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

ﬁEK‹LLER VE SAYILAR
Ünite kapak sayfas›nda ünitenin s›ras›, ünite ad› ve ünite ile ilgili resim ve foto¤raflar
yer al›r.
Örnek Problem
Problem kurma ve çözme
bölümlerinde birer örnek
problem yer almaktadır.

Sayıların Gücü
Üniteler bölümlere ayr›lm›ﬂt›r. Bu baﬂl›k
hangi bölümde oldu¤unuzu gösterir.
Önceki bilgilerinizi ve baz›
uyar›lar› bu köﬂede
bulacaks›n›z.
Ünitede geçen
yeni terimlerin
listesidir.

Üç Basamaklı Do¤al Sayılar
Bu baﬂlıklar iﬂlenen konunun ismini gösterir.

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

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

Konuda keﬂfedilmesi
gereken bilgiler, bilgi
kutular›nda verilmiﬂtir.

C

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

Ö¤rendiklerinizle ilgili ilginç
bilgilerin verildi¤i bölümlerdir.

Ç.K.
17-20

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

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

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

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

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

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

• Tahmin
• Yuvarlama
• Do¤ru
• Do¤ru parçası
• Iﬂın
• Simetri
• Süsleme
• Örüntü
• Alan

Toplama ‹ﬂlemi ve Paralar›m›z
Toplama ‹ﬂlemi Yap›yorum
Bu yıl okulumuzda düzenledi¤imiz kitap
ﬂenli¤ine kitap yazarları da katıldı. Yazarlar
kitaplarımızı imzaladı.
Sabah 213, ö¤leden sonra 576 tane
kitap imzaladı¤ına göre gün boyu
imzalanan kitap sayısını nasıl
bulabilirsiniz?

Etkinlik
‹mzalanan Kitap Say›s›
Araç ve Gereç: abaküs

Birler
Bas.
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Onlar
Bas.

•
•
•

Yüzler
Bas.

•
•

‹mzalanan kitap sayısını abaküsümüzü
kullanarak bulalım.
‹lk önce abaküste 213 sayısını gösterelim.
Çubuk yardımıyla 213 sayısının üstünü
kapatalım.
Çubu¤un üzerinde 576 sayısını gösterelim.
Aradaki çubu¤u çekelim.
Birler, onlar ve yüzler basama¤ında kaçar boncuk oldu¤unu sayalım.
Abaküste oluﬂan sayıyı okuyunuz ve yazınız.
Yazarların imzaladı¤ı kitap sayısını söyleyiniz. ‹mzalanan kitap
sayısını nasıl buldu¤unuzu açıklayınız.

Ahmet Bey, iﬂ yerinde kullanmak için
resimdeki bilgisayarı ve masayı satın aldı.
Ahmet Bey’in alıﬂveriﬂ sonunda kaç lira
ödedi¤ini bulalım.
Bilgisayarın ve masanın fiyatlarını veren
sayıları onluk taban bloklarıyla modelleyerek toplayalım.
Yüzlük

Onluk

Birlik

573 TL
135 TL

Önce birlikleri toplayalım.

573

573
+ 135
8
3 birlik + 5 birlik = 8 birlik
135

Yüzlük

Onluk

Birlik

Sonra onlukları toplayalım.
1

573
+ 135
08
7 onluk + 3 onluk = 10 onluk
10 onluk = 1 yüzlük + 0 onluk
10 onluk, 1 yüzlük eder ve 1
elde olarak yüzlüklere eklenir.
Yüzlük

Onluk

Birlik

Son olarak yüzlükleri toplayalım.
1

573
+ 135
708
5 yüzlük + 1 yüzlük = 6 yüzlük
1 elde yüzlüklere eklendi¤inde
6 + 1 = 7 yüzlük eder.
Ahmet Bey alıﬂveriﬂ sonunda toplam 708 lira ödemiﬂtir.
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Göl evinden çiftli¤e ulaﬂan iki
farklı yolun uzunluklarını
karﬂılaﬂtıralım. Hangisinin
daha uzun oldu¤unu bulalım.

225
metre

156
metre

e

etr

m
75

A¤açlı yolun uzunlu¤unu
bulmak için 156 + 225 + 75
toplamını bulmalıyız.

450 metre

1. Adım

2. Adım

3. Adım

Birlikleri toplayalım.

Onlukları toplayalım.

Yüzlükleri toplayalım.

1 1

1

156
225
+ 75
6

15 6
225
+ 75
56

156
225
+ 75
456

16 birlik = 1 onluk, 6 birlik

15 onluk = 1 yüzlük, 5 onluk

3 yüzlük ve elde = 4 yüzlük

A¤açlı yolun uzunlu¤u 456 metre, di¤er yol ise 450 metredir. 456 > 450
oldu¤undan a¤açlı yol daha uzundur.

Firdevs, yazdı¤ı toplama iﬂleminde rakamlardan birinin üzerini
kapatmıﬂ. Bu rakamın kaç oldu¤unu bulalım.
Toplama iﬂlemini kontrol edelim.
1. Adım

5 6
+132
8

2. Adım

5 6
+132
28

3 ile toplandı¤ında “2” eden
do¤al sayı yoktur. O hâlde iﬂlem,
eldeli toplama iﬂlemidir. 3 ile
toplandı¤ında “12” eden sayı;
3+

3. Adım

5 6
+ 132
728

= 12 ise

= 9 olur.

1

596
+132
728

“ ” yerine 9 yazdı¤ımızda iﬂlem do¤ru olur.
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1

Atatürk ‹O ﬂubelerinin toplam sınıf mevcutları
tabloda verilmiﬂtir.
Tabloya göre aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
a) En kalabalık sınıf hangisidir?
b) En az mevcudu olan sınıf hangisidir?
c) Okuldaki toplam ö¤renci sayısı kaçtır?

Tablo: ﬁube Mevcutları
Ö¤renci
Sınıflar
Sayısı
1. Sınıflar

127

2. Sınıflar

210

3. Sınıflar

200

4. Sınıflar

185

5. Sınıflar

169

2 Zeynep’in parası
Resimde Zeynep ve Harun’un
paraları görülmektedir.
Zeynep ve Harun’un paraları
toplamı kaç liradır?

Harun’un parası

3 Tahtadaki iﬂlemlerde
verilmeyen rakamları
bulunuz.

a)

324
+5 9
903

b)

147
+ 28
432

4

Bir çiftlikteki tavuklardan üç gün boyunca sırasıyla 235, 302, 198 tane
yumurta alınmıﬂtır. Üç günde alınan toplam yumurta sayısı kaçtır?

5

Aﬂı kampanyasında semtimizden 0-3 yaﬂ grubundaki 286 çocu¤a aﬂı
yapıldı. 4-6 yaﬂ grubunda ise 0-3 yaﬂ grubundakilerden 106 fazla
çocuk aﬂılandı. Semtimizde toplam kaç çocu¤a aﬂı yapılmıﬂtır?
Ç.K.
26-27
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Problem Çözelim ve Kural›m
Tablo: Ö¤renci Sayıları

1) Tabloda sayıları verilen üç okulun
ö¤rencileri Dünya Tiyatrolar Günü’nde
“Akıllı Soytarı” adlı oyunu izlemek
istiyorlar. Oyun 342 kiﬂilik bir salonda
sergilenmektedir. Buna göre hangi iki
okulun ö¤rencilerinin tamamı oyunu
birlikte izleyebilir?

Okul Adı

Ö¤renci Sayısı

Kocatepe ‹O

180

Karacabey ‹O

235

Kurﬂunlu ‹O

146

Problemi Anlayalım
Kocatepe ‹O’nun 180, Karacabey ‹O’nun
235, Kurﬂunlu ‹O’nun 146 tane ö¤rencisi
birlikte tiyatro izlemek istiyorlar. 342 kiﬂilik
salonda oyunu hangi iki okulun birlikte
izleyebilece¤ini bulmamız isteniyor.
Plan Yapal›m
Okullardan katılacak ö¤renci sayılarını toplayalım. Toplamları 342’yi
geçmeyen iki okulu belirleyelim.
Plan› Uygulayal›m
Kocatepe ‹O
Karacabey ‹O

180
+ 235
415 ö¤renci

Karacabey ‹O
Kurﬂunlu ‹O

235
+ 146
381 ö¤renci

Kocatepe ‹O
Kurﬂunlu ‹O

180
+ 146
326 ö¤renci

415 > 342
Ö¤renci sayısı koltuk sayısından
fazladır.
381 > 342
Ö¤renci sayısı koltuk sayısından
fazladır.
326 < 342
Koltuk sayısı yeterlidir.

Kocatepe ve Kurﬂunlu ‹O ö¤rencileri oyunu birlikte izleyebilirler.
Kontrol Edelim
Toplam koltuk sayısından Kocatepe ‹O’nun ö¤renci sayısını çıkartalım.
342 - 180 = 162
Kalan 162 koltuk, 146 ö¤rencili Kurﬂunlu ‹O’nun ö¤rencileri için yeterlidir.
Çözümümüz do¤rudur.
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2)

157

203 346

Yandaki sayıları kullanarak toplama iﬂleminin
yapıldı¤ı bir problem kurunuz ve çözünüz.

Örnek Problem
Bir otoparka sabah 157, ö¤leyin 203 ve akﬂam 346 otomobil park etmiﬂtir.
Gün boyunca otoparka toplam kaç otomobil park etmiﬂtir?
3) Can, koﬂu parkurunun 615
metresini koﬂuyor. Parkurun kalan
185 metresini ise yürüyerek
tamamlıyor. Koﬂu parkurunun
toplam uzunlu¤u kaç metredir?
4) Okul baﬂkanlı¤ı seçiminde Selami 340, Ezgi 247, Aslı 362, Suat 50 oy
aldı. Seçimde toplam kaç oy kullanıldı¤ını bulunuz.
5) 213 + 167 = 380 iﬂlemi aﬂa¤ıdaki problemlerden hangisinin çözümü
olabilir?
A) Osman 213 tane ceviz topladı. Recep ise Osman’dan 167 fazla
ceviz topladı. ‹kisinin toplam kaç cevizi oldu?
B) Bir markette cumartesi günü 213, pazar günü ise 167 ﬂiﬂe su satıldı.
Bu markette iki günde toplam kaç ﬂiﬂe su satılmıﬂtır?
C) Erdem’in 213 TL parası vardır. A¤abeyinin parası ise Erdem’in
parasından 167 TL azdır. Erdem’in ve a¤abeyinin paraları toplamları
kaç liradır?
6) Resimde verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

Okul

167 metre
Ceren’in evi
213 metre
Park
Ç.K.
28
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Zihinden Toplayal›m
Türkân bayramda dedesini ve
ninesini ziyarete gitti. Dedesinden
50 TL, ninesinden ise 20 TL
harçlık aldı. Türkân’ın toplam kaç
lira harçlık aldı¤ını zihinden
bulabilir misiniz?

Etkinlik
Zihinden Topluyorum
Araç ve Gereç: onluk taban blokları
Türkân’ın bayram harçlıklarının toplamını bulalım.
• 50 ve 20 sayılarını zihinden toplamak için sayıları
onluk taban bloklarıyla modelleyelim.
50 sayısı kaç onluktan oluﬂuyor?
20 sayısı kaç onluktan oluﬂuyor?
Blokları bir araya getirdi¤imizde kaç onluk elde ederiz?
Bu iki sayının toplamını söyleyiniz.
Aynı sonucu, blokları kullanmadan nasıl bulabilirsiniz?

Resimdeki onluk taban bloklarının gösterdi¤i
sayıların toplamını bulalım.

‹lk grupta 3 , ikinci grupta ise 6 onluk vardır.
3 onluk + 6 onluk = 9 onluk
30 + 60 = 90
Onluk taban bloklarımızın tamamı, 90 sayısını göstermektedir.
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A’YA G‹D‹YORU
RKIRKLAREL‹
A
K
CUMHUR‹YET
Z
AN
‹LKÖ⁄RET‹M OKULU
GEZ‹ VE ‹NCELEME KULÜBÜ
Gezi Tarihi: 9-12 KASIM
Hareket: 22.00
Konaklama: Baﬂkent Ö¤retmenevi
Gezi Plan›
1. gün: An›tkabir, Eski Meclis, Kale
2. gün: Müzeler
3. gün: Atakule ve Atatürk

GEZ

GÖR

EL‹M

TAN EL‹M
IYAL
IM

Orman Çiftli¤i

Ulaﬂım:
Konaklama:
Yemek:

Ozan, bu yıl okullarında
düzenlenen Ankara gezisine
katılmak istiyor. Ozan’ın
gezide sadece ulaﬂım ve
konaklama için kaç lira
ödeyece¤ini zihinden
bulalım.

32 TL
45 TL
30 TL

Ulaﬂım 32 TL, konaklama 45 TL’dir. 32 + 45 iﬂleminin sonucunu bulalım.
1. Yöntem:
Sayılardan birini 10’un katı olacak ﬂekilde yazalım.
32 + 45 = 32 + 40 + 5
Önce 32 + 40 iﬂlemini yapalım: 32’nin üzerine 4 defa onar sayalım:
+10

+10

+10

+10

32
42
52
62
72
ﬁimdi de sonuca 5 ekleyelim.
72 + 5 = 77 TL olur.
Ozan, sadece ulaﬂım ve konaklama için 77 TL öder.
2. Yöntem:
32 + 45 iﬂleminde, onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplayalım.
30 + 40 = 70 ve 2 + 5 = 7 eder.
Bu sayıların toplamı 70 + 7 = 77’dir. Ozan’ın ödedi¤i para 77 TL olur.

Zihinden yaptı¤ınız
iﬂlemleri hesap makinesi
kullanarak kontrol
edebilirsiniz.

Zihinden toplama iﬂlemine hangi
durumlarda ihtiyaç duyulabilece¤i ile
ilgili bir araﬂtırma yapınız.
Farklı stratejiler de ekleyerek
araﬂtırmanızı sununuz.

45

1

2

Aﬂa¤ıda verilen modellerin belirtti¤i sayıları zihinden toplayalım.
a)

b)

c)

ç)

Veteriner Hekim Dilek Hanım,
mahallemizdeki sokak hayvanlarının
tedavisini yapmaktadır.
Dilek Hanım geçen ay 47, bu ay ise
53 hayvanı tedavi etmiﬂtir.
Mahallemizde iki ayda kaç hayvanın
tedavi edildi¤ini zihinden bulunuz.

3

Hesap makinesi ve
mikroskobun fiyatlarının
toplamını zihinden bulunuz.

38 TL
54 TL

4

Markette cumartesi ve pazar günleri satılan ekmek sayıları kutuların
üzerine yazılmıﬂtır. Bu iki günde kaçar ekmek satıldı¤ını zihinden bulunuz.

70

22

56

Cumartesi

38
Pazar
Ç.K.
29
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Tahmin Edelim
Özge ve Berk, okuldan eve
otobüsle dönüyorlardı. Otobüs
çok kalabalıktı. Özge ve Berk,
otobüste toplam kaç yolcu
oldu¤unu tahmin etmeye
çalıﬂtılar. Yolcu sayısını Özge
40, Berk ise 50 kiﬂi olarak
tahmin etti.

Otobüste 47 yolcu oldu¤una göre kimin tahmini sonuca daha yakındır?

Etkinlik
Toplamı Tahmin Ediyorum
213 ve 218 sayılarının toplamını tahmin edelim.
• Sonucu, sayıların en yakın oldu¤u onlukları bularak tahmin edelim.
Bunun için sayılarımızı sayı do¤rusu üzerinde gösterelim.
213
220

210

213 sayısının hangi onlu¤a daha yakın oldu¤unu söyleyiniz.

218

210

220

218 sayısının hangi onlu¤a daha yakın oldu¤unu söyleyiniz.
• Sayıların en yakın oldukları onlukları toplayalım.
213 ve 218 sayılarının toplamı tahminen kaçtır?
Bu sayıların toplamını tahmin edebilmek için farklı bir yöntem daha
geliﬂtiriniz. Tahmin yönteminizi açıklayınız.
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Okulumuzun düzenledi¤i gezide Anıtkabir’i 1. gün 513, 2. gün 448 ö¤renci
ziyaret etmiﬂtir. ‹ki gün boyunca toplam kaç ö¤rencinin Anıtkabir’i ziyaret
etti¤ini tahmin edelim.
1. Yöntem: Ziyaretçi sayılarını en yakın onlu¤a yuvarlayalım.

510

520

513

513 sayısı 510 ile 520 sayıları arasındadır. 513’ün en yakın oldu¤u onluk
510’dur.
448

440

450

448 sayısı 440 ile 450 sayıları arasındadır. 448’in en yakın oldu¤u onluk
450’dir.
513
448

510
+ 450
960
Anıtkabir’i ziyaret eden ö¤renci
sayısı tahminen 960 kiﬂidir.

Sayılar en yakın onlu¤a yuvarlanırken
birler basama¤ı 5 ve 5’ten büyük olan
sayılar bir sonraki onlukta söylenir.
Birler basama¤ı 5’ten küçük olan
sayıların ise birler basama¤ı
0 (sıfır) olarak belirtilir.

2. Yöntem: Sayıların sadece
yüzlüklerini ve onluklarını toplayalım.
513 sayısında
448 sayısında

Yüzlükler

Onluklar

500
+ 400
900

10
+ 40
50

Yapılan iki tahmin
de geçerlidir. Ancak
yakın tahminler tercih
edilir.

900 + 50 = 950
Anıtkabir’i tahminen toplam 950 kiﬂi ziyaret etmiﬂtir. Tahminimizi iﬂlem
sonucumuzla karﬂılaﬂtıralım.
513 + 448 = 961
‹lk tahminimiz iﬂlem sonucuna daha yakındır.
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Yakın tahmin yapmanın
önemini açıklayınız.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen
kutlamalarda okulumuzdan 215 kız, 192 erkek ö¤renci görev almıﬂtır.
Kutlamalarda görev alan toplam ö¤renci sayısını tahmin edelim.
Toplam›, sayıların en yakın oldukları
onlu¤a yuvarlama yöntemi ile tahmin
edelim.
215
192

220
+ 190
410

Günlük yaﬂamda sayıların
yuvarlandı¤ı durumları
araﬂtırınız. Elde etti¤iniz bilgileri
arkadaﬂlarınızla paylaﬂınız.

Kutlamalarda yaklaﬂık olarak 410 ö¤renci görev almıﬂtır. ﬁimdi de
tahminimizi iﬂlem sonucu ile karﬂılaﬂtıralım:
215
+ 192
407 ö¤renci görev almıﬂtır. Tahminimiz iﬂlem sonucuna yakındır.

1

Verilen sayıları en yakın oldukları onlu¤a yuvarlayınız.
a)

106

b)

237

c) 914

ç) 685

2

Ankara’dan ‹stanbul’a giden bir trenin 248 yolcusu vardır. Trene
Eskiﬂehir’de 115 yolcu daha biniyor. Trenin toplam yolcu sayısının kaç
oldu¤unu sayıları en yakın onlu¤a yuvarlayarak tahmin ediniz.

3

Eczacı ‹brahim Bey, kasım ayında 324, aralık ayında 567 ilaç satıyor.
‹brahim Bey’in iki ay boyunca toplam kaç ilaç sattı¤ını tahmin ediniz.
Tahmininizi hangi yöntemle yaptı¤ınızı açıklayınız.

4

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerin sonuçlarını sayıların sadece yüzlüklerini ve
onluklarını toplayarak tahmin ediniz.
a) 185 + 421

b) 329 + 256

c) 697 + 213
Ç.K.
30 - 31
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Problem Çözelim ve Kural›m
Ürün

Fiyat (TL)

Bisiklet

249

Kaykay

105

Paten

69

Kask ve Eldiven

102

1) Bir oyuncakçıda satılan ürünlerin fiyatları
yandaki tabloda verilmiﬂtir.
Erdem yıl boyunca biriktirdi¤i parayla bisiklet,
kask ve eldiven satın aldı. Erdem’in
alıﬂveriﬂte toplam kaç lira harcadı¤ını bulalım.
Problemi Anlayalım

Problemde Erdem’in bisiklet, kask ve eldiven için ne kadar para
ödeyece¤ini bulmamız isteniyor.
Plan Yapal›m
Tablodaki verilere bakarak bisiklet, kask ve eldivenin fiyatlarını bulalım.
Plan› Uygulayal›m
Problemde verilen tabloya göre,
bisikletin fiyatı: 249 TL
kask ve eldiven fiyatı: 102 TL’dir.
Erdem’in ürünler için ödeyece¤i toplam para
249 + 102 = 351’dir.
Alıﬂveriﬂ sonunda Erdem 351 TL harcamıﬂtır.
Kontrol Edelim
Toplam ödenen paradan bir ürün için ödenen parayı çıkaralım.
351 - 249 = 102 TL
bisikletin fiyatı
kask ve eldivenin fiyatı

toplam
ödenen para

Bisiklet için ödedi¤i parayı çıkardı¤ımızda geriye kalan para kask ve
eldiven için ödenen paradır. Çözümümüz do¤rudur.
2)

186 TL

341

TL

120

Etiketlerin üzerinde yazan fiyatları
kullanarak çözümünde toplama
iﬂleminin yapıldı¤ı bir
problem kurunuz ve çözünüz.

TL

Örnek Problem
Berrin Hanım, evinin salonu için 341 TL’ye bir halı, 186 TL’ye bir kilim
ve 120 TL’ye de bir lamba aldı. Berrin Hanım, aldı¤ı en ucuz ve en pahalı
eﬂyalar için kaç lira ödemiﬂtir?

50

3)

Grafik: Biriken Para

Grafikte, 3 arkadaﬂın biriktirdi¤i
para miktarları görülmektedir.

Para

50

Grafikteki bilgileri kullanarak bir
problem kurunuz ve çözünüz.

40
30
20
10
Arkadaﬂlar
Vildan
Not: Her

Sâti

Tijen

, 10 TL’yi göstermektedir.

4) Yakup Bey, her ay bir miktar parasını bankaya yatırarak birikim
yapmaktadır. Bankaya birinci ay 215 TL, ikinci ay 305 TL, üçüncü ay
ise 196 TL yatırmıﬂtır. Yakup Bey’in hesabında üç ayda toplam kaç lira
birikmiﬂtir?
5) Resmi inceleyiniz. Aﬂa¤ıdaki soruları verilenlere göre cevaplayınız.
a) Koltuk ve avize almak
isteyen bir kiﬂinin ne kadar para
ödeyece¤ini tahmin ediniz. 38 TL
b) Fiyatı 150 liradan fazla olan
eﬂyaları alan bir kiﬂi ne kadar
öder?
c) Resimdeki verileri kullanarak
bir problem de siz kurunuz ve
çözünüz.

6)

50 TL

180 TL

250 TL

160 TL

Tablo: Kazanç
Günler

Kazanç

Pazartesi

225 TL

Salı

163 TL

Çarﬂamba

96 TL

Perﬂembe

105 TL

Cuma

Tabloda, fırıncı Namık Bey’in beﬂ günlük
kazancı verilmiﬂtir. Tabloya göre Namık
Bey’in hafta içindeki toplam kazancının
kaç lira oldu¤unu bulunuz.

81 TL

Ç.K.
32 - 33
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Yavuz, kavanozda 126 tane ﬂekerleme saydı. Kavanozdaki
ﬂeker sayısını en yakın onlu¤a yuvarlayarak söyleyiniz.

2 Doktor Ferda; A¤rı’nın Baldere, Güvence
ve Aras köylerinde sa¤lık taraması
yapacaktır. Köylerin nüfuslarını gösteren
tabelaları inceleyiniz. Doktorun üç köyde
toplam kaç kiﬂiyi sa¤lık taramasından
geçirece¤ini bulunuz.
3

Baldere Köyü
Nüfus: 303

Güvence Köyü
Nüfus: 259

Aras Köyü
Nüfus: 208

Tablo: Kumbaradaki Paralar
Paralar

Miktar
IIII IIII IIII
IIII I

Ka¤an, kumbarasından çıkan paraları
gösteren bir çetele tablosu düzenledi.
Tablodaki bilgileri kullanarak bir
problem kurunuz ve çözünüz.

I

4 Cumhuriyet ‹O’nun ö¤rencileri, katıldıkları spor turnuvasının ilk turunda
312 puan aldılar. 2. turda 309 puan alan ö¤rencilerin toplam puanlarını
tahmin ediniz. Tahmininizi iﬂlem sonucuyla karﬂılaﬂtırınız.
5 Minnoﬂ ayda 25 ölçü, Sarman ise 16
ölçü mama yiyor. ‹kisinin bir ayda yedi¤i
mamanın toplam kaç ölçü oldu¤unu
zihinden bulunuz.
6 “Kalem koleksiyonu yapan Aysu’nun koleksiyonunda 236 kalem var.
5 arkadaﬂından 48 kalem daha alan Aysu’nun kaç kalemi oldu?”
Problemdeki verilerden hangisini de¤iﬂtirirsek problemin sonucu
de¤iﬂmez?
A) Koleksiyondaki kalem sayısını
B) Arkadaﬂ sayısını
C) Arkadaﬂlarından aldı¤ı kalem sayısını
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Geometrik ﬁekiller
Do¤ru, Iﬂ›n ve Do¤ru Parças›
Yollar üzerinde çizilmiﬂ farklı çizgilere dikkat ettiniz mi? Bu çizgiler araçlar
ve yayalar için trafik güvenli¤i sa¤lar.

Karayollarında gördü¤ümüz düz
çizgiler, öndeki araçları
geçemeyece¤imizi belirtir.
Bu düz çizgiler birer “do¤ru”
modelidir.
Do¤runun kalınlı¤ı olmadı¤ı gibi,
baﬂladı¤ı ve bitti¤i bir nokta da
yoktur.

Yollardaki oklu çizgiler,
sürücülerin bulundukları ﬂeritte
gitmeleri gereken yönleri belirtir.
Bu çizgiler “ıﬂın” modelidir.

Resimdeki kesik çizgiler, yaya geçidini
göstermektedir.
Bu çizgiler “do¤ru parçası” modelidir.
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Etkinlik
Lastikten Do¤rular
Araç ve Gereç: lastik ip
Sınıftan seçti¤imiz iki ö¤renci ile do¤ru, do¤ru parçası ve ıﬂını
modelleyelim.
• Lastik ipi gergin olacak ﬂekilde
uçlarından tutalım.
Lasti¤in bu duruﬂu “do¤ru”, “do¤ru
parçası” veya “ıﬂın” dan hangisine
modeldir? Çizim yaparak adını yazınız.
• Lasti¤i tutanlardan birimiz sabit duralım.
Di¤erinin hareketi ile lasti¤i esnetip uzatalım.
Bu uzatma hareketi ile lastik hangi geometrik ﬂekli modeller? Çizim
yaparak adını yazınız.
• Son olarak lasti¤i iki ucundan da esnetip uzatalım.
Bu model hangisine örnektir? Çizimi yaparak adını yazınız.
“Do¤ru”, “do¤ru parçası” ve “ıﬂın”ın özelliklerini ve çizimlerini nasıl
yaptı¤ınızı açıklayınız.

Aﬂa¤ıdaki resimleri inceleyelim. Her modeli “do¤ru”, “do¤ru parçası”
veya “ıﬂın” olarak isimlendirerek birer çizgi modelini oluﬂturalım.
a)

ﬁerit metre,
“ıﬂın” modelidir.

b)

c)

Her iki ucundan
çekilen lastik,
“do¤ru” modelidir.
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Makarna,
“do¤ru parçası”
modelidir.

Güneﬂ ıﬂınları “ıﬂın”a modeldir. Iﬂınlar Güneﬂ’ten baﬂlar
ve göremedi¤imiz yerlere kadar uzanır.

Do¤rular, küçük harflerle isimlendirilir.

Çizgi modelinde uçlarda yer alan ok
iﬂaretleri do¤runun istenildi¤i kadar
uzatılabilece¤i anlamını taﬂır.

t do¤rusu

Iﬂın ve do¤ru parçaları da birer do¤ru
üzerinde kalır.
Do¤ru parçalarının baﬂlangıç ve bitiﬂ
noktaları bellidir. Bu nedenle çizgi
modelinde uçlarda ok bulunmaz.

Iﬂınların baﬂlangıç noktası bellidir.
Çizgi modelinin tek tarafında bulunan
ok iﬂareti, çizginin bu uçtan istenildi¤i
kadar uzatılabilece¤ini gösterir.

Etkinlik
Do¤ru Parçalar›n›n Uzunluklar›
Araç ve Gereç: ip, makas, cetvel, yap›ﬂt›r›c›, kâ¤›t
• Cetvelimizle farklı uzunluklarda ip parçaları
ölçelim. Bu ip parçalarını farklı uzunluklarda
keselim.
• ‹p parçalarını kâ¤ıda gergin ﬂekilde yapıﬂtıralım.
• ‹p parçalarının uzunluklarını cetvelimizle
tekrar ölçerek uzunlukları kâ¤ıda yazalım.
• Cetvelimizle, her parçanın yanına aynı uzunlu¤a
sahip birer do¤ru parçası çizelim.
Cetvelle ölçme ve çizme etkinliklerinde nelere
dikkat edilmesi gerekti¤ini açıklayınız.
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2 cm

0

1

2

8 cm uzunlu¤unda bir do¤ru parçası çizelim. Bu do¤ru parçasını dörder
santimetrelik iki eﬂ parçaya ayıralım.

0

1

2

3

4 cm

1

A

5

6

9

b)

10

c)

Aﬂa¤ıdaki kavramları uygun modellerle eﬂleﬂtiriniz.
• Çıtadan kesilen ahﬂap parçalar
• ‹ki ucundan gerilen ip

do¤ru parçası

• Makaradan gergin ﬂekilde çıkarılan ip

ıﬂın

• Ufuk çizgisi

Aﬂa¤ıdaki do¤ru parçalarının uzunluklarını cetvelle ölçünüz. Ölçme
sonuçlarını büyükten küçü¤e do¤ru sıralayınız.
a)

4

8

4 cm

do¤ru

3

7

Aﬂa¤ıdaki çizgi modellerinin “do¤ru”, “do¤ru parçası” veya “ıﬂın” dan
hangisini gösterdi¤ini söyleyiniz.
a)

2

4

Cetvelle ölçme ve
çizim çalıﬂmalarında
baﬂlangıç noktasının
0 (sıfır) olmasına
dikkat ediniz.

b)

c)

Defterinize cetvelinizi kullanarak 5 cm ve 9 cm uzunluklarında birer
do¤ru parçası çiziniz.
Ç.K.
34 - 35
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Do¤rular›n Çeﬂitleri
E¤ik, yatay ve dikey kelimelerinin sözlük anlamlarını araﬂtırınız. Sınıfınızdan
bu kelimelere karﬂılık olacak örnekler gösteriniz.

Etkinlik
Durgun Su Yüzeyi
Araç ve Gereç: kapaklı boﬂ bir kavanoz, cetvel, su
• Kavanozu bir miktar suyla dolduralım.
• Cetveli kavanozun üzerine koyalım. Cetvelimizi
bir do¤ru modeli olarak kabul edelim (Cetvelimiz
su yüzeyine göre yatay konumdadır.).
• Cetveli kavanozun yanına resimlerdeki
gibi koyalım.
Cetvelin su yüzeyine göre konumlarını açıklayınız.
Bu do¤rulardan hangisinin
“yatay”, hangisinin “dikey”,
hangisinin “e¤ik” olarak
adlandırılabilece¤ini
tartıﬂınız.
Defterinize cetvelle yatay, dikey ve e¤ik do¤ru modelleri çiziniz.
Çiziminizi nasıl yaptı¤ınızı açıklayınız.

Resimdeki tırmanma merdivenini
inceleyiniz. Merdivendeki “e¤ik”,
“yatay” ve “dikey” do¤ru
modellerini, farklı renklerdeki
kalemlerle iﬂaretleyiniz. Neden böyle
düﬂündü¤ünüzü açıklayınız.
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Aﬂa¤ıdaki resimleri inceleyerek e¤ik, dikey ve yatay do¤ruları belirleyelim.

Kaydıraktan kaymamızı sa¤layan
konumundaki “e¤iklik”tir.
Resimdeki kaydıra¤ın sarı okla
gösterilen kısmı “e¤ik do¤ru”lara
modeldir.

Salınca¤ı tutan ayaklar “dikey
do¤ru”lara, salınca¤ın ba¤lı oldu¤u
çubuk “yatay do¤ru”lara, zincirleri
ise “e¤ik do¤ru”lara modeldir.

Aﬂa¤ıdaki geometri tahtalarında verilen do¤ru modellerini “yatay, dikey
veya e¤ik” do¤ru olarak isimlendirelim.
a)

b)

c)

ç)

Soruda “a” seçene¤inde verilen do¤ru dikey do¤ru modelidir. “b” ve “ç”
seçeneklerinde verilen do¤ru modelleri e¤ik do¤rulara, “c” seçene¤indeki
do¤ru modeli ise yatay do¤ruya örnektir.
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Konumlarına göre do¤ruların çizimi:
Dikey do¤ru
Yatay do¤ru

E¤ik do¤ru

‹nﬂaat ustaları, yaptıkları zeminin yataylı¤ını “su terazisi”,
duvarın dikli¤ini ise “çekül” ile kontrol ederler.

Çekül

Su terazisi

1

Çevrenizde gördü¤ümüz “yatay, dikey, e¤ik do¤ru” modellerine
örnekler veriniz.

2

Resimdeki kalemleri inceleyiniz. Kalemlerin duruﬂlarını yatay, dikey
veya e¤ik olarak isimlendiriniz.
a)
b)
c)

Ç.K.
36-37

59

Do¤ruların Durumlar›

Resimdeki tren raylarını
birer do¤ru modeli olarak
düﬂünelim. Bu do¤ruların
birbirlerine göre durumları
hakkında neler
söyleyebilirsiniz?

Etkinlik
Do¤ru Çizimleri
Araç ve Gereç: cetvel, gönye
• Gönyemizi kaldırmadan, iki kenarı boyunca
iki do¤ru çizelim ve uzatalım.
• Bu do¤rular (s ve d do¤ruları) “kesiﬂen”
do¤rulardır ve bir noktada kesiﬂirler.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Sizce bu iki do¤ru kesiﬂebilir mi?
Açıklayınız.
• Gönyenin resimdeki kenarlarını kullanarak
“dik” do¤rular çizelim.
(Dik kesiﬂen do¤rular, kesiﬂen do¤ruların özel
bir durumudur.).
Çizdi¤iniz dik do¤ruları ve bunların kesiﬂim
noktasını isimlendiriniz.

0

Bu iki do¤ru farklı bir noktada daha
kesiﬂebilir mi?
• Cetvelimizin kenarları boyunca iki do¤ru
daha çizelim.
• Bu do¤rular (e ve m do¤ruları) “paralel”
do¤rulardır.

su
¤ru
d do¤rusu

o
sd

A

0

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

e do¤rusu
m do¤rusu

0

1

2

3

4

5

6

7

Dik, kesiﬂen ve paralel do¤ruların özelliklerini açıklayınız.
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9

8

9

10 11 12 13 14

15 16

15

16

17

18

19

20

Aﬂa¤ıdaki resimlerde belirtilen do¤ru modellerini inceleyelim. Do¤ruların
durumlarını “paralel”, “dik” veya “kesiﬂen” olarak isimlendirelim.

Resim çerçevesinde “dik”, makasta “kesiﬂen”, merdivende “paralel”
do¤rular görülmektedir.

‹ki do¤ru birbirine göre üç durumda olabilir:

Dik do¤rular

Paralel do¤rular

Kesiﬂen do¤rular

ﬁekildeki do¤ruları inceleyelim. Paralel,
dik ve kesiﬂen do¤ruları belirleyelim.
t do¤rusu
ﬁekilde t ve m do¤ruları paraleldir.
s do¤rusu, t ve m do¤ruları ile
kesiﬂmektedir.

m do¤rusu
s do¤rusu

k do¤rusu, t ve m do¤rularına diktir.

Gitar yapım ustalar› geometride ö¤rendi¤imiz “düzlem”,
“simetri”, “daire” ve “paralel do¤rular” konularını iyi
bilmelidirler. Nedenini açıklayınız.
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k do¤rusu

1

Sınıfınızdan “paralel, dik, kesiﬂen do¤ru”lara birer örnek veriniz.

2 Aﬂa¤ıda çizgi modelleri verilen do¤ruların birbirlerine göre durumlarını
yazınız.
a)

b)

ç)

c)

3 Aﬂa¤ıdaki resimleri inceleyiniz. Her birinde gördü¤ünüz do¤ruları kırmızı
kalemle iﬂaretleyiniz. Do¤ruların durumlarını sebepleriyle açıklayınız.
a)

b)

c)

4 Aﬂa¤ıdaki resimler üzerinde farklı do¤rular belirleyiniz. Do¤ruların
birbirlerine göre durumlarını sebepleriyle açıklayınız.
a)

b)

c)

Ç.K.
38-39
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Simetri
Bahar gelince do¤a yeniden canlanır. Etrafımızda
kelebekler, yusufcuklar uçuﬂur. Bu canlıların
uçabilmek için kullandıkları iki
kanadını karﬂılaﬂtırınız.
Kanatların ve üzerindeki ﬂekillerin
benzerliklerini açıklayınız.

Etkinlik
Katlayal›m Bulal›m
Araç ve Gereç: kareli kâ¤ıt, makas
• Kareli kâ¤ıda birer tane kare, dikdörtgen ve
üçgen çizelim.
• Çizdi¤imiz ﬂekilleri keserek çıkartalım.
Bu ﬂekilleri farklı yerlerinden katlayarak eﬂ
parçalar elde ediniz.
Katlama çizgilerini cetvel ve kalem yardımıyla
belirginleﬂtiriniz.
Her ﬂekil için kaç farklı katlama çizgisi elde edebildi¤inizi açıklayınız.

Seray, defterine yandaki ﬂekilleri çizdi ve
ﬂekilleri kırmızı do¤rular boyunca ikiye katladı.
ﬁekillerin özelliklerini açıklayalım.
ﬁekilleri bu ﬂekilde katladı¤ımızda, do¤runun
sa¤ında ve solunda kalan kısımların eﬂ
oldu¤unu görürüz.
Do¤rularla iki eﬂ
parçaya ayrılabilen
ﬂekiller simetriktir.
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Katlandı¤ında iki eﬂ
parça oluﬂturan figürler,
do¤ru simetrisine
sahiptir. Bu ﬂekillerin
katlama çizgisine
“simetri do¤rusu”
denir.

Yandaki ﬂekillerinden hangileri
simetriktir? Bu ﬂekillerin simetri
do¤rularını belirleyelim.

Simetriktir.
1 tane simetri
do¤rusu
vardır.

Simetrik de¤ildir.
Simetri
do¤rusu
yoktur.

Simetriktir.
2 tane simetri
do¤rusu
vardır.

Yandaki ﬂekillerin verilen do¤rulara
göre simetri¤ini çizelim.

ﬁekillerin simetri do¤rularının her iki
yanında kalan parçalar eﬂ olacak
ﬂekilde çizimlerimizi tamamlarız.

Simetri do¤rularının üzerine yerleﬂtirdi¤iniz “simetri
aynası” ile ﬂekillerin bütününü gözlemleyebilirsiniz.

Bazı ﬂekillerin
birden fazla simetri
do¤rusu olabilir.

A¤aç yaprakları toplayarak
yapraklardaki simetriyi açıklayan
bir sunum hazırlayınız.

64

1

Yandaki ﬂeklin verilen do¤ruya göre simetri¤i
aﬂa¤ıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

2 Noktalı kâ¤ıda çizilmiﬂ olan ﬂekillerin verilen do¤rulara göre simetri¤ini
çiziniz.

3 Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerde çizilen do¤ruları inceleyiniz. Simetri do¤rusu olan
ﬂekillerin altlarındaki boﬂluklara “evet”, olmayanlara “hayır” yazınız.
a)

b)

..........

c)

..........

ç)

..........

..........

4 Aﬂa¤ıdaki kelimeleri simetri aynasıyla okuyup altlarındaki boﬂluklara
yazınız.

HECE
..........

KEK
..........

ECE
..........

KOK
..........

BEBEK
..........

Ç.K.
40 - 41

65

Örüntü ve Süslemeler
Resimlerdeki örüntüleri inceleyiniz.
Bu örüntülerin oluﬂturdu¤u süslemelerin hangi ﬂekiller kullanılarak ve
nasıl oluﬂturuldu¤unu açıklayınız.

Etkinlik
Süsleme Yapal›m
Araç ve Gereç: örüntü blokları
• Karesel ve dikdörtgensel bölge ﬂeklindeki
örüntü bloklarımızı kullanarak yandaki gibi
bir örüntü oluﬂturalım.
• Örüntüyü aynı düzende ve boﬂluk
bırakmadan birkaç sıra daha sürdürelim.
Örüntüyü nasıl oluﬂturdu¤unuzu ve kuralını açıklayınız.
• Siz de karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölge olan örüntü bloklarınızı
kullanarak farklı örüntüler oluﬂturunuz. Oluﬂturdu¤unuz örüntülerin
kuralını açıklayınız.

Geometrik ﬂekillerin
boﬂluk kalmadan ve
üst üste gelmeden
belirli bir örüntüye göre
düzlemi kaplamasına
“süsleme” diyoruz.

Çevrenizde gördü¤ünüz süslemeleri
araﬂtırınız. Bu süslemelerden birini seçerek
kullanılan örüntünün kuralını açıklayınız.
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Noktalı kâ¤ıtta verilen yandaki
motifi kullanarak bir süsleme
oluﬂturalım.
Verilen motifi yan yana ve alt alta gelecek ﬂekilde aynı düzende devam
ettirelim. Devam ettirerek boyadı¤ımız motif, süsleme oluﬂturacaktır.

Her süsleme bir
örüntüye sahip olmalıdır.

1 Yandaki süsleme
motifini oluﬂturan
düzlemsel ﬂekilleri
listeleyiniz.
2
Yanda verilen motifi inceleyiniz.
a) Bu motifi kullanarak bir süsleme oluﬂturunuz.
b) “F” harfi ile bir süsleme oluﬂturunuz.
3

Noktalı kâ¤ıtta verilen ﬂekli kullanarak bir süsleme
oluﬂturunuz.

4
‹zometrik kâ¤ıda çizece¤iniz yandaki gibi bir
ﬂekli devam ettirerek süsleme oluﬂturunuz.
Süslemenizi örüntü oluﬂturacak ﬂekilde boyayınız.
Ç.K.
42 - 43
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Alan
Dursun Usta yerlere karo
döﬂüyor. Resmi inceleyerek Dursun
Usta’nın döﬂemeyi bitirdi¤i alanda
kaç tane karo kullandı¤ını tahmin
ediniz. Karolar› sayarak tahmininizi
kontrol ediniz.

Etkinlik
Alan Ölçüyorum
Araç ve Gereç: farklı renkte el iﬂi kâ¤ıtları, makas, yapıﬂtırıcı, resim
kâ¤ıdı
• El iﬂi kâ¤ıtlarından farklı renklerde, eﬂ
karesel ve dikdörtgensel bölgeler keselim.
• Resim kâ¤ıdının bir yüzünü karesel
bölgelerle süsleme yapacak ﬂekilde kâ¤ıda
yapıﬂtırarak kaplayalım.
Resim kâ¤ıdını kaplamak için kaç tane
karesel bölge kullandınız?
Matematik kitabınızın yüzünü de karesel bölgelerle kaplayınız. Resim
kâ¤ıdınız ile kitabınızın büyüklü¤ünü karﬂılaﬂtırınız. Hangisini kaplamak
için daha çok karesel bölge kullandınız?
Resim kâ¤ıdını sadece dikdörtgensel bölgelerle kaplasaydınız kaç
tane dikdörtgensel bölge kullanırdınız? Tahmin ediniz. Tahmininizi
sayarak kontrol ediniz.

Bir alanı farklı büyüklüklerdeki parçalarla
ölçtü¤ümüzde kullanılan parça sayısı
de¤iﬂiyor. Bunun nedenlerini
arkadaﬂlarınızla tartıﬂınız.
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Bir düzlemsel ﬂeklin
yüzeyinin büyüklü¤ü,
o düzlemsel ﬂeklin
alanıdır.

Yandaki alanı, belirtilen üçgenden kaç tane
kullanarak kaplayabilece¤imizi bulalım.
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

Alanın tamamını bu
üçgenlerle kaplayıp
üçgenleri sayalım.
Alanı, 24 tane üçgen kullanarak kaplayabiliriz.

1 ﬁekilleri oluﬂturan kareleri sayarak hangi ﬂeklin alanın en büyük oldu¤unu
bulunuz.
a)

b)

c)

2 Mustafa Ö¤retmen masasının üst
yüzünü dosya kâ¤ıtlarıyla kaplıyor. Kaç
tane dosya kâ¤ıdı kullanılaca¤ını tahmin
ediniz. Tahmininizi dosya kâ¤ıtlarıyla
kaplama yaparak kontrol ediniz.
3 Fatma teyze; dikdörtgen ﬂeklindeki
bahçesinin yarısına, domates, kalan
kısımlara ise biber ve salatalık dikti.
a) Domates dikili alan kaç karesel
bölgeden oluﬂmuﬂtur?
b) Biber ve salatalık dikili alanlardan
hangisi daha büyüktür?
c) Toplam alan kaç karesel bölgeden
oluﬂmuﬂtur?

Salatalık
Domates
Biber

Ç.K.
44 - 45
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Aﬂa¤ıdaki çizimleri defterinize yapınız.

l do¤rusu

d do¤rusu
k do¤rusu

a) l do¤rusuna paralel bir do¤ru çiziniz.
b) k do¤rusuna dik bir do¤ru çiziniz.
c) d do¤rusunu kesen bir do¤ru çiziniz ve kesiﬂim noktasını isimlendiriniz.
2

3

ﬁekildeki süsleme motifini defterinize çiziniz ve
süslemeyi devam ettiriniz.

Defterinize yandaki ﬂekilleri
a)
ve simetri do¤rularını çiziniz.
ﬁekillerin di¤er yarılarını
tamamlayarak oluﬂan
geometrik ﬂeklin adını yazınız.

c)

b)

4 Semiha, kaleminin uzunlu¤unu cetveliyle ölçtü. Semiha’nın kaleminin
uzunlu¤u kaç santimetredir?

7

5 a)

8

9

10

b)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Yandaki ﬂekillerin alanlar›nın kaçar
tane karesel bölgeden oluﬂtu¤unu
bulunuz.

c)

70

Oyun
KO - NO Oyunu
Ko - No, Koreliler taraf›ndan kâ¤›t üzerinde oynanan strateji oyunlar›na
verilen add›r. En yayg›n Ko - No oyunu 4x4’lük bir tabla üzerinde 2
kiﬂi taraf›ndan oynan›r.

Her oyuncunun farkl› renkte yediﬂer taﬂ› vard›r. Oyunun baﬂlang›c›nda
taﬂlar tablaya ﬂekildeki gibi dizilir. Taraflar›n amac› taﬂlar›n›, oyunun
baﬂ›nda rakibin taﬂlar›n›n bulundu¤u pozisyona yerleﬂtirmektir;
yani oyun boyunca iki taraf›n taﬂlar› yer de¤iﬂtirir. Bunu yaparken
oyuncular taﬂlar›n› bulundu¤u noktadan komﬂu bir noktaya ya da
çapraz bir kesiﬂme noktas›na do¤ru ilerletebilirler. Taﬂlar ileriye ya
da geriye do¤ru hareket edebilir. Her hamlede taﬂlar tek bir kenar
ya da çapraz yol katedebilirler. Oyunu, taﬂlar› rakip oyuncunun
baﬂlang›ç pozisyonunu oluﬂturacak ﬂekilde karﬂ› tarafa rakibinden
önce yerleﬂtiren oyuncu kazan›r.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Tolga ve babası köpekleri için bir
kulübe yapacaklardı. Kullanacakları
aletler için 108 TL, tahtalar için
125 TL ve çiviler için 16 TL ödediler.
Tolga ve babası kulübe için toplam
kaç lira para harcamıﬂlardır?

2

“Beﬂ yüz altmıﬂ yedi” ve “üç yüz seksen altı” sayılarının toplamını
bulunuz.

3

176 sayısını en yakın onlu¤a yuvarlayıp elde
etti¤im sayıya 248 eklersem sonuç kaç olur?

4

ﬁükrü Bey, yetiﬂtirece¤i sebzeler için serasına 213 kilogram toprak
taﬂıdı. Toprak miktarı az gelince 167 kilogram daha toprak getirdi.
ﬁükrü Bey, serası için tahminen kaç kilogram toprak kullanmıﬂtır?

5

“135 TL”, “105 TL” ve “50 TL” verilerini kullanaca¤ınız bir problem
kurunuz ve çözünüz.

6

Bir fırının fiyatı 275 TL’dir. Buzdolabının fiyatı ise fırının fiyatından
380 TL fazladır. Fırın ve buzdolabının toplam fiyatı kaç liradır?

7

Tablodaki verileri kullanarak çözümünde
toplama iﬂlemi kullanılan bir problem
kurunuz ve çözünüz.
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Tablo: Tiyatro ‹zleyen Seyirci
Sayısı
Seyirci

Seyirci Sayısı

Yetiﬂkin

238

Çocuk

115

Davetli

57

8

Zihinden bir toplama iﬂlemi yandaki gibi
yapılmıﬂtır. Bu iﬂlem aﬂa¤ıdakilerden
hangisidir?
A) 46 + 92
d

B) 62 + 49

6 onluk + 2 onluk = 80
4 birlik + 9 birlik = 13
80 + 13 = 93

C) 64 + 29

k

9

Küpün üzerindeki d ve k do¤ruları için
aﬂa¤ıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Dik do¤rulardır.
B) Paralel do¤rulardır.
C) Kesiﬂen do¤rulardır.

10 Yandaki gemiyi oluﬂturan do¤rular
için aﬂa¤ıdaki soruları çözünüz.

1

2
4

a) Yatay, dikey ve e¤ik do¤ruları
listeleyiniz.
b) Paralel, kesiﬂen ve dik do¤ruları
listeleyiniz.

3
5
7

6
9

8

10

11 Hangi ﬂekillerin alanları birbirine eﬂittir?
a)

b)

c)
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ç)

12 Aﬂa¤ıdaki ﬂeklin verilen do¤ruya göre
simetri¤i hangisidir?

A)

B)

C)

13 Aﬂa¤ıdaki kırmızı ile çizilmiﬂ olan kısımlar do¤ru, do¤ru parçası veya
ıﬂından hangisini belirtir?
a)

5

6

7

b)

5

6

14 Yandaki çizimlerden hangilerinin
hatalı oldu¤unu açıklayınız.
Do¤rusunu defterinize çizerek
gösteriniz.

c)

7

5

6

7

ı

ı
15

Noktalı kâ¤ıtta verilen süslemeyi defterinizde çiziniz ve devam ettiriniz.
Süslemenin motifini oluﬂturan ﬂekillerin isimlerini yazınız.
Ç.K.
46 - 48
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ÇIKARMA ‹ﬁLEM‹,
AÇILAR VE ﬁEK‹LLER

•Eksilen
•Fark
•Dik açı
•Dar açı
•Geniﬂ açı
•Çember
•Dikdörtgen
•Kare
•Köﬂe

Do¤al Say›larla Ç›karma ‹ﬂlemi
Ç›karma ‹ﬂlemi Yap›yorum
Okulumuzda düzenledi¤imiz
bilgi yarıﬂmasında “Bilginler” ve
“Genç Beyinler” grupları finale
kaldı. Yarıﬂmayı Bilginler 162
puanla, Genç Beyinler 174
puanla tamamladı.

Genç Beyinler grubunun yarıﬂmayı kaç puan farkla birinci bitirdi¤ini
hangi iﬂlemle bulabilirsiniz?

Etkinlik
Puan Fark›n› Bulal›m
Araç ve Gereç: onluk taban bloklar›
Genç Beyinler grubunun Bilginler grubundan kaç puan fazla
aldı¤ını onluk taban blokları ile bulalım.
• 174 ve 162 sayılarını onluk taban
bloklarıyla modelleyelim.
• ‹ki sayı modelindeki birlik, onluk ve
yüzlükleri bire bir eﬂleyelim.
Modelledi¤iniz sayılar arasında
eﬂlenmeyen birlik, onluk ve yüzlük
kaldı mı?
• Varsa eﬂlenmeyen birlik, onluk ve
yüzlük sayılarını basamak tablosunda
gösterelim.
Basamak tablosunda gösterdi¤imiz sayı kaçtır?
174 ve 162 sayıları arasındaki fark kaçtır?
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Aﬂa¤ıda Öykü’nün aklından tuttu¤u sayının modelini
görmekteyiz. Öykü bu sayıdan
14 çıkarırsa geriye
kaç kaldı¤ını
bulalım.

Modelde 1 yüzlük, 5 onluk ve 6 birlik vardır. Bu sayı 156’dır.
Çıkaraca¤ımız 14 sayısı ise 1 onluk 4 birlikten oluﬂmaktadır. Modelden
1 onluk, 4 birlik alalım.
Geriye 1 yüzlük, 4 onluk ve 2
birlik kalır. Çıkarma iﬂleminin
sonucu 142 olur.

Pul biriktirme meraklısı olan Ayça, biriktirdi¤i 345 pulun 178 tanesini
arkadaﬂlarıyla de¤iﬂiyor. Ayça’nın de¤iﬂtirmedi¤i kaç pulu oldu¤unu
bulalım.
Bunun için 345’ten 178’i çıkaralım.
Yüzlük

Onluk

Birlik

345
- 178
Sayıların önce birliklerini çıkaralım.
5 birlikten 8 birlik çıkmayaca¤ı için 1 onluk bozalım.
Yüzlük

Onluk

Birlik
3 15

345
- 178
7
5 birlik + 10 birlik = 15 birlik
15 birlikten 8 birli¤i çıkarırsak 7 birlik kalır.
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ﬁimdi onlukları çıkaralım.
3 onluktan 7 onluk çıkmayaca¤ı için 1 yüzlük bozalım.
Yüzlük

Onluk

Birlik

2 13

3 onluk + 10 onluk = 13 onluk
13 onluktan 7 onlu¤u çıkarırsak 6 onluk kalır.
Son olarak yüzlükleri çıkaralım.
Yüzlük

Onluk

335
- 178
67

Birlik

2 yüzlükten 1 yüzlük
çıkaralım.
2

335
- 178
167

eksilen
çıkan
fark

Ayça, 167 tane pulunu de¤iﬂtirmemiﬂtir.
‹ﬂlemimizi toplama iﬂlemi
yaparak kontrol edelim.

345
-178
167

167
+178
345

‹ﬂlemimiz do¤rudur.

Mısırcı Mahmut amca, mısırlarının 275 tanesini sattı. Geriye 132 tane
mısırı kalan Mahmut amcanın elindeki mısır sayısı baﬂlangıçta kaç tanedir?

- 275
132

baﬂlangıçtaki mısır sayısı
satılan mısır sayısı
kalan mısır sayısı

Mahmut amcanın sattı¤ı mısırlar ile kalan
mısırların sayılarının toplamı baﬂlangıçtaki
mısır sayısını verir.
275 + 132 = 407 tane mısır
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eksilen
çıkan
fark

Sadece eksilen ve farkın
verildi¤i bir çıkarma iﬂleminde
çıkan sayıyı nasıl bulursunuz?
Bir örnekle açıklayınız.

203 - 121 iﬂlemini onluk taban bloklarıyla modelleyelim.
Modelledi¤imiz 203
say›s›ndaki 1 yüzlü¤ü
bozarak onluk bloklar
ﬂeklinde gösterelim.

Bu say›n›n
içinden 121
say›s›n›
ç›karal›m.

Aﬂa¤ıda verilen çıkarma iﬂlemlerinde
,
yaz›lmas› gereken sayıları bulunuz.
b)
- 132 = 617
a) 357 - 197 =

2
20

605 TL
512 TL
925 TL
769 TL

3

4

Onluk

Birlik

2
1

0
2

3
1

Yüzlük

Onluk

Birlik

1

Geriye kalan 82 say›s›
verilen çıkarma
iﬂleminin sonucudur.

1

Yüzlük

,

10

2
1

0
2

3
1

Yüzlük

Onluk

Birlik

1

10

1

2

3
1

0

8

2

ile gösterilen yerlere
c) 916 -

= 227

Bir ma¤aza, buzdolabı ve bulaﬂık
makinesi fiyatlarında indirim yaptı.
Etiketlerin üzerindeki fiyatlara
bakarak her bir ürün için kaç lira
indirim yapıldı¤ını bulunuz.

Osman Bey, iﬂ yerinin açılıﬂı için 285 davetiye hazırlattı. Davetiyelerin
birinci gün 152 tanesini, ikinci gün 109 tanesini gönderdi. ‹kinci
günün sonunda Osman Bey’in göndermedi¤i davetiye kalmıﬂ mıdır?
Açıklayınız.
200, 145
misket

Yandaki verileri kullanarak çözümünde çıkarma
iﬂleminin kullanıldı¤ı bir problem kurunuz ve çözünüz.
Ç.K.
50 - 52
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Zihinden Çıkaralım
Emrah Ö¤retmen, okul orkestrasına almak için vitrindeki müzik aletlerinin
fiyatlarını inceledi.

100 TL

60 TL
TL
120

180 TL

Kemana ödeyece¤i paranın gitara ödeyece¤inden ne kadar fazla oldu¤unu
zihinden nasıl bulursunuz? Açıklayınız.

Etkinlik
Fiyatlar›n Fark›
Araç ve Gereç: onluk taban blokları
Keman ve gitarın fiyatlarının farkını bulalım.
• Keman fiyatını onluk taban bloklarıyla modelleyelim.
Modelledi¤imiz sayıda kaç birlik, kaç onluk,
kaç yüzlük vardır?
• Yüzlükleri onluklara çevirelim.
Toplam kaç onlu¤unuz oldu?
• Gitar fiyatını onluk taban bloklarıyla modelleyelim.
Modelledi¤iniz sayıda kaç birlik, kaç onluk,
kaç yüzlük vardır?
• Yüzlükleri onluklara çevirelim.
Toplam kaç onlu¤unuz oldu?
• Keman ve gitarın fiyat modellerini karﬂılaﬂtıralım.
Kemanın fiyatı, gitarın fiyatından kaç onluk fazladır?
Keman ve gitar arasındaki fiyat farkı kaç liradır?
Bu iki sayı arasındaki farkı bulmak için kullandı¤ınız yöntemi açıklayınız.
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Bir market açılıﬂ gününde çeﬂitli ürünlerde indirim yapmıﬂtır. Markette
850 adet ürün satıﬂa sunulmuﬂ, gün sonunda markette 50 adet ürün
kalmıﬂtır. Marketin açılıﬂ günü kaç ürün satıldı¤ını zihinden bulalım.
1. Yöntem: Sayıları birlik, onluk ve yüzlüklerine ayıralım.
850
50

8 yüzlük, 5 onluk
5 onluk

Yüzlükleri onluklara çevirelim.
850
80 onluk, 5 onluk = 85 onluk
50
5 onluk
85 - 5 = 80 onluk ve 80 onluk = 800 eder.
2. Yöntem:

50’nin içinde 5 tane onluk vardır. 850’den geriye 5 kez
onar ritmik sayalım.

850 - 840 - 830 - 820 - 810 - 800
Marketin açılıﬂ gününde 800 ürün satılmıﬂtır.

79 - 35 iﬂleminin sonucunu zihinden bulalım.
Çıkan sayıyı 10’un katı olarak yazd›¤›m›zda sonucu kolayca buluruz.
Bunu iki farkl› yoldan yapabiliriz.
1. Yöntem: Her iki sayıyı da uygun 2. Yöntem: Her iki sayıdan da uygun
bir sayıyla toplayabiliriz.
bir sayıyı çıkarabiliriz.
79 + 5 = 84
79 - 5 = 74
35 + 5 = - 40
35 - 5 = - 30
44
44
87 - 19 iﬂleminin sonucunu zihinden bulalım.
Sadece çıkan sayıyı 10’un katı olarak yazalım.
19’a 1 ekleyerek önce 10’un katına tamamlayalım. Çıkarma sonucuna
tekrar 1 ekleyerek iﬂlemi tamamlayalım.
87
- 19

1 ekle

87
- 20
67

67
+ 1
68

81

1

Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemleri zihinden yapınız. Sonuçlarınızı
hesap makinesi kullanarak kontrol ediniz.
a) 48 - 19

b) 73 - 32

c) 85 - 25
370 kiﬂilik bir uça¤ın 110 koltu¤u
0-7 yaﬂ arası çocuklar için, kalanı da
yetiﬂkinler için satılmıﬂtır. Yetiﬂkinlere
satılan koltuk sayısını zihinden bulunuz.

2

3 Bir sergi açılıﬂ hazırlı¤ında ﬂunlar alınmıﬂtır:
• 4 adet 100’lük peçete
• 340 tabak
• 280 bardak
Buna göre aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
a) Her taba¤ın yanına bir peçete verilirse kaç peçete artar?
b) Tabak sayısı kadar konuk ça¤rılırsa kaç bardak daha gerekti¤ini
zihinden bulunuz.
4

Bir kitapçıda ilk hafta 36, ikinci hafta ise 58 çocuk
dergisi satılmıﬂtır. ‹kinci hafta kaç derginin daha
fazla satıldı¤ını zihinden bulunuz.

5

Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemleri zihinden yapınız. Kullandı¤ınız yöntemi
açıklayınız.
a) 610
- 360

6

b) 900
- 200

c) 82
- 59

Onur, bir çıkarma iﬂlemini zihinden yaparken
yandaki aﬂamaları izledi. Onur’un zihinden
yaptı¤ı çıkarma iﬂlemi aﬂa¤ıdakilerden
hangisidir?
A) 82 - 26
B) 88 - 24
C) 82 - 24

82 + 6 = 88
24 + 6 = 30
88 - 30 = 58

Ç.K.
53 - 54
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Recep amca bahçesine 375 tane meyve a¤acı dikti.
A¤açlardan 125 tanesi mandalina,
136 tanesi portakal, 83 tanesi limon
geriye kalanlar ise elma a¤acıdır.
Recep amcanın bahçesinde kaç tane
elma a¤acı oldu¤unu bulalım.
Problemi Anlayalım
Bahçede toplam 375 tane meyve a¤acı var. Mandalina, portakal, limon
a¤açlarının her birinden sırasıyla 125, 136, 83 tane var. Bahçedeki geriye
kalan a¤aç sayısını bulmalıyız.
Plan Yapal›m
‹lk olarak mandalina, portakal ve limon a¤açlarının toplam sayısını
bulalım. Daha sonra toplam a¤aç sayısından bu sayıyı çıkararak kalan
a¤aç sayısını bulalım.
Plan› Uygulayal›m
125
136
+ 83
344

dikilen toplam a¤aç sayısı

Geriye kalan a¤aç sayısını bulmak için 375’ten 344’ü çıkaralım.
Recep amca,

375
- 344
31

tane elma a¤acı dikmiﬂtir.

Kontrol Edelim
A¤aç sayılarını toplayarak iﬂlem sonucunu kontrol edelim.
125 + 136 + 83 + 31 = 375 bulunur. Cevabımız do¤rudur.
2) Çözümünde 134 + 213 = 347 ve 400 - 347 = 53 iﬂlemlerini yapmanızı
gerektiren bir problem kurunuz ve çözünüz.
Örnek Problem
Okulumuzun gösteri salonu 400 kiﬂiliktir. 1. sınıflar 134, 2. sınıflar ise
213 kiﬂidir. 1 ve 2. sınıfların tamamı yerleﬂtikten sonra salonda kaç kiﬂilik
yer kalır?
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3) Tablo: Çiftlikte Üretilen Yumurta Sayısı
Aylar

Tabloda bir çiftlikte ilk üç ayda
üretilen yumurta sayısı verilmektedir.
Tablodan yararlanarak içinde
toplama ve çıkarma iﬂlemleri olan bir
problem kurunuz ve çözünüz.

Yumurta Sayısı

Ocak

325

ﬁubat

381

Mart

419

4) Halk kütüphanesinden, okunmak üzere bugün 114 tane kitap alındı.
Geriye 846 tane kitap kaldı¤ına göre kitaplar alınmadan önce
kütüphanedeki kitap sayısı kaçtı?
5)

123 - 25 = ?

Aﬂa¤ıdaki problemlerden hangisi verilen iﬂleme uygun
bir problem olabilir?

A) Sevil’in 123 TL parası vardı. 25 TL de annesinden alan Sevil’in kaç
TL’si oldu?
B) Sevil’in 123 TL’si vardır. Kardeﬂinin parası ise Sevil’in parasından
25 TL azdır. Sevil ve kardeﬂinin toplam paraları ne kadardır?
C) Sevil 123 TL parasının 25 TL’sini kırtasiye masrafları için harcadı.
Geriye kalan parası kaç liradır?
6) Resimdeki verileri kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

6 TL
12 TL

7) “Bahar, projesini tamamlamak için gerekli kitabı almaya karar verdi.
53 TL de¤erindeki kitap için kasaya 100 TL ödedi.”
Yukarıdaki problemin cevabı 47 TL olarak verilmiﬂ ancak soru sorulması
unutulmuﬂ. Bilgileri inceleyerek bu cevaba uygun ﬂekilde bir problem
kurunuz.
Ç.K.
55 - 56
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1
300 Sayılardan “1”
çıkardım.
-178
?

a) 900
- 615

b) 700
- 241

299
-177
122

Yanda 300-178 iﬂleminin
kolay yoldan yapılıﬂı ile ilgili
bir yöntem gösterilmiﬂtir.
Siz de aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri
benzer bir ﬂekilde yapınız.

c) 400
- 167

2

Bir cam fabrikasında birinci gün 910, ikinci
gün 875 tane kavanoz üretilmiﬂtir. ‹lk gün
üretilen kavanoz sayısı ikinci gün
üretilenden ne kadar fazladır?

3

Bir satıcı, sergisindeki 312 kilogram patates ve 250 kilogram so¤anın
toplam 409 kilogramını sattı. Satıcının sergisinde satılmamıﬂ toplam
kaç kilogram patates ve so¤an kalmıﬂtır?

4

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri zihinden yapınız. Hangi iﬂlemin sonucu di¤erlerinden
farklıdır?
A) 360 - 240
B) 620 - 460
C) 500 - 380

5

Resimde Özge ve kardeﬂinin
paraları verilmiﬂtir.
a) Özge ve kardeﬂinin kaçar
lirası oldu¤unu bulunuz.
b) Özge’nin parasının
kardeﬂinden kaç lira fazla
oldu¤unu zihinden
hesaplayınız.

Özge’nin
parası
Kardeﬂinin
parası

6

Yanda verilen bilgileri kullanarak
çözümünde toplama ve çıkarma
iﬂlemlerinin kullanıldı¤ı bir problem
kurunuz ve çözünüz.
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235 tiyatro koltu¤u
198 ö¤renci
6 ö¤retmen

Aç›lar ve ﬁekiller
Aç›lar
A¤açların sa¤lıklı büyüyebilmesi
ve güzel meyveler verebilmesi için
dallarının gövdesiyle yaptı¤ı açıklık
önemlidir. Bu açıklık ne çok geniﬂ,
ne de çok dar olmalıdır.
Siz de çevrenizdeki a¤açları
gözlemleyerek bu açıklıkları
inceleyiniz.

Etkinlik
Çizgiler ve Aç›klıklar
Araç ve Gereç: örüntü blokları
• Örüntü bloklarımızdan seçti¤imiz bir
parçanın herhangi bir köﬂesinden
baﬂlayarak kesiﬂen iki do¤ru
parçası çizelim.
• Örüntü blo¤unu kaldıralım. Di¤er örüntü
blokları ile de aynı iﬂlemi tekrarlayalım.
• Çizdi¤imiz ﬂekillerdeki çizgilerin
arasındaki açıklıkları karﬂılaﬂtıralım.
Hangi ﬂekillerin sahip oldu¤u açıklık
aynıdır? Buna nasıl karar verebildi¤inizi
açıklayınız.
En küçük ve en büyük açıklı¤a sahip
ﬂekilleri gösteriniz.
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Saat tam üçte akrep ile yelkovan arasındaki açıklı¤ı inceleyelim.
Saat üçte yelkovan
12’nin, akrep ise 3’ün
üzerindedir. Aralarındaki
açıklık 1 saatin çeyre¤i
kadardır.
Akreple yelkovan arasındaki açıklık bir açı
oluﬂturur.

Bir köﬂe ile bu köﬂeden uzayan iki
kol veya kenarın oluﬂturdu¤u
açıklık “açı” olarak isimlendirilir.
Açının çizgi modeli:
Açının
kolları

köﬂe

Oklar, kolların istenildi¤i kadar
uzatılabilece¤ini gösterir.

açı

Resimlerde bulunan açı modellerini kırmızı kalemle belirleyelim.

Kitap, kimlik kartı, gönye gibi araç ve gereçler yardımıyla “dik kesiﬂen” do¤ru
modelleri çizebiliriz.
BÜYÜK
ATLAS

MUSTAFA KEMAL
‹LKÖ⁄RET‹M OKULU

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Bu do¤ruların kolları arasında kalan açılar “dik açı” olarak isimlendirilir.
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15 16

Etkinlik
Aç› Modeli Oluﬂturuyorum
Araç ve Gereç: geometri ﬂeritleri, gönye, renkli kalemler
• Geometri ﬂeritlerini kullanarak dik açı modeli
oluﬂturalım. Açının dikli¤ini gönye ile kontrol edelim.
• ﬁeritlerin kenarları boyunca kalemle çizerek dik
açının çizgi modelini oluﬂturalım.
• Dik açı yapan ﬂeritlerin kollarından birini resimdeki
gibi içe hareket ettirelim. Oluﬂan açıyı çizelim.
Bu açının açıklı¤ını dik açıyla karﬂılaﬂtırınız.
• Dik açılı ﬂeritlerin kollarından birini dıﬂa do¤ru
hareket ettirelim.
Oluﬂan açıyı çiziniz ve açıklı¤ını dik açı ile
karﬂılaﬂtırınız.
• Geometri ﬂeritlerini do¤ru oluﬂturacak
ﬂekilde hareket ettirelim.
En çizerek açıklı¤ını dik açıyla karﬂılaﬂtırınız.
Bu açıyı da
Sevilen
Çizdi¤iniz açılar için karﬂılaﬂtırma sonuçlarını birer
Öyküler
cümleyle açıklayınız.

Açıklı¤ı dik açıdan daha
az olan açılar “dar
açı”lardır.

dar açı

Açıklı¤ı dik açıdan
daha fazla olan
açılar “geniﬂ
açı”lardır.

geniﬂ açı

Açıklı¤ı bir do¤ru
oluﬂturan açılar
“do¤ru açı”lardır.

do¤ru açı

Çevrenizde açı modeli oluﬂturan eﬂya veya nesneleri inceleyiniz. ‹nceleme
sonuçlarını sınıfta sununuz.
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Ö¤le vakti

Yandaki modelde güneﬂin
do¤uﬂu ile batıﬂı arasındaki
hareketler gösterilmiﬂtir. Bu model
üzerinde dar, dik ve geniﬂ açıları
bulup çizelim.

Kuﬂluk vakti

‹kindi vakti

Güneﬂ’in batıﬂı

Güneﬂ’in do¤uﬂu

Güneﬂten gelen bir ıﬂının yerle
yaptı¤ı açıları inceleyelim.
Ö¤le vakti

Kuﬂluk vakti

Güneﬂ’in do¤uﬂu
Güneﬂ’in do¤uﬂu

Kuﬂluk vaktinde güneﬂten gelen
bir ıﬂının yerle yaptı¤ı açı dik açıdan
daha azdır. Bu açı dar açıdır.

Ö¤le vaktinde güneﬂten gelen bir
ıﬂının yerle yaptı¤ı açı dik açıdır.

‹kindi vakti

Güneﬂ’in
do¤uﬂu

‹kindi vaktinde güneﬂten gelen bir
ıﬂının yerle yaptı¤ı açı dik açıdan
daha fazladır. Bu açı geniﬂ açıdır.

Güneﬂ’in
batıﬂı

Güneﬂin do¤uﬂu ile batıﬂı
arasında do¤ru açı oluﬂur.

Ecem geometri tahtasında yandaki gibi
bir ev ﬂekli oluﬂturdu. ﬁeklin içindeki dar,
geniﬂ ve dik açıları bulalım.
ﬁeklin içinde beyaz ile dar, siyah ile
geniﬂ, kırmızı ile dik açıları gösterelim.
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Güneﬂ’in
do¤uﬂu

1

Resimlerde kırmızı çizgilerle belirtilmiﬂ açıları dar, dik, geniﬂ ve do¤ru
açı olarak sınıflandırınız.
a)
b)
c)
ç)

2
Yanda verilen ﬂekli geometri tahtasında
oluﬂturunuz. Oluﬂturdu¤unuz ﬂekildeki dar,
dik ve geniﬂ açıları gösteriniz.

3

Meliha Hanım bahçesinin köﬂelerine birer su
fıskiyesi koydu. Fıskiyelerin sulayacakları alanlar
resimde gösterilmiﬂtir. Meliha Hanım’ın fıskiyelerini
ayarlaması gereken açı çeﬂitlerini yazınız.

Ç

C

B

A

4

Ahmet’in babası duvarın üzerine çıkmak istiyor. Bunun için merdiveni
getirmesi gereken konumu defterinize çiziniz. Bu durumda oluﬂan
açılarla ilgili ne söyleyebilirsiniz?

5

Saatinizdeki akrep ve yelkovanın hareketinde de¤iﬂik açılar oluﬂur.
Resimdeki saatlerde oluﬂan açıların çeﬂitlerini belirleyiniz.
a)

b)

c)

ç)

Ç.K.
57 - 59
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Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember
Origami, Japon kâ¤ıt katlama sanatına verilen addır. Genellikle kare veya
dikdörtgen bir kâ¤ıdı sadece katlayarak yüzlerce canlı ve cansız figür
oluﬂturabiliriz.

Resimleri inceleyerek figürlerin geometrik özelliklerini açıklayınız.

Etkinlik
Çizim Yapal›m
Araç ve Gereç: geometrik cisimler veya kutular
• Seçti¤iniz geometrik cisimleri kâ¤ıdın üzerine
koyalım.
• Cisimlerin farklı yüzlerinin sınırlarından kalemle
çizelim.
• Elde etti¤imiz ﬂekillerin içine isimlerini yazalım.
• Çizdi¤imiz ﬂekillerin kenar ve köﬂe sayılarını
bularak altlarına yazalım.
ﬁekilleri kenar ve köﬂe sayılarına göre sınıflayarak
listeleyiniz.
Dörder Kenarlı ve
Üçer Kenarlı ve
Kenar ve Köﬂesi
Köﬂeli ﬁekiller
Köﬂeli ﬁekiller
Olmayan ﬁekiller
.................................... .................................. ..................................
.................................. ...................................
.......................................
En
ﬁekilleri
inceleyerek açısı olanları belirleyiniz. Bu ﬂekillerin sahip
Sevilen
oldu¤u
açı sayısını listeye yaz›n›z.
Öyküler
ﬁekillerin kenar, köﬂe ve açı sayıları arasındaki iliﬂkiyi açıklayınız.

91

Aﬂa¤ıdaki üçgen, kare ve dikdörtgen ﬂekillerin açı ve köﬂelerini belirleyelim.

Önce köﬂeleri numaralandıralım. Her köﬂede iki kenar birleﬂir ve bir
açı oluﬂturur. Açıları kırmızı kalemle iﬂaretleyelim.
1

2

3

Dik üçgenin üç
köﬂesi oldu¤una göre
üç tane de açısı
vardır. Bu açılardan
biri dik di¤erleri ise
dar açıdır.

Kare ve dikdörtgenin
benzerlik ve farklılıklarını
bir paragrafla açıklayınız.

1

4

1

4

2

3

2

3

Karenin dört
köﬂesi ve dört tane
de açısı vardır.
Bunlar dik açıdır.

Dikdörtgenin de
dört köﬂesi ve dört
açısı vardır. Açıların
tümü dik açıdır.

Tangram, 7 adet geometrik ﬂeklin bir araya
getirilmesiyle çeﬂitli figürler oluﬂturulan bir
zekâ oyunudur.
Figürler, geometrik bir ﬂekil, insan veya
hayvan ﬂekilleri olabilir.

Çemberin
köﬂesi
olmadı¤ından
açısı da
yoktur.
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Yandaki ﬂekilleri açı ve köﬂe sayılarına göre
sınıflandıralım. Sonuçlarımızı bir tablo
üzerinde gösterelim.

Tablo: Köﬂe ve Aç›lar›na Göre Geometrik ﬁekiller
Dört Köﬂeliler
(Kare ve Dikdörtgen)

Üç Köﬂeliler
(Üçgen)

Üç Aç›l›lar
(Üçgen)

Dört Aç›l›lar
(Kare ve Dikdörtgen)

Köﬂesizler
(Çember)

Aç›s›zlar
(Çember)

1

Örüntü bloklarınızı kullanarak aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bir kare çizip kenar uzunlu¤unu yazınız.
b) Bir dikdörtgen çizip kısa kenar ve uzun kenar uzunluklarını yazınız.
c) Kare ve dikdörtgen arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar
gözlemliyorsunuz? Açıklayınız.

2

Yanda verilen ﬂekle göre soruları cevaplayınız.
a) Kaç tane dikdörtgen vardır?
b) Kaç tane kare vardır?

3

1

7
5

2
3
4

6

Tangram parçalarının numaralarından
yararlanarak soruları cevaplayınız.
a) Üçgen çizebilece¤iniz parçalar hangileridir?
b) Kare çizebilece¤iniz parçalar hangileridir?
c) Hangi parçaları bir araya getirerek dikdörtgen
çizebilirsiniz? Tangramla deneyerek bulunuz.
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4 Aﬂa¤ıdaki ﬂekilleri defterinize çiziniz.

a) Bu ﬂekillerden 3 köﬂelileri maviye, 4 köﬂelileri kırmızıya, köﬂesizleri de
sarıya boyayınız.
b) Bu ﬂekilleri açı sayılarına göre sınıflandırıp boyarsak de¤iﬂen bir ﬂey
olur mu? Nedenini açıklayınız.
5

Yandaki ﬂekilde kaç tane üçgen vardır?

6 Aﬂa¤ıdaki cümleleri okuyunuz. Do¤ru cevapları iﬂaretleyiniz.
a) Köﬂem ve açım yok. Ben aﬂa¤ıdaki geometrik ﬂekillerden
hangisiyim?
A)

B)

C)

b) Dört kenarım var, hepsi aynı uzunlukta. Bütün açılarım dik.
Ben aﬂa¤ıdaki geometrik ﬂekillerden hangisiyim?
A)

B)

C)

c) Üç kenarım ve üç köﬂem var. Köﬂelerimde dik, dar veya geniﬂ açı
olabilir. Ben aﬂa¤ıdaki geometrik ﬂekillerden hangisiyim?
A)

B)

C)

Ç.K.
60 - 62
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Çizim Yapal›m

Mimar Eser Hanım yeni yapılacak bir evin projesini hazırlıyor. Projeyi
çizerken kullandı¤ı kare ve dikdörtgen gibi ﬂekillerin belli ölçülerde olmasına
dikkat ediyor. Mimarların neden ölçülü çizimler yapması gerekti¤ini
açıklayınız.

Etkinlik
Geometrik ﬁekiller Elde Edelim
Araç ve Gereç: geometrik cisimler, cetvel
• Resimdeki geometrik cisimleri seçelim.
• Cisimlerin farklı olan yüzlerinin
çizimini yapalım.
Hangi geometrik ﬂekilleri elde ettiniz? ‹çlerine isimlerini yazınız.
• Elde etti¤imiz geometrik ﬂekillerin kenar uzunluklarını cetvel ile ölçelim.
Ölçme sonuçlarını bu kenarların yanlarına yazalım.
Kenar uzunluklarına ba¤lı olarak her bir ﬂeklin özelli¤ini açıklayınız.
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Gönye kullanarak bir kare çizelim.
Çizimimizi gönyenin kısa dik kenarı ile yapalım. Aﬂa¤›daki 1. aﬂamada
gösterildi¤i gibi bir do¤ru parçası çizelim.
1

2

3

4

Her aﬂama sonunda gönyeyi dik açı elde edecek ﬂekilde döndürelim.
Aynı kenarla çizime devam edelim. 4. aﬂama sonunda bir kare elde ederiz.

Gönye kullanarak bir dikdörtgen çizelim.
1
Dikdörtgen çizebilmek için gönyemizin
iki dik kenarını kullanalım. Gönyeyi sırasıyla
ﬂekillerdeki gibi yerleﬂtirelim.Farklı
uzunluklardaki iki kenar için farklı renkte
kalemler kullanal›m. ‹ki aﬂama sonunda
dikdörtgen çizimini tamamlayal›m.

Kare çizerken gönyemizin aynı dik
kenarlarını kullandık. O hâlde
karenin bütün kenarları eﬂit
uzunluktadır.

2

Kare ve dikdörtgen çizerek sınıf
krokinizi oluﬂturunuz.

Gönyenizi kullanarak
defterinize iki
farklı üçgen
çiziniz.

Dikdörtgenin karﬂılıklı kenarlarını
gönyenin aynı dik kenarıyla çizdik.
O hâlde dikdörtgenin karﬂılıklı kenar
uzunlukları eﬂittir.
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10

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Gönyemizin dik açılı köﬂesini,
iﬂaretlenen noktaların üzerine
getirelim. Gönyenin kenarı
boyunca do¤ru parçaları
çizelim.

10 11 12 13 14

10 11 12 13 14

15 16

15 16

Cetvelimizi ve gönyemizi kullanarak kenar uzunlu¤u 5 santimetre olan
bir kare çizelim.
1
Önce defterimize cetvelle
bir do¤ru parçası çizelim. Bu
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
do¤ru parçası üzerinde
5 santimetrelik uzunlu¤u
2
iﬂaretleyelim.

8

9

3

0

1

2

3

4

5

6

7

Çizdi¤imiz bu do¤ru parçaları
üzerinde köﬂeden itibaren
5 santimetrelik uzunlu¤u
iﬂaretleyelim.
4
‹ﬂaretledi¤imiz bu noktaları
cetvelimizle birleﬂtirelim. Fazlalıkları
silerek karemizi tamamlayalım.

1

Bir kenarı 8 cm olan kare çiziniz.

2

Uzun kenarı 7, kısa kenarı 4 cm olacak ﬂekilde ancak görünümleri
farklı olacak ﬂekilde iki dikdörtgen çiziniz.

3

Yandaki dikdörtgen çizimini gönye
kullanarak tamamlayınız.

4 cm
1 cm
Ç.K.
63 - 65
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Aﬂa¤ıda gönye ile kare çizim aﬂamaları gösterilmiﬂtir. Aﬂamaları
do¤ru ﬂekilde sıralayınız.
2

1

2

3

Aﬂa¤ıdaki gibi bir liste hazırlayınız. Altta verilen ﬂekillerin isimlerini
listede uygun yerlere yazınız.
Üç açılılar

A

3

4

Açısızlar

B

Ç

C

Dört açılılar

D

E

F

Hangi cismin bütün yüzleri ile aynı düzlemsel ﬂekil çizilebilir?
A)

B)

C)

4

Makasın oluﬂturdu¤u açıların çeﬂitlerini yazınız.
a)
b)
c)

5

Cetveliniz ile kareli kâ¤ıda kare, dikdörtgen ve üçgen çiziniz. Çizdi¤iniz
ﬂekillerin kenar uzunluklarını yanlarına yazınız.

6

Sinem yandaki açının dar, Sertaç ise geniﬂ açı oldu¤unu
söylüyor. Sizce kim haklıdır? Neden?
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Origami - Koltuk
Kare biçimindeki renkli bir kâ¤›d› aﬂa¤›daki s›rayla katlayal›m ve
koltuk yapal›m.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

‹ki basamaklı en büyük ve en küçük iki sayının farkını zihinden bulunuz.

2

Bir ailenin aylık geliri 950 TL’dir. Bu paranın 380 TL’sini ev kirası olarak
veren ailenin harcaması için geriye kaç lirası kaldı¤ını zihinden bulunuz.

3

752 sayısının 264 eksi¤inin 18 fazlası kaçtır?

4

Esin’in onluk taban bloklarıyla modelledi¤i çıkarma iﬂlemini yazınız.
‹ﬂlemi yaparak sonucu modelle karﬂılaﬂtırınız.

5

Bir hayvanat bahçesinde 985 tane hayvan var. Bu hayvanların 468
tanesi karada , 317 tanesi suda yaﬂayan hayvanlardır. Geriye kalanlar
ise kanatlı hayvanlardır. Kanatlı hayvan sayısı kaç tanedir?

6

185 TL

Yandaki verileri kullanarak
çözümünde çıkarma iﬂlemi
kullanılan bir problem kurunuz
ve çözünüz.
7

Aﬂa¤ıdaki çıkarma iﬂlemlerinde verilmeyen sayıları bulunuz.
a)

8

- 213 = 508

b) 742 -

c) 488 - 299 =

= 159

Babası, Ekrem’den
60 santimetre uzundur.

Ekrem’in annesinin
boyu 165 santimetredir.

Ekrem annesinden
45 santimetre kısadır.
Verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

100

48

6
47 4

45
0
43 42 41 4

54

49

44

10 Didem ile Emre çark oyunu oynuyor.
Her ikisi de oyuna 400 puanla
baﬂlıyor. Oyuncular sırasıyla çarkı
çeviriyor ve çark durdu¤unda okun
karﬂısına gelen sayı puanlarından
düﬂülüyor. Oyun sonunda en çok
puanı kalan oyunu kazanıyor.

0
53 52 51 5

9 Matematik sergisine birinci gün 250 kiﬂi katılmıﬂtır. ‹kinci gün katılanların
sayısı ilk gün katılanların sayısından 34 kiﬂi daha azdır. ‹ki gün boyunca
sergiye toplam kaç kiﬂinin katıldı¤ını bulunuz.

39

38 57 56

55

Tablo: Çark Oyunu Puan Tablosu

Didem ve Emre çarkı üçer kez
çevirip tablodaki puanları almıﬂlardır.
Tabloda verilenlere göre oyunu kim
kazanmıﬂtır?

Didem

Emre

1. dönüﬂ

51

55

2. dönüﬂ

49

44

3. dönüﬂ

40

51

11 Resimlerde kırmızı ile belirtilen açıların çeﬂitlerini defterinize yazınız.
a)

b)

c)

12 Noktalı kâ¤ıda çizilen gemi modelini
inceleyiniz. ﬁekilde aﬂa¤ıdaki açı
çeﬂitlerinden kaçar tane vardır?
a) Dar açı
b) Dik açı
c) Geniﬂ açı
13 Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden hangisinin dik açısı yoktur?
A)

C)

B)

101

14 Kareli kâ¤ıtta verilen noktaları
inceleyiniz. Hangi noktaları
birleﬂtirdi¤imizde dikdörtgen oluﬂur?

A

B

C

D

F

E

15 Yanda verilen üçgeni defterinize çiziniz.
a) Üçgende hangi çeﬂit açılar var?
b) Üçgenin simetri do¤rusunu çiziniz.
c) Simetri do¤rusu çizildikten sonra hangi
düzlemsel ﬂekiller oluﬂur? Bu ﬂekillerdeki açıların
çeﬂidini yazınız.
16 Gönye kullanarak defterinize aﬂa¤ıdaki çizimleri yapınız.
a) Kısa kenarı 2 santimetre, uzun kenarı 4 santimetre olan dikdörtgen
b) Bir kenarı 3 santimetre olan kare
17
“Bütün açıları diktir.
Dört köﬂesi vardır.
Kısa ve uzun kenarları
vardır.”
Özellikleri verilen geometrik ﬂekil aﬂa¤ıdakilerden hangisidir?
A) Kare

B) Dikdörtgen

C) Üçgen

18 Gönye yardımıyla aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden hangisini çizemeyiz?
A) Kare

B) Üçgen

C) Çember

19 Trafik levhalarını inceleyiniz. Hangi levhanın köﬂesi ve açısı yoktur?
A)

B)
Taﬂ›t Trafi¤ine
Kapal› Yol

C)
Dur

Yol Ver

Ç.K.
66 - 68
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B

Bu kitap, matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas›n› keﬂfetmeniz amac›yla
haz›rland›. Kitab› inceledi¤inizde farkl› baﬂl›k ve köﬂelerden oluﬂtu¤unu
göreceksiniz. Bunlar› birlikte tan›yal›m.

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

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

Nokta
Bu baﬂlıklar iﬂlenen konunun
ismini gösterir.

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

C

Proje Örne¤i: Süsleme Kitapçı¤›

Kitabınızın eklerinde proje ödevini matematik dersinden alan ö¤renciler
için örnek konular yer almaktadır. Ö¤retmeniniz ve arkadaﬂlarınızla proje
konunuza karar verebilirsiniz.
Performans Görevi Örne¤i: Problem Çözüyorum

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

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

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

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

D

E

ﬁEK‹LLER VE SAYILAR

Bu üniteye baﬂlamadan önce ders kitabındaki ünite kapa¤ın›,
konu baﬂlıkların›, resim, foto¤raf ve tablolar› inceleyiniz.
Ünite ile ilgili aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu ünitede daha önceden ö¤rendi¤iniz konu, kelime ve
iﬂaretler nelerdir?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. Bu ünitede hangi konuları ö¤renece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Bu ünitede merak etti¤iniz konu var mı? Neden?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Geometrik Cisimler
Nokta

Etkinlik
Üç Taﬂ Oyunu
Araç ve Gereç: iki farklı renkte karton, cetvel, kâ¤ıt
• Oyun 2 kiﬂiliktir.
• Seçti¤imiz kartonlardan üçer tane oyun pulu hazırlayalım.
• Yandaki dokuz noktalı oyun ﬂemasını cetvelle kâ¤ıt
üzerine çizelim.
• Pullarımızı sırayla bu noktaların üzerine yerleﬂtirelim.
• Sıramız geldi¤inde pulumuzu komﬂu noktalardan birine
geçirelim.
• Aynı sıradaki ilk üçlü noktayı oluﬂturan oyuncu oyunu
kazanır.
Oyunu birkaç kez oynayınız. Kaç kere kazandınız?
Nasıl kazandı¤ınızı açıklayınız.

1

Aﬂa¤ıda Büyük Ayı ve Küçük Ayı takımyıldızlarının görünüﬂlerini
oluﬂturacak noktalar verilmiﬂtir. Noktaları A noktasından itibaren
alfabetik sırada birleﬂtirerek takım yıldızlarının görünüﬂlerini bulunuz.
a) Büyük Ayı

b) Küçük Ayı
E

F

D

Ç

C
A

2

Kırmızı
taﬂlı
oyuncu
oyunu
kazan›r.

A

B

B C

D

Ç
F

Defterinizin üzerine üç farklı nokta belirleyiniz ve bu noktaları
isimlendiriniz.

2

E

3

Noktaları sıfırdan itibaren ikiﬂer sayarak küçükten büyü¤e do¤ru
birleﬂtiriniz. Acaba hangi ﬂekil çıkacak? Çıkan ﬂekli boyayınız.

26
22

28

24
30

20
18

32

16
36

34

14
12

38
40
10
8
42

44
6
64
4

2
0

62

60

58

56

66

54

68
70

52

3

46

48
50

Düzlem ve Düzlemsel ﬁekiller

Etkinlik
Bir Yapboz Yapal›m
Araç ve Gereç: yarım tabaka karton, makas, yapıﬂtırıcı, resim, cetvel
• Be¤endi¤imiz bir resmi bir karton üzerine
yap›ﬂt›ral›m.
• Resmin üzerine düzlemsel ﬂekiller olacak
ﬂekilde cetvelimizle çizgiler çizelim.
• Makasla bu ﬂekilleri çizgilerden kesip
resmi parçalara ay›ral›m.
Yapboz üzerinde oluﬂturdu¤unuz
düzlemsel ﬂekilleri inceleyiniz.
Bu ﬂekillerden daha önce ö¤rendi¤iniz ﬂekillere benzeyenler var m›?
Aç›klay›n›z.

1

Sınıfımızın duvarları, düzleme; üzerindeki pano, çerçeve, poster vb.
eﬂyalar ise düzlemsel ﬂekil modellerine örnektir.
Sınıfınızın duvarlarından birindeki düzlem ve düzlemsel ﬂekil modellerini
defterinize resimleyiniz. ﬁekilleri farklı renklere boyayınız.

2

Kutulardaki kelimelerden uygun olanları noktal› yerlere yazarak
cümleleri tamamlayalım.
a) Gökyüzünde uçan balon: ....................
b) Duvara as›l› bir ayna: ..................
c) Halının üzerindeki desenler: ....................
ç) Fayanslarla örülü duvar: ....................

4

• düzlem
• nokta
• düzlemsel
ﬂekil

3 Eylül, kâ¤ıda dört köﬂesi olan bir düzlemsel ﬂekil çizdi. Sizce bu
ﬂekil aﬂa¤ıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir? ‹ﬂaretleyiniz.

4 Cetvel kullanarak ﬂekillerin üzerindeki noktaları bir çizgi ile birleﬂtiriniz.
Oluﬂan iki düzlemsel ﬂekli farklı renklere boyayınız. ﬁekillerin içine
örnekteki gibi, kare ise “K”, dikdörtgen ise “D”, üçgen ise “Ü” yazınız.

a)

K

b)

K

5 Robotta kare, üçgen ve dikdörtgenden
kaçar tane kullanılmıﬂtır? Her gruptaki
ﬂekli de¤iﬂik renklere boyayınız.

5

c)

ç)

Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri

Etkinlik
Küpün Açınımı
Araç ve Gereç: kareli kâ¤›t
• Yandaki ﬂekilleri kareli kâ¤ıda çizelim.
ﬁekillerden hangilerini kullanarak bir
küp yapabilece¤inizi tahmin ediniz.
• Çizdi¤imiz ﬂekilleri keserek çıkaralım.
Noktalı yerlerinden katladı¤ınızda küp
elde edebilece¤iniz ﬂekilleri belirleyiniz.
Küpün baﬂka aç›n›mlar› da var m›d›r?
Araﬂt›r›n›z.

1

Aﬂa¤ıdaki geometrik cisimlerin yüzlerini farklı renge boyayınız.
Boyadı¤ınız yüzlerin hangi düzlemsel ﬂekiller oldu¤unu altlarındaki
noktal› yerlere yazınız.

a)

b)
............

c)
............

2

............
A)

Yüzü ile yüzeyi
aynı olan geometrik
cisim hangisidir?
‹ﬂaretleyiniz.

6

C)

B)

3

Tablodaki boﬂlukları örneklere uygun ﬂekilde doldurunuz.
Tablo: Geometrik Cisimlerin Yüzlerinden Elde Edilen Düzlemsel ﬁekiller
Geometrik
Cisim

Açık ﬁekli
(Yüzeyi)

Yüzleri ile Elde Edilen Düzlemsel
ﬁekiller
‹ki üçgensel
bölge, üç
dikdörtgensel
bölge vardır.

Tabanı
oluﬂturan
düzlemsel ﬂekil
dairedir.

7

7

4 Resimdeki düzlemsel ﬂekilleri verilen renklere uygun ﬂekilde boyayınız.

Üçgensel Bölge

Kare

Daire

8

Dikdörtgensel
Bölge

Tablo ve ﬁekil Grafi¤i

Etkinlik
Sesli Harfler Grafi¤i
• Aﬂa¤ıdaki metni
okuyalım.
• Metinde geçen sesli
harfleri içeren,
resimdeki gibi bir
çetele tablosu
hazırlayalım.
• Metni okuyarak
tabloyu tamamlayalım.

a e › i o ö u ü

“‹nsanlar ilk ça¤larda da sayılara gereksinim duydular.
Örne¤in, avladıkları hayvanların sayısını belirtmek için ma¤ara
duvarlarına çizgiler çizdiler. Sonraları daha büyük sayıları
anlatmak için çeﬂitli semboller oluﬂturdular. Bu çizgi ve semboller
günümüzde kullandı¤ımız rakamların temeli oldu.”
•
•
•
•

Çetele tablosundaki her harfin kaç kez kullanıldı¤ını belirleyelim.
Sıklık tablosu oluﬂturalım.
Tablolardan yararlanarak bir ﬂekil grafi¤i düzenleyelim.
Aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayalım.
Metinde en çok hangi sesli harf kullanılmıﬂtır?
En az kullanılan sesli harf hangisidir?
Hiç kullanılmayan sesli harf var mıdır?
Sizce bu sesli harflerin kullanılma sıklı¤ı farklı metinler için de
geçerli olabilir mi? Açıklayınız.

9

1

Sınıfımızdaki arkadaﬂlarımıza hobilerini sorduk. 12 kiﬂi spor, 10 kiﬂi
müzik, 8 kiﬂi ise resim cevabını verdi.
Bu verilere göre aﬂa¤ıdaki tabloyu ve grafi¤i tamamlayalım.
Tablo: Hobilerimiz
Hobi

Grafik: ..........................
.............

Kiﬂi Sayısı
12
10
8
6
4
2
Spor

Müzik

Not: Her

Resim

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

, 2 kiﬂiyi göstermektedir.

Tablo: En Sevilen Meyveler

2

Ezgi, arkadaﬂlarına sevdikleri
meyveleri sordu. Topladı¤ı verilerle
yandaki sıklık tablosunu oluﬂturdu.
Tabloyu inceleyiniz. Tabloya göre
aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
Cevabınızı noktalı yerlere yazınız.

Meyve

Kiﬂi Sayısı

Çilek

11

Üzüm

8

Portakal

10

Elma

12

a) Kaç kiﬂi portakal seviyor? ..........
b) Portakal ve elma sevenlerin sayılarını karﬂılaﬂtırınız. Hangi
meyve daha çok seviliyor? ..........
c) Üzüm sevenler ile çilek sevenlerin toplam sayısı kaçtır? ..........
ç) Tablodaki veriler kaç kiﬂiden alınmıﬂtır? ..........

10

3

Bir grup ö¤renciye hangi tür filmleri izlemeyi sevdiklerini sorduk. Verilen
cevaplarla aﬂa¤›daki grafi¤i oluﬂturduk. Soruları grafi¤e göre cevaplayınız.
a) En çok sevilen film türü
hangisidir?
b) Belgesel sevenler
komedi sevenlerden kaç
kiﬂi fazladır?
c) Komedi sevenler çizgi
film sevenlerden kaç kiﬂi
azdır?
ç) Grafi¤in sıklık tablosunu
oluﬂturunuz.

4

Grafik: Film Türleri
Kiﬂi Sayısı
12
9
6
3

Film
Türleri
Çizgi film

Not: Her

Komedi

Belgesel

, 3 ö¤renciyi göstermektedir.

Tablo: Satılan Oyuncaklara Ait Çetele

Yanda, bir oyuncakçıda
satılan oyuncakların çetele
tablosu verilmiﬂtir. Aﬂa¤›daki
cümleleri okuyunuz. Noktalı
yerlere cümleler do¤ruysa
“D”, yanl›ﬂsa “Y” yaz›n›z.

Peluﬂ hayvan

IIII II

Bebek

IIII IIII

Araba

IIII IIII

Yapboz

III

Lego

IIII I

• En çok satın alınan oyuncak arabadır. ......
• Peluﬂ hayvan, legodan daha fazla sayıda satılmıﬂtır. ......
• Satılan lego ve yapbozların toplam sayısı araba sayısına eﬂittir. ......
• Toplam 42 tane oyuncak satılmıﬂtır. ......
• Satılan bebek sayısı lego sayısından 4 fazladır. ......

11

5 Verilen ﬂekil grafi¤ine göre sorular› yan›tlay›n›z.
Grafik: Yıllara Göre Panda Sayıları
Panda say›s›
10
8
6
4
2
2007

2008

Not: Her

2009

Y›llar

, 2 panday› göstermektedir.

Y›llara ait verileri çetele ve s›kl›k tablosunda gösteriniz.
Çetele Tablosu
Y›l

S›kl›k Tablosu

Panda Say›s›

Y›l

2007

2007

2008

2008

2009

2009

Panda Say›s›

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

12

Say›lar›n Gücü
Üç Basamakl› Do¤al Say›lar

Etkinlik
Üç Basamaklı Sayı Tablosu
Araç ve Gereç: renkli el iﬂi kâ¤ıdı, dosya kâ¤ıdı, makas
• Dosya kâ¤ıdının uzun kenarından 4 santimetre
eninde üç adet ﬂerit keselim.
• ﬁeritlerin üzerine 1’den 9’a kadar olan rakamları
istedi¤imiz bir sırayla yazalım.
• El iﬂi kâ¤ıdımızın üzerine basamak adlarını
yazalım.
• El iﬂi kâ¤ıtlarımızı, aﬂa¤ıdaki gibi keselim. (Bu
kesikler arasındaki mesafe sadece bir rakam
görünecek kadar olmalıdır.)
• Hazırladı¤ımız ﬂeritleri bu kesiklerden geçirelim.
YÜZLER
BASAMA⁄I

ONLAR
BASAMA⁄I

B‹RLER
BASAMA⁄I

6
1
9
8
7
3
5
2
4

9
2
8
1
4
5
6
7
3

• Gözünüz kapalı ﬂekilde
bu ﬂeritleri hareket
ettirerek üç basamaklı bir
sayı oluﬂturalım.

Oluﬂturdu¤unuz sayıyı ve okunuﬂunu yazınız.
Kâ¤ıdınızın yüzler
6
1
basama¤ına 3, onlar
basama¤ına 9 sayısını
YÜZLER
ONLAR
getiriniz. Birler
BASAMA⁄I
BASAMA⁄I
basama¤ındaki ﬂeridi
hareket ettirerek elde
7
5
edece¤iniz sayıları
defterinize yazınız. Bu
sayılardan en büyü¤ü ve en
küçü¤ünü daire içine alınız.

13

1
3
4
2
8
5
7
9
6

9
B‹RLER
BASAMA⁄I

5

1

2

Aﬂa¤ıdaki sayıların okunuﬂlarını karﬂılarına yazınız.
205:

644:

460:

781:

Yarıﬂa katılacak arabaların numaralarını tablolarda gösteriniz.
Y: Yüzler Basama¤ı
O: Onlar Basama¤ı
B: Birler Basama¤ı
Y

3

4

849

609

O

Fokların toplarında yazılı rakamları
inceleyiniz. Aﬂa¤ıdaki soruları
cevaplayınız.
a) Bu rakamlarla yazabilece¤imiz en
büyük üç basamaklı sayı nedir?
b) Bu rakamlarla yazabilece¤imiz en
küçük üç basamaklı sayı nedir?

B

Y

O

B

9
1
6

Tablo: Sayıların Basamak De¤erleri

Yüzler
Basama¤ı
546

Tablodaki örne¤i inceleyiniz.
Di¤er sayıların basamak
Onlar
Birler
Basama¤ı Basama¤ı de¤erlerini yazarak tabloyu
tamamlayınız.
40
6

Basamak De¤eri

Sayı

500

312
105
900

14

5

6

Tabloda okunuﬂları verilen sayıları karﬂılarına yazınız.
‹ki yüz beﬂ:

Beﬂ yüz otuz yedi:

Yedi yüz yirmi sekiz:

Üç yüz:

Aﬂa¤ıdaki sayıları Romen rakamlı yazılıﬂları ile eﬂleﬂtiriniz.
20

XIII

7

14

5

V

VIII

XIV

Verilen ﬂekilleri ve sayı de¤erlerini
inceleyiniz. Aﬂa¤ıdaki verilmeyen
sayı veya ﬂekilleri örne¤e uygun
olarak tamamlayınız.

3

XX

8

III

XV

Tablo: ﬁekillerin De¤erleri
ﬁekil

De¤eri
100
10
1

213

c)

a)

145

ç)

b)

d)

15

321

8

Küpün görünen yüzlerindeki sayıları kullanarak
birbirinden farklı üç basamaklı do¤al sayılar yazınız.

7
2

9

5

.......... , .......... , ..........
.......... , .......... , ..........

Alper, Gökçe ve Taner topladıkları cevizleri resimdeki sepetlerle,
çuvallara boﬂalttılar.
Sepetlerin aldı¤ı ceviz sayısı altlarında yazmaktadır. Verilen bilgileri
okuyarak Gökçe ve Taner’in kaçar ceviz topladı¤ını bulunuz.
Yüzlükler
sepeti

Onluklar
sepeti

Birlikler
sepeti

100

10

1

Alper:

4 defa boﬂalttı.

2 defa boﬂalttı.

427
7 defa boﬂalttı. ..........

Gökçe:

1 defa boﬂalttı.

5 defa boﬂalttı.

3 defa boﬂalttı. ..........

Taner:

2 defa boﬂalttı.

9 defa boﬂalttı.

6 defa boﬂalttı. ..........

10 Ahmet Ankara’ya seyahat ederken yolda resimdeki tabelayı gördü.
Tabeladaki sayıyı okuyan Ahmet, Ankara’ya olan mesafenin az
olmadı¤ını düﬂündü.
a) Tabeladaki sayının okunuﬂunu yazınız.
b) Ahmet’in okudu¤u sayıda kaç yüzlük, kaç
onluk, kaç birlik vardır?
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ANKARA 285 km

Say›lar› Karﬂılaﬂt›ral›m

Etkinlik
Büyük Sayıyı Kim Yazdı?
Araç ve Gereç: 1’den 9’a kadar numaralandırılmıﬂ eﬂ kartlar, torba
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1

Oyun iki kiﬂiliktir.
Kartları torbanın içine atalım.
Sırayla torbadan birer kart çekelim.
Çekti¤imiz her rakamı basamak
tablosunda yüzler, onlar veya birler
basamaklarından seçti¤imiz birine yazalım.
Çekilen kartı tekrar torbaya atalım.
Her iki oyuncu da 3 basamaklı sayı oluﬂturuncaya kadar kart çekme
ve rakamı yerine yazma iﬂlemini tekrarlayalım.
Oyun sonunda, oluﬂturulan sayıları karﬂılaﬂtıralım.
Büyük sayıyı yazan oyuncuya 10 puan verelim.
Oyunu 5 kez tekrarlayalım, en çok puan toplayan oyuncuyu oyunun
galibi ilan edelim.
Çekti¤iniz rakamları hangi basama¤a yazaca¤ınıza nasıl karar verdiniz?
Açıklayınız.
‹lk çekti¤iniz sayı 2 olsaydı hangi basama¤a yazmayı tercih ederdiniz?
Neden? Aynı soruyu 8 için de cevaplayınız.

Her seçenekte büyük sayının yazılı oldu¤u balonu boyayınız.
a)

b)
34

43

c)
289

253

17

614

970

2

Her seçenekte küçük sayının yazılı oldu¤u balı¤ı boyayınız.
a)

b)
305

3

472

>
.......

1.......
35

233 büyüktür 135’ten.

5

012 3
5 6 47
9 8

649

512

518

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

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

2 birli¤i, 2 onlu¤u, 3 yüzlü¤ü olan sayıdan büyü¤üm.
2 onlu¤u, 3 yüzlü¤ü, 4 birli¤i olan sayıdan ise küçü¤üm.
Bilin bakalım, ben hangi sayıyım?

Sayıları karﬂılaﬂtırınız. Boﬂ bırakılan yerlere “>, < veya =” iﬂaretlerinden
uygun olanı yazınız.
a) 158 ..... 185

6

660

Modellerin belirtti¤i sayıları bulunuz ve örnekteki gibi karﬂılaﬂtırınız.
b)
a)

2.......
33

4

c)

b) 375 ..... 375

c) 986 ..... 984

Sayı gruplarını inceleyiniz. Küçükten büyü¤e do¤ru sıralanmıﬂ olan
grubun altındaki kutuyu iﬂaretleyiniz.
824, 820, 835

341, 345, 340

18

630, 635, 638

7

4, 9 ve 0 rakamlarını kullanarak üç basamaklı sayılar oluﬂturunuz.
Oluﬂturdu¤unuz sayıları küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.

8

Resimde bir grup ö¤rencinin evlerinin okullarına olan uzaklı¤ı verilmiﬂtir.

Sıla
599 metre

Esra
809 metre

Serkan
816 metre

Okul
Ömer
904 metre

Öznur
836 metre

a) Evi okula en uzak olan ö¤renci kimdir?
b) Okula en yakın evde oturan kimdir?
c) Ö¤rencilerin isimlerini evi okuluna en yakın olandan en uzak olana
do¤ru sıralayınız.
9

Kutularda verilen sayıların toplamını bulunuz. Buldu¤unuz sayıları sayı
do¤rusundaki yerleriyle eﬂleﬂtiriniz ve büyükten küçü¤e do¤ru sıralayınız.

100

100 100 100
50 20 100

100

5
5

100 100
10
5

20
5

200

200

250

300

350
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400

450

500

Say›lardaki Örüntüler

Etkinlik
ﬁekli Tamamla
Araç ve Gereç: boya kalemleri, kareli kâ¤›t
• Kareli kâ¤ıttan her kenarında 10 kare
olan yüzlük kart keselim.
• Yüzlük kartımızı örnekteki gibi farklı
renklerde boyayarak bir örüntü
baﬂlatalım.
• Boyama iﬂlemine örüntüyü sürdürerek
kartı dolduruncaya dek devam edelim.
• Kartın tamamı boyanınca her renk
için boyadı¤ınız kare sayısını yan yana
yazalım.
Elde etti¤iniz ﬂekil ve sayı örüntüsünü açıklayınız.

1 Aﬂa¤ıda verilen örüntünün kuralını bularak kalan 2 adımı da siz
tamamlayınız.

2

Aﬂa¤ıda verilen sayı örüntüsünü bozan sayıyı bulunuz. Örüntüyü,
kuralını açıklayarak do¤ru ﬂekliyle tekrar yazınız.
111

99

87

20

75

65

53

41

3

Aﬂa¤ıdaki örüntüyü devam ettirdi¤imizde sıradaki ﬂekil hangisi olur?

A)

B)

C)

Örüntünün dördüncü
adımındaki karenin noktaları
nerede ve kaç tane olmalıdır?
Çizerek gösteriniz.

4

1

5

2

3

4

Numaraları tek sayı olan formaları “T” harfi, çift sayı olanları “Ç” harfi
ile gösteriniz.

105

48

310

629

976

T
6

ﬁeritlerdeki sayılar birer örüntü oluﬂturacak ﬂekilde dizilmiﬂlerdir. Boﬂ
bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız. Örüntülerin kuralını açıklayınız.
a) 14

22
46

b)

62

12

26
47

c)

30

48

57

75

21

54

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Noktalı kâ¤ıda farklı düzlemsel ﬂekiller çiziniz. Çizdi¤iniz ﬂekillerin
kenar ve köﬂe özelliklerini açıklayınız.

2

Tabloda boﬂ bırakılan yerleri örnekteki gibi doldurunuz.
Tablo: Cisimler ve Yüzleri
Geometrik Cisim

Yüzlerindeki Düzlemsel ﬁekiller

Koni
........

........

........

........

........

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

........

........

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

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

........

........

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

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

3

Bir bilgisayar oyunu için üç basamaklı bir sayı ﬂifresi oluﬂturulacaktır.
ﬁifrede 5, 3, 8 sayılarını kullanmak isteyen bir kiﬂi ﬂifreyi kaç farklı
ﬂekilde oluﬂturabilir?

4

Aﬂa¤ıdaki sayıları Romen rakamlarıyla yazınız.
a) 13 = ..........

5

c) 17 = ..........

b) 9 = ..........

ç) 6 = ..........

Ö¤rencilerin söyledi¤i sayıların okunuﬂlarını altlarındaki boﬂluklara
yazınız.
943

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

306

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

22

770

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

6

1 üzüm tanesi = 1 birlik
10 üzüm tanesi = 1 onluk

Tablodaki verilenlerden yararlanarak
aﬂa¤ıdaki resimleri sepetlerle eﬂleﬂtiriniz.

100 üzüm tanesi = 1 yüzlük

407

7

8

705

224

750

Aﬂa¤ıdaki sıralamaları inceleyiniz. Noktalı yerlere s›ralamalar do¤ruysa
“D”, yanl›ﬂsa “Y” yaz›n›z.
312 > 280 > 300 .....

645 > 640 > 604 .....

163 < 168 < 200 .....

515 < 742 < 404 .....

Yandaki açınım katlanırsa hangi geometrik cisim
elde edilir?

A)

B)

C)

23

9

Seher’in boncuklarla
oluﬂturdu¤u örüntüyü
inceleyiniz.
Örüntüyü 5 yeﬂil boncukla tamamlayan Seher toplam kaç boncuk
kullanmıﬂtır?

10 Bir okuldaki geri dönüﬂüm kutusunda
her hafta 20 kilogram kâ¤ıt, 15 kilogram
cam ﬂiﬂe ve 10 kilogram plastik ﬂiﬂe
birikiyor. Verileri ﬂekil grafi¤inde
gösteriniz ve bu verileri yorumlayan bir
cümle yazınız.

KÂ⁄IT

PLAST‹K

CAM

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 çok hangi konuyu ö¤renirken zorlandınız?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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TOPLAMA ‹ﬁLEM‹
VE ﬁEK‹LLER DÜNYASI

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¤iniz konu, kelime ve
iﬂaretler nelerdir?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. Bu ünitede hangi konuları ö¤renece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Bu ünitede merak etti¤iniz konu var mı? Neden?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Toplama ‹ﬂlemi ve Paralar›m›z
Toplama ‹ﬂlemi Yap›yorum

Etkinlik

•
•
•
•

•

Harfler ve Puanlar›
Araç ve Gereç: atlas
Türkiye haritasından 4 harfli illerin
isimlerini listeleyelim.
Bu illerden 5 tanesini seçelim.
Her il isminin harflerine karﬂılık
gelen puanları çizelgeden bulalım.
Puanların toplamını hesaplayalım.
Örnek: R ‹ Z E
140 + 122 + 156 + 110 = 528 puan
‹llerin puanlarını büyükten küçü¤e do¤ru
sıralayarak en yüksek puanlı ili belirleyelim.
Bu etkinli¤i birkaç arkadaﬂınızla farklı
konularda oyun ﬂeklinde de
gerçekleﬂtirebilirsiniz.

1 Aﬂa¤ıda verilen toplama iﬂlemlerini yapınız.
405
278
478
513
320
255
+ 62
+ 220
......
......
+ 192
+ 146
......
......

26

Puan Çizelgesi
A = 100
B = 102
C = 104
Ç = 106
D = 108
E = 110
F = 112
G = 114
⁄ = 116
H = 118
I = 120
‹ = 122
J = 124
K = 126

210
111
173
+ 169
......

L = 128
M = 130
N = 132
O = 134
Ö = 136
P = 138
R = 140
S = 142
ﬁ = 144
T = 146
U = 148
Ü = 150
V = 152
Y = 154
Z = 156

105
169
231
+ 206
......

2

Aﬂa¤ıdaki örne¤i inceleyerek tablodaki noktalı yerleri uygun ﬂekilde
doldurunuz.
1. Toplanan

2. Toplanan

Toplam

yüzlük onluk birlik

yüzlük onluk birlik

yüzlük onluk birlik
......... ......... .........

540
.........

.........

.........

3

Melis kitabının geçen hafta 112 sayfasını, bu hafta ise 103 sayfasını
okumuﬂtur. Kitabın okunmamıﬂ 189 sayfası daha kaldı¤ına göre Melis’in
kitabı toplam kaç sayfadır?

4

Aﬂa¤›daki boﬂ kutulara gelmesi gereken say›lar› yazınız.
153

+ 12

+ 121
+ 234

5

6

“Robotlar” adl› film, semtimizdeki sinemada
gösterime girdi. Filmi birinci gün 318, ikinci
gün 276, üçüncü gün 295 kiﬂi izledi. Filmi ilk
üç günde toplam kaç kiﬂi izlemiﬂtir?

+ 347

ROBOTLAR

Aﬂa¤ıdaki verilen örüntüyü uygun ﬂekilde
tamamlayınız.
225

255
240

7

‹ﬂlemlerde
bulunuz.
a)

36
+442
811

ve

ile gösterilen basamaklara yaz›lmas› gereken say›lar›
b) 2 5
+17
400

c) 1 9 2
+6
835
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Tablodaki verileri kullanarak toplama iﬂlemi gerektiren problemler
kurunuz.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi,
Ankara

Tablo: Ziyaretçi Sayısı
Gelen Turist

Yabanc›

Yerli

Haziran›n 2. haftas›

228 kiﬂi

326 kiﬂi

Haziran›n 3. haftas›

127 kiﬂi

105 kiﬂi

2) Tablo: At›k Miktar›
At›klar

Adet

Kutu

127

Cam ﬁiﬂe

211

Teneke Kutu

368

Okulumuzda bir hafta boyunca çıkan atık
maddeleri biriktirdik.
Tabloya göre 1 haftada toplam kaç parça
atık madde biriktirilmiﬂtir?

3) Önder Bey iﬂ yerindeki telefon için 125 TL, elektrik için 147 TL, su için
86 TL, do¤algaz için 248 TL fatura ödemiﬂtir. Önder Bey faturalar için
toplam kaç lira ödemiﬂtir?
4) “Okulumuzda 273 erkek ve 315 kız ö¤renci kayıtlıdır. Pazartesi günü
24 ö¤renci daha kayıt oldu. Pazartesi günü okulumuzda kayıtlı erkek
ö¤renci sayısı toplam kaç kiﬂi olmuﬂtur?”
Yukarıdaki problemin çözümünde eksik veri nedir? Problemin eksi¤ini
tamamlayınız ve problemi çözünüz.
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Zihinden Toplayal›m

Etkinlik
Topla ve Yaz
• 15 + 9 iﬂleminin sonucunu zihinden bulalım.
Sonucu nasıl buldu¤unuzu yazarak açıklayınız.
.................................................................................................
.................................................................................................
• Bu iﬂlemden yararlanarak aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri zihinden yapalım.
25 + 9 = .....
35 + 9 = .....
45 + 9 = .....
55 + 9 = .....
‹ﬂlemler arasındaki örüntüyü açıklayınız.
.................................................................................................
...................................................................................................

1

Aﬂa¤ıdaki tabloda verilen iﬂlemleri önce zihinden yapınız. Daha
sonra hesap makinesi ile sonucunuzu kontrol ediniz.
‹ﬂlem

Zihinden

Hesap
Makinesi

42 + 39 = .....

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

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

33 + 20 = .....

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

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

77 + 12 = .....

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

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

19 + 21 = .....

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

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

Projeniz için yapt›¤›n›z araﬂt›rma ödevini
ö¤retmeninize teslim ettiniz mi?
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Tahmin Edelim

Etkinlik
Lunaparkta Say›lar
• Aﬂa¤ıdaki metni okuyalım.
Noktalı yerleri kutudaki
sayılardan uygun olanlarla
tamamlayalım.
360

143

371

228

“Güzel bir yaz günü ablam beni lunaparka götürmüﬂtü. Hava çok
143 , ö¤leden sonra
sıcaktı ve her yer çok kalabalıktı. Biletçi sabah ..........
ise ....... kiﬂiye bilet kesti¤ini söyledi. Hemen bir tahminde bulundum.
Lunaparka bugün yaklaﬂık ...... kiﬂi girmiﬂti. Vay canına, bu çok fazla!
‹ﬂlemi bir de ablamın yanındaki hesap makinesi ile yaptım ve sonucu
........ buldum. Yaﬂasın, sonuç tahminime çok yakın. Bu sırada ablamı
kaybetti¤imi sandım. Hemen koﬂtum, elini tuttum. Bu kalabalıkta
kaybolmaya hiç niyetim yoktu.”

1

Aﬂa¤ıdaki sayı do¤rusunu inceleyiniz.
350
340
345

400
375
365

450

396
392

415
425

500
465
461

488
485

a) Belirtilen yerlere gelmesi gereken sayıları tahminen kutudakilerden
hangisi oldu¤una karar vererek boyayınız.
b) Boyadı¤ınız sayıları en yakın onlu¤a yuvarlayınız.
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2

Aﬂa¤ıda verilen sayıların toplamlarını tahmin ediniz. Tahmin ederken
kullandı¤ınız yöntemi noktalı yerlere yazınız.
a)

b)
485 + 279

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

272 + 558

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

c)

620 + 318

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

376 + 205

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

ç)

3

Selim ve Yasemin halk dansları gösterisini izlemek için spor salonuna
gittiler. Salonun A kapısından 242 seyirci, B kapısından 319 seyirci
girmiﬂti. Selim ve Yasemin seyirci sayısını tahmin etmeye çalıﬂtılar.
Selim’ in tahmini 510, Yasemin’ in tahmini 570 seyirciydi. Hangisinin
tahmini gerçek sayıya daha yakındır? Açıklayınız.

4

Aﬂa¤ıdaki ürünlerin fiyatlarını en yakın
onlu¤a yuvarlayarak tabloyu
tamamlayınız.

Tablo: Ürün Fiyatları
Ürün adı

Fiyatı

236 TL

885 TL
20

885 TL
907 TL

5

Aﬂa¤ıdaki tabloda verilen toplama iﬂlemlerinin sonucunu önce tahmin
ediniz. Daha sonra iﬂlemleri hesap makinesi ile yaparak sonuçları
karﬂılaﬂtırınız.

226 + 302

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

Hesap
Makinesi
...............

188 + 466

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

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

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

345 + 51
96 + 678

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

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

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

‹ﬂlem

Tahmin
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Fark
...............

Problem Çözelim ve Kural›m
1)

Tablo: Paralar
Kiﬂiler

Para

Eren

125 TL

Sarp

102 TL

Onur

105 TL

Tabloda üç arkadaﬂın biriktirdi¤i paraların
miktarları görülüyor.
Resimdeki akülü arabayı hangi iki
arkadaﬂ paralarını birleﬂtirerek alabilir?

TL
230

2) Aﬂa¤ıdaki paraları kullanarak toplama iﬂleminin yapıldı¤ı bir problem
kurunuz ve çözünüz.

3) Beste, yarı yıl tatilinde annesiyle
Erzurum’daki dedesini ziyarete
gidecektir. Yanda verilen uçak
bileti fiyatlarını inceleyiniz. 10
yaﬂındaki Beste ve annesinin
Erzurum’a gitmek için alacakları
gidiﬂ dönüﬂ biletine kaç lira
ödeyeceklerini bulunuz.

ANKARA - ERZURUM

Yetiﬂkin (12 yaﬂ üstü) : 147 TL
Çocuk (2-12 yaﬂ arası) : 102 TL
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4)

“Okul gezisine katılan ö¤renciler ö¤le yeme¤ini lokantada yediler. Garson
hesabı getirdi¤inde yiyeceklerin 85 TL, içeceklerin 32 TL, tatlıların ise
64 TL tuttu¤unu gördüler. Garsona 200 TL ödeyen ö¤rencilerin hesabı
toplam kaç liradır?”
Yukarıdaki problemde fazla bilgi var mıdır? Bu bilgiyi çıkartarak problemi
tekrar yazınız ve çözünüz.

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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Geometrik ﬁekiller
Do¤ru, Iﬂ›n ve Do¤ru Parças›

Etkinlik
Yaﬂamımızdaki Geometri
Araç ve Gereç: boya kalemleri
• Aﬂa¤ıdaki resmi inceleyelim.

• Farklı renkte boya kalemleri ile resimdeki nokta, do¤ru, do¤ru parçası
ve ıﬂın modellerini belirleyiniz. Nesnelerin isimlerini aﬂa¤ıdaki uygun
boﬂluklara yazınız.
Nokta
.........
.........
.........
.........

Do¤ru
.........
.........
.........
.........

Do¤ru Parçası
.....................
.....................
.....................
.....................
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Iﬂın
.........
.........
.........
.........

1
Resimdeki a¤acı oluﬂturan do¤ru parçalarının
uzunluklarını cetvelinizle ölçerek üzerlerine
yazınız.

2

Aﬂa¤ıda uzunlukları verilen do¤ru parçalarını altlarındaki boﬂlu¤a
çiziniz.
a) 1 cm

3

b) 6 cm

Aﬂa¤ıdaki modelleri “do¤ru” , “do¤ru parçası” veya “ıﬂın” olarak
isimlendiriniz.
a)

b)
................

4

c)
...................

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

Aﬂa¤ıda belirtilen ﬂekillerin çizgi modellerini cetvelle çiziniz.
a) Iﬂın

5

c) 4 cm

b) Do¤ru parçası

c) Do¤ru

Aﬂa¤ıda verilen sayı do¤rusundaki eksik sayıları tamamlayınız. A ve
B noktalarına karﬂılık gelen sayıları yazınız.
A
100

B
110 115 120

6

M

6m

24
N

235 m
19

8m

C
130 135 140 145

ﬁemada soka¤ımızdaki üç yer ve aralarındaki
uzaklıklar belirtilmiﬂtir. M noktasından baﬂlayıp
N’ye, oradan da O noktasına giden bir kiﬂi kaç
metre yürümüﬂtür?

O
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Do¤rular›n Çeﬂitleri

Etkinlik
Do¤rular› Bulal›m
• Resimde gördü¤ünüz do¤ru modellerini aﬂa¤ıda verilen renklere
boyayalım.
Yatay do¤rular: Kırmızı renk
Dikey do¤rular: Sarı renk
E¤ik do¤rular: Mavi renk

Resmin kalan kısımlarını da istedi¤iniz renklere boyayınız.
Resimdeki yatay, dikey ve e¤ik do¤ruları nasıl belirledi¤inizi birer
cümleyle açıklayınız.
Yatay do¤rular: .............................................................................
Dikey do¤rular: .............................................................................
E¤ik do¤rular: ...............................................................................
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1

Verilen do¤ruların çeﬂidini noktalı yerlere yazınız.
a)

b)

..........
2

c)

..........

ç)

..........

..........

Kaleminizi kaldırmadan ve aynı çizginin
üzerinden bir daha geçmeden resimdeki
gibi bir zarf çiziniz.
Zarfı oluﬂturan “e¤ik” , “dikey” ve “yatay”
çizgileri üzerine yazarak isimlendiriniz.

3

Bir anahtarlı¤a 30 cm uzunlu¤unda bir ip ba¤layarak çekül yapınız. Bu
çekülü kullanarak çevrenizden yatay, dikey ve e¤ik do¤ru modellerine
ikiﬂer örnek bulunuz.
Yatay do¤rular
Dikey do¤rular
E¤ik do¤rular
...........................
...........................
.........................
...........................
...........................
.........................

4

Aﬂa¤ıdaki harfleri örnekteki gibi kareli bölüme çiziniz. Harflerdeki
yatay do¤ruları mavi, dikey do¤ruları kırmızı, e¤ik do¤ruları yeﬂil kalemle
çiziniz.
E H N T V Z

5
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Do¤rular›n Durumlar›

Etkinlik
Do¤ru Çiftlerini Bulal›m
Araç ve Gereç: boya kalemleri
• Resimde gördü¤ünüz do¤ru çiftlerini aﬂa¤ıda verilen renklere boyayalım.
Paralel do¤rular: Turuncu
Dik do¤rular: Kahverengi
Kesiﬂen do¤rular: Yeﬂil

• Resmin kalan kısımlarını da istedi¤iniz renklere boyayınız.
Paralel do¤rular ile kesiﬂen do¤rular arasındaki farkı açıklayınız.
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Onat Sok.

Kuzgun Sok.

Aﬂa¤ıdaki krokide gösterilen yolları inceleyerek soruları cevaplayalım.

Meneviﬂ Sok.

1

Tomurcuk Sok.

Yeﬂilyurt Sok.

a) Meneviﬂ Soka¤ı’na paralel olan iki sokak ismi söyleyiniz.
b) Dik kesiﬂen sokak isimlerini listeleyiniz.
c) ‹ki tane paralel sokak ismi söyleyiniz.
2

Aﬂa¤ıdaki do¤ru çiftlerini “dik”, “paralel” veya “kesiﬂen” olarak
isimlendiriniz.
b)

a)

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

c)

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

ç)

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

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

Resimlerdeki do¤ruların durumlarını (paralel, kesiﬂen, dik) belirleyerek
altlarına yazınız.
a)

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

b)

c)

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

ç)

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

Simetri

Etkinlik
Kirigami
Araç ve Gereç: el iﬂi kâ¤ıdı, makas, resim kâ¤ıdı
“Simetriden birçok sanat çalıﬂmasında
faydalanılmıﬂtır. Bunlardan biri de ‘K‹R‹GAM‹’dir.
Japonca kiri ‘kesmek’, gami ‘kâ¤ıt’ demektir.
Yani kirigami, kâ¤ıt kesme sanatıdır.
Bir kirigamide birçok simetrik ﬂekil görebiliriz.”
• Bir kirigami örne¤i hazırlayalım.
• El iﬂi kâ¤ıdını ortadan ikiye katlayalım.
• Kâ¤ıdın katlanan kenarına bir ﬂekil
çizelim.
• Çizdi¤imiz ﬂekli kesip çıkaralım.
• Kesti¤imiz el iﬂi kâ¤ıdını ve parçayı
resim kâ¤ıdına yapıﬂtıralım.
• Altına kâ¤ıtlardaki simetriyi açıklayalım.

Dosyamda neler saklayaca¤ım?

Neden bu ürünü seçtim?

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

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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1 Aﬂa¤ıdaki resimlerden simetrik olanları iﬂaretleyerek simetri do¤rular›n›
belirleyiniz.
a)

b)

d)

ç)

c)

2 Aﬂa¤ıdaki rakamları inceleyiniz. Simetriye sahip olan rakamları yuvarlak
içerisine al›n›z.

3 Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerin simetri do¤rularını belirleyiniz.
b)

a)

c)

ç)

4 Kareli kâ¤ıda çizilen ﬂekillerin verilen do¤rulara göre simetrilerini çiziniz.
a)

b)

c)
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ç)

Örüntü ve Süslemeler

Etkinlik
Hal› Süsleyelim
Araç ve Gereç: boya kalemleri, cetvel
• Hal› resminin içindeki noktalı kâ¤ıda cetvelimizle düzlemsel ﬂekilller
çizerek bir örüntü oluﬂturalım.
• Örtüntüyü devam ettirip süsleme yapalım.
• Süslemeyi
oluﬂturdu¤umuz
düzlemsel ﬂekilleri
boyayarak resmi
tamamlayalım.

Süsleme için kullandı¤ınız ﬂekilleri ve döﬂeme kurallarını açıklayınız.

1

Yandaki süslemede aﬂa¤ıdakilerden
hangisi kullanılmamıﬂtır?
A) Karesel bölge
B) Üçgensel bölge
C) Dikdörtgensel bölge

2

Aﬂa¤ıdaki örüntüyü noktalı kâ¤ıtta iki aﬂama daha sürdürünüz.
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3 Aﬂa¤ıda verilen süslemeleri devam ettiriniz. Yaptı¤ınız süslemeyi boyayınız.
a)

b)
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Alan

Etkinlik
Elimizin Alan›
Araç ve Gereç: el iﬂi kâ¤ıdı, dosya kâ¤ıdı, sayma pulları, makas,
kalemtıraﬂ
• El iﬂi kâ¤ıtlarından eﬂ büyüklükte daireler
keselim (Bunun için kalemtıraﬂ gibi yuvarlak
bir nesneyi kalıp olarak kullanmak kolaylık
sa¤lar.).
• Elimizi dosya kâ¤ıdının üzerine koyarak yandaki
gibi sınırlarından çizelim.
• Elimizin kapladı¤ı alanı el iﬂi kâ¤ıtlarından
kesti¤imiz dairelerle kaplayalım.
Alanı kaplamak için kaç tane daire kullandınız?
• Aynı alanı sayma pullarıyla kaplayalım.
Elinizin alanı kaç sayma pulu büyüklü¤ündedir?
Elinizin alanını ifade etmek için daire veya sayma pulundan hangisi
daha uygundur? Neden?

“Elimizin Alan›” 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

Verilen karesel bölge kullanılarak ﬂekillerin alanlarının kaç tane karesel
bölge ile kaplanabilece¤ini bulunuz.
a)

b)

c)

2

Yandaki duvarın alanını
kaplayan kaç tu¤lanın
düﬂtü¤ünü tahmin ediniz.
Tu¤lalar› tamamlayarak
tahmininizi kontrol ediniz.

3

Aﬂa¤ıda bazı nesnelerin bir yüzlerinin çizimleri görülmektedir. Hangi
nesnenin yüzü daha büyük bir alana sahiptir?

A) Kalem

B) Silgi

C) Anahtarlık
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1 Verilen rakamları kullanarak tabloyu
tamamlayınız. Aﬂa¤ıdaki soruları
tabloya göre cevaplandırınız.
a) En küçük tek sayı hangisidir?
b) En büyük çift sayı hangisidir?
c) En küçük tek sayı ile en büyük
çift sayının toplamı kaçtır?

Tablo:Sayılarda Büyük-Küçük ‹liﬂkisi
En Büyük
En Küçük
Rakamlar
Sayı
Sayı
2, 8, 5

852

258

4, 7, 1
6, 9, 3
3, 5, 8

2 675 sayısını en yakın onlu¤a yuvarladı¤ımızda oluﬂan sayının onlar
basama¤ı kaç olur? Nasıl buldu¤unuzu açıklayınız.
3 Ailesi Irmak’a 135 TL’ye bir eﬂofman takım› ve 145 TL’ye bir kaban
aldı. Irmak’a alınan giyeceklerin toplam tutarı kaç liradır?
4 Dayımın çiftli¤inde 53 tane inek vardı. Dayım çiftli¤i için 27 tane daha
inek aldı. Çiftlikteki toplam inek sayısını tahmin ediniz.
5

142 bayan
136 erkek
109 çocuk

Yandaki verileri kullanarak içinde toplama iﬂlemi
olan bir problem kurunuz ve çözünüz.

6 Aﬂa¤ıdaki çizginin uzunlu¤unu ölçünüz. Ölçme sonucunuzu üzerine
yazınız. Bu çizgiyi 8 santimetre daha uzatarak oluﬂacak bu yeni çizginin
toplam kaç santimetre oldu¤unu belirtiniz.

7 Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahmininizi iﬂlem
yaparak kontrol ediniz.
a)

825
+ 69

b)

268
+ 57

c)
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511
+ 432

ç)

681
+ 164

8 Noktalı yerlere “e¤ik, dik, paralel, yatay, kesiﬂen” kelimelerinden uygun
olanları yazarak cümleleri tamamlayınız.
a) Karenin k›rm›z› kenarları
........... do¤rulara örnek
gösterilebilir.
b) Karenin biri k›rm›z› biri
mavi olan iki kenarı .........
do¤rudur.

c) Üçgenin k›rm›z›
kenarları .......... do¤rulara örnek
gösterilebilir.
ç) Üçgenin mavi kenarı
......... do¤ruya
modeldir.

9 ﬁekilleri, verilen simetri do¤rusuna göre tamamlayınız.

10 Noktalı kâ¤ıtta verilen süslemeyi devam ettiriniz.
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11 Yanda, Aslı’nın odasının krokisi
verilmiﬂtir. Krokide eﬂyalar için
ayrılan alanların kaç kare oldu¤unu
bulunuz.
a) Dolap

b) Yatak

Yatak

Masa

c) Masa
Dolap

Yandaki foto¤raf do¤adaki
simetriye örnektir.
Foto¤rafı inceleyerek gördü¤ünüz
simetriyi açıklayınız.
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

12

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 çok hangi konuyu ö¤renirken zorlandınız?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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ÇIKARMA ‹ﬁLEM‹,
AÇILAR VE ﬁEK‹LLER

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¤iniz konu, kelime ve
iﬂaretler nelerdir?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. Bu ünitede hangi konuları ö¤renece¤inizi düﬂünüyorsunuz?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3. Bu ünitede merak etti¤iniz konu var mı? Neden?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Do¤al Say›larla Ç›karma ‹ﬂlemi
Ç›karma ‹ﬂlemi Yap›yorum

Etkinlik
Abaküsle Yüzlük Bozmadan Ç›karma
•
•
•
•

Araç ve Gereç: abaküs
768 say›s›ndan 453 say›s›n› ç›karal›m.
768 (eksilen) say›s›n› abaküste gösterelim.
Çubuk yard›m›yla s›ras›yla 453 (ç›kan) say›s›ndaki
kadar birlik, onluk ve yüzlü¤ü ay›ral›m.
Çubu¤un alt›nda kalan k›s›m arad›¤›m›z
farkt›r.
Fark› okuyunuz.
De¤iﬂik say›larla ç›karma iﬂlemi yaparak
etkinli¤i devam ettiriniz.

1 Onluk bloklarla modellenen sayıları inceleyiniz. Noktalı yerleri uygun
sayılarla tamamlayınız.
a)

274 - 200 = ......
274 - 74 = ......

274

274 - 204 = ......
b)

358 - 308 = ......
358
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358 - 58 = ......
358 - 350 = ......

2

Yanda verilen tabloya göre aﬂa¤›daki sorular› cevapland›r›n›z.
a) Kaplumba¤alar köpeklerden kaç
yıl fazla yaﬂar?
b) En uzun ve en kısa yaﬂam süresi
arasındaki fark kaç yıldır?
c) Hangi hayvan balinadan 25 yıl
daha az yaﬂar?
ç) Yaﬂam süreleri arasındaki fark 77
yıl olan iki hayvan hangileridir?

3

4

Tablo: Ortalama Yaﬂam Süreleri

Hayvanlar

Yaﬂam Süresi

Balinalar

350 yıl

Kaplumba¤alar

325 yıl

Papa¤anlar

90 yıl

Köpekler

13 yıl

Lale’nin boyu 147 santimetre, a¤abeyinin boyu ise 183 santimetredir.
A¤abeyi ile Lale’nin boyları arasındaki fark kaç santimetredir?

Harun, her gün okuldan geldikten
sonra kitap okumaktadır.
Bugün okumaya baﬂladı¤ı ve
bitirdi¤i sayfaların sayıları yanda
görülmektedir.
Harun bugün kaç sayfa kitap
okumuﬂtur?

125

152

5

Yandaki tabloda
alıﬂveriﬂte alınan
ürünlerin etiket fiyatları
ve ödenen paralar
görülmektedir. Her
alıﬂveriﬂ sonunda
alınacak para üstlerini
bulunuz.

Tablo: Al›ﬂveriﬂ

Etiket

Ödeme

213 TL

Para Üstü
................

285 TL

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

112 TL

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

245 TL

................
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6 Bir halter müsabakası sonunda ilk iki dereceyi
alan ö¤renciler tabloda görülmektedir.

Tablo: Halter Müsabakası
Okul

Toplam
(kilogram)

‹sim

Amasya Merzifon Gazi ‹O
‹stanbul Namık Kemal ‹O

Ferdi Sezgin
Hüseyin Demirbaﬂ

175
106

Hüseyin Demirbaﬂ kaç kilogram farkla ikinci olmuﬂtur?
7 Her çizgi üzerindeki sayıların toplamları aynı olacak ﬂekilde eksik sayıları
tamamlayınız.
a)

b)
126

145
105

75

489

305

250

248

375

220

601

280

8 Aﬂa¤ıdaki cümlelerde noktalı yerleri “eksilen, çıkan ve fark” kelimelerinden
uygun olanlarla tamamlayınız.
a) Bir çıkarma iﬂleminin sonucu ............... olarak
isimlendirilir.
b) Bir çıkarma iﬂlemindeki en büyük sayı ...............dir/dır.
c) Bir çıkarma iﬂleminin sa¤lamasında ............... ve fark
toplanır. Sonuç ............... sayıyı vermelidir.
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Zihinden Ç›karal›m

•
•
•
•

‹ﬂlem Tablosu
Aﬂa¤ıdaki çıkarma iﬂlemlerini zihinden yapalım.
Tablonun 2. sütununu zihinden iﬂlem basamaklarını yazarak
tamamlayalım.
‹ﬂlemleri hesap makinesiyle de yaparak sonuçları 3. sütuna yazalım.
‹ﬂlem sonuçlarımızı karﬂılaﬂtıralım. Farklı sonuçlar için zihinden iﬂlem
yöntemimizi gözden geçirelim ve tekrar uygulayalım.
Tablo: ‹ﬂlem Tablosu
‹ﬂlemler

Zihinden Yapılan
‹ﬂlemler

Hesap Makinesi ‹le
Yapılan ‹ﬂlemler

130 - 90
410 - 250
560 - 70
73 - 38
90 -42
65 - 27

1

‹ﬂlemlerdeki verilmeyen sayıları zihinden iﬂlem yaparak bulunuz.
a) 260 b)

e)

- 20 = 530

c) 660 ç)

d) 63 -

= 100

f) 78 -

= 480

- 140 = 370

g)

53

= 24
- 19 = 41
= 33
- 54 = 12

2

240

100

10
90

310
110

30

230

Farkları 80 olan balon
çiftlerini zihinden bularak
aynı renge boyayınız.

180
160

3 Aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri zihinden yapınız. Sonuçlarınızı hesap makinesi ile
kontrol ediniz.
a) 52 - 19 = ?

52 - 29 = ?

52 - 39 = ?

b) 84 - 26 = ?

84 - 36 = ?

84 - 46 = ?

c) 91 - 43 = ?

91 - 53 = ?

91 - 63 = ?

ç) 75 - 32 = ?

75 - 42 = ?

75 - 52 = ?

4 Gül, halk oyunları ekibi ile birlikte farklı illerdeki gösterilere katılacaktır.
Gidece¤i ﬂehirler için alaca¤ı her bilet grubunun toplam ücretini ve
para üstlerini zihinden hesaplayınız.
a)

b)

Güvenli Turizm
10.12.2011
Güvenli Turizm
Çorum
Fiyatı: 10.12.2011
37 TL
Tokat

Fiyatı: 43 TL

Hava Yolları
21.12.2011
Hava Yolları
Trabzon Fiyatı: 120
TL
10.12.2011
Edirne

Toplam ücret: ............
Ödenen para: 100 TL
Para üstü: ............

Fiyatı: 160 TL

Toplam ücret: ............
Ödenen para: 300 TL
Para üstü: ............

5 Örüntüdeki eksik sayıları zihinden bularak örüntüyü üç adım geniﬂletiniz.
960

840

720

600
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Bir tren 124 yolcu ile yola çıktı. ‹lk durakta 36 kiﬂi trenden indi. ‹kinci
duraktan sonra trende 28 kiﬂi kaldı. ‹kinci durakta trenden kaç kiﬂi
inmiﬂtir?

2) Resimde karpuzcu
Fikret amcanın
sergisinde sabah
ve akﬂam yer alan
karpuz sayıları
verilmiﬂtir. Verileri
kullanarak bir
problem kurunuz
ve çözünüz.

130

67

3) “Mehmet, bahçesine 6 çeﬂit çiçekten toplam 52 tane çiçek dikti.
Bahçedeki çiçek sayısı 160 oldu¤una göre yeni çiçekler dikilmeden
önce bahçede kaç çiçek vardı?”
Yukarıdaki problemde hangi sayının de¤iﬂmesi problemin sonucunu
de¤iﬂtirmez?
A) Yeni dikilen çiçek sayısı
B) Toplam çiçek sayısı
C) Dikilen çiçeklerin çeﬂitlerinin sayısı
4)
110 metre

200 metre

Resmi inceleyiniz. Verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
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5) “Okulumuzda bir ‘Atatürk Koﬂusu’ düzenlendi. Koﬂuya 362 ö¤renci
katıldı. 5 tane beden e¤itimi ö¤retmeni koﬂuda jüri olarak görev aldı.
Koﬂuya katılan ö¤rencilerden 135’i kız oldu¤una göre erkek ö¤renci
sayısı kaçtır?” Bu problem aﬂa¤›daki verilerden hangisi olmasa da
çözülür?
A) Koﬂuya katılan ö¤renci say›s›
B) Görev alan beden e¤itimi
ö¤retmeni say›s›
C) Katılan kız ö¤renci say›s›

6) Bahar mevsiminde okul bahçemize 65 tane a¤aç diktik. Böylece
bahçemizdeki a¤aç sayısı 122 oldu. Yeni a¤açları dikmeden önce
bahçemizdeki a¤aç sayısı kaçtır?

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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Aç›lar ve ﬁekiller
Aç›lar

Bir Poster Haz›rlayal›m
Araç ve Gereç: çubuk makarna, yapıﬂtırıcı,
resim kâ¤ıdı, gazete, dergi, boya kalemleri
• Makarnaları kullanarak tüm açı çeﬂitlerini resim
kâ¤ıdının üzerinde oluﬂturalım.
• Dergi ve gazetelerden bu açı çeﬂitlerini
modelleyen resimler keselim ve resim kâ¤ıdına
yapıﬂtıralım.
• Resimlerdeki açıları renkli kalemlerle belirginleﬂtirelim.
• Posterimizi resimlerle ve yazılarla süsleyelim.
• Hazırladı¤ımız posteri sınıf arkadaﬂlarımızla paylaﬂalım.

Arkadaﬂlarınızın sunumlarını izlerken aﬂa¤ıdaki formu doldurarak
de¤erlendiriniz.
Grubun Adı: ...........................................
1. Yapmıﬂ oldukları açı modelleri do¤rudur.
2. Gruptaki arkadaﬂların hepsi söz aldı.
3. Gruptaki arkadaﬂların çalıﬂmaları ilginçti.
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Evet Hayır

1

Yanda verilen a¤acı inceleyiniz. Dalların
yaptı¤ı açıları dar, dik veya geniﬂ açı olarak
sınıflandırınız.

D
A
B
C

2

E

a) A

b) B

ç) D

d) E

c) C

Aﬂa¤ıdaki harflerden aç›s› olanlar› iﬂaretleyiniz.

NV M S F CÜL
3

2

1
4

13

3
5

Gönyenizi kullanarak tangramda
numaralanm›ﬂ aç›lar› s›n›fland›r›n›z. Dik,
dar ve geniﬂ aç›lar›n numaralarını tabloya
yazınız.
Tablo: Açılar

11
12

Dar aç›lar
Dik aç›lar

6
7

8

9

10

Geniﬂ aç›lar
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4 Gönyenizi kullanarak aﬂa¤ıdaki açıları “dar”, “dik”, “geniﬂ” veya “do¤ru”
açı olarak sınıflandırarak noktalı yerlere yazınız.
a)

b)
...............

ç)

...............
d)

...............
f)

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

...............
¤)

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

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

Aﬂa¤ıda açıların birer kolları çizilmiﬂtir. Belirtilen açıları oluﬂturacak
ﬂekilde ikinci kollarını çiziniz.
a) dik açı

6

...............
e)

g)

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

c)

b) geniﬂ açı

c) dar açı

ç) do¤ru açı

Geometri tahtasında oluﬂturulan ﬂekli inceleyiniz. ﬁekildeki açıları
yandaki noktalı kâ¤ıda çizerek belirtilen renklerde boyay›n›z.
Geniﬂ Açı : yeﬂil
Dar Açı : mavi
Dik Açı : sarı
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Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember

Etkinlik
Geometri Tahtas›ndaki Üçgenler
Araç ve Gereç: makas, cetvel
• Aﬂa¤ıda geometri tahtasında verilen üçgenleri inceleyelim.

• Gördü¤ümüz üçgenleri noktalı kâ¤ıtta çizelim (Kenarların aynı birim
uzunlukta olmasına dikkat edelim.).
• Üçgenleri aﬂa¤›daki gibi üç gruba ay›rarak belirtilen renklere
boyayalım.
A grubu: Üç açısı da dar açı olan üçgenler: mavi
B grubu: ‹ki açısı dar, bir açısı dik açı olan üçgenler: kırmızı
C grubu: ‹ki açısı dar, bir açısı geniﬂ açı olan üçgenler: sarı
• Üçgenleri kâ¤ıttan keserek çıkaralım. Aﬂa¤ıdaki tabloya yapıﬂtıralım.
A

B

C

Noktalı kâ¤ıtta iki açısı da dik açı olan bir üçgen çizebilir misiniz?
Deneyiniz.
Üç açısından biri dik, biri geniﬂ, di¤eri dar açı olan bir üçgen çizebilir
misiniz? Deneyiniz.
Sonuçlarınızı karﬂılaﬂtırınız.
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1

Aﬂa¤ıdaki tabloyu doldurunuz.
Tablo: ﬁekillerin Özellikleri

Köﬂe say›s›
Aç› say›s›
Dik aç› say›s›

2 Verilen ﬂekillerle özelliklerini oklarla eﬂleﬂtiriniz (ﬁekiller birden fazla
özellik ile eﬂleﬂtirilebilir.).
ﬁekiller
Özellikler
dört köﬂeli
köﬂesiz
üç köﬂeli
iki köﬂeli

3 Aﬂa¤ıdaki cisimlerden hangisi kullanılarak hem üçgen hem dikdörtgen
çizilebilir?
A)

B)

C)

61

4

Resimde üç açısı olan ﬂekilleri sarıya, dört açısı olan ﬂekilleri maviye,
açısı olmayan ﬂekilleri kırmızıya boyayınız.
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Çizim Yapal›m

Etkinlik
ﬁekillerin Özellikleri
Araç ve Gereç: cetvel, noktalı kâ¤ıt
• Bir arkadaﬂınız üçgen, kare ve dikdörtgenin açı, kenar ve köﬂe
özelliklerini bilmedi¤ini söylüyor. Çizim yaparak ve anlatarak bu
özellikleri açıklayalım.
• Noktalı kâ¤ıtta ikiﬂer tane farklı üçgen, kare ve dikdörtgen oluﬂturalım.
Bu amaçla ﬂekillerin köﬂe noktalarını iﬂaretleyelim.

• Bu noktaları cetvelimizle birleﬂtirerek ﬂekilleri oluﬂturalım.
ﬁekillerin özelliklerini bir paragrafla anlatınız.
...........................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
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1 Aﬂa¤ıdaki cisimlerden hangileri ile dikdörtgen çizilebilir? ‹ﬂaretleyiniz.

F

2

Noktalı kâ¤ıtta verilen noktalardan
hangilerini birleﬂtirirsek bir kare elde ederiz?
H

M

K

3

L

Aﬂa¤ıda üçgen, kare ve dikdörtgen çizimlerinin bir kısmı verilmiﬂtir.
Çizimleri cetvelinizle tamamlayarak ﬂekilleri oluﬂturunuz.
a)

4

R

b)

c)

Cetvel kullanarak noktaları birleﬂtiriniz. Oluﬂan ﬂekillerin kırmızı do¤rulara
göre simetri¤ini çiziniz.
a)

b)
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5

Kareli kâ¤ıtta verilen çizimi tamamlayarak
hangi ﬂekilleri oluﬂturabiliriz? ‹lgili kutuları
iﬂaretleyiniz.
Kare

Üçgen

6
L
R
H

7

Daire

‹zometrik kâ¤ıtta verilen noktaları
inceleyiniz. Bu noktaları kullanarak
oluﬂturulabilecek iki üçgen bulunuz.
(Örne¤in, LHR)

E

A

Dikdörtgen

Gönyenizi kullanarak aﬂa¤ıda verilen ﬂekilleri çiziniz.
a) Bir kenar uzunlu¤u 4 cm olan kare
b) Kısa kenarı 3 cm, uzun kenarı 5 cm olan dikdörtgen

8

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerde kırmızı çizgileri cetvelle aynı do¤rultuda çizerek
birleﬂtiriniz. Oluﬂan yeni ﬂekilleri ilk ﬂeklin altına ayrı ayrı çiziniz.
A)

B)

C)

Oluﬂan ﬂekillerin içine, ﬂekil kare ise “K”, dikdörtgen ise “D”, üçgen
ise “Ü” yazınız.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

210 - 90 ve 150 - 20 iﬂlemlerini zihinden yapınız. Hangi iﬂlemin
sonucu daha küçüktür?

2
637 sayısından 249 sayısını
çıkardım. Buldu¤um sayının birler
ve onlar basama¤ını topladım. Hangi
sayıyı elde ettim?

3

368 sayısının 278 fazlasının 24 eksi¤i kaçtır?

4

Aﬂa¤ıdaki çıkarma iﬂlemlerini yapınız.
a) 375
- 119

b) 640
- 278

c) 917
- 524

ç) 262
- 87

5

Gezici kütüphanedeki 295 tane kitabın 103 tanesini ö¤renciler
okumak için almıﬂtır. Kütüphanede kalan kitap sayısını bulunuz.

6

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri zihinden yapınız.
a) 63 b) 75 -

7

= 14
= 29

c) 310 ç) 810 -

= 290
= 420

ﬁekillerin altlarına örnekteki gibi sahip oldu¤u dik açı, dar açı, geniﬂ
açı sayılarını yazınız.

1........................
tane dik açı
2..........................
tane dar açı

a)

b)

c)

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

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

......................
.......................
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8
Yandaki verileri kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

300 tane koltuk
218 kiﬂi
Sinema

9

Aﬂa¤ıdaki cümleleri okuyunuz. Noktalı yerlere cümleler do¤ruysa “D”,
yanl›ﬂsa “Y” yaz›n›z.
• Dar açı dik açıdan küçük açıdır.
• Bir dik açı ile dar açı birleﬂtirilirse bir geniﬂ açı oluﬂur.
• Dar açının içinde bir dik açı vardır.
• Saat 6’yı gösterdi¤inde akrep ile yelkovan dik açı oluﬂturur.

10

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

Aﬂa¤ıdaki kavramları verilen özelliklerle eﬂleﬂtiriniz.

kare

köﬂesi ve açısı yok

dikdörtgen
üç açısı var
çember
dört köﬂesi var

üçgen

11 Noktalı kâ¤ıtta verilen renkli noktaları cetvel kullanarak birleﬂtiriniz.
Oluﬂan ﬂekillerin isimlerini altlarındaki boﬂluklara yazınız.
a)

b)

c)
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12

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerde verilmeyen toplananları bulunuz.
145 + 155 = 300
b) 118 +

13

= 300

a) 270 +

= 300

c) 71 +

= 300

Aﬂa¤ıdaki resimlerde gördü¤ünüz açı modellerini renkli kalem
kullanarak belirtiniz.
a)

b)

c)

ç)

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 çok hangi konuyu ö¤renirken zorlandınız?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Ekler

Ek 1

Ek 2

Proje Örne¤i

Performans Görevi Örnekleri

Ek 3

Ö¤renci Ürün Dosyası Örnek Sayfaları

Ek 4

Kullanılacak Ders Araç ve Gereçleri

Ek-1

Ek 1: Proje Örne¤i
“Süsleme Kitapçı¤ı”

S›n›f

3

‹çerik

Beklenen
Performans

• Süsleme konusu ve
günlük yaﬂamdaki
• Süsleme yapma.
yerini aç›klayan bir
• Kitapçık hazırlama.
kitapç›k haz›rlama ve • Sunum yapma.
sunma.

Süre

4
ay

De¤erlendirme

• Puanlama anahtar›
• Öz de¤erlendirme
formu

Sevgili Ö¤renciler,
Bu projede sizden beklenilen, süslemeler ve bunlar›n kullan›ld›¤› yerler
hakk›nda bilgi toplaman›z, kendi süslemenizi oluﬂturarak süslemeler hakk›nda
bilgi veren bir kitapç›k hazırlaman›zd›r.
Projenizi yaparken aﬂa¤›daki yönergeleri uygulaman›z size kolayl›k
sa¤layacakt›r:
• Süslemelerin günlük yaﬂamda kullan›lma nedenleri ve kullan›ld›¤› yerler
hakk›nda farkl› kaynaklardan (dergi, gazete, ‹nternet vb.) bilgi ve süsleme
örneklerine iliﬂkin resim ya da foto¤raflar toplay›n›z.
• Araﬂt›rman›z sonunda elde etti¤iniz bilgileri bir dosya kâ¤›d›na özetleyiniz.
• Özetinizi buldu¤unuz süsleme resimleri ya da foto¤raflar›yla destekleyiniz.
• Özetinizi 3 hafta içinde ö¤retmeninize teslim ediniz.
• Ö¤rendi¤iniz geometrik ﬂekilleri kullanarak yeni ve farkl› bir süsleme
tasarlay›n›z. Önce bu süslemenin neye benzeyece¤ine karar veriniz,
süslemenize bir ad koyunuz, tasarlad›¤›n›z süslemeyi bir kâ¤›da çiziniz ve
seçti¤iniz malzemelerle (el iﬂi kâ¤›tlar› vb.) bu süslemenin bir modelini
oluﬂturunuz.
• Süslemenizi tarif eden bir yaz› yaz›n›z. Yaz›n›zda aﬂa¤›daki sorular›n
cevaplar›na de¤inmeyi unutmay›n›z:
√ ﬁeklinizi tasarlarken hangi geometrik ﬂekilleri ya da örüntüleri kulland›n›z?
√ Kulland›¤›n›z geometrik ﬂekillerin kenar uzunluklar› nedir?
√ Tasarlad›¤›n›z bu ﬂekil hangi amaçlarla kullan›labilir?
• Ö¤retmeninizin verdi¤i geri bildirimlere uygun olarak özetinizi yeniden
gözden geçiriniz.

Ek-2

• Özetinizde de¤indi¤iniz bilgilerden, toplad›¤›n›z süsleme örneklerine
iliﬂkin resim ya da foto¤raflardan yararlanarak süslemeleri tan›tan bir kitapç›k
haz›rlay›n›z. Kitapç›¤›n›z›n son bölümünü kendi süslemenizin tan›t›m›na
ay›r›n›z. Kendi oluﬂturdu¤unuz süslemeyi ve bu süslemenin tan›t›m›na iliﬂkin
yaz›n›z› bu bölüme yerleﬂtiriniz.
• Haz›rlad›¤›n›z kitapç›¤› ve yapt›¤›n›z çal›ﬂmay› anlatan 5 dakikal›k bir
sunu haz›rlay›n›z.
• Kitapç›¤›n›z› belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim ediniz. Sunumunuzu
ise belirtilen tarihte s›n›fta gerçekleﬂtiriniz.
Çal›ﬂman›z› tamamlad›ktan sonra aﬂa¤›daki formu doldurarak hangi
çal›ﬂmalar› yap›p yapmad›¤›n›z› belirtiniz. Yapmad›¤›n›z› belirtti¤iniz durumlara
iliﬂkin aç›klamalar›n›z› ilgili sütuna yaz›n›z.

Ölçütler

Evet Hay›r Açıklama

1. Süslemeler hakk›nda farkl› kaynaklardan bilgi toplad›m.
2. Farkl› kaynaklardan süsleme örneklerine iliﬂkin resim ve
foto¤raflar buldum.
3. Toplad›¤›m bilgileri düzenli ﬂekilde özetledim.
4. Özetimde yaz›m kurallar›na dikkat ettim.
5. Özetimde yazd›¤›m bilgiler verilen konuyla iliﬂkiliydi.
6. Özetimi buldu¤um resim ve foto¤raflardan uygun
olanlar›yla süsledim.
7. Süslememi plan›ma uygun olarak bir kâ¤›da çizdim.
8. Süslememi yaparken farkl› geometrik ﬂekillerden ve
örüntülerden yararland›m.
9. Süslemem yarat›c› ve farkl›yd›.
10. Süslememi nas›l oluﬂturdu¤uma iliﬂkin bir yaz› yazd›m.
11. Yazd›¤›m yaz› yönergedeki sorular›n cevaplar›n› içeriyordu.

12. Haz›rlad›¤›m kitapç›k temiz ve düzenliydi.
13. Kitapç›k bir bütün olarak farkl› ve anlaﬂ›l›rd›.
14. Kitapç›kta yaz›m yanl›ﬂ› yoktu.
15. Çal›ﬂmam› belirtilen tarihte teslim ettim.

Ek-3

Ek 2: Performans Görevi Örnekleri
“Evimdeki Geometri”

S›n›f

3

‹çerik

Beklenen
Performans

• Ev maketi üzerindeki
do¤rulara örnekler
verme, düzlemsel
• Maket yapma.
ﬂekilleri ve açı
• Tablo oluﬂturma.
çeﬂitlerini
sınıflandırma.

Süre

De¤erlendirme

• Puanlama anahtar›
3
• Öz de¤erlendirme
hafta
formu

Sevgili Ö¤renciler,
Bu görevde sizden hayalinizdeki evin maketini yapmanız isteniyor.
Ev maketinizdeki do¤ruları, açıları, düzlemsel ﬂekilleri belirleyip
sınıflandıran bir tablo oluﬂturmanız bekleniyor.
Görevinizi tamamlarken aﬂa¤ıdaki adımları izlemeniz size kolaylık
sa¤layacaktır:
• Kullanaca¤›n›z malzemeleri edininiz.
• Hayalinizdeki evin maketini yapınız.
• Yaptı¤ınız evi, diledi¤iniz malzemelerle
süsleyiniz.
• Bir dosya kâ¤ıdına düzlemsel ﬂekiller için
aﬂa¤ıdaki gibi bir tablo çiziniz. Ayrıca do¤ru
modellerinin isimlerini belirleyip tablonun
yanına listeleyiniz.

• Kâ¤ıt
• Cetvel • Makas
• Renkli karton
• Mukavva
• El iﬂi kâ¤ıtları
• Yapıﬂtırıcı

Tablo: Düzlemsel ﬁekiller
ﬁeklin Adı

Do¤ru modellerinin isimleri
1) .........................................
2) .........................................
3) .........................................

Açı Sayısı Köﬂe Sayısı

• Çizdi¤iniz tabloya maketinizde kullandı¤ınız düzlemsel ﬂekillerin isimlerini,
açı ve köﬂe sayılarını yazarak bir sınıflandırma yapınız.
• ﬁeklinizdeki do¤ru modellerini listeleyerek yazınız.
• Maketinizi ve yapmıﬂ oldu¤unuz tabloyu belirtilen tarihte ö¤retmeninize
teslim ediniz.

Ek-4

Çalıﬂmamı De¤erlendiriyorum
Aﬂa¤ıdaki görevinizi tamamlarken performansınızı de¤erlendirmeniz
için ölçütler verilmiﬂtir. Ölçütlerde belirtilenleri gerçekleﬂtirip
gerçekleﬂtirmedi¤inizi uygun sütuna X iﬂareti koyarak belirtiniz.

Ölçütler

Evet Hay›r Açıklama

1. Çalıﬂmam için gerekli malzemeleri temin ettim.
2. Ev maketini yaptım.
3. Yaptı¤ım ev maketini süsledim.
4. Bir tablo çizdim.
5. Maketteki düzlemsel ﬂekilleri belirledim.
6. Tabloyu belirtilen ﬂekilde doldurdum.
7. Çizdi¤im tablo anlaﬂılır ve düzenliydi.
8. Do¤ru modellerini listeledim.
9. Çizdi¤im tablo ve hazırladı¤ım liste, makette
kullandı¤ım do¤ruları ve düzlemsel ﬂekilleri
do¤ru ﬂekilde yansıtıyordu.
10. Yaptı¤ım maket temiz ve düzenliydi.
11. Çalıﬂmamı belirtilen tarihte ö¤retmenime teslim
ettim.

Ek-5

“Problem Çözüyorum”

S›n›f

3

‹çerik
• Problem çözme
• Yaz›l› ve sözlü
sunum

Beklenen
Performans

Süre

• Problem çözme
2 hafta
• Ak›l yürütme

De¤erlendirme
• Puanlama anahtar›
• Öz de¤erlendirme
formu

Sevgili Ö¤renciler,
Bu görevde sizden beklenilen ö¤retmeninizin da¤›taca¤› çal›ﬂma
kâ¤›tlar›nda yer alan problemleri 2 hafta içinde çözmeniz, problemi nas›l
çözdü¤ünüzü s›n›f arkadaﬂlar›n›zla paylaﬂmak için k›sa bir sunu
haz›rlaman›zd›r.
Görevinizi tamamlarken aﬂa¤ıdaki adımları izlemeniz size kolaylık
sa¤layacaktır:
• Çal›ﬂma kâ¤›d›ndaki problemleri inceleyiniz.
• Bu problemleri çözünüz.
• Problemleri nas›l çözdü¤ünüzü aç›klayan k›sa bir yaz› yaz›n›z.
• Çal›ﬂma kâ¤›tlar›n› belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim ediniz.
Çalıﬂmamı De¤erlendiriyorum
Aﬂa¤ıda, görevinizi tamamlarken performansınızı de¤erlendirmeniz
için ölçütler verilmiﬂtir. Ölçütlerde belirtilenleri gerçekleﬂtirip
gerçekleﬂtirmedi¤inizi uygun sütuna X iﬂareti koyarak belirtiniz.

Ölçütler

Evet Hay›r Açıklama

1. Problemleri do¤ru ﬂekilde çözdüm.
2. Problemlerin çözümünü anlaﬂ›l›r ve mant›kl› ﬂekilde
aç›klad›m.
3. Yazd›klar›m› ve çözümümü kontrol ettim.
4. Kelimeleri ve rakamlar› do¤ru ﬂekilde yazd›m.
5. Açıklamalarımda yaz›m hatas› yapmad›m.
6. Okunakl› ve anlaﬂ›l›r yazd›m.
7. Çal›ﬂmay› kendim yapt›m.
8. Çal›ﬂmam› belirtilen tarihte ö¤retmenime teslim ettim.

Ek-6

Ek 3 : Ö¤renci Ürün Dosyas› Örnek Sayfalar›

Ek-7

Ek-8

Ek 4 : Kullanılacak Ders Araç ve Gereçleri
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ﬁEFFAF KES‹R KARTLARI
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ÖRÜNTÜ BLOKLARI

GEOMETR‹ ﬁER‹TLER‹

Ek-10

TANGRAM

B‹RL‹K, ONLUK VE YÜZLÜK TABAN BLOKLARI

Ek-11

‹ZOMETR‹K KÂ⁄IT

Ek-12

NOKTALI KÂ⁄IT

Ek-13

KAREL‹ KÂ⁄IT

Ek-14

SÖZLÜK
A
abaküs: Basit hesaplamaları kolayca yapmaya yarayan araç, sayı boncu¤u.
alan: Bir yüzeyin kapladı¤ı yerin büyüklü¤ü.

B
basamak: Bir sayının rakamlar›n›n bulundu¤u yer.
bölen: Bir bölme iﬂleminde bölünen say›n›n kaç eﬂit parçaya ayr›ld›¤›n› gösteren say›.
bölüm: Bölme iﬂlemi sonunda elde edilen say›.
bölünen: Bölme iﬂleminde eﬂit bölümlere ayr›lmas› gereken say›.

Ç
çarpan: Bir çarpma iﬂleminde çarpılan sayılardan her biri.
çarp›m: Çarpma iﬂleminin sonucu olan sayı
çetele tablosu: Bir veri toplulu¤undaki her bir verinin olma s›kl›¤›n› çizgiler kullanarak
gösteren tablo.
çevre uzunlu¤u: Bir geometrik ﬂeklin kenar uzunluklar› toplam›.
ç›kan: Ç›karma iﬂleminde eksilenden al›nan say›.

D
dikdörtgensel bölge: Dikdörtgenin s›n›rlad›¤› düzlemsel bölge.
dikey: Baﬂka bir do¤ru ile kesiﬂti¤inde onunla birlikte dik açı oluﬂturan do¤ru çizgi.
do¤ru parças›: Do¤ru üzerinde iki nokta ile s›n›rlanm›ﬂ parça.

E
e¤ik: Düzlemle aç› oluﬂturacak biçimde olan.
eksilen: Ç›karma iﬂleminde ç›kan›n al›nd›¤› say›.
elde: Çarpma ve toplama iﬂlemlerinde bir sonraki basama¤ın rakamlarına katılacak
olan sayı.

G
geniﬂ aç›: Bir dik aç›dan daha büyük olan aç›.

I
›ﬂ›n: Bir do¤runun, bu do¤ru üzerinde verilen bir noktadan bir do¤rultuda noktalardan
oluﬂan do¤ru.

K
karesel bölge: Karenin s›n›rlad›¤› düzlemsel bölge.
kesrin birimi: Bir bütünün ya da çoklu¤un eﬂ parçalar›ndan birini gösteren kesir.
kirigami: Kâ¤›t kesme sanat›.
konum: Bir ﬂekil, çizgi ya da nesnenin bir yerdeki durumu veya duruﬂ biçimi.

L
litre: S›v›lar› ölçmede kullan›lan bir ölçü birimi.

A

M
matematik cümlesi: ‹çinde say›lar, en az bir iﬂlem, iliﬂkisel sembol ( <, =, > ) ve bir
cevap bar›nd›ran cümle.
model: Bir matematiksel kavram veya iliﬂkiyi göstermek için kullan›lan somut nesneler
ve ﬂekiller.

O
origami: Kâ¤›t katlama sanat›.

Ö
örüntü: Belirli bir biçimi birim kabul edip boﬂluk kalmayacak biçimde yineleyerek
geniﬂletme.
ölçü: Bir niceli¤i, o nicelik için kabul edilmiﬂ birimlerden birine göre de¤erlendirme.

P
poster: Resim, grafik gibi konuya ait görsellerin verilmesine olanak sa¤layan büyük
boyutta yaz›l› sunumlar.
proje: Ö¤rencilerin genellikle somut bir ürüne ulaﬂmak için tek baﬂ›na veya küçük
gruplar hâlinde, bir görev üzerinde uzun bir süre bireysel veya birlikte yapt›klar› çal›ﬂmalar.

R

rakam: Say›lar› göstermek için kullan›lan iﬂaretlerden her biri.
Romen rakamlar›: Eski Romal›lar›n say›lar› yazmak için kulland›klar› semboller.

S
say› do¤rusu: Üzerinde eﬂit aral›klarla iﬂaretlenmiﬂ noktalar›n do¤al say›larla eﬂlendi¤i
do¤ru.
say› örüntüsü: Belli bir düzende artan ya da eksilen say›lar dizisi.
s›kl›k tablosu: Toplanan verileri say›sal olarak gösteren tablo.
simetri: Eksen olarak al›nan bir do¤rudan, benzer noktalar› karﬂ›l›kl› olarak ayn› uzakl›kta
bulunan iki parçan›n birbirine göre durumu.
süsleme: Geometrik ﬂekillerin boﬂluk kalmadan ve üst üste gelmeden belirli bir kurala
göre düzlemi kaplamas›.

ﬁ
ﬂekil grafi¤i: Nesneleri kendi resimleri ya da sembollerle gösteren grafik.

T
tahmin: Bir durumu verilere dayanarak yaklaﬂ›k olarak ifade etme.
toplam: Toplama iﬂleminin sonucu.
toplama: Say›lar› veya nicelikleri birbirine ekleyip toplam›n› bulma iﬂlemi.
toplanan: Bir toplama örne¤inde toplananlar›n her biri.

Ü
üçgen: Üç tepe noktas›, üç aç›s›, üç kenar› olan geometri biçimi.
üçgensel bölge: Üçgenin s›n›rlad›¤› düzlemsel bölge.

V
veri: Araﬂt›rma ya da problemde sonuca ulaﬂmak için kullan›lan bilgi.

Y
yatay: Durgun su yüzeyine paralel olan.
yuvarlama: Bir say›y› belirlenen en yak›n uzakl›¤a göre söyleme.

B

SEMBOL VE KISALTMALAR
Art›

:+

Kilogram

: kg

Bölü

:÷

Küçük

:<

Büyük : >

Litre

:L

Çarp›

:x

Metre

:m

Eksi

:-

Santimetre

: cm

Eﬂit

:=

Kuruﬂ

: Kr

Türk Liras›

: TL

Gram : g

C
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