

11

12

13

14
do¤a gezisi

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

19
26

30

“Bugün günlerden 6 Haziran Cuma’dır. ‹ki gün sonra, ...................................
günü babaannemi ziyarete gidece¤iz. Ziyaretten bir hafta sonra,
............................... Haziran Cumartesi günü ................................... etkinli¤ine
katılaca¤ım. Do¤um günüm ise ....................................... tarihindedir. Do¤um
günümü kutlamama daha .................... gün var.”

ocak
mart
may›s
temmuz
a¤ustos
ekim
aral›k

‹ki elimizi yumruk yaptı¤ımızda,
parmaklarımızın tümsekleri
31gün, çukurları ise 30 gün
süren ayları gösterir. ﬁubat
ayı 28 gündür. ﬁubat ayı dört
yılda bir 29 gün sürer.

eylül
kas›m

ﬂubat
nisan
haziran

Takvimde verilenlere göre boﬂlukları dolduralım.
“Bugün günlerden 6 Haziran Cuma’dır. ‹ki gün sonra, pazar günü
babaannemi ziyarete gidece¤iz. Ziyaretten bir hafta sonra, 15 Haziran
Pazar günü do¤a gezisi etkinli¤ine katılaca¤ım. Do¤um günüm ise 19
Haziran tarihindedir. Do¤um günümü kutlamama daha 13 gün var.“
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Yanda verilen 2014 A¤ustos ayına
ait takvimde hangi tarihlerin cumaya
rastladı¤ını yazalım. Sayılar arasındaki
örüntüyü inceleyerek 1 haftada kaç gün
oldu¤unu bulalım. Takvime göre ayın
2, 9, 16, 23 ve 30. günü cumaya
rastlıyor. Ardıﬂık iki cuma günü arasındaki
süre 1 haftadır.
2
9
16
23
30
7gün

7gün

7gün

7gün

Örüntüye göre 1 hafta 7 gündür.

A¤ustos-2014
Pt.

Salı

Ça.

Pﬂ.

Ct.

Pa.

1

2

3

Cu.

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

4

Bir ayda 4 hafta
vardır. Bir yıl ise 52
haftadan oluﬂur.

Etkinlik
Mevsimleri Ö¤reniyorum
Araç ve Gereç: kırmızı, yeﬂil, sarı ve beyaz fon kartonu, boya
kalemi.
• Sınıfımızda 4 gruba ayrılalım. Grup arkadaﬂlarımızla aﬂa¤ıdaki
aﬂamaları uygulayalım.
• Her gruba farklı renkteki fon kartonlarından birini seçtirelim.
Gruplara “Kırmızı, Yeﬂil, Sarı ve Beyaz“ isimlerini verelim.
• Grup arkadaﬂlarımızla kartonların üzerine aﬂa¤ıdaki ay isimlerini
yazalım.
Beyaz Grup
Aralık, Ocak, ﬁubat
Yeﬂil Grup
Mart, Nisan, Mayıs
Kırmızı Grup
Haziran, Temmuz, A¤ustos
Sarı Grup
Eylül, Ekim, Kasım
Her kartonda kaçar ay ismi vardır?
Gruplar›n hangi mevsimi gösterdi¤ini söyleyiniz.
Fon kartonunuzda yazılı aylarda yaﬂanan ortak do¤a özelliklerini
tartıﬂınız. Kartonlara bu özellikleri yansıtan resimler yap›p
s›n›f panosuna as›n›z.
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Okullarımızın hangi mevsimde açıl›p hangi mevsimde kapandı¤ını
bulalım.
Okullarımız her yılın eylül ayında açılır. Eylül ayı sonbahar
mevsimindedir. Okullarımızın kapandı¤ı ay ise hazirandır. Haziran ayı
yaz mevsimindedir.
Bir yılda 4 mevsim vardır. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar, kıﬂtır.
Mevsimlerin yer aldı¤ı aylar ﬂunlard›r:
‹lkbahar: Mart, Nisan, Mayıs

Yaz: Haziran, Temmuz, A¤ustos

Sonbahar: Eylül, Ekim, Kasım

Kıﬂ: Aralık, Ocak, ﬁubat

1 11 Haziran tarihi salı gününe geldi¤ine göre 17 Haziran
hangi güne gelir?
2

Yandaki takvime göre aﬂa¤›daki
soruları cevaplayınız.
a) ﬁubat ayında kaç gün vardır?
b) Üçüncü haftadaki salı gününün
tarihi nedir?

ﬁubat-2014
Pt.

Salı

Ça.

Pﬂ.

Cu.

Ct.

Pa.

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

3 Bir pastörize süt kutusunun üzerinde aﬂa¤ıdaki bilgiler yazılıdır.
Üretim Tarihi
Son Kullanma Tarihi

: 1Ocak 2014
: 1Haziran 2014

Süt üretim tarihinden itibaren kaç ay içinde tüketilmelidir?
Ç.K.
99-101

153

Problem Çözelim ve Kural›m
1) Duygu, yaz tatilinin 3 haftasını dedesinin
yanında geçirecektir. Gidiﬂ için
5 Temmuz tarihli tren bileti almayı
planlıyor. Duygu’nun dönüﬂ biletinin
tarihi ne olmalıdır?

Problemi Anlayalım
Duygu’nun dedesinin yanına gidiﬂ tarihi ile kalaca¤ı hafta sayısını
biliyoruz. Verileri kullanarak dönüﬂ tarihini bulalım.
Plan Yapalım
3 hafta sonraki tarihi, örüntü kullanarak bulalım.
Problemi Çözelim
7 gün
5 Temmuz

7 gün
12 Temmuz

1. hafta

7 gün

19 Temmuz

2. hafta

26 Temmuz
3. hafta

Duygu, dönüﬂ biletini 26 Temmuz gününe almalıdır.

Kontrol Edelim
26 Temmuz ile 5 Temmuz tarihleri arasında 21 gün vardır.
1hafta 7 gün oldu¤una göre 3 haftada 7 + 7 + 7 = 21 gün
vardır. Çözümümüz do¤rudur.
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2) Yandaki takvimden yararlanarak
bir problem kurunuz ve çözünüz.
Örnek Problem
Sema her cumartesi, halk oyunları
kursuna gidiyor. Sema, mart ayı boyunca
halk oyunları kursuna kaç kez gitmiﬂtir?

Mart-2014
Pﬂ.

Cu.

Ct.

Pa.

1

2

Salı

Ça.

7

8

4

6

9

5
12

13

14

15

16

10 11

19

20

21

22

23

17 18

26

27

28

29

30

24 25

Pt.

3

31

3) Ö¤retmenimiz sa¤lıklı büyümemiz ve geliﬂmemiz için düzenli uykunun
önemini anlattı. Ben de ö¤retmenimin uyarısıyla her akﬂam dokuzda
uyuyup sabah yedide kalkıyorum. Her gün kaç saatimi uykuda
geçiriyorum?
4) Göçmen kuﬂlar ekim ayında havaların
so¤umasıyla güneye göç ederler. Mart ayında
geri dönen göçmen kuﬂlar kaç aylarını güneyde
geçirmiﬂ olurlar?
5) Resimde verilen bilgilerle bir problem
kurunuz ve çözünüz.
Bugün 12
Haziran

29 Haziran Tarihinde
Sahneleniyor

6) Dünya, Güneﬂ etraf›nda 1 y›lda bir tam tur at›yor. Dünya, Güneﬂ
etraf›nda bir tam tur att›¤›nda kaç ay geçmiﬂ olur?
7) Bir yılın 13 haftasını yurt dıﬂında geçiren Ahmet Bey, yılın kaç
haftasını yurt içinde geçirir?
Ç.K.
102
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Tartma Yapal›m

Resmi inceleyerek aslan ve farenin tahteravallideki duruﬂlarını
anlatınız.
Fare neden yukarıda olabilir?

Etkinlik
Market
Araç ve Gereç: 2 adet fon kartonu, boya kalemleri, dosya
kâ¤ıdı, bant.
•
•
•
•

Markette tartarak ve taneyle satılan 20 ürün listeleyelim.
Listeledi¤imiz ürünlerin her birinin resmini çizelim.
Yazı tahtasına 2 tane fon kartonunu yapıﬂtıralım.
Tartarak satın alabilece¤imiz ürünlerin
resimlerini kartonlardan birine yapıﬂtıralım.
• Tane ile satın alabilece¤imiz ürünlerin
resimlerini de di¤erine yapıﬂtıralım.
Tartarak satın alabilece¤imiz kaç ürün vardır?
Tane ile satın alabilece¤imiz kaç ürün vardır?
Bazı ürünleri neden tartarak satın aldı¤ınızı açıklayınız.
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Aﬂa¤ıdaki ürünlerden tartarak satın aldıklarımızı belirleyelim.

Havuç, patates ve so¤anı kilogram ile
tartarak satın alırız. Ekmek, çikolata
ve ﬂekeri ise tane ile satın alırız.

Tartma yaparken ölçme
birimi olarak kilogram
kullanılır.

Resimdeki karpuzun kaç kilogram
geldi¤ini açıklayalım.
Terazi dengede oldu¤una göre karpuz
1+ 1+ 1= 3 kilogram gelmiﬂtir.

1 Aﬂa¤ıdaki ürünlerden hangileri kilogram ile satın alınır? ‹ﬂaretleyiniz.

2 Kilogramla satın alabilece¤iniz
5 tane ürün ismi yazınız.

Kilogram olmasaydı nasıl
zorluklar yaﬂanabilirdi?

Ç.K.
103-104
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Problem Çözelim ve Kural›m
1)
Annem 72 kilogramdır.
8 kilogram zayıfladı¤ında
kaç kilogram
olacaktır?

Öykü’nün sordu¤u problemi çözelim.

Öykü’nün annesi 72 kilogram iken 8 kilogram zayıflıyor. Annesinin
zayıfladıktan sonra kaç kilogram oldu¤unu bulalım.

Öykü’nün annesi zayıfladı¤ına göre kilosu azalmıﬂtır. 72 kilogramdan
8 kilogramı çıkararak problemin çözümüne ulaﬂabiliriz.
Problemi Çözelim
Planımıza uygun olarak çıkarma iﬂlemini yapalım.
72 - 8 = 64 kilogram olur.
Öykü’nün annesi 8 kilogram zayıfladı¤ında 64 kilogram gelir.
Kontrol Edelim
Öykü’nün annesi 8 kilogram zayıfladıktan sonra 64 kilogram
geliyor. Zayıflamadan önceki kilosunu, 64 ile 8’i toplayarak
bulabiliriz.
64 + 8 = 72 kilogram
Çözümümüz do¤rudur.
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2) Resimde verilen bilgilere
göre bir problem kurunuz
ve çözünüz.
Örnek Problem
4 kilogram elma alan bir
kiﬂi kaç lira ödeme yapar?

L
3T

4 TL

2 TL

3) Okul yemekhanesinde kullanılmak üzere 20 kilogram so¤an alındı.
Her gün 4 kilogram kullanılırsa so¤an kaç gün sonra biter?
4) Evimiz boyanırken her bir odası için
3 kilogram boya harcandı. Evimizde
boya yapılan 5 oda oldu¤una göre
toplam kaç kilogram boya kullanılmıﬂtır?
5) Verilen bilgilere göre bir problem kurunuz ve çözünüz.
38
kilogram

31
kilogram

30
kilogram

6) Ahmet Kaan 14 kilogram, kardeﬂi
Zeynep ise 4 kilogramdır. Ahmet
Kaan, Zeynep’ten kaç kilogram
fazladır?
Ç.K.
105
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1

Aﬂa¤ıdaki nesne grafi¤ini inceleyiniz. Soruları grafi¤e göre
cevaplayınız.

Ürünler

Grafik: Pazar Alıﬂveriﬂi

0

5
Ürünlerin Kilogramı

10

a) Hangi ürünün kilogramı daha fazladır?
b) Karpuz kirazdan kaç kilogram fazladır?
c) Üç ürünün de konuldu¤u bir file kaç kilogram gelir?
2

Van ile ‹zmir arasında otobüsle yolculuk 24 saat sürüyor.
Mahmut 31 Aralık günü Van’dan ‹zmir’e do¤ru otobüsle yola
çıkıyor. Mahmut hangi tarihte ‹zmir’e varır?

3
UN

4

MAYIS 2014
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18

Yandaki resimde verilenleri
kullanarak bir problem kurunuz
18 TL
ve çözünüz.
Yandaki takvimi kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
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1

Resimde görülen zeytinya¤ı tenekeleri kolilere
konularak taﬂınacaktır.
Aﬂa¤ıdaki kolilerin en fazla kaç kilogram
taﬂ›yabilece¤i altlar›nda yazmaktad›r. Her koliyle
kaç teneke zeytinya¤› taﬂ›yabilece¤inizi bulunuz.

5 kilogram

15 kilogram
............ teneke

20 kilogram
............ teneke
2

c)

b)

a)

10 kilogram
............ teneke

Bakkal Mesut amcan›n bir günde satt›¤› ürünler nesne grafi¤inde
verilmiﬂtir. Sat›lan süt ve yumurta say›lar› aras›ndaki fark kaçt›r?
Grafik: Sat›lan Ürünler

Ürünler

SÜT

0

3

EK‹M 2014
Pt Sa Ça Pe Cu Ct Pz
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

5

10

Takvime göre aﬂa¤ıdaki sorular› cevaplay›n›z.
a) 12 Ekim haftanın hangi günüdür?
b) Ekim ay›nda kaç gün vard›r?
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4

Yandaki resimde verilen
verilerle bir problem kurunuz
ve çözünüz.

12 kilogram

5

6

7

Tablo: Kitaplar›m
Aylar

Okudu¤um
Kitap Say›s›

Aral›k

3

Ocak

7

ﬁubat

5

Kemal’in kıﬂ mevsimi boyunca
okudu¤u kitap sayıları tabloda
verilmiﬂtir. Tabloya göre bir nesne
grafi¤i oluﬂturunuz.

Kural›n› sizin belirleyece¤iniz bir say› örüntüsü tasarlay›n›z.
Örüntüdeki say›lar› s›ras›yla bal›klar›n üzerine yaz›n›z.

Bir yıldaki ay sayısı ile mevsim sayısının
toplamıyım. Acaba ben hangi sayıyım?

Ç.K.
106-108
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ÇIKARMA VE
ÇARPMA ‹ﬁLEMLER‹

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?
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Ç›karma ‹ﬂlemi Yap›yorum
Onluk Bozarak Ç›karma ‹ﬂlemi

Etkinlik
Ç›karma Cetveli Yapal›m
Araç ve Gereç: karton, cetvel, makas.
• Kartondan 20 santimetreden daha uzun iki eﬂ ﬂerit keselim.
• ﬁeritlerimizi 0’dan 20’ye kadar birer santimetre aralıklarla
iﬂaretleyelim.
• ‹ﬂaretledi¤imiz yerlere karﬂılık gelen sayıları yazalım.
• 20 - 14 iﬂlemini cetvellerimizi kullanarak yapalım.
• Cetvellerimizdeki 20 ve 14 sayılarını resimdeki gibi hizalayalım.
0
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8
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20

20 - 14 iﬂleminin sonucunu cetvellerden yararlanarak
söyleyebilir misiniz?
‹ﬂlemi cetvel kullanmadan yaparak sonuçlarınızı karﬂılaﬂtırınız.
Benzer bir iﬂlem yazarak etkinli¤i tekrarlayınız.
‹ﬂlemleri cetvel kullanarak nasıl yaptı¤ınızı yazarak
açıklayınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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1 Küçük da¤cılar 90 metreye tırmanmayı hedefliyorlar.
65. metrede mola veren da¤cıların hedefe ulaﬂmalarına kaç
metre kalmıﬂtır?
2

3

Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemleri yaparak boﬂ kutuları doldurunuz.
a) 55
19
-

b) 32
8
-

c) 60
42
-

ç) 71- 36 =

d) 48 - 29 =

e) 63 - 25 =

‹ﬂlemleri yaparak sonuçları aynı renkteki boﬂ kutulara yazınız.
43
75
26 çıkar
51

17

82

4

Tablo: Para Üstü
Ürünler

Fiyat

Birinci Ürün

45 TL

‹kinci Ürün

27 TL

Üçüncü Ürün

81 TL

Dördüncü Ürün

72 TL

Ödenen Para

Para Üstü
15 TL

Tabloda dört ürünün fiyatları ve ödenen paralar verilmiﬂtir.
Alınması gereken para üstlerini hesaplayarak tabloya yazınız.
65

Zihinden Ç›karal›m ve Tahmin Edelim

Etkinlik
Dönme Dolap
Araç ve Gereç: boya kalemi.
• Dönme dolabın salıncakları üzerinde çıkarma iﬂlemleri
verilmiﬂtir. Bu iﬂlemleri zihinden yapalım.
• Sonucu 30 olan salıncakları boyayalım.

70 - 20
60 - 40

40 - 10
30

60 - 30

80 - 40

90 - 50

80 - 50
90 - 70

Aynı iﬂlemleri hesap makinesi ile yaparak kontrol ediniz.
Hangi durumlarda zihinden iﬂlem yapmayı tercih edersiniz?
Açıklayınız.
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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1

Sakız kutusundaki 74 tane sakızın 39 tanesi satıldı. Kutuda
kalan sakız sayısını tahmin ediniz.

2

ﬁemalarda verilen iﬂlemleri zihinden yaparak yuvarlakları
örnekteki gibi doldurunuz.
a)

10 eksi¤i

40

40 eksi¤i

90

3

20 fazlası

‹brahim yaptı¤ı çıkarma iﬂleminin sonucunu 40 olarak tahmin
etti. ‹brahim’in tahmini, aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerin hangisinin sonucuna
en yakındır?
71 - 27

59 - 41

Aﬂa¤ıdaki saymayı zihinden iﬂlem yaparak tamamlayınız.
90
90

5

20

30 fazlası

92 - 88

4

50 eksi¤i

40 fazlası

30
50

b)

80
80

70
70

.........

50
50

40
40

.........

20
20

Aﬂa¤ıdaki çıkarma iﬂlemlerinin sonucunu önce tahmin ederek
mavi kutuya yazınız. Sonra iﬂlemi yaparak tahmininizle karﬂılaﬂtırınız.
Sonuç Tahmin
a) 67 - 14 =

Sonuç Tahmin
b) 93 - 42 =

67

Ç›karma ‹ﬂleminde Verilmeyeni Bulal›m

Etkinlik
Yi¤itcan’›n Oyuncaklar›
• Yi¤itcan en sevdi¤i oyunca¤ına ulaﬂmak istiyor. Bunun için
iﬂlemlerdeki verilmeyen sayıyı buluyor. Sayının bulundu¤u
yola devam ediyor.
77

Yi¤itcan’›n en sevdi¤i
oyuncak hangisidir?

-

49

51

20

59

68

49
-

18

-

29

10

- 59
13

51

17

19

72

66

Çıkarma iﬂlemlerindeki verilmeyen sayıları nasıl buldu¤unuzu
açıklayınız.
68

1

Yaramaz fareler iﬂlemlerdeki baz› say›lar› kemirmiﬂ. Bu say›lar›
bulabilir misiniz?
18 -6 = 9
12 -

10 - 10 =

= 16

=4
-33 = 56

12 -

17 -

=6

=3

- 11 = 5

2 Banu cüzdanındaki 64 TL ile markete gitti. Marketten çıktı¤ında
cüzdanında 38 TL parası vardı. Banu markette kaç lira harcamıﬂtır?
3 Çıkarma iﬂlemlerindeki kutucukları uygun sayılarla doldurunuz.

4

- 26 = 16

24 -

= 16

- 12 = 28

51 -

= 12

38
38

14
14

.....
......

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

24

45’ten hangi sayıları çıkarırsak
pembe bölümdeki sayıları elde ederiz?
Sayıları bularak noktalı yerlere yazınız.

40
40
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Tablo: Bayram Harçlı¤ı
Günler

Biriken Para (TL)

1. Gün

11

2. Gün

8

3. Gün

13

Aysu’nun bayramda üç gün boyunca
topladı¤ı harçlıklar tabloda verilmiﬂtir.
Tabloya göre çıkarma iﬂlemi
yapaca¤ınız bir problem kurunuz ve
çözünüz.

2)
4 TL

3 TL

Resimdeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

Seyfi Usta parka döﬂeyece¤i
karolar için 50 kutu karo sipariﬂ
etti. Bunlardan 23 kutusunu
döﬂedi. Geriye kaç kutu karo
kaldı?

3)

4)

Top sepetinde 92 top vardır.
Toplardan 27’si mavi, 18’i
kırmızı geri kalanlar ise sarı
renktedir. Sepette kaç sarı
top vardır?

70

S›v›lar› Ölçelim

Etkinlik
Kim Hakl›d›r?
Araç ve Gereç: tencere,
kova, bardak.
• Kerem ve Zeynep
bahçelerine yeni diktikleri
çiçekleri sulayacaklar.
• Kerem 1 kova su, Zeynep
ise 1tencere su taﬂıyor.
• ‹kisi de di¤erinden daha
fazla su taﬂıdı¤ını söylüyor.
Evinizdeki bir tencere ve kovanın kaçar bardak su aldı¤ını
ölçünüz.
Ölçme sonuçlarına göre noktal› yerleri tamamlayınız.
Kova ............... bardak su alır.
Tencere ............... bardak su alır.
Kova mı, tencere mi daha fazla su alır? ...............
Kimin söyledikleri do¤rudur? Zeynep’in mi, Kerem’in mi? ...............

1

25 bardak su alan bir pet ﬂiﬂede 18 bardak su kalmıﬂtır. ﬁiﬂeden
kaç bardak su kullanılmıﬂtır?
71

2

Aﬂa¤ıdaki kapların aldı¤ı sıvı miktar›n› ölçmek istiyoruz. Birim
olarak bardak veya kaﬂıktan hangisini kullanmak daha uygundur?
a)

b)

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

c)

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

3 Tablodaki kapların
alabilece¤i su miktarını
düﬂününüz. Sonuçlarınızı
“1bardaktan az“ veya
“1bardaktan fazla“
ﬂeklinde ifade ederek
tabloya iﬂaretleyiniz.

ç)

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

Tablo: Kaplar
Kaplar

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

1 Bardaktan 1 Bardaktan
Az
Fazla

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? Neredeyim?
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. En zor ö¤rendi¤iniz konu hangisiydi? Neden?
..................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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Çarpma ‹ﬂlemini Tan›yal›m
Çarpma ‹ﬂlemini Ö¤reniyorum

Etkinlik
‹ﬂlemleri Resimleyelim
• Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemi ve nasıl resimlendi¤ini inceleyelim.
4 x 3 = 12

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri de siz resimleyiniz.
3x3=9

2 x 5 = 10

Resimlerken nelere dikkat ettiniz? ‹ﬂlem ile resimler arasındaki
iliﬂkiyi açıklayınız.
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1

Sonuçları aynı olan iﬂlemleri örnekteki gibi eﬂleﬂtiriniz.
3x3

4+4+4+4

2x3

5+5+5+5

4x5
3+3+3
5x2
2+2+2+2+2
4x4
2

Toplam mantar sayısını veren toplama ve çarpma iﬂlemini
yazınız.

+

+
=

x
3

=

‹zcilik kulübü ö¤rencileri kamp yapıyorlar. Kampta her çadırda
2 kiﬂi kalıyor. Kamptaki toplam izci sayısını veren çarpma
iﬂlemini yazınız.
....... x ....... = .......
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2, 3, 4 ve 5 ile Çarpal›m

Etkinlik
Tarçın’ın Kemikleri
Araç ve Gereç: boya kalemleri.
• Aﬂa¤ıdaki metni okuyalım.
Tarçın kemik yemeyi çok sever. Karnı
doydu¤unda da artan kemikleri bahçede açtı¤ı çukurlara saklar.
Tarçın bahçede tam 5 tane çukur açmıﬂ. Her çukura da üçer
tane kemik koymuﬂ.
• Tarçın çukurlara toplam kaç tane kemik koydu¤unu sayamıyor.
Çukurları ve kemikleri resimleyerek ona yardımcı olalım.
Örnek:

Tarçın toplam kaç tane kemik saklamıﬂ?
Bu sayıyı çarpma iﬂlemi yaparak nasıl bulabilirsiniz? ‹ﬂlemi nasıl
yaptı¤ınızı anlatınız.
............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..............................................................................................................................
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1 An›l saklambaç oynarken ebe oldu. Arkadaﬂları da çadırların
içine saklandı. Resimdeki çarpma iﬂlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
Sonucun yazılı oldu¤u çadırın içinde kimin saklandı¤ını altına
yazınız. Çadırları çarpma iﬂlemleri ile aynı renge boyayınız.

32
Fatih

Fatih
Yeliz
Samim
Harun
Firdevs
Feyza

10
.......................

:
:
:
:
:
:

8
7
4
5
9
9

x
x
x
x
x
x

4
3
5
2
3
5

20
45
.......................

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

21

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

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

3

Aﬂa¤ıdaki çarpma iﬂlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 9 x 2 =

b) 9 x 3 =

c) 6 x 4 =

ç)

d)

e)

8
x 5

7
x 3

8
x 4

1paket deterjan 4 TL’ye satılmaktadır. Buna göre tabloyu
tamamlayınız.
Tablo: Deterjan

Ücret
(TL)
4

1

2

4

8

4

7

3

Kayıklardaki toplam fare sayısını toplama ve çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.

............. + ............. + ............. + ............. = .............
............. x ............. = .............
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1 ve 0’›n Hikâyesi

Etkinlik
Bir Çarpma Oyunu
Araç ve Gereç: karton, makas.
• 10 tane eﬂ kart hazırlayalım.
• Kartların bir yüzüne sırasıyla aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri yazalım.
1 x 1, 1x 2, 1x 3, 1x 4, 1x 5
1x 2
0 x 1, 0 x 2, 0 x 3, 0 x 4, 0 x 5
• Di¤er yüzüne çarpımları örnekteki
gibi resimleyelim.

0x4

Bu kartları kullanarak oynayaca¤ınız bir çarpma oyunu tasarlayınız.
Arkadaﬂlarınıza oyunun nasıl oynanaca¤ını anlatan bir sunum
hazırlayınız.
Oyunu arkadaﬂlarınızla oynayınız.

Arkadaﬂlarınızın sunumlarını izlerken aﬂa¤ıdaki formu doldurarak
de¤erlendiriniz.
Evet Hayır

Grubun Adı: ...........................................
1. Kartlarda görülen iﬂlemler ve resimlemeler
do¤rudur.
2. Hazırlanan oyunun kuralları açık ve anlaﬂılırdır.
3. Oyun, grup hâlinde zevkle oynanabilir.
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1

ﬁemalarda verilen iﬂlemleri yaparak boﬂ kutucukları doldurunuz.
a)
b)
7

1

5

X

0

X

1

4

X

c)

9

X

ç)

1

1

X

1
X

0

0

X

X

2 Aﬂa¤›daki iﬂlemleri yap›n›z. Sonuçlarla eﬂleﬂen anahtar ve kilitlerin
bulundu¤u kutular› ayn› renge boyay›n›z.

1x1

2x1

3x1

7x1

10 x 1

6x0

5x1

9x1

8x1

4x1

10

5

0

7

2
9

1

3
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4
8

Çarpanlar›n Yerlerini De¤iﬂtirelim

Etkinlik
Çarp›m Tablosu
Araç ve Gereç: boya kalemleri.

x

1

2

3

4

5

4

5

1

• 1’den 5’e kadar olan sayılar için
yandaki gibi bir çarpım tablosunu
hazırlayalım.

2

• 1’in yanındaki satırı birer ritmik
sayarak tamamlayal›m.

5

• 2’nin yanındaki satırı ikiﬂer ritmik
sayarak tamamlayal›m.

x

1

2

3

1

1

2

3

• Benzer ﬂekilde 3, 4 ve 5’in
yanındaki satırları da üçer,
dörder ve beﬂer sayarak
tamamlayal›m.

2

2

4

3
4

3
4

Örnekteki 3 x 4 = 12 iﬂleminin
nasıl yapıldı¤ını inceleyerek
4 x 3 iﬂleminin sonucunu
tabloda bulunuz ve boyayınız.
Benzer ﬂekilde 2 x 5 ve
5 x 2 iﬂlemlerinin sonuçlarını
farklı bir renkle boyayınız.

5

çarpan
x

1

2

3

1

1

2

3

2

2

4

3

Etkinli¤i, çarpanlarının yerleri çarpan 4
de¤iﬂen her çarpma iﬂlemi için
5
tekrarlayınız.
Aynı renge boyadı¤ınız iﬂlemlerin
çarpan ve çarpım iliﬂkisini açıklayınız.
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4

5

12
......

çarpım
(3x4=12)

1

Resimlerdeki ﬂemsiye sayılarını veren toplama ve çarpma iﬂlemlerini
yazınız.
..... + ..... + ..... + ..... = .....
..... x ..... = .....
..... + ..... = .....
..... x ..... = .....

2

Akvaryumların içlerine verilen iﬂlemlere uygun sayıda balıklar
çiziniz.
a)

3

2x3

b)

3x2

Yıldızları, verilen iﬂleme uygun ﬂekilde örnekteki gibi boyayınız.
‹ﬂlemlerin sonuçlarını karﬂılaﬂtırınız.
4x3

3x4

3 x 4 = ..........

4 x 3 = ..........
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10 ile Zihinden Çarpma

Etkinlik
Soral›m, Cevaplayal›m
• Resimleri inceleyelim. Verileri kullanarak cevabında 10 ile
çarpma iﬂlemi yapılan birer soru yazalım.
2 balık var.

Balıkların onar yavrusu oldu.

4 sincap var.

Sincaplar onar ceviz topladı.

Soru
........................................................................
........................................................................
‹ﬂlem
.......................................................................
........................................................................

Soru
........................................................................
........................................................................
‹ﬂlem
.......................................................................
........................................................................

Yaptı¤ınız iﬂlemleri resimleyiniz. ‹ﬂlem sonucunun zihinden
nasıl bulunaca¤ını açıklayınız.
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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1

Bir uçaktaki biletleri satılan
koltuklar resimde görülmektedir.
Biletleri satılan koltuk sayısını
çarpma iﬂlemi ile bulunuz.

2

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerde verilmeyen çarpanları zihinden bulunuz.
a) 1 x

c)

= 10

b) 4 x 10 =

3

4

x 3 = 30

ç) 10 x

=0

Çarpma iﬂlemlerini yaparak sonuçları balonlara yazınız. Sayılar
arasındaki iliﬂkiyi açıklayınız.

10

......

......

......

......

......

10 x 1

10 x 2

10 x 3

10 x 4

10 x 5

10 x 6

Paraların de¤erini zihinden çarpma iﬂlemi yaparak bulunuz.
a)

b)

.................... Kr

c)

.................... Kr
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.................... Kr

Problem Çözelim ve Kural›m
1) Resimdeki verileri kullanarak çarpma iﬂlemi ile çözülebilecek bir
problem kurunuz ve çözünüz.

4 kilogram

4 kilogram

4 kilogram

2) Fuat 9 tane küpü üst üste dizerek kule yapıyor. Bir küp 5
santimetre boyundadır. Küplerden oluﬂan kulenin boyu kaç
santimetredir?
3) Aﬂa¤ıdaki resme uygun bir problem kurunuz ve çözünüz.

....... x ....... = .......
4) Özge’nin cebinde 15 TL vardı. Kutusu 2 TL’den üç kutu süt aldı.
Cebinde kaç lira kalmıﬂtır?
5) Bakkal Hüseyin amca ikiﬂer kilograml›k salça kutular›ndan 8 tane
ald›. Bunlardan 3 tanesini satt›. Satılmayan salça kutular› toplam
kaç kilogramd›r?
84

6) ‹lkay yeni bir yapboz aldı. Birinci gün yapbozun 9 parçasını
yerleﬂtirdi. ‹kinci gün ise birinci günün 3 katı sayıda parça yerleﬂtirdi.
‹lkay iki günde toplam kaç parça yerleﬂtirmiﬂtir?
7) Bir solucan, ipek böce¤inin
3 kat› uzunlu¤undad›r.
‹pek böce¤i 2 santimetre
uzunlu¤unda ise solucan
kaç santimetre
uzunlu¤undad›r?

Projenizi raporlaﬂt›r›p ö¤retmeninize
teslim ettiniz 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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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Resimde, iki arkadaﬂın oyunda alabilecekleri puanlar görülüyor.
Bu puanlar› kullanarak çözümünde toplama ve çıkarma iﬂlemi
olan bir problem kurunuz ve çözünüz.

0
2

10 20 30 40

50 60 70 80 90

Cebinizdeki 50 TL ile aﬂa¤ıdaki ürünleri aldı¤ınızda kaç liran›z›n
kalaca¤›n› bulunuz. Buldu¤unuz sonuçlar› altlar›na yaz›n›z.

a)

b)

c)

13 TL

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

4

28 TL

7 TL

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

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

‹ﬂlemlerde verilmeyen sayıları bularak boﬂ kutucuklara yazınız.
a)

- 16 = 22

b) 65 -

c)

- 21 = 15

ç) 74 - 46 =

= 19

41- 26 iﬂleminin sonucunu tahmin ediniz. Tahmin yönteminizi bir
cümleyle açıklayınız.
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5

72 tane ﬂekeri olan bir kantinci, akﬂama kadar ﬂekerlerin 37
tanesini sattı. Geriye kaç tane ﬂeker kaldı¤ını tahmin ediniz.
‹ﬂlemi yapıp sonucu tahmininizle karﬂılaﬂtırınız.

6

Resmi inceleyiniz. Çözümünde biri çarpma olmak üzere iki iﬂlemin
yapılaca¤ı bir problem kurunuz ve çözünüz.

7

Aﬂa¤›daki çarpma iﬂlemlerini yap›n›z. Kareleri iﬂlemlere uygun
olacak ﬂekilde örnekteki gibi boyay›n›z.
4 x 3 = 12 a) 3 x 5 = ....... b) 4 x 4 = ....... c) 2 x 4 = .......

8

Aﬂa¤ıdaki kaplara 2 bardak su koyulursa hangi kaptaki su
seviyesi daha fazla olur? Cevabınızı açıklayınız.
A)

9

C)

Aﬂa¤ıdaki çarpma iﬂlemlerini zihinden yapınız.
a) 10 x 4

10

B)

b) 3 x 10

c) 10 x 8

Markete giderken cebimdeki paralar aﬂa¤ıda görülmektedir.
Bu paraları vererek fiyatı 70 kuruﬂ olan bir kutu süt aldım.
Geriye kaç kuruﬂumun kalaca¤ını zihinden bulunuz.
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11 Obur ayı, sonucu 30’a en yak›n iki iﬂlemin bulundu¤u armutlar›
yiyecektir. Bu armutlar hangileridir?
b)
a)

c)
71
- 42

88 ç)
- 61

67
- 28

53
- 32

12 Problemdeki eksik veriyi tamamlayarak problemi çözünüz.
Ali Baba’n›n çiftli¤inde
71inek, ineklerden
............................. eksik de
koyun vard›r. Çiftlikteki
inek ve koyun sayıları
toplamı kaçt›r?
13 Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemlerde çarpanların yerlerini de¤iﬂtirerek
iﬂlemlerin sonucunu bulunuz. Buldu¤unuz sonuçları karﬂılaﬂtırınız.
a)

b)

c)

2 x 5 = 10

3 x 4 = 12

5x2=

4x

=

ç)

1x3=
x1=

88

0 x 2 =
2x

=

BÖLME ‹ﬁLEM‹ VE
ÖLÇME

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?
........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Bölme ‹ﬂlemini Tan›yorum
Eﬂit Paylaﬂ›m

Etkinlik
U¤ur Böce¤imin Benekleri
Araç ve Gereç: el iﬂi kâ¤›d›, makas, yap›ﬂt›r›c›.
• El iﬂi kâ¤ıdından 12 tane küçük benek keselim.
• Benekleri iki u¤ur böce¤ine eﬂit paylaﬂtırarak üzerlerine yapıﬂtıralım.
Her u¤ur böce¤inin kaçar tane bene¤i oldu?

1 Türkan pul defterine 20 tane
pul yerleﬂtirecek. Her satıra
4 tane olmak üzere pullar
kaç satıra yerleﬂir? Çizerek
gösteriniz.
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2

3 arkadaﬂ 15 tane misketi eﬂit
olarak paylaﬂıyor. Her biri kaçar
tane misket alır?

3

Aﬂa¤›daki nesneler eﬂ gruplara ayrılacaktır. Her bir grup
iﬂaretlendi¤ine göre nesnelerin grup sayısını noktalı yerlere
yazınız.

Grup say›s› .........................

Grup say›s› .........................

Grup say›s› .........................

Grup say›s› .........................
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Ç›karma ‹ﬂleminden Bölme ‹ﬂlemine

Etkinlik
Tabaktaki Elmalar
• 12 tane elma 4 taba¤a üçer üçer paylaﬂtırılacaktır.
Her paylaﬂtırmada tabaklara koymamız
gereken elmaları aﬂa¤ıdaki tabaklara çiziniz.
Çizimlere göre aﬂa¤ıdaki boﬂlukları tamamlayınız.

1. tabak

12 - 3 = 9

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

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

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

- =
.....................

9- =
.....................

- =
........................

Her paylaﬂtırmada elma sayısı .......................... tane azaldı.
......................... tane elma ............................ tane taba¤a ikiﬂer ikiﬂer
paylaﬂtırıldı.
...........

Bu paylaﬂımı bölme iﬂlemi ile gösteriniz.

...........

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

1

Aﬂa¤ıdaki bölme iﬂlemlerinin sonuçlarını boﬂ kutulara yazınız.
a) 20 ÷ 4 =

b) 18 ÷ 2 =

c) 15 ÷ 3 =

2

10 tane oyuncak ayı 5
ö¤renciye eﬂit olarak
paylaﬂtırılacak. Her bir
ö¤rencinin alaca¤ı oyunca¤ı
yuvarlak içine alınız.

3

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerde boﬂ bırakılan kutulara “+, -, x, ÷ “ iﬂaretlerinden
uygun olanını yazınız.

4

a) 18

3 = 15

b) 17

3 = 20

c) 15

5=3

ç) 2

4=8

Aﬂa¤ıdaki bölme iﬂlemlerini yapınız.
a) 6

5

3

b) 10 5

c) 8

2

Resimlerdeki kitaplar belirtilen sayıda çocu¤a paylaﬂtırılacaktır.
Her bir çocu¤un kaç kitap alaca¤ını bulunuz.
3 çocuk
a)

2 çocuk
b)

Her bir çocuk .......... kitap alır.

Her bir çocuk .......... kitap alır.

Say› Örüntüsü

Etkinlik
Say› Örüntüsü
Araç ve Gereç: boya kalemleri.
• Yüzlük tabloda 5’ten 95’e kadar beﬂer beﬂer
• Saydı¤ımız sayıların
1 2 3 4 5 6
bulundu¤u kutuları
11 12 13 14 15 16
boyayalım.
• Boyadı¤ımız sayılardan 21 22 23 24 25 26
oluﬂan sayı örüntüsünü
31 32 33 34 35 36
yazalım.

sayalım.
7

8

9 10

17 18 19 20
27 28 29 30
37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Tablodan seçti¤iniz
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
sayılarla yeni bir örüntü 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
daha oluﬂturunuz.
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Yeni örüntünün kuralını
açıklayınız.

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

“Sayı Örüntüsü“ etkinli¤indeki çalıﬂmanızı düﬂünerek aﬂa¤ıdaki formu
doldurunuz.
Ölçütler
1) Verilen aﬂamaları tam olarak uyguladım.
2) Etkinli¤i zamanında tamamladım.
3) Zorlandı¤ım aﬂamaları yardım alarak uygulayabildim.
4) Etkinli¤in bana kazandırdıklarının farkına vardım.
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Evet Hayır

1 Tren vagonlarındaki sayılar bir örüntü oluﬂturmaktadır.
Vagonlardaki eksik sayıları tamamlayarak örüntünün kuralını
açıklayınız.

16

20

24

2 Basketbolcular›n forma say›lar› bir örüntü oluﬂturmaktad›r.
Örüntüdeki boﬂ b›rak›lan yerlere uygun say›lar yaz›n›z.

15

18

24

.....

27

3 Bir kural belirleyerek say› örüntüsü oluﬂturunuz. Örüntüdeki
say›lar› s›rayla sincaplar›n ellerindeki kartlara yaz›n›z.

95

.....

4

Sayı örüntüsündeki eksik sayıları bularak yerlerine yazınız.
9

5

17

13

33

21

Yazdı¤ımız her sayı bir önceki sayının
5 fazlası olacak ﬂekilde bir sayı örüntüsü
oluﬂturdum. Örüntüye baﬂlarken ilk kullandı¤ım
sayı 3 ise örüntüdeki 4. sayı hangi hayvanın
üzerinde yazılıdır?

5

8
15

13

18

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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Grafikler ve Ölçme
Nesne Grafi¤i

Etkinlik
Hayvanlar Dünyas›
Araç ve Gereç: 12 tane küçük dü¤me.
• Kâ¤ıtta yazan hayvan isimleriyle aﬂa¤ıdaki
listeyi düzenleyelim.

Suda Yaﬂayanlar
yunus
....................
....................
....................
....................

Karada Yaﬂayanlar
panda
....................
....................
....................
....................

yarasa, balina, fil,
zürafa, panda,
leylek, ahtapot,
baykuﬂ, geyik, zebra,
kaplan, yunus

Uçabilenler
baykuﬂ
....................
....................
....................
....................

Hayvan Türleri

• Listedeki hayvanların türlerine göre sayılarını gösteren bir nesne
grafi¤ini aﬂa¤ıdaki gibi oluﬂturalım.
• Grafikte her hayvanı bir dü¤me ile gösterelim.
Grafik: Hayvan Türleri
Suda
Yaﬂayanlar
Karada
Yaﬂayanlar
Uçabilenler
0

5

Hangi türde hayvan sayısı en fazladır?
Hangi türde hayvan sayısı en azdır?
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10
Hayvan Sayıları

1

Aﬂa¤ıdaki nesne grafi¤inde 2C sınıfındaki ö¤rencilerin okula
ulaﬂım ﬂekilleri görülmektedir. Soruları grafi¤e göre cevaplayınız.

Ö¤renci Sayısı

Grafik: Okula Ulaﬂım ﬁekilleri

5

0
OKUL

Okula Ulaﬂım ﬁekilleri

a) Okula yürüyerek giden kaç ö¤renci vard›r?
b) Okula servisle giden ö¤renci sayısı otomobille giden ö¤renci
say›s›ndan kaç fazladır?
c) Okula hangi taﬂıtlarla giden ö¤renci sayılar› eﬂittir?
2

Tabloda bir grubun hafta sonu
yapmaktan hoﬂlandıkları
etkinlikler görülmektedir.
Tabloya göre bir nesne grafi¤i
oluﬂturunuz.
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Tablo: Hafta Sonu Etkinlikleri
Etkinlik
Pikni¤e gitmek

Kiﬂi Sayısı
5

Spor yapmak

8

Sinemaya gitmek

3

Gün, Hafta, Ay, Y›l ve Mevsimler

Etkinlik
Mevsimleri Anlat›yorum
• Takvim yapraklarındaki resimleri ve tarihleri inceleyelim.
• Takvime uygun olarak mevsim isimlerini tamamlayalım.
Takvim yaprakların›n altına mevsim özelliklerini kısaca açıklayınız.
ilkbahar
Mevsim ......................

Mevsim ......................

8 Nisan 2014

12 Temmuz 2014

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

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

Mevsim ......................

Mevsim ......................

18 Ekim 2014

25 ﬁubat 2014

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

.............................................
.............................................
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1 Aﬂa¤ıdaki anahtar kelimeleri ve say›lar› inceleyelim.
•a¤ustos
•haziran
•cumartesi
•çarﬂamba
•cuma

•yaz
•kasım
•nisan
•mart
•ay

•salı
•24
•temmuz
•7

‹fadelerdeki noktalı yerleri uygun anahtar kelime veya say›larla
doldurarak ifadeyi tamamlayınız.
Bir yılda 12 ................... vardır. Bu aylar ocak, ﬂubat, .................. ,
.................... , mayıs, .................... , .................... , .................... , eylül, ekim,
.................... ve aralıktır.
Bunlardan haziran, temmuz ve a¤ustos ayları .................... mevsimi
aylarıdır.
1 haftada ........... gün vardır. Haftanın günleri pazartesi, ....................
, .................... , perﬂembe, .................... , .................... ve pazardır.
Bir gün ............. saattir.

2 Aﬂa¤ıdaki noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlay›n›z.
a) 7 Nisan, cumartesi gününe geliyor. 10 Nisan .................... günüdür.
b) 26 Ekim, çarﬂamba gününe geliyor. 21 Ekim ..................... günüydü.

3

Aﬂa¤ıdaki aylardan hangisi kıﬂ mevsimine aittir. ‹ﬂaretleyiniz.
Eylül

Kasım
100

ﬁubat

4 Ayları sahip oldukları gün sayıları ile eﬂleﬂtiriniz.
ocak

haziran

30
gün

mart

temmuz

31
gün

nisan

ekim

5 Tablodaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.
Dün

Bugün

Yarın

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

pazar

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

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

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

salı

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

Önceki Ay

Bu Ay

Sonraki Ay

mart

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

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

cuma

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

eylül

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

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

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

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

aralık

6 Aysel, yaz mevsimi boyunca amcasının Antalya’daki evinde kaldı.
Aysel’in Antalya’da geçirdi¤i aylar hangileridir?

7 Aﬂa¤ıdaki cümleleri okuyunuz. Noktalı yerlere cümleler do¤ruysa
“D“, yanlıﬂsa “Y“ yazınız.
•
•
•
•
•

1 hafta 7 gündür.
Eylül, ekim ve kasım, ilkbahar aylarıdır.
1 yıl 52 haftadır.
1 yılda 10 ay vardır.
1 gün 24 saatten oluﬂur.
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.............
.............
.............
.............
...........

Problem Çözelim ve Kural›m
1)

Ben üç harften oluﬂan bir mevsimim.
‹smimde alfabenin son harfi var. Bilin
bakalım hangi mevsimim.

2)

14 santimetre

12 santimetre

1. hafta

2. hafta

Yukarıdaki resme göre bir problem kurunuz ve çözünüz.
3) Akif hastalanmıﬂtı. Her gün 2 kaﬂık içerek bir ﬂiﬂe ﬂurubu bitirmesi
gerekiyordu. ﬁurubu içmeye salı günü baﬂladı. ﬁurup aynı haftanın
cumartesi günü bitti. Akif kaç kaﬂık ﬂurup içti?
4) Beste bir hafta sonra yapılacak basketbol maçına hazırlanıyor.
Her gün 2 saat antrenman yapıyor. Maça kadar kaç saat
antrenman yapmıﬂ olur?
5) Filiz, 5 Mayıs Pazartesi günü arkadaﬂına mektup gönderdi. Mektup,
arkadaﬂına 3 gün sonra ulaﬂtı¤ına göre arkadaﬂı mektubu hangi
tarihte almıﬂtır?
6) Problem cümlesini uygun verilerle tamamlayınız ve problemi
çözünüz.
Bir günde ........... kova süt veren bir inek, ........... haftada ........... kova
süt verir?
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Tartma Yapalım

Etkinlik
Ayn› Kartlar› Bulal›m
Araç ve Gereç: fon kartonu, boya kalemi, makas.
• Fon kartonundan 16 eﬂ kart hazırlayalım.
• Kilogram ile satılan sekiz ürün belirleyelim.
• Bu ürünlerin resimlerini ikiﬂer karta çizerek bütün kartlar›
doldural›m.

• Kartları karıﬂtıralım.
• Kartları resim çizdi¤imiz yüzleri alta gelecek ﬂekilde
kapatarak dizelim.

•
•
•
•

‹stedi¤imiz iki kartı açalım.
Açtı¤ımız kartlardaki ürünler aynı ise kartları yana ayıralım.
E¤er aynı de¤il ise kartları kapatarak iki kart daha açalım.
Oyuna aynı kartların hepsini bulana kadar devam edelim.
Aynı oyunu birkaç kez oynayınız.
Daha az kart çekerek sonuca nasıl ulaﬂabilece¤inizi açıklayınız.
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1 Aﬂa¤ıdaki kutuya kilogram ile ölçülebilen üç nesnenin resmini
çiziniz.

2 Basküllerde tartılan kiﬂilerin kaçar kilogram geldi¤ini altlarındaki
noktalı yerlere yazınız.
a)
b)
c)
70

60

40

................................
................................
................................
3 Aﬂa¤ıdaki ürünleri, satılırken kullanılan ölçü birimleriyle eﬂleﬂtiriniz.
metre

kilogram

tane

104

Problem Çözelim ve Kural›m
1) Lokantanın aﬂçısı kahvaltı
ihtiyaçları için bir sipariﬂ listesi
hazırladı. Listeye göre toplam
65 kilogram kahvaltılık
malzeme geldi. Aﬂçı kaç
kilogram reçel sipariﬂi vermiﬂtir?

Sipariﬂ Listesi
16 kilogram zeytin
27 kilogram peynir
.... kilogram reçel

2) Hazar, marketten kilogramı 4 TL olan pirinçten 3 kilogram
aldı. Kasiyer, Hazar’a para üstü olarak 3 TL verdi. Hazar
kasiyere kaç lira vermiﬂtir?

3) O¤uz, ‹pek ve Efe kaç kilo olduklarını merak ediyorlar. Üçü
birlikte tartıldıklarında 75 kilogram geliyorlar. O¤uz 22
kilogram, Efe ise 28 kilogram oldu¤una göre ‹pek kaç
kilogramdır?

4) Noktalı bölüme uygun verileri yazarak bir problem kurunuz
ve çözünüz.
Ahmet, bugün marketten 2 kilogram ............. ve 5 kilogram
............... aldı. ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................?

5) Manavdaki üç kasa çile¤in her birinde onar
kilogram çilek vardır. Manavda toplam
kaç kilogram çilek oldu¤unu bulunuz.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Bakkal Mahir amcanın sabah 36 kilogram pirinci vardı. Akﬂam
dükkânı kapatmadan önce kalan pirinci tarttı. 18 kilogram pirinç
kaldı¤ını gördü. Mahir amca akﬂama kadar kaç kilogram pirinç
satmıﬂtır?

2

Resimlerdeki boﬂluklara “tane“, “kilogram“ ve “santimetre“
kelimelerinden uygun olanın› yazınız.
a)

3 ................
elma
3

4

c)

b)

4 ................
ﬂeker

ç)

2 ................
uzunlu¤unda ataﬂ

1 ................
muz

Aﬂa¤ıdaki çilekler 2, elmalar 3, muzlar 5 gruba eﬂit olarak
paylaﬂtırılıyor. Her gruptaki meyve sayısını noktalı yere yazınız.

2 eﬂ grup

3 eﬂ grup

5 eﬂ grup

Her grupta
..........................
çilek var.

Her grupta
..........................
elma var.

Her grupta
..........................
muz var.

15, 25, 5, 10, 20 say›lar›n› örüntü oluﬂturacak ﬂekilde
kutulara yazınız.
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Grafik: .................................

Yandaki grafikte oyuncakların
fiyatları verilmiﬂtir. Grafi¤e göre
aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.

Fiyatı (TL)

5

a) Grafi¤e uygun bir isim
bulunuz.
b) En pahalı oyuncak hangisidir?
c) Arabanın fiyatı, ayının
fiyatından kaç lira fazladır?
Oyuncaklar

6

2. sınıflar arasında bilgi yarıﬂması düzenlendi. Yarıﬂmaya 14
erkek, 12 kız ö¤renci katıldı. Verilen bilgilere göre nesne grafi¤i
oluﬂturunuz.

7

Resimde verilen bilgilerle
bir problem kurunuz ve
çözünüz.
2 kilogram

8

2 kilogram

‹fadelerdeki noktal› yerlere uygun say›lar› yaz›n›z.
a) ‹ki gün ......... saattir.
c) ........ ay 90 gündür.

9

2 kilogram

b) Bir y›l ......... haftad›r.
ç) ...... y›l 36 ayd›r.

Resimde verilen bilgilerle bir problem kurunuz ve çözünüz.
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10 So¤an satan Mehmet amca, bir günde 3 poﬂet so¤an sattı. Her
poﬂette 5 kilogram so¤an vardır. Mehmet amca toplam kaç
kilogram so¤an satmıﬂtır?
Yukarıdaki problemin çözümü için hangi iﬂlem yapılmalıdır?
5-3

5+3

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

5x3

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

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?
.................................................................................................................................................................................

108

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

Beklenen Performans

• Araﬂtırma yapma
• Yaratıcılık becerisini kullanma
Geometrik
cisimlerle model • Geometrik cisimlerin yüz,
köﬂe ve ayrıtlarını kullanarak
oluﬂturma
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 oluﬂturma
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 : 2013 Y›l› Takvimi Haz›rl›yoruz
S›n›f

‹çerik
• 2013 yılı takvimi
hazırlama

2

Beklenen
Performans

Süre

• Yıl-ay, yıl-hafta,
mevsim-ay, ay-gün,
1hafta
gün-hafta arasındaki
iliﬂkiyi fark etme

De¤erlendirme
• Dereceli
puanlama anahtar›

Görevin amacı: Bu görevde sizden yıl-ay, yıl-hafta, mevsim-ay, ay-gün, günhafta arasındaki iliﬂkiyi 2013 yılı takvimi oluﬂturarak belirtmeniz beklenmektedir.
Görevinizi tamamlarken aﬂa¤ıdaki adımları izlemeniz size kolaylık sa¤layacaktır.
• Görevinizle ilgili çalıﬂma planı hazırlayınız.
• 2013 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.
Performans Görevi Örne¤i: Resim Yap›yorum
S›n›f

2

‹çerik
• Simetrik ﬂekiller,
örüntü ve
süslemelerden
faydalanarak
resim oluﬂturma

Beklenen
Performans
• Simetriyi kullanma
• Örüntü ve
süslemeleri kullanma
• Eﬂlikten yararlanma

Süre
De¤erlendirme

1hafta

De¤erlendirme
• 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-3

SAAT MODEL‹

Ek-4

Ek-5

Ek-6

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.

A
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K›saltma ve Semboller
- : Eksi
x : Çarp›
+ : Art›
TL: Türk liras›
Kr: Kuruﬂ
B

÷ : Bölü

= : Eﬂittir

