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Çarpma ‹ﬂlemi
Sayma Yapal›m
Bir oyuncakç›, sataca¤› bilyeleri her birinde
eﬂit say›da bilye olacak ﬂekilde torbalara
koymuﬂtur.
Yandaki resimde kaç tane torba vard›r?
Her bir torba içinde kaç bilye vard›r?
Oyuncakç›n›n sataca¤› toplam bilye say›s›n›
en kolay nas›l hesaplars›n›z?

Etkinlik
Çarpanlar
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Çarpanlar

• Kâ¤›da boﬂ bir çarp›m tablosu çizelim.
• En üst sat›ra ve en sol sütuna 0’dan
9’a kadar olan say›lar› yazal›m (Bu
say›lar iﬂlemlerimizin çarpanlar›d›r.).
• Tablomuzu oluﬂturmaya 0’›n çarpan
oldu¤u sat›rdan baﬂlayal›m. Üstteki
her say›y› 0 ile çarpal›m. Çarp›mlar›
ilk sat›rdaki kutucuklara yazal›m.
• Benzer ﬂekilde, 0’›n çarpan oldu¤u
sütunu da tamamlayal›m.
• Ayn› iﬂlemleri çarpanlar›ndan biri 1, 2
ve 5 olan tüm sat›r ve sütunlar için
tekrarlayal›m.
• 3x3, 3x4, 4x3, 4x4 iﬂlemlerinin
sonuçlar›n› bulup tablodaki yerine
yazal›m.
Sat›rlar›n kendi içinde nas›l bir say›
örüntüsü vard›r? Aç›klay›n›z.
Tablodaki örüntülerden yararlanarak
eksik kalan kutucukları tamamlay›n›z.

Çarpanlar

Çarp›m Tablosu Haz›rlayal›m
Araç ve Gereç: kâ¤›t, boya kalemi
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2’nin oldu¤u sat›r ve 9’un oldu¤u
sütunun kesiﬂimindeki kutucu¤a
2 x 9 çarp›m›nın sonucu yaz›l›r.

Raflardaki
nesnelerin
say›lar›n›, önce
sayarak sonra
çarpma iﬂlemi
yaparak bulal›m.

Fincan raf›ndaki 8 grupta dokuzar fincan bulunmaktad›r. O hâlde
fincanları dokuzar sayal›m: 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72
Fincan say›s›n› bir de çarpma iﬂlemi ile bulal›m: 8 x 9 = 72 tane.
6 grupta yediﬂer tabak var. Tabaklar› yediﬂer sayal›m.
7 - 14 - 21 - 28 - 35 - 42
Rafta 6 x 7 = 42 tane tabak vardır.

Çarpma
iﬂlemlerinde
sonuçları sa¤layan
=42 çarpanları
bulunuz.
=
56

=72

Benzer yolla kavanoz ve
bardak sayısını da siz
bulunuz.

=
54

Aﬂa¤ıdaki örüntüde eksik sayıları bulalım.
8

16

24

32

?

?

56

Örüntüde sayılar sekizer artarak devam etmektedir. Eksik sayılar 40 ve
48’dir.

10 tane u¤ur böce¤inde toplam kaç ayak oldu¤unu sayarak bulalım.

6
12
18
24
30
36
42
10 tane u¤ur böce¤inde 60 tane ayak vardır.
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48
54
10 x 6 = 60

60

1

Renan’ın kütüphanesinde 3 tane raf vard›. Renan raflar›n her birine
8 tane kitap yerleﬂtirdi. Renan’ın toplam kaç kitab› oldu¤unu
resimleyerek bulunuz.

2

Çiçeklerdeki say› örüntüsünü aç›klay›n›z. Örüntüdeki eksik say›lar›
bulunuz.
7

3

4

14

42

63

Resimde çarp›m tablosunun bir
bölümü verilmiﬂtir. Sar› renkli
bölümdeki sayıyı veren çarpma
iﬂlemini yaz›n›z.

Resimleri inceleyiniz. Kasalardaki toplam sebze say›s›n› bulunuz.
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Çetin, odas›nda bulunan hal›n›n
desenindeki karelerin say›s›n› bulmak
istiyor. Hal›da toplam kaç kare oldu¤unu
çarpma iﬂlemi ile bulunuz.

Bir markette sat›lan yumurta kolileri resimdeki
gibi dizilmiﬂtir. Kolilerdeki toplam yumurta
say›s›n› çarpma iﬂlemi ile bulunuz.
Ç.K.
70 - 71
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Çarpma ‹ﬂlemi Yap›yorum

Resim atölyemizde, 12’li kutularda boya kalemlerimiz var. Atölyemizde
5 kutu boya kalemi oldu¤una göre kutularda toplam kaç adet boya kalemimiz
vard›r? Hesaplay›n›z.

Etkinlik
Boya Kalemi Say›s›
Araç ve Gereç: onluk taban blokları
Atölyedeki boya kalemlerinin say›s›n› bulal›m.
Bir kutuda kaç boya kalemi vard›r?
• Bir kutudaki boya kalemi say›s›n› onluk
taban bloklar›yla gösterelim.
Kaç kutu boya kalemi vard›r?
• Di¤er kutulardaki kalemleri de bloklarla
gösterelim.
• Tüm kutuları modelledi¤imiz onluk bloklar›
bir araya getirelim.
Kaç onlu¤umuz, kaç birli¤imiz oldu?
Atölyedeki boya kalemlerinin say›s› kaçt›r?
Kalemlerin say›s›n› çarpma iﬂlemiyle nas›l gösterebilirsiniz?
Aç›klay›n›z.
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Özlem, bahçesine her sırada 12 çiçek
olmak üzere 3 sıra çiçek dikti.
Özlem’in bahçesine toplam kaç çiçek
dikti¤ini bulal›m.
3 tane 12’nin toplamı olan sayıyı onluk taban bloklarıyla modelleyelim ve
çarpma iﬂlemi ile bulalım.
1. s›rada

2. s›rada

3. s›rada

Toplam çiçek say›s›n› bulmak için bloklar› bir araya getirelim.
2. ad›m
1. ad›m

6 birlik

12
3
6
3 x 2 = 6 birlik
(Birlikler çarpılır.)

3 onluk

12
3
36
3 x 1 = 3 onluk
(Onluklar çarpılır.)

Özlem bahçesine 36 tane çiçek dikmiﬂtir.
(Aynı sonucu 12 + 12 + 12 = 36 iﬂlemi ile de bulabiliriz.)

Bir tiyatro salonunda 124 tane koltuk vardır. Pazar günü ö¤len ve akﬂam
iki kez sergilenen oyunda tüm biletler satılmıﬂtır. Pazar günü oyunu toplam
kaç kiﬂinin izledi¤ini bulalım.
Satılan toplam bilet sayısını onluk taban bloklarıyla gösterelim.
1. oyun: 124 koltuk

2. oyun: 124 koltuk

Toplam izleyici sayısı: 124 + 124 = 248

Bu sayıyı çarpma iﬂlemi ile bulalım.
1 yüzlük 2 onluk
4 birlik
124
2
x
x 2
2 yüzlük 4 onluk
8 birlik
248
Oyunu pazar günü 248 kiﬂi izlemiﬂtir.
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Yaramaz kediler, onluk taban
bloklar›n› bir araya getiriyorlar. Toplam
kaç blok oldu¤unu bulal›m.
Her iki kedinin de blokları 36 sayısını gösteriyor. 2 tane 36’yı bloklarla
modelleyelim ve çarpma iﬂlemi ile bulalım.
10 birlik = 1 onluk
10 birlik yerine
1 onluk alınır ve
“elde” olarak
isimlendirilir.

Aynı sonucu çarpma iﬂlemi ile bulalım.
1. ad›m

2. ad›m
Onlukları çarpalım.

Birlikleri çarpalım.

36
2
2

1

2 x 6 = 12 birlik
1 onluk 2 birlik
(1 onluk 1 elde)

36 2x3 = 6 onluk
2 6 onluk + 1 onluk = 7 onluk
(elde)
72

Toplam 72 blok vardır.
Bir postacı, günde en fazla 115 mektup da¤ıtabiliyor. Bu postacının 3
günde en fazla kaç mektup da¤ıtabilece¤ini bulalım.
3 x 115 iﬂleminin sonucunu bulalım.
1. ad›m
2. ad›m
Birlikleri çarpalım.
115
3
5

Onlukları çarpalım.
1

3 x 5 = 15 birlik
1 onluk, 5 birlik
(1 onluk = 1 elde)

115 3 x 1 onluk = 3 onluk
3 3 onluk + 1 onluk = 4 onluk
45
(elde)

3. ad›m
Yüzlükleri çarpalım.
115
3
345

3 x 1 yüzlük = 3 yüzlük
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‹ﬂlemlerde geçen “elde”nin ne
oldu¤unu ve nasıl kullanıldı¤ını
açıklayınız.

Okul - Aile Birli¤i, okuldaki s›ralara örtü
diktirmek istiyor. Tabloya göre toplam
kaç örtü diktirilmesi gerekti¤ini bulalım.

Tablo: Okulumuz
Okuldaki
Derslik Say›s›

Dersliklerdeki
S›ra Say›s›

18

16

Okulda 18 derslik ve her derslikte 16 s›ra var. Dikilecek toplam örtü
say›s›n› bulmak için 18 x 16 iﬂlemini yapal›m.
‹ﬂlemi önce rakamlar›n bulundu¤u basamak de¤erini göz önüne alarak
yapal›m.
1. ad›m: 18
16
48

6 ve 8
say›lar› birler
basama¤›ndad›r.
6 x 8 = 48

2. ad›m:

18
16
48
60

4. ad›m: 18
16
48
60
80
100
288
Sıralara 288 tane örtü diktirilmesi gerekiyor.

3. ad›m:

18
16
48
60
80

1 say›s› onlar
basama¤›ndad›r.
10 x 8 = 80

1 say›s› onlar
basama¤›nda
oldu¤undan
de¤eri 1 onluktur.
6 x 10 = 60

1 say›lar›n›n her
ikisi de onlar
basama¤›ndad›r.
10 x 10 =100

ﬁimdi de ayn› çarpma iﬂlemini basamak kayd›rarak yapalım.
1. ad›m:
18
16
6x18
108

2. ad›m:
18
16
108
10x18
180
288

Çarpma iﬂleminin 2. satırındaki
sıfır, sonucu de¤iﬂtirmedi¤inden
yazılmaz.

18
16
108
18
288 tane örtü diktirilmesi

Çarpma iﬂleminde çarpanlar›n
yerleri de¤iﬂse de sonuç
de¤iﬂmez.
18 x 16 = 288
16 x 18 = 288

gerekir.
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1

Aﬂa¤›da verilen çarpma iﬂlemlerinin sonucunu bulunuz.
a)

92
4

b)

78
5

c)

63
12

ç)

13
42

d) 35
24

2

‹lçe kütüphanemizin her odas›nda 250 kitap var. Kütüphanede 3
tane oda oldu¤una göre toplam kitap say›sı kaçt›r?

3

Okul kantinine, sat›lmak üzere 7 düzine
kalem gelmiﬂtir. Kantindeki toplam
kalem say›s› kaçt›r?

4

Soner, verilen çarpma iﬂlemini tahtadaki
gibi yapm›ﬂt›r. Soner’in yaptı¤ı iﬂlemlerin
do¤rulu¤unu kontrol ediniz. Varsa
yaptı¤ı hataları düzeltiniz.

5

6 vagonlu bir trenin her vagonunda 58
koltuk vard›r. Trendeki toplam koltuk
say›s› kaçt›r?

6

Bir ma¤aza sahibi, satmak üzere çeﬂitli ürünler alm›ﬂt›r.
Ürünlerin fiyatlar›n› inceleyerek aﬂa¤›daki sorular›
cevaplay›n›z.
a) Ma¤aza sahibi, 33 tane gömlek için
kaç lira ödemiﬂtir?
b) 6 tane cekete kaç lira vermiﬂtir?
c) 45 tane kravat için kaç lira ödemiﬂtir?

›z
›n
aj !
es ar
M v

7

36
18
288
36
324

L

T
25

12 TL
116 T

L

Bir haftada yaklaﬂ›k 18 elektronik posta yollayan
bir kiﬂi, y›lda kaç tane elektronik posta yollar?
Ç.K.
72 - 74
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10 ve 100 ile Çarpma ‹ﬂlemi

Tanesi 10 Kr olan ﬂekerlerden; Selda 3, Avni 5, Metin 6, Begüm ise 9
tane alm›ﬂt›r.
Selda, aldı¤ı ﬂekerler için kaç lira ödemiﬂtir?

Etkinlik
ﬁekerler
Dört arkadaﬂ›n ﬂekerler için kaçar lira ödediklerini bulal›m.
• Her birinin ald›¤› ﬂeker say›s› ve ödedi¤i paray› yazaca¤›m›z bir
tablo oluﬂtural›m.
• Tablodaki boﬂluklar› verilen örne¤e uygun olarak doldural›m.
Tablo: ﬁekerler ve Ödenen Para
Kiﬂi

ﬁeker Say›s›

‹ﬂlem

Ödenen Para

Selda

3

3 x 10

30 Kr

Avni
Metin
Begüm

Karﬂ›laﬂt›ral›m
• Tabloya göre her bir kiﬂinin ald›¤› ﬂeker say›s› ile ödedi¤i paray›
karﬂ›laﬂt›ral›m.
Bu say›lar aras›nda nas›l bir iliﬂki var? Aç›klay›n›z.
Tanesi 10 Kr olan ﬂekerlerden 7 tane alm›ﬂ olsayd›n›z ödeyece¤iniz
paray› iﬂlem yapmadan nas›l bulurdunuz?
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Çitalar, dünyan›n en h›zl› koﬂan kara
hayvanlar› olarak bilinir. Koﬂarken çitalar›n
ad›mlar› aras›ndaki mesafe yaklaﬂ›k
10 metredir. Buna göre bir çitan›n 8 ad›mda
kaç metre koﬂaca¤›n› bulal›m.
1. Yöntem: 8 x 10 iﬂlemini say› do¤rusunda gösterelim.
1
0

2
10

3
20

4
30

5

6

40

50

7
60

8
70

80

2. Yöntem: 8 tane 10’u toplayal›m.

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80
Ard›ﬂ›k toplama iﬂleminin
k›sa yolu çarpma iﬂlemidir.

8 x 10 = 80

Çita 8 ad›mda 80 metre koﬂar.

10 ile k›sa yoldan çarpma
yap›l›rken say›n›n sa¤›na
bir tane 0 (s›f›r) koyulur.

7 x 30 iﬂleminin sonucunu bulalım.
1. Yöntem: 30 = 3 x 10
7’yi bir defada 30 ile çarpma yerine önce 3 ile sonra 10 ile çarpabiliriz.
7 x 3 = 21

ve

21 x 10 = 210 oldu¤undan

7 x 30 = 210’dur.

2. Yöntem:
7 ile 30’u alt alta ve yan yana çarpalım.
30
7
0

30
7
210

7 x 30 = 210
7 x 3 onluk = 21 onluk = 210 olur.
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Bir terzi, içinde 100 tane toplu i¤ne olan
kutulardan 5 kutu alm›ﬂt›r. Terzinin toplam
kaç tane toplu i¤ne ald›¤›n› bulal›m.
100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500
5 x 100 = 500

100 ile k›sa yoldan
çarpma yaparken
say›n›n sa¤›na iki tane
0 (s›f›r) koyulur.

tane kutu alm›ﬂt›r.

1

10 katl› bir binan›n her kat›nda 4 daire vard›r. Bina toplam kaç
daireden oluﬂmaktad›r?

2

Atatürk ‹lkö¤retim Okulunun spor salonunda 21 s›ra, her s›rada da
10 koltuk var. Spor salonundaki toplam koltuk say›s› kaçt›r?

3

Bir bambu a¤ac›n›n boyu bir günde
90 santimetre uzayabilir. Bambu
a¤ac›n›n boyunun 10 günde kaç
santimetre uzayabilece¤ini bulunuz.

4

Cumhuriyet Bayram› törenlerinde görev almak üzere onar kiﬂilik
ö¤renci gruplar› oluﬂturuldu. 13 ö¤renci grubu oluﬂtu¤una göre
toplam ö¤renci say›s› kaçt›r?

5

Aﬂa¤›daki örüntüde verilmeyen say›lar› bulup boﬂluklara yaz›n›z.
Örüntüdeki iliﬂkiyi aç›klay›n›z.
300, 400, ......., ......., 700, ......., 900

6

Ayça’n›n okuluyla evi aras›ndaki uzakl›k 100 metredir. Ayça okula
gidip gelmek için her gün kaç metre yol yürümektedir?

7

Yeliz, yüzer foto¤rafl›k 3 albüme foto¤raflar›n› yerleﬂtiriyor. Geriye
23 foto¤raf› daha kal›yor. Yeliz’in toplam kaç foto¤raf› vard›r?
Ç.K.
75 - 77
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Deniz, okul ihtiyaçlar› için k›rtasiyeden al›ﬂveriﬂ
yapt›. 80 kuruﬂa tükenmez kalem, tanesi 65
kuruﬂtan bir düzine kurﬂun kalem ve 50 kuruﬂa
da silgi ald›. K›rtasiye al›ﬂveriﬂi için 9 TL harcad›¤›n›
hesaplayan Deniz’in yapt›¤› hesap sizce do¤ru
mudur?
Problemi Anlayalım
Deniz k›rtasiye al›ﬂveriﬂi yap›yor. Toplam tutar›n 9 TL oldu¤unu hesapl›yor.
Deniz’in hesab›n›n do¤rulu¤unu kontrol edelim.
Plan Yapal›m
Deniz’in al›ﬂveriﬂ için yaptı¤ı harcamay› bularak 9 TL ile karﬂ›laﬂt›ral›m.
Planı Uygulayalım
Deniz’in hesaplad›¤›
al›ﬂveriﬂ tutar›n› bulal›m.

1 TL = 100 Kuruﬂ
9 x 100 = 900 Kuruﬂ
9 TL = 900 Kuruﬂ

Kurﬂun kalem
için yapılan
harcama

Deniz’in kalemler
ve silgi için ödedi¤i
para

65
12
130
65
780 Kuruﬂ

80
780
50
910 Kuruﬂ

Deniz 910 kuruﬂluk alıﬂveriﬂ yapmıﬂtır. 9 TL, 910 kuruﬂa eﬂit de¤ildir.
Dolayısıyla Deniz’in yapt›¤› hesap do¤ru de¤ildir.
Kontrol Edelim
Buldu¤umuz sonucu ç›karma iﬂlemi ile kontrol edelim.
910 - 50 = 860 , 860 - 780 = 80 , 80 - 80 = 0
Yapt›¤›m›z çözüm do¤rudur.
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2)

Menüde “Orman Lokantas›”nda sat›lan
yiyeceklerden baz›lar›n›n porsiyon fiyatlar›
görülmektedir.
Menüdeki bilgilerle çözümünde çarpma
iﬂlemi kullanaca¤›n›z bir problem kurunuz
ve çözünüz.

20 TL

Örnek Problem
Gezerken karn› çok ac›kan 2 zebra ve 1 maymun, Orman Lokantas›’na
giderler. Menüden kendileri için hazırlanan yiyeceklerden birer porsiyon
seçerler. Yemekleri ›smarlayan maymun kaç lira hesap öder?
3) Dedem, 12 tane 15 kilograml›k zeytin paketi haz›rlad›. Paketleri 320
kilogram taﬂ›yan bir kamyona yerleﬂtirdi. Kamyonet kaç kilogram daha
yük alabilir?
4) Bora, her gün 40 sayfa kitap okuyor. Bora’n›n 2 haftada kaç sayfa kitap
okuyaca¤›n› bulunuz.
5)

Özgül’ün yapbozunda 15 s›ra ve her s›raya
koymas› gereken 10 tane parça vard›r.
a) Özgül’ün yapbozu kaç parçadan
oluﬂmaktad›r?
b) Yapbozun 26 parças›n› yerleﬂtiremedi¤ine
göre Özgül’ün tamamlad›¤› parça say›s›
kaçt›r?
Ç.K.
78
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Sezen mavi, k›rm›z›, mor ve yeﬂil boncuklardan
bir kolye yapt›. Her bir boncuktan dokuz tane
kulland›. Sezen kolyesi için toplam kaç boncuk
kullanm›ﬂt›r?

2 35’ten baﬂlay›p yediﬂer sayarak 5 say›l›k bir örüntü oluﬂturunuz.
3

12 15 18 21

ﬁekilde çarp›m tablosunun bir satırı verilmiﬂtir.
Boyanm›ﬂ olan say›, hangi iki say›n›n çarp›m›d›r?
Bu say›y› veren çarpma iﬂlemini yaz›n›z.

4 Aﬂa¤›daki iﬂlemleri yap›n›z.
a)

32
3

b) 47
6

c)

53
13

ç)

29
25

d) 217
4

5

Bir turizm ﬂirketinin otobüsleri 45 kiﬂiliktir.
Bayram sebebiyle ﬂirket 16 otobüsünün
tamamını sefere ç›karm›ﬂt›r. ﬁirket bir seferde
otobüsleriyle kaç yolcu taﬂıyabilir?

6

Aﬂa¤›da verilen say›lar› 10 ile k›sa yoldan çarp›n›z. Çarpma iﬂlemini
nas›l yapt›¤›n›z› aç›klay›n›z.
a) 36

b) 27

c) 48

ç) 53

7 Kald›r›m taﬂ› döﬂeyen bir usta, her s›raya 11 tane kald›r›m taﬂ›
koymaktad›r. 23 s›ra taﬂ dizen usta, toplam kaç tane kald›r›m taﬂ›
dizmiﬂtir?

8 Çözümünde 7 x 6 = 42 iﬂleminin yapıldı¤ı bir problem kurunuz
ve çözünüz.

9
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg

Resmi inceleyiniz. Resimdeki bilgileri kullanarak
çözümünde çarpma iﬂleminin kullan›laca¤› bir
problem kurunuz ve çözünüz.
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Uzunluklar› Ölçme
Metre ve Santimetre
Resimdeki eﬂyalar›n kırmızı ile iﬂaretli
k›s›mlar›n›n gerçek uzunlu¤unu tahmin
ediniz. Sonuçlarınızı arkadaﬂlarınızınkilerle
karﬂılaﬂtırınız.

Etkinlik
Tahmin Edelim, Ölçelim
Araç ve Gereç: cetvel
•
•
•
•

Tahmin ve ölçme sonuçlar›n› yazaca¤›m›z bir tablo haz›rlayal›m.
Eﬂyaların uzunlukları için yapt›¤›m›z tahminleri tabloya yazal›m.
Cetvelimizi kullanarak belirtilen k›s›mlar›n gerçek uzunluklar›n› ölçelim.
Ölçme sonuçlarının en yakın oldu¤u onlu¤u bulalım. Tabloya
santimetre cinsinden yazalım.
• Tahmin ve ölçme sonuçlar› aras›ndaki fark› bulup tabloya yazal›m.
Hangi eﬂyada en yak›n tahmini yapt›n›z?
Daha yak›n tahmin yapmak için bir yöntem geliﬂtirip sınıfta aç›klay›n›z.

ﬁekildeki ataﬂ›n uzunlu¤u yaklaﬂ›k
2 santimetredir. Buna göre kalemin
uzunlu¤unu tahmin edelim.
Ataﬂ ve kalemin uzunluklar›n› karﬂ›laﬂt›ral›m.
Kalem, ataﬂ›n yaklaﬂ›k 6 kat› uzunlu¤undad›r. O hâlde kalemin boyu
tahminen 6 x 2 = 12 santimetredir. Tahminimizi kalemin uzunlu¤unu
ölçerek kontrol edelim.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Tahminimiz ölçüme yakındır.

Melih ve Sema, sınıf panosunun enini ölçtüler.
Melih, sınıf metresiyle yaptı¤ı ölçümün
sonucunun 1 metre oldu¤unu söyledi.
Sema ise cetvelini kullanarak sonucu
100 santimetre olarak buldu.
Her ikisi de kendi ölçümünün do¤rulu¤unu
savundu. Kimin haklı oldu¤unu bulalım.

Sınıf metremiz 1 metre uzunlu¤undadır. 0’dan baﬂlayarak santimetre
birimlerini sayalım.
1 metrelik cetvelde 100 santimetre vardır. O hâlde her ikisinin de ölçümü
de do¤rudur.

Bazı durumlarda kolay gösterim yapabilmek için
kısaltmalar kullanırız. Uzunluk ölçme birimlerinin
kısaltmaları aﬂa¤ıdaki gibidir.
metre
“m” , santimetre
“cm”

1 metre
100 santimetredir.
1 m = 100 cm

Uçurtma yapmak için elimde 4 metre, 55 santimetre ve 340 santimetre
uzunluklarında üç ip var. Uç uca ekledi¤im iplerle uçurtmamın en çok ne
kadar yükselebilece¤ini bulalım.
1. ipin uzunlu¤u:
4m
2. ipin uzunlu¤u: 55 cm
3. ipin uzunlu¤u: 340 cm

4 x 100 = 400 cm
55 cm
+ 340 cm
795 cm

‹plerin toplam uzunlu¤u:
795 cm = 700 cm + 95 cm = 7 m 95 cm
Uçurtmam 795 cm yani 7 m 95 santimetreye kadar yükselebilir.
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1

Resimdeki yapıﬂtırıcının boyu yaklaﬂık
olarak 11 cm’dir.
a) Su ﬂiﬂesinin boyunun kaç santimetre
oldu¤unu tahmin ediniz.
b) Su ﬂiﬂesinin boyunu tam olarak nasıl
bulabiliriz tartıﬂınız.

2

Yi¤it’in boyu 132 cm’dir. Yi¤it kaç santimetre daha uzarsa boyu
1 m 65 cm olur?

3

Terzi Mahmut, 5 m kumaﬂtan ceket ve pantolon dikmiﬂtir. Ceket
için 2 m 85 cm, pantolon için ise 1 m 30 cm kumaﬂ kullanmıﬂtır.
Geriye kaç santimetre kumaﬂ kalmıﬂtır?

4

Ö¤retmen, sınıftaki ö¤rencilerinin boy uzunluklarını ölçtü. Ahmet’in
boyu 1 m 32 cm, Engin’in boyu 119 cm, Berkay’ın boyu ise
1 m 25 cm olarak ölçüldü. Ö¤rencileri uzundan kısaya do¤ru sıralayınız.

5

Resimdeki yılanın uzunlu¤unu tahmin ediniz. Tahmininizi ölçme
yaparak kontrol ediniz.

6

Aﬂa¤›da verilen noktal› yerleri uygun sayılarla tamamlayınız.

7

a) 7 m = ........... cm

b) 100 cm = .......... m

c) 365 cm = ......... m .......... cm

ç) ........... cm = 9 m

d) ............. m = 300 cm

e) ........... cm = 8 m 12 cm

Taylan’ın projesi için 2 m 50 cm uzunlu¤unda çıtaya ihtiyacı vardır.
Babası ise 205 cm uzunlu¤unda çıta satın almıﬂtır. Babasının aldı¤ı
çıta Taylan’ın projesi için yeterli midir? Açıklayınız.
Ç.K.
79 - 80
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Atakan, arkadaﬂı Barıﬂ’a sınıfın uzunlu¤unu 3 m olarak tahmin etti¤ini
söyledi. Barıﬂ sınıfı boydan boya adımladı ve uzunlu¤u 5 adım olarak
buldu. Barıﬂ’ın bir adımı 55 cm oldu¤una göre Atakan’ın tahmini ile
Barıﬂ’ın ölçümü arasındaki farkı bulalım.
Problemi Anlayalım
Atakan, sınıfın boyunun 3 m oldu¤unu tahmin etti. Barıﬂ ise adımları ile
bu uzunlu¤u 5 adım olarak ölçtü. Barıﬂ’ın bir adımı 55 cm oldu¤una göre
tahmin ile ölçüm arasındaki farkı bulaca¤ız.
Plan Yapal›m
Problemin çözümü için bir ﬂekil çizelim.
Plan› Uygulayal›m
55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

55 cm

Barıﬂ’ın ölçümü: 55 + 55 + 55 + 55 + 55 = 275 cm
Atakan’ın tahmini: 3 m = 300 cm
Tahmin ile ölçüm arasındaki fark: 300 - 275 = 25 cm’dir.
Kontrol Edelim
Toplama yerine çarpma iﬂlemi yapalım.
Barıﬂ’ın ölçme sonucu 5 x 55 = 275 cm
O hâlde çözümümüz do¤rudur.
2)

1 m 52 cm

1 m 30 cm

Resimde verilenleri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
Örnek Problem
Tavﬂan, yuvasından marulların oldu¤u yere kadar gidiyor, marulları
yiyerek yuvasına geri dönüyor. Tavﬂan ne kadar yol yürümüﬂtür?
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3)

Pikni¤e giden O¤uz, aldı¤ı 4 m halatın 2 m 50 cm’si ile salıncak
yapmıﬂtır. Artan halat kaç santimetredir?

4)

Perihan Hanım, evinin 5 m uzunlu¤undaki koridoru için 4 m 20 cm
uzunlu¤unda bir yolluk almıﬂtır. Koridorda kaç santimetre boﬂluk
kalmıﬂtır?

5)

25 basamaklı bir merdivenin bir basama¤ının yüksekli¤i
25 santimetredir. Bu merdivenin en üst basama¤ının
yerden yüksekli¤i ne kadardır?

6)

Ümit, haftada 3 gün, havuzda yüzmeye gidiyor. 25 metrelik havuzda
bir turunu havuzun sonuna kadar gidip geri dönerek tamamlıyor. Ümit
1 günde 5 tur yüzdü¤üne göre haftada toplam kaç metre yüzmektedir?

7)
Resimdeki verileri kullanarak bir
problem kurunuz ve çözünüz.
150 cm
Yunus

20 cm
Balık

8) 1 m 68 cm boyundaki bir palyaço, sirkte 155 cm’lik sopaların üzerinde
gösteri yapmaktadır. Sopalarla birlikte palyaçonun boyu ne kadar olur?
Metre ve santimetre cinsinden yazınız.
9) Cem, kuﬂ yuvası yapmak için 2 m uzunlu¤unda
bir tahta parçası aldı. Tahtadan 18 cm
uzunlu¤unda 2 parça ve 25 cm uzunlu¤unda
5 parça kesti. Problemi, bir soru cümlesi
yazarak tamamlayıp çözünüz.

Ç.K.
81

122

Çevre Uzunlu¤u
Hatay’ın Samanda¤ ilçesinde bulunan
çınar a¤acı, Türkiye’nin en yaﬂlı
a¤açlarından biridir. 20 ö¤renci çevre
uzunlu¤u 20 metre olan a¤acın çevresini
el ele tutuﬂarak dolanabilmektedir.
Arkadaﬂlarınızla birlikte okul bahçesindeki
a¤açları kollarınızla ölçünüz. Çevre
uzunlu¤u en fazla olan a¤acı belirleyiniz.

Etkinlik
Ölçtü¤ümüz Uzunluklar
Araç ve Gereç: ip, metre, makas
• Sınıf metresini kullanarak 1 metre uzunlu¤unda bir ip keselim.
• ‹pi belimizin çevresine saralım.
‹pin belinizi saran kısmının kaç
santimetre oldu¤unu tahmin ediniz.
• ‹pin bu kısmını cetvel üzerine koyarak kaç santimetre oldu¤unu ölçelim.
• Sonuçlarımızı sıra arkadaﬂlarımızla karﬂılaﬂtırarak kimin en yakın
tahmin yaptı¤ını belirleyelim.
Belinizin çevresini ölçmek için ipten baﬂka hangi araçları
kullanabilece¤inizi açıklayınız.
0
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Resimlerdeki kırmızı çizgilerden hangilerinin nesnelerin çevrelerini
gösterdi¤ini bulalım.

Resimlerdeki ayak taban› ve küre üzerinde görülen kırmızı çizgiler
çevrelerini belirtir.
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Etkinlik
ﬁekillerimiz Kaç Birim?
Araç ve Gereç: geometri tahtas›, lastik
• Geometri tahtasında lastikle bir kare oluﬂturalım.
• ‹ki çivi arasındaki uzunlu¤a “1 birim” diyelim.
ﬁeklimizin her bir kenarı kaçar birimdir?
• Bütün kenarların birim uzunluklarını toplayalım.
ﬁeklinizin çevresi kaç birim uzunlu¤undadır?
Etkinli¤i farklı büyüklükteki karelerle tekrar ediniz.

Bir ﬂeklin bütün kenar
uzunluklarının toplamı, ﬂeklin
çevre uzunlu¤unu verir.
Çevre uzunlu¤u
Çevre uzunlu¤u kısaca
“Ç” ile gösterilir.

Çevre uzunlu¤u
hesaplanırken ﬂeklin
her kenarını (yalnızca bir
kere) ölçmeye dikkat edilir.

Noktalı kâ¤ıda çizilen ﬂeklin çevre uzunlu¤unu
bulalım.
‹ki nokta arasını 1 birim olarak alalım. ﬁeklin
bir köﬂesinden baﬂlayarak bütün kenarlarındaki
birimleri sayalım.
1

2

3

4

5

6

22

7

21

8

20

9
19

18
17

11
12

16

10

13
15

14

(1 birim)
ﬁeklin kenarları toplam 22
birim uzunlu¤undadır.
ﬁeklimizin çevre uzunlu¤u
22 birimdir.

Kenar uzunlukları verilen yandaki ﬂeklin
çevre uzunlu¤unu hesaplayalım.
ﬁeklin tüm kenar uzunluklarını topladı¤ımızda
çevre uzunlu¤u: Ç = 1 + 3 + 2 + 4 = 10 cm
bulunur.

124

3 cm
1 cm

2 cm

4 cm

Kare ﬂeklindeki bahçenin bir kenar uzunlu¤u 36 metredir. Bahçenin
çevre uzunlu¤unun kaç metre oldu¤unu bulalım.
Çevre uzunlu¤u, karenin kenar uzunluklarının toplamıdır.
36 m

Ç = 36 + 36 + 36 + 36
= 4 x 36 = 144 m

36 m

36 m

Bahçenin çevre uzunlu¤u 144 metredir.
36 m

ﬁekilde verilen mavi dikdörtgensel
bölgenin çevre uzunlu¤unu bulalım.

6 birim
4 birim

Mavi dikdörtgensel bölgenin kenar
uzunluklarını sayalım ve toplayalım.
6 + 4 + 6 + 4 = 20 birim

4 birim

ﬁeklin çevre uzunlu¤u 20 birimdir.

6 birim

1

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerin çevre uzunluklarını bulunuz.
2 cm

a)

3 cm

b)

3 cm

3 cm

c)

6 cm

2 cm

2 cm
5 cm

6 cm

5 cm

3 cm

2 cm
2 cm

ç)

d)

e)
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2 Kırmızı çizgiyle belirlenmiﬂ çevre uzunlu¤u en kısa olan nesne hangisidir?

B)

A)

C)

3 Noktal› kâ¤ıtta verilen ﬂekillerin çevre uzunluklarının kaçar birim oldu¤unu

hesaplayınız.
a)

b)

17 m

c)

Resimdeki bahçenin çevresi çitle çevrilmiﬂtir.
21 m Bu bahçe için kullanılan çitin uzunlu¤unun
kaç metre oldu¤unu bulunuz.

4
15 m

35 m

5 Yandaki ﬂeklin çevre uzunlu¤unu kenar uzunluklarını

cetvelle ölçerek bulunuz.
Kaplumba¤a, aﬂa¤ıda verilen ﬂekillerin çevrelerinde yürüyor. Her bir
durumda kaplumba¤anın ne kadar yol yürüdü¤ünü bulunuz.

7

4 cm

3 cm

cm

5 cm
3 cm

5

3 cm

4 cm
4 cm

c)

b)

4 cm

a)

4 cm

6

5 cm

Cetvel ve gönye kullanarak kısa kenarı 1 cm, uzun kenarı 6 cm olan
bir dikdörtgen çiziniz. Dikdörtgenin çevre uzunlu¤unu hesaplayınız.
Ç.K.
82 - 84
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Dikdörtgen ﬂeklindeki bir tenis
kortunun uzun kenar› 28 m, kısa kenar›
18 m uzunlu¤undadır. Yan yana iki
tenis kortunu da içine alan bir bölge,
kafes teliyle çevrelenecektir. Bunun
için kaç metre uzunlu¤unda kafes teli
alınmalıdır?

Problemi Anlayalım
Tenis kortlar›ndan her birinin kenar uzunluklarını biliyoruz. Kortların
etrafına yapılacak kafes telinin uzunlu¤unu bulaca¤ız.
Plan Yapal›m
Problemi ﬂema çizerek gösterelim.
Planı Uygulayalım
18 m

28 m 1. Kort

Gerekli olan tel uzunlu¤unu bulmak için
bölgenin çevre uzunlu¤unu hesaplamalıyız.

18 m

2. Kort

18 m

18 m

28 m

18 + 18 = 36 metre
Bölgenin uzun kenarı 36, kısa kenarı
28 metre uzunlu¤undadır.

Çevre uzunlu¤u: 36 + 28 + 36 + 28 = 128 metre
Bölgenin çevre uzunlu¤u 128 metre oldu¤undan 128 metre kafes teli
satın alınmalıdır.
Kontrol Edelim
Bölgenin çevre uzunlu¤unu tahmin edelim.
28

en yakın
onluk

30

36

en yakın
onluk

40

Çevre uzunlu¤u: 30 + 40 + 40 + 30 = 140 metre
Tahminimiz çözümde buldu¤umuz sonuca yakındır. Çözümümüz
do¤rudur.
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2)
11 TL

25 cm
45 cm
40 cm

8 TL

60 cm

Resimde, çerçevelenecek aynalar ve çerçeve malzemelerinin metre
fiyatları görülmektedir.
Resme uygun bir problem kurunuz ve çözünüz.
Örnek Problem
Küçük aynaya metresi 11 TL, büyük aynaya da metresi 8 TL olan
malzemelerden çerçeve yaptırılacaktır. Aynaları çerçeveletmenin maliyeti
kaç lira olur?

225 m

3)

ﬁükran, resimdeki park alanının
etrafındaki yolda her sabah yürüyüﬂ
yapmaktadır. Cuma sabahı yolda 1 tur
atan ﬁükran kaç metre yol yürümüﬂtür?

180 m

4) Üçgen ﬂeklinde bir yast›¤›n bir kenar› 40
santimetredir. Yastı¤ın kalan iki kenar›
34’er santimetre ise çevre uzunlu¤unu
bulunuz.

5)

Lale, fen projesi için ﬂekilde verilen
karton üzerinde bir maket oluﬂturdu.
Kartonun çevre uzunlu¤unu bulunuz.

20 cm
38 cm

42 cm
Ç.K.
85

20 cm
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerin çevre uzunlu¤unu bulunuz.
a)
b)
c)
3 cm

3m

3 cm

5m

3m

2m
3 cm

2

3m

3m

2m
5m

Resimlerde gösterilen uzunlukların gerçek ölçüsü için santimetre
veya metre birimlerinden hangisi uygundur?
a)

b)
3 cm m
c)
3 cm m

2 cm m

15 cm m

3

Okulumla kırtasiyenin arası 240 m’dir. Kırtasiye, okulumla evim
arasında ve evimden 255 m ileridedir. Her gün okula gidip gelirken
kaç metre yürüdü¤ümü bulunuz.

4

Aﬂa¤ıda verilen uzunlukları, istenen birimler cinsinden yazınız.
a) 5 m = ...... cm
b) 900 cm = ...... m c) 786 cm = ...... m ..... cm

5

Resimdeki pusulanın çevre uzunlu¤unun kaç santimetre
oldu¤unu ip kullanarak bulunuz.

6
1 m 26 cm

65 cm
42 cm

2 m 60 cm

Sınıfımızda büyüklükleri resimde görülen tek
kiﬂilik sıralar ve bir tane de okuma masası vardır.
Resimdeki verileri kullanarak bir problem kurunuz
ve çözünüz.
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Hanoi Kuleleri
Hanoi Kuleleri bir mantık oyunudur. Üç çubuk ve farklı boyutlardaki
disklerden oluﬂur. Oyun, bir çubu¤a en küçük disk yukarıda olacak
ﬂekilde disklerin küçükten büyü¤e do¤ru çubuk üstünde dizilmesiyle
baﬂlar. Oyunu, diskler yerine madenî paralarla da oynayabiliriz.
Büyüklükleri farklı olan madenî paralardan birer tane kullanılarak
Hanoi Kuleleri oluﬂtural›m.
Bir kâ¤ıda resimdeki gibi üç bölmeden oluﬂan bir ﬂekil çizelim.

Çizdi¤imiz bölmelerden birine 3 madenî paray›
en küçük para üste gelecek ﬂekilde üst üste
dizelim. Oyunun amacı tüm paraları ayn› diziliﬂte
olacak ﬂekilde bir baﬂka bölmeye taﬂımaktır.
Kurallar:
• Her hamlede yalnızca bir para taﬂınabilir.
• Her hamle en üstteki parayı alıp di¤er bir
bölmeye taﬂımaktan oluﬂur.
• Hiçbir para kendisinden daha küçük bir
paranın üstüne konamaz.

Yanlıﬂ hamle

Yanlıﬂ hamle

Oyunu kaç hamlede tamamlad›n›z?
Beﬂ farkl› madenî para seçerek oyunu yeniden oynay›n›z.
Oyunu en az hamlede tamamlamak için nelere dikkat edilmesi
gerekti¤ini aç›klay›n›z.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

44 metrelik telin tamamıyla aﬂa¤ıdaki bahçenin hangisi çevrilebilir?
A)
9m

13 m

12 m

B)

C)

8m

10 m

12 m

10 m
20 m

2

Kırtasiyeci, toptancıdan 27 kutu silgi aldı. Her kutuda 35 silgi var.
593 silgi satıldı¤ına göre kırtasiyede satılmayan kaç silgi kalmıﬂtır?

3

Eﬂitliklerin boﬂ bırakılan kısımlarını uygun ﬂekilde tamamlayınız.
a) 568 cm = ......... m ......... cm
c) 2 m 32 cm = ......... cm

b) 374 cm = ......... m ........ cm
ç) 7 m = ......... cm

4

Ayhan, 12 yunus balı¤ının her birini birer
kova balık ile besledi. Bir kovada 28
tane balık oldu¤una göre Ayhan
yunuslara toplam kaç tane balık
vermiﬂtir?

5

Kırk sayısından baﬂlayarak ileriye do¤ru sekizer sekizer saydı¤ımızda
4. olarak hangi sayıyı söyleriz?

6

7

46
x 1
138
+ 6
8

46 kiﬂilik bir arkadaﬂ grubu havuza gitti. Yandaki iﬂlem
grubun havuz giriﬂi ücretini bulmak için yapılmıﬂtır. ‹ﬂlemi
tamamlayarak soruları cevaplayınız.
a) Giriﬂ için bir kiﬂi kaç lira ödemiﬂtir?
b) Grup, toplam kaç lira ödemiﬂtir?

Verilen ﬂekillerin uzunluklarını santimetre cinsinden tahmin edip
tahmininizi ölçme yaparak kontrol ediniz.
a)

8

b)

Hülya’nın uçurtmasının ipi 12 m’dir. Ozan’ın uçurtmasının ipi ise
9 m 50 cm uzunlu¤undadır. Hülya’nın uçurtmasının ipi Ozan’›n
uçurtmas›n›n ipinden kaç santimetre daha uzundur?
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9

Aﬂa¤ıdaki paraların de¤erinin toplam kaçar lira oldu¤unu çarpma ve
toplama iﬂlemi yaparak bulunuz.

a) 3 tane

b) 5 tane

12 tane

10

18 tane

Bir çiçekçi, 1 haftada 25 deste gül,
18 deste karanfil satmıﬂtır. Çiçekçinin
1 haftada sattı¤ı gül sayısı karanfil
sayısından kaç tane fazladır?

37 m

11 Resimdeki verileri kullanarak çevre
uzunlu¤unu hesaplayaca¤ınız bir
problem kurunuz ve çözünüz.

12

18 m

Aﬂa¤ıdaki cümleleri okuyunuz. Noktalı yerlere cümleler do¤ruysa “D”,
yanlıﬂsa “Y” yazınız.
.....
• Toplu i¤nenin tahminî uzunlu¤u 2 santimetredir.
• Yetiﬂkin bir filin gövde çevresinin uzunlu¤u 1 metreden azdır. .....
.....
• Sınıfımızın kapısın›n yüksekli¤i yaklaﬂık olarak 2 metredir.

18 cm

13
11 cm

Yandaki üçgensel bölgenin çevre uzunlu¤unu
bulunuz.
15 cm

Ç.K.
86 - 88
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BÖLME ‹ﬁLEM‹ VE
ÖLÇME

•Bölünen
•Bölen
•Kalan
•Kesrin birimi
•Litre
•Kilogram
•Gram

Bölme ‹ﬂlemi
Bölme Yapalım
Üç arkadaﬂ 15 bilyeyi eﬂit olarak paylaﬂmak istiyor. Bu paylaﬂımı nasıl
yapabilirler?

Etkinlik
Bilyeleri Paylaﬂal›m
Araç ve Gereç: 20 tane sayma pulu
15 bilyeyi 3 arkadaﬂa eﬂit olarak paylaﬂtırıp her birine kaç bilye
düﬂtü¤ünü bulaca¤ız.
• 15 tane bilye için 15 tane sayma pulu alalım.
• Sayma pullarını üç kiﬂiye birer birer paylaﬂtıralım.
Her bir kiﬂiye kaç bilye düﬂtü?
Geriye bilye kalır mı? Vardı¤ınız sonuçları tabloya yazınız.
Tablo: Paylaﬂılan Bilyeler
Toplam bilye
Kiﬂi sayısı
sayısı

Kiﬂilerin aldı¤ı
bilye sayısı

Kalan bilye
sayısı

15

..........

..........

..........

20

..........

..........

..........

20 bilye olsaydı her biri kaçar bilye alırdı? Artan bilye olur muydu?
20 tane sayma puluyla gösteriniz.
20 bilye için buldu¤unuz sonuçları da tabloya yazınız.
Tabloyu inceleyiniz. Bilyelerin nas›l paylaﬂ›ld›¤›n› aç›klay›n›z.
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Pil toplama kampanyasına katılan 4 grup, toplam
20 pil getirdi. Gruplar aynı sayıda pil getirdi¤ine göre
her grubun getirdi¤i pil sayısını bulalım.
20 pili 4 gruba
eﬂit olarak
paylaﬂtıralım.
toplam pil sayısı
grup sayısı
20 4
- 20 5
her grubun
0
getirdi¤i pil sayısı
Kampanyada her grup beﬂer pil getirmiﬂtir.

20 pili 4 gruba ayırdı¤ımızda
her gruba 5 pil düﬂer.

39 cevizi 3 kiﬂiye her biri eﬂit say›da ceviz alacak ﬂekilde paylaﬂtıralım.
Bir kiﬂiye düﬂen ceviz sayısını bulalım.
Eﬂit paylaﬂtırmak için bölme iﬂlemi yapmalıyız.
1. Adım
39 cevizi 3 kiﬂiye paylaﬂt›rmada
onluk taban blokların› kullanal›m.
2. Adım

3. Adım

39 3
-3 1
0

Önce 3 onlu¤u 3 kiﬂiye
paylaﬂtıralım. Her kiﬂiye 1 onluk
düﬂer.

39 3
- 3 13
09
- 9
0

Sonra 9 birli¤i paylaﬂtıralım.
Her kiﬂiye 3 birlik düﬂer.
Bir kiﬂiye toplam 13 ceviz düﬂer.

Bölme iﬂlemini “÷” sembolü kullanarak yan yana da gösterebiliriz.
39 ÷ 3 = 13
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63 kilogram yemi hayvanat bahçesindeki 5 file eﬂit olarak paylaﬂtıralım.
Her birine kaç kilogram yem düﬂtü¤ünü ve geriye yem kalıp kalmayaca¤ını
bulalım.
63 ÷ 5 iﬂlemini onluk taban bloklarıyla göstererek yapalım.
1. Adım
63 sayısını onluk taban
bloklarıyla modelleyelim.

2. Adım
63 5
-5 1
1 1 onluk

‹lk olarak 6 onlu¤u
5 gruba eﬂit olarak
paylaﬂtıralım. Her gruba 1
tane onluk düﬂer. Geriye
1 onluk ve 3 birlik kalır.

63 5
-5 1
13

Kalan 1 onluk ve 3 birlik,
13 birlik eder.

63 5
- 5 12
13
- 10
3 birlik
03

Son olarak kalan 13
birli¤i 5 gruba eﬂit olarak
paylaﬂtıralım. Her gruba
2’ﬂer birlik düﬂer ve
geriye 3 birlik kalır.

3. Adım

4. Adım

5 filin her birine 12 kilogram yem düﬂer. Geriye 3 kilogram yem kalır.

bölünen

63 5
- 5 12
13
- 10
03

bölen
bölüm

Bir bölme
iﬂleminde kalan
sayı bölen sayıdan
küçük olmalıdır.

kalan
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Okulumuzda düzenlenen satranç
turnuvasına 46 kiﬂi katıldı. Turnuva
yöneticisi, katılanları eﬂit sayıda
ö¤renciden oluﬂan 3 gruba paylaﬂtırmak
istedi. Bunun mümkün olup olmayaca¤ını
bulalım.
Her gruba düﬂen ö¤renci sayısını bulmak için 46
1. Adım 46 3

2. Adım
1 onluk

Bölmeye onluklardan baﬂlayalım, 4 onlu¤u 3 gruba
paylaﬂtıralım.

46 3
- 3 1 1x3=3
1
4-3=1

3. Adım

46 3
-3 1
16

4. Adım

46 3
- 3 15 5 x 3 = 1 5
16
16 -15=1
- 15
1

kalan

3 iﬂlemini yapalım.

Her bir gruba 1 onluk düﬂer. Bölüme
1 yazalım.

1< 3 oldu¤undan 6 birli¤i 1 onlu¤un yanına alalım.
16 birli¤imiz oldu.
16 birli¤i 3 gruba paylaﬂtıralım. Her bir
gruba 5 birlik düﬂer. Geriye 1 birlik kalır.
1 < 3 oldu¤undan bölme iﬂlemimiz
burada biter.

46 ö¤renci 3 gruba eﬂit olarak paylaﬂtırılamaz. Bir ö¤renci artar.
ﬁimdi, yaptı¤ımız iﬂlemin do¤rulu¤unu, sa¤lamasını yaparak kontrol
edelim:
Bölen ile bölümü çarpalım.
3 x 15 = 45
Kalanı bu sayıya ilave edelim.
45 + 1 = 46
Turnuvaya 46 ö¤renci katılmıﬂtır.
‹ﬂlemimiz do¤rudur.
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Bölme iﬂleminin sa¤lamasında
bölen ile bölümü çarparız.
Sonuca kalanı ekleriz.
Bölünen = bölen x bölüm + kalan

1 Aﬂa¤ıdaki bölme iﬂlemlerini yapınız.
a) 35

7

b) 54

9

c) 42

6

ç) 63

3

2 36 tane ﬂekeri aﬂa¤ıda say›lar› verilen çocuklara eﬂit olarak paylaﬂtırınız.
Her bir durumda çocuklara kaçar ﬂeker düﬂer?
a) 2 çocuk

b) 6 çocuk

c) 9 çocuk

3 Onluk taban bloklarının belirtti¤i bölme iﬂlemlerini yazınız.
a)

b)

4 Bir saat fabrikası, üretti¤i 87 saati üç ma¤azaya eﬂit sayıda yolluyor.
Her ma¤azaya kaç tane saat yollamıﬂtır?
5 Aﬂa¤ıdaki tablolarda boﬂ bırakılan kutulara gelecek sayıları bulunuz.
a) Bölünen Bölen Bölüm Kalan
9

c)

Bölünen Bölen
8

3

0

Bölüm Kalan
7

b)

4

Bölünen Bölen
5

ç)

Bölünen Bölen
4

Bölüm Kalan
16

Bölüm Kalan
15

6 Bir usta, 98 tane tu¤layı her sırada 6 tu¤la olacak ﬂekilde diziyor.
a) Usta kaç sıra tu¤la dizmiﬂtir?
b) Kaç tane tu¤la artmıﬂtır?
Ç.K.
90 - 92
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0

2

Problem Çözelim ve Kural›m
1)

Defne: “Sebze bahçemiz için fidanlıktan
8 domates, 6 biber ve 1 tane de salatalık fidesi
aldık. Bahçede fideleri 3 sıra hâlinde dikecek
kadar yerimiz var.”
Her sıraya eﬂit sayıda fide diken Defne, bir
sıraya kaç tane fide dikmelidir?
Problemi Anlayalım
Defne, bahçelerine 8 domates, 6 biber ve 1 tane de salatalık fidesi
dikecek. Fideleri 3 sıra hâlinde dikmek istedi¤ine göre her sıraya kaç
tane fide dikmesi gerekti¤ini bulaca¤ız.
Plan Yapal›m
Fideleri nasıl düzenleyece¤imizi bulmalıyız. Bunun için nesnelerin resimlerini
çizmek çözümü kolaylaﬂtırır.
Plan› Uygulayal›m
8 + 6 + 1 = 15
15 tane fideyi resim üzerinde düzenleyelim.
15 tane fide 3 sıra hâlinde dikilirse:
15 3 = 5
Defne her sıraya 5 fide dikmelidir.
Kontrol Edelim
Çarpma iﬂlemi yaparak çözümümüzü kontrol edelim.
5 x 3 = 15 beﬂerli 3 sırada 15 fide vardır. Çözümümüz do¤rudur.

2)

15TL

20TL

40TL

Resimdeki verileri kullanarak çözümünde bölme iﬂlemi kullanaca¤ınız
bir problem kurunuz.
Örnek Problem
Zeki Bey’in cüzdanında 96 lirası vardır. Parasının en çok yarısını harcayarak
iki çocu¤una aynı üründen birer tane almak istiyor. Zeki Bey çocuklarına
hangi ürünlerden alabilir?
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3) Okulda düzenledi¤imiz geziye 1-5. sınıflardan 33, 6-8. sınıflardan 47
ö¤renci katıldı. Bizimle birlikte 4 ö¤retmen geldi. Gezi için 3 otobüs
tutuldu. Otobüslere binen kiﬂi sayısı eﬂit olmak üzere bir otobüste kaç
kiﬂi olur?
4) 56 kiﬂilik izci grubu kamp alanında sekizer
kiﬂilik gruplara ayrıldı. Her grupta kaç izci
vardır?

5) Bir lokantaya giden 3 arkadaﬂa 54 lira hesap geliyor. 3 arkadaﬂ toplam
6 lira da bahﬂiﬂ vererek hesabı eﬂit paylaﬂtıklarına göre her biri kaç lira
ödemiﬂtir?
6) 3 katlı rafa 84 tane kitap dizildi. Bunlardan 16 tanesi birinci rafa yerleﬂtirildi.
Kalan kitaplar di¤er raflara eﬂit paylaﬂtırıldı¤ına göre kalan rafların her
birine kaç kitap düﬂer?
7) Resimde tavﬂan, kunduz ve sincabın evlerinin yerleri görülmektedir.

tavﬂan

kunduz

sincap

80 m
Kunduzun evinin sincabın evine uzaklı¤ı, tavﬂanın evine uzaklı¤ının
3 katıdır. Buna göre tavﬂan ile kunduzun evleri arası kaç metredir?
8) 9 katlı ve her katında 10 tane cam olan bir binanın her gün 6 camı
temizleniyor. Camların tamamı kaç günde temizlenir?
9) Çözümünde aﬂa¤ıdaki iﬂlemlerin yapıldı¤ı bir problem kurunuz.
12 + 15 = 27
27 ÷ 3 = 9

Ç.K.
93
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Kesirler
Karnı acıkan Meriç, pasta ve portakal
suyunun bir kısmını bitirdi. Meriç, pastanın
ne kadarını yemiﬂ, portakal suyunun ne
kadarını içmiﬂtir?

Etkinlik
Eﬂ Parçalar
Araç ve Gereç: kâ¤›t, makas, boya kalemleri
• Kâ¤ıdımızı ikiye katlayıp keserek iki ﬂerit elde edelim.
• ﬁeritlerden birini yarım elde edecek ﬂekilde katlayalım ve yarısını
boyayalım.
ﬁeritte toplam kaç eﬂ parça vardır?
Eﬂ parçalardan kaç tanesini boyadınız?
• Di¤er ﬂeridi, çeyrek parça elde edecek
ﬂekilde katlayalım ve çeyre¤ini boyayalım.
ﬁeritte toplam kaç eﬂ parça vardır?
Eﬂ parçalardan kaç tanesini boyadınız?

Yandaki ﬂeklin ne kadarının mavi oldu¤unu bulalım.
ﬁekil 2 eﬂ parçaya bölünmüﬂtür. Bu eﬂ parçalardan biri
maviye boyanmıﬂtır. ﬁeklin yarısı mavidir.
Bunu:
1
2

Mavi boyalı kısım
ﬁeklin parça sayısı ﬂeklinde gösterebiliriz.
1
ﬂeklinde gösterilen sayılara
2
kesir sayısı denir.
pay
1
kesir çizgisi
payda
2
Payda bütünün kaç eﬂ parçaya
ayrıldı¤ını, pay ise kaç tanesinin
alındı¤ını gösterir.

1
, “ikide bir” ﬂeklinde okunur.
2

“Kesir sayısı” kısaca
“kesir” olarak isimlendirilir.
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1
1
ve
kesirlerini farklı ﬂekiller üzerinde gösterip okunuﬂlarını yazalım.
3
4
Bir bütünü 3 eﬂ parçaya ayırıp bir parçasını boyayalım.
1 kesri “üçte bir” ﬂeklinde okunur.
3

1
3

1
4

Bir bütünü 4 eﬂ parçaya ayırıp
bir parçasını boyayalım.
1 “dörtte bir” veya “çeyrek”
4
ﬂeklinde okunur.

1 , 1 , 1
, ... gibi
3
4
6
bir bütünün eﬂ parçalarından
birini gösteren kesirlere
kesrin birimi denir.

1
kesri “yarım” ,
2
1
kesri “çeyrek”
4
olarak da ifade edilir.

Günlük yaﬂantınızda “yarım” ve
“çeyrek” kelimelerini hangi durumlarda
kullanıyorsunuz? Birer örnekle
açıklayınız.

Etkinlik

•
•
•

•

Parçaları Boyayalım
Araç ve Gereç: kareli kâ¤›t, makas, boya kalemleri
Kareli kâ¤ıda bir dikdörtgen çizelim.
Dikdörtgeni 5 eﬂ parçaya ayıralım.
Ayırdı¤ımız parçalardan birini
boyayalım.
Boyalı kısmı gösteren kesir sayısını yazınız.
Kesrin birimi nedir? Bu kesri boyadı¤ınız kısım üzerine yazınız.
Dikdörtgenin 2 parçasını daha boyayalım.
Toplam kaç parça boyadınız?
Boyadı¤ınız parçalar, bütünün kaçta kaçıdır? Bu kesir ile kesrin
birimi arasında nasıl bir iliﬂki vardır? Açıklayınız.
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5 kesrini sayı do¤rusu ve ﬂekil üzerinde gösterelim.
8
1
5
1
5
Bu kesrin birimi ’dir.
kesrinde 5 tane kesri vardır ve
kesri
8
8
8
8
“sekizde beﬂ” diye okunur.

0

1
8

2
8

3
8

4
8

5
8

5
sayı do¤rusunda gösterilirken
8
0 ile 1 arası 8 eﬂ parçaya
1

bölünür, 0’dan itibaren 5 parça
alınır.

ﬁekillerin kaçta kaçının mavi oldu¤unu
bulalım.

1. Yöntem:

1
Birinci ﬂekil 5 eﬂ parçaya bölünmüﬂtür. Kesrin birimi ’dir.
5
1
2
2 tane boyalı parça vardır. 2 tane
kesri
eder.
5
5
ﬁeklin beﬂte ikisi mavidir.
‹kinci ﬂekil 16 eﬂ parçaya bölünmüﬂtür. Kesrin birimi
1
1
9
’dir. 9 tane boyalı parça vardır. 9 tane
kesri
16
16
16
eder. ﬁeklin on altıda dokuzu mavidir.

2. Yöntem:
mavi boyalı parça sayısı
2
=
toplam parça sayısı
5

mavi boyalı parça sayısı
9
=
toplam parça sayısı
16
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Aﬂa¤ıdaki resmi inceleyiniz.
Boyalı kısmın belirtti¤i kesri
yazarak nasıl buldu¤unuzu
açıklayınız.

1
Üzerinde arı olan petekleri kesir sayısı olarak yazınız.

2

ﬁekillerin boyalı kısımlarının belirtti¤i kesir sayılarını yazınız.
a)

3

b)

c)

Aﬂa¤ıdaki ﬂekilleri defterinize çiziniz. ﬁekillerin belirti¤i kesirlerin birimini
yazınız ve boyayınız.
a)

4

c)

Okunuﬂları verilen kesirleri yazarak ﬂekil üzerinde gösteriniz.
a) Altıda beﬂ

b) Dokuzda bir

c) Dörtte üç

Yandaki ﬂekli inceleyiniz.
a) Kırmızı renkli kısımların belirtti¤i kesir sayılarını
yazınız.
b) Yeﬂil renkli kısımların belirtti¤i kesir sayılarını
yazınız.
c) Boyanmamıﬂ kısmı belirten kesir sayısını yazınız.

5

6

b)

Aﬂa¤ıdaki ﬂekillerden hangisinin çeyre¤i boyanmıﬂtır?
A)

B)

C)

Ç.K.
94 - 96
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Bir Çoklu¤un Belirtilen K›sm›

Babası Burak’ı lunaparka götürdü. Burak lunaparkta en çok, treni sevdi.
Trenin vagonları kırmızı ve mavi renkteydi. Burak, kırmızı renkli bir vagona
binmek istedi. Vagonların kaçta kaçı kırmızı renkteydi?

Etkinlik
Elmalar› Paylaﬂt›ral›m
Araç ve Gereç: dosya kâ¤ıd›, boya kalemi
• Kâ¤ıttan bir ﬂerit hazırlayalım.
• ﬁeridi katlayarak 4 eﬂ parça elde edelim.
Parçalardan biri bütünün kaçta kaçıdır?
• Her parçanın içine üçer tane elma resmi çizelim. Parçalardan birinin
içindeki elmaları boyayalım.

Toplam kaç elma resmi çizdiniz?
Bunlardan kaçını boyadınız?
Toplam elma sayısından yararlanarak boyadı¤ınız elma sayısına
hangi iﬂlemle ulaﬂabilirsiniz?
Toplam elma sayısı ile her bir gruptaki elma sayısı arasındaki iliﬂkiyi
nasıl ifade edebiliriz? Açıklayınız.
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Kardeﬂim, 15 tane ﬂekerin 1 ’ini yedi. Kardeﬂimin yedi¤i ﬂeker sayısını
3
bulalım.
15 ﬂekeri eﬂit sayıda ﬂekerlerden oluﬂan 3 gruba ayrılalım.

15 ﬂeker

Toplam
ﬂeker sayısı

Grup
sayısı

Gruptaki
ﬂeker sayısı

15

3

5

1
’i 5’tir.
3
Kardeﬂimin yedi¤i ﬂeker sayısı 5’tir.

3 = 5 ﬂeker

15

15’in

Resimdeki dü¤melerin kaçta kaçının
turuncu oldu¤unu bulalım.

Resimde toplam 18 tane dü¤me vardır. Turuncu dü¤me sayısı 5 tanedir.
5
’idir.
Turuncu dü¤meler tüm dü¤melerin
18
5
18

Turuncu dü¤me sayısı
Tüm dü¤melerin sayısı

36 kiﬂinin katıldı¤ı Matematik Olimpiyatı’nda yarıﬂmacılardan 9 eﬂ grup
oluﬂturuldu. Bir gruba kaç kiﬂi düﬂtü¤ünü bulalım.
36 kiﬂiyi eﬂit sayıda yarıﬂmacıdan oluﬂan 9 gruba ayıralım.
Toplam kiﬂi
sayısı

Grup sayısı

Gruptaki kiﬂi
sayısı

36

9

4

36

9 = 4 kiﬂi
36’nın 1 ’i 4’tür.
9

1
36’nın
’ini bulalım.
9
Bir gruba 4 kiﬂi düﬂer.
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Evcil hayvan satan bir ma¤azada,
1
12 kuﬂun
’i muhabbet kuﬂudur.
3
Ma¤azadaki di¤er kuﬂların 2’si
papa¤an, kalanları ise kanaryadır.
Ma¤azadaki kanarya sayısını bulalım.

Muhabbet kuﬂu sayısı, 12 kuﬂun
12’nin
muhabbet papa¤an
kuﬂu

1
’i, 12
3

1
’i kadardır.
3

3 = 4 eder. 2 kuﬂ papa¤an

oldu¤undan kalan 6 kuﬂ kanaryadır.

1 Aﬂa¤ıdaki ﬂekil gruplarını inceleyiniz. Her gruptaki kırmızı ﬂekil sayısını
kesir olarak yazınız.
a)

2

b)

c)

Aﬂa¤ıdaki ifadelere uygun kesir sayılarını yazınız.
a) Beﬂ topun üçü yeﬂil renktedir.
b) Dokuz çiçe¤in dördü sarıdır.
c) Sekiz barda¤ın ikisi kırılmıﬂtır.
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3

16 eﬂ dilime böldü¤üm do¤um günü pastamın 1 ’ini arkadaﬂım Buse
8
yedi. Buse kaç dilim pasta yemiﬂtir?

4

Sayıları aﬂa¤ıda verilen nesnelerin belirtilen birimi kadarını bulunuz.
1
’i
6
1
c) 63 portakalın ’i
9
a) 48 cevizin

5

1
’i
5
1
ç) 49 kalemin ’i
7
b) 20 bilyenin

Yeni do¤an kardeﬂimin boyu 48 cm idi. Kardeﬂim, 4 ay sonra boyunun
1 ’i kadar uzadı. Kardeﬂimin boyu kaç santimetre oldu?
6

6

Bir çiçekçide satılan 60 karanfilin

1
’i beyaz
5

1 ’i kırmızı, geriye kalanları ise pembedir.
3
Çiçekçideki pembe karanfil sayısı beyazlardan kaç fazladır?

7

8

Sınıfımızda 32 ö¤renci var. Ö¤rencilerin 1 ’i 23 Nisan törenleri için
2
görevlendirildi. Sınıfımızda görevlendirilmeyen kaç ö¤renci kaldı?
Elif, marketten aldı¤ı 2 düzine yumurtanın

1
’ini eve getirirken yolda
12

kırdı. Kırılan yumurta sayısı kaçtır?
9

1
’i ile kitap aldı.
6
Buna göre aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bengü’nün kitaba verdi¤i para kaç liradır?
b) Kitap aldıktan sonra kaç lirası kalmıﬂtır?
c) Kalan parasının yarısını kardeﬂine verdi. Her birine kaç lira düﬂer?

Bengü’nün 60 TL parası vardır. Parasının

Ç.K.
97 - 99
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Kesirleri Karﬂ›laﬂt›ral›m
Can

3
4
Zeynep

2
4
Ali

1
4

Resimde, zıplayan çocukların ulaﬂtıkları yükseklikleri inceleyiniz. En
yükse¤e zıplayan kimdir?

Etkinlik
Karﬂılaﬂtırma Yapalım
Araç ve Gereç: kesir tak›m›
1
1
• Kesir takımımızdan 2 ve 4 kesirlerini gösteren parçaları seçelim.
• Bu parçaları alt alta koyarak
1
karﬂılaﬂtıralım.
2
Parçalardan hangisi daha
1
4
büyüktür? Açıklayınız.
1
1
• Benzer ﬂekilde 3 ve 10 kesirlerini karﬂılaﬂtıralım.
Hangi parça daha küçüktür? Açıklayınız.
Karﬂılaﬂtırdı¤ınız kesir sayılarını, aralarına “<” veya “>” sembollerinden
uygun olanı yazarak gösteriniz.
Bu gösterimi nasıl yaptı¤ınızı bir cümleyle açıklayınız.
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Her birinde 6 yumurta bulunan iki koli yumurta vardır. 1. kolinin 2 ’si
6
3
2. kolinin ise ’ü kullan›ldı. Hangi koliden daha fazla yumurta kullanıldı¤ını
6
bulalım.
Kesirleri karﬂılaﬂtıralım.
Kolinin 3 ’ünde, 2 ’den daha fazla yumurta vardır.
6
6
3 > 2
6
6
1. Koli

2. Koli

2. kolide daha fazla sayıda yumurta
kullan›ld›.

Paydaları eﬂit olan kesirlerden
payı büyük olan kesir daha
büyüktür.

1
1
’ini yeﬂil, ’ini sarı renge boyadık.
2
3
En çok hangi rengi kullandı¤ımızı bulalım.
Bahçe duvarımızın

Boyamada hangi rengi daha çok kullandı¤ımızı
kesirleri karﬂılaﬂtırarak bulalım.
Kesir takımımızdaki 1 ve 1 ’lik parçaları karﬂılaﬂtıralım.
3
2
1
2
1
3
Karﬂılaﬂtırma sonucunu 1 > 1 veya 1 < 1 ﬂeklinde yazabiliriz.
2
3
3
2
Boyamada yeﬂil renk daha çok kullanılmıﬂtır.
Payları eﬂit olan kesirleri
paydalarına bakarak da
sıralayabiliriz. Paydası büyük
olan kesir daha küçüktür.

Karﬂılaﬂtırma sembolleri
“<” : küçük
“>” : büyük
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Bir miktar fındı¤ın 1 ’ini annem, 6 ’sını kardeﬂim yemiﬂ.
12
12
Bana ise fındı¤ın 5 ’ini ayırmıﬂlar. Kesirleri sıralayarak
12
en çok fındı¤ın kimin payına düﬂtü¤ünü bulalım.
1. Yöntem:
Önce bir bütün çizip 12 eﬂ parçaya bölelim.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 tane 1 ’i sarıya boyayalım. 6 tane 1 ’i yeﬂile boyayalım.
12
12
5 tane parçayı da maviye boyayalım.
Annem

Kardeﬂim

Ben

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Boyadı¤ımız parçaları sayalım. En az sarı, en çok yeﬂil renkli parça
vardır.
1
5
6
<
<
12
12
12

olur. En çok fındık kardeﬂimin payına düﬂmüﬂtür.

2. Yöntem:
Paydalar eﬂit oldu¤undan sadece kesirlerin paylarına bakarak da sıralama
yapabiliriz.
6 > 5 >1 oldu¤undan sıralamayı
1
6
5
>
>
veya
12
12
12
6
1
5
<
<
ﬂeklinde yazabiliriz.
12
12
12
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1

Aﬂa¤ıdaki kesirleri defterinize yazarak aralarına “>” veya “<”
sembollerinden uygun olanı koyunuz.
a)

2

1 1
,
21 13

b) 2 , 2
4 3

c) 12 , 9
16 16

ç) 3 , 8
10 10

Verilen kesirleri sıralayınız.
a)

7
3 9
,
,
15 15 15

b)

4
4 4
,
,
9
3 2

6
3 1
,
,
7
7 7

c)

3

Kampa giden izci grubunun 3 ’ü kız, 2 ’si erkek izcilerden oluﬂmaktadır.
5
5
Kampta kız izci sayısı mı, erkek izci sayısı mı daha çoktur?

4

Alp ve Ada aynı kitaptan satın alarak okumaya baﬂladılar. Alp, bir
4
5
haftada kitabın ’ini , Ada ise ’ünü okudu. Bir haftada hangisi
8
8
daha az sayfa okumuﬂtur?

5

Aﬂa¤ıdaki modellerde boyalı kısımların belirtti¤i kesirleri küçükten
büyü¤e do¤ru sıralayınız.
a)

b)

c)

2
2
’si kadar badem, ’si kadar
5
7
ceviz, 2 ’si kadar fındık koydu. ‹nci’nin pastaya bu ürünlerden en çok
6
hangisinden koydu¤unu bulunuz.

6

‹nci, yaptı¤ı pastaya bir barda¤ın

7

4
’ünü, Minik ise 4 ’ünü yemiﬂtir.
9
6
En az peyniri hangi fare yemiﬂtir?
Bücür, peynirin

Ç.K.
100 - 102
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

1
Aﬂa¤ıda verilen ﬂekilleri defterinize çiziniz ve her ﬂeklin ’ini
2
boyayınız.
a)
b)
c)
ç)

2

ﬁekillerin boyalı kısımlarını belirten kesirleri yazınız.
a)

3

4

5

b)

c)

ç)

12 kitabın 3 tanesi ﬁeyda’nın, 2 tanesi Nisan’ın, geri kalanlar ise
Bülent’indir. Bülent’in kitapları tüm kitapların kaçta kaçıdır?

Bir tepsi böre¤in 1 ’ini ben, 1 ’ini ablam, 1 ’ini ise kardeﬂim yemiﬂtir.
5
3
4
Börekten en çok kim yemiﬂtir?

Yandaki ﬂekil 8 x 4 = 32 iﬂlemini
modellemektedir. Aynı ﬂekil
aﬂa¤ıdaki bölme iﬂlemlerinden
hangisini modeller?
A) 8

6

4=2

B) 12

C) 32

4=2

8=4

96 tane koli, 3 araca eﬂit olarak paylaﬂtırılarak taﬂınacaktır. Her
bir araca kaç tane koli yüklenmelidir?
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Ölçme Yapalım
Zamanı Ölçelim
Anıl, görmeyi çok istedi¤i
Oyuncak Müzesi’ni annesiyle
birlikte ziyarete gitti.

Aç›l›ﬂ:
9.00
Kapan›ﬂ: 18.00

11 12 1
10
2
9

3

8

4
7 6 5

Müzeye ulaﬂtıklarında Anıl saatine baktı. Açılıﬂa daha
yarım saat oldu¤unu gördü.
Anıl’ın saati kaçı gösteriyordu?

Anıl heyecanla açılıﬂı bekledi ve ilk ziyaretçi olarak içeri girdi.
Her bölümü dakikalarca inceleyen Anıl
yemek yemeyi bile unutmuﬂtu.

11 12 1
10
2
9

ﬁimdi Anıl’ın saati kaçı gösteriyor?

11 12 1
10
2
9

3

8

3

8

4
7 6 5

Annesi akﬂam oldu¤unda saatini
göstererek gitmeleri gerekti¤ini söyledi.

4
7 6 5

Müzenin kapanmasına ne kadar süre kalmıﬂtı?
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Etkinlik
Geçen Süreyi Söyleyelim
Araç ve Gereç: akrep ve yelkovanlı saat
• Resimde akrep ve yelkovanın hangi sayılar üzerinde
oldu¤unu ve saatin kaçı gösterdi¤ini söyleyelim.
• 12 ile 1 arasının kaç eﬂit birime bölündü¤ünü sayalım.
• Yelkovanı 12’den 1’e gelene kadar ilerletelim.
Yelkovanın kaç birim ilerledi¤ini ve geçen süreyi
söyleyiniz.
• Yelkovanı 3’ün üstüne gelene kadar ilerletelim.
Yelkovanın ilk hareketinden itibaren aradan kaç dakika
geçti?
Yelkovan 6’ya geldi¤inde saat kaçı gösterir?
Yelkovan tekrar 12’ye geldi¤inde akrep hangi sayının üzerine gelir?
Aradan geçen süre ne kadardır? Bu süreyi dakika ve saat birimlerini
kullanarak açıklayınız.

Beyza’nın okulu üçü yirmi geçe bitiyor. Okulun bitiﬂ saatini saat modeli
üzerinde gösterelim.
5
5

Saat üçü yirmi geçiyor ise akrep 3 ile 4 sayıları
arasındadır. Yelkovanın geldi¤i yeri bulmak için yirmiye
5 kadar dakikaları sayalım.
Saat modeli üzerinde beﬂer beﬂer sayalım.
5
5 - 10 - 15 - 20
Yelkovan 4’ün üzerinde olmalıdır.

Saat üzerindeki kısa kol olan
akrep, saati; uzun kol olan
yelkovan, dakikayı gösterir.

Yelkovan 1 birim ilerledi¤inde
geçen zamana 1 dakika
diyoruz.

155

Gün ıﬂı¤ından daha fazla yararlanmak için yapılan
yaz saati uygulamasında, saatler 1 saat ileri alınır.
Yandaki saati yaz saati uygulamasına göre
ayarladı¤ımızda kaçı gösterece¤ini okuyalım ve yazalım.
Akrep 5 ile 6 sayıları arasındadır. 1 saat ileri alındı¤ında
6 ile 7 arasına gelir. O hâlde saat 6’yı geçecektir. Kaç
geçece¤ini bulmak için yelkovanın hareketlerine bakalım.
12’den 9’a kadar dakikaları önce beﬂer beﬂer sayalım.
5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45
9’dan sonra saymaya birer birer devam edelim: 46 -47
Yelkovan 47 dakika ilerlemiﬂtir. Yeni saati “Altıyı kırk yedi geçiyor.”,
“Altı kırk yedi.” veya “Yediye on üç dakika var.” ﬂeklinde okuruz.
Sayısal saatle gösterimi:

Ö¤leden
önce

Ö¤leden
sonra

Sınıfımızda düzenledi¤imiz matematik yarıﬂması sabah sekize çeyrek
kala baﬂladı ve sekizi çeyrek geçe bitti. Yarıﬂmanın baﬂlama ve bitiﬂ
saatlerini gösterelim.
15 dakika
sonrası

15 dakika
öncesi

“8’e çeyrek var.”
“Sekize on beﬂ
dakika var.”

1 saat 60 dakikadan oluﬂur.
30 dakika yarım saate,
15 dakika çeyrek saate
karﬂılık gelir.

“Sabah sekiz.”

“8’i çeyrek geçiyor”
“Sekizi on beﬂ dakika
geçiyor.”

Seçti¤iniz bir günde yapaca¤ınız iﬂleri öncelik
ve önem sırasına koyarak bir günlük plan
hazırlayınız. Plandaki iﬂlerin yapılma zamanlarını
yanlarına saat çizerek gösteriniz.
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1 Kutularda verilen süreleri küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.
45 dakika
Çeyrek saa
1 ’i
t
3
n
Yarım saat
ti
10 d
aa
akika
s
1
2 Feride, sabah uyandı¤ında odasının duvarındaki saate baktı. Akrep
2 ile 3 arasındaydı. Yelkovan ise 8’in üzerinde duruyordu. Saat kaçı
gösteriyordu?
3 Aﬂa¤ıda bir halı sahanın kiralanma saatleri görülmektedir. Futbol
maçları 90 dakika sürdü¤üne göre maçların kaçta bitece¤ini bulunuz.
a)

b)

c)

ç)

4 Cemil’in girdi¤i deneme sınavı bir buçuk saat sürmüﬂtür. Deneme
sınavının süresi kaç dakikadır?
5 Aﬂa¤ıda yer alan ifadelerdeki saatleri saat modeli üzerinde gösteriniz.
a) Dokuzu on geçiyor.
b) Dörde çeyrek var.
c) 12.35
ç) 22.50
6 Saatleri ve okunuﬂlarını yazınız.
a)

ö¤leden sonra

b)

c)

ö¤leden önce

ö¤leden sonra
Ç.K.
103 - 105
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Uçak ile Ankara - Malatya arası
80 dakikadır. Ankara’dan saat
9.00’da kalkan bir uçak Malatya’ya saat
kaçta varır?
Problemi Anlayalım
Saat 9.00 iken 80 dakika sonrasında saatin kaçı gösterece¤ini bulaca¤ız.
Plan Yapal›m
80 dakika sonrasını saat modeli üzerinde gösterelim.
Plan› Uygulayal›m
Yelkovan dakikayı gösterdi¤inden saat modeli üzerinde yelkovanı beﬂer
beﬂer ilerletelim.
60 + 20 = 80
60 dakika sonra
dakika sonra

9.00
10.00
10.20
Uçak Malatya’ya ulaﬂtı¤ında saat “Onu yirmi geçiyor.” dur.
Kontrol Edelim
60 dakika, 1 saat eder.
80 - 60 = 20
80 dakika = 1 saat 20 dakikadır.
1 saat sonra

9.00

20 dakika sonra

10.00

Yeme¤inizi 15 dakika
piﬂirmek istiyorsunuz.
Biri 7, di¤eri 11 dakikal›k
iki kum saatiniz var. 15
dakikal›k süreyi nas›l
belirlersiniz?

10.20

Saat 9.00’dan 80 dakika (1saat 20 dakika) sonrası 10.20’dir.
Çözümümüz do¤rudur.
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2)
11 12 1
10
2
9

11 12 1
10
2
3

8

4
7 6 5

9

3

8

4
7 6 5

Yandaki saat modellerinde gösterilen
saatleri kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

Örnek Problem
Tiyatro kulübünün hazırladı¤ı oyunun baﬂlama saati 13.15’ti. Cemre,
oyun bitince kolundaki saate baktı. Saat üçe çeyrek vardı. Oyun kaç
dakika sürmüﬂtür?
3) Haldun, cumartesi ve pazar günleri 10.00 ile 12.15 saatleri arasında
yüzme kursundadır. Haldun’un bir haftada kaç saati yüzme kursunda
geçmektedir?
4)
Nesrin Hanım’ın yaptı¤ı kek 50 dakikada piﬂiyor.
Nesrin Hanım kekini 16.40’ta fırına koydu¤una
göre kek piﬂti¤inde saat kaç olur?

5) Semt otobüslerimiz 10 dakika arayla hareket etmektedir. Sabah 6.30’da
harekete baﬂlayan otobüslerimizin 7.30’a kadar olan hareket saatlerini
gösteren bir çizelge oluﬂturunuz.
6) Kemal ve arkadaﬂları sinemaya gidecektir.
Görmek istedikleri filmin baﬂlama saatleri 11.30,
14.30 ve 17.30’dur. Baﬂlama saatleri bir örüntü
oluﬂturdu¤una göre bir sonraki baﬂlama saati
kaç olur?

7) 14.00 ve 90 dakika verilerini kullanaca¤ınız bir problem kurunuz ve
çözünüz.
Ç.K.
106
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S›v›lar› Ölçelim
Emine, akﬂam yeme¤i
için beﬂ kiﬂilik bir sofra
hazırladı. Tabak, çatal ve
kaﬂıkları yerleﬂtirdikten
sonra sürahideki suyun
tamamını bardaklara
paylaﬂtırdı. Sürahideki su
miktarını tahmin ediniz.

Su, süt vb. sıvı miktarını ölçerken “litre” birimi kullanılır.
“litre” birimi kısaca “L” ile gösterilir.
1 litre = 1 L

Etkinlik
Kaplardaki S›v›lar
Araç ve Gereç: 1 litrelik dereceli kap, çeﬂitli büyüklükte kaplar
(ﬂiﬂe, kavanoz, bardak, tencere vb.)
• Her kabın üzerine, ismini belirten bir harf yazalım.
• Kapların tamamını su ile dolduralım.
• Hangi kapların 1 litreden daha az su aldı¤ını tahmin edelim.
Bu kapların isimlerini hazırladı¤ımız tahmin listesine yazalım.
1 litreden az
...................
....................

1 litre
.............
.............

1 litreden fazla
.......................
.......................

• Benzer ﬂekilde listeye 1 litre ve 1 litreden fazla su alaca¤ını tahmin
etti¤imiz kapların isimlerini de yazalım.
• Her kaptaki suyu 1 litrelik dereceli kap ile ölçelim.
• Kapların aldı¤ı su miktarlarını belirleyelim.
Ölçme sonuçlarını tahmin listeniz ile karﬂılaﬂtırarak do¤ru tahminlerinizi
iﬂaretleyiniz.
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Annemin, tatlı yapmak için yarım litre süte ihtiyacı vardı. Evimizdeki
1 litre sütten yarım litre sütü yaklaﬂık olarak nasıl ayırabilece¤imizi bulalım.
SÜT

S
Ü
T
1
Litre

Sütü standart olmayan bir ölçme aracı olan çay barda¤ı ile
ölçerek kaç bardak geldi¤ini bulabiliriz.
1 litre süt yaklaﬂık 8 çay barda¤ı gelir.
1
Yarım litre süt için 8’in ’ini buluruz.
2
8 2 = 4 çay barda¤ı

Annemin tatlıya koyaca¤ı 4 çay barda¤ı süt yaklaﬂık yarım litredir.

Bir su firması, 98 litre suyu 2 litrelik ﬂiﬂelere doldurularak da¤ıtacaktır.
Bunun için firmanın kaç tane ﬂiﬂeye ihtiyacı oldu¤unu bulalım.
98 2
- 8 49
18
- 18
00

98 litre su, ikiﬂer litrelik ﬂiﬂelere
eﬂit paylaﬂtırılacaktır. Bölme iﬂlemi
yapalım.
Firmanın 49 ﬂiﬂeye ihtiyacı vardır.

ﬂiﬂe sayısı

Litre ile sat›lan ürünleri
belirleyiniz.

Hakkı ve Yelda, resimdeki akvaryumun
kaç litre su alabilece¤ini tahmin ettiler.

1 litre
2

Hakkı, akvaryumun yarım litre, Yelda ise
üç litre su alabilece¤ini tahmin etti. Kimin
tahmininin ölçme sonucuna daha yakın
oldu¤unu bulalım.

Yarım ( 1 ) litre küçük bir su ﬂiﬂesinin alabilece¤i miktardır. Hakkı’nın
2
yaptı¤ı, iyi bir tahmin de¤ildir. Akvaryum 3 litreye yakın su alır. Yelda’nın
yaptı¤ı tahmin daha yakındır.
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Aﬂa¤ıdaki birimlerden yarım litreden az ve fazla sıvı alanları belirleyelim.

Kaﬂık, bardak ve damlalık yarım litreden az sıvı alır. Tencere ve ﬂiﬂe ise
yar›m litreden fazla sıvı alır.

1
20 litrelik bir damacana suda 2 litrelik kaç sürahi su vardır?

2

3

4

Tolga 5 dakikalık duﬂta 50 litre, Mine ise 100 litre su kullan›ldı¤ını
tahmin etti. 5 dakikalık bir duﬂta yaklaﬂık 60 litre su kullanıldı¤ına göre
kimin tahmini daha yakındır?

Sa¤lık Büfe
1 litre nar suyu: 3 TL
1 litre havuç suyu: 3 TL
1 litre portakal suyu: 2 TL

Yandaki tabloda, Sa¤lık Büfe’de satılan
meyve sularının litre fiyatları görülüyor.
3 litre portakal, 2 litre havuç ve 1 litre nar
suyu ile hazırlanan karıﬂım için toplam kaç
lira ödenir?

Bir aile haftada 5 L süt tüketiyor. Bu ailenin bir ayda tüketti¤i süt
miktarını bulunuz.
Ç.K.
107 - 108
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Bir firma, yarımﬂar litrelik 12 kutu sütü bir koliye koydu. Kolide toplam
kaç litre süt oldu¤unu bulalım.
Problemi Anlayalım
1 kutu süt yarım litredir.
1 kolide 12 kutu süt var.
Kolideki toplam süt miktarının kaç litre oldu¤unu bulaca¤ız.
Plan Yapal›m
Toplam süt miktarını kutuları resimleyerek bulalım.
Plan› Uygulayal›m
Her kutuda yarım litre süt vardır. ‹ki yarım litre, 1 litre eder.
SÜT
SÜT
SÜT

SÜT

SÜT

SÜT

SÜT

SÜT
SÜT

S
Ü
T

1 litre

S
Ü
T

S
Ü
T

1 litre

S
Ü
T

SÜT

S
Ü
T

S
Ü
T

S
Ü
T

1 litre

S
Ü
T

S
Ü
T

S
Ü
T

S
Ü
T

1 litre

S
Ü
T

1 litre

1 litre

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 litre

SÜT

SÜT

12 kutuda toplam 6 litre süt vardır. Kolideki süt miktar› 6 L’dir.
Kontrol Edelim

Tablo: Kutulardaki Süt Miktarı

‹ki kutu süt, 1 litre oldu¤undan kutuları
ikiﬂer sayarak yandaki gibi bir tablo
oluﬂturalım.
Tabloya göre 12 tane kutuya 6 litre süt
karﬂılık gelir. Çözümümüz do¤rudur.
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Kutu sayısı

Süt miktarı

2

1 litre

4

2 litre

6

3 litre

8

4 litre

10

5 litre

12

6 litre

2) Yandaki verileri kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

1L
2

1L

6L

Örnek Problem
6 litrelik bir teneke zeytinya¤ın yarısı 1 litrelik, di¤er yarısı yarım litrelik
ﬂiﬂelere doldurulacaktır. Bu iﬂ için kullanılacak toplam ﬂiﬂe sayısı kaçtır?

3) Bozuk bir musluktan bir saatte 2 litre su akıyor. Musluk tamir edilmezse
bir gün boyunca kaç litre su akar?
4) Okul pikni¤i için 1 litrelik 12 adet ve yarım litrelik
18 adet meyve suyu alındı. Alınan meyve suyu
toplam kaç litredir?
1
L
2

1L
5) Aﬂa¤ıdaki problemi okuyunuz.
“15 kilogram portakaldan 9 litre portakal suyu çıkıyor.
Portakal suları yarımﬂar litrelik ﬂiﬂelere doldurulacaktır.
Kaç ﬂiﬂe portakal suyu elde edilir?”
Fazla veriyi çıkararak problemi yeniden kurup çözünüz.

6) Dedemin Sarıkız ve Benekli adlarında iki ine¤i var. Sarıkız günde 8 litre,
Benekli ise 12 litre süt veriyor.
a) Dedem iki inekten günde toplam kaç
litre süt elde eder?
b) Sütleri 5 litrelik bidonlara koymak
isterse kaç tane bidona ihtiyacı olur?
c) Sütün litresini 2 TL’den satarsa bir
günlük kazancı ne kadar olur?
Ç.K.
109
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Kilogram ve Gram
Hayvanları birçok özelli¤e göre sınıflandırabiliriz. Aﬂa¤ıda bazı hayvanlar
kaç kilogram geldiklerine göre sınıflandırılmıﬂtır.
1 kilogramdan az hayvanlar

1 kilogramdan fazla hayvanlar

Siz de her grup için ikiﬂer örnek daha veriniz.

Etkinlik
Nesneleri Tartal›m
Araç ve Gereç: terazi, 1 kilogram
• Sınıftan tartılabilecek nesneler seçelim.
• Nesneler için “yaklaﬂık 1 kilogram”, “1 kilogramdan az” veya
“1 kilogramdan fazla” tahminlerinden birini yapalım.
• Aﬂa¤ıdaki gibi bir tablo oluﬂturarak tahminlerimizi kaydedelim.
Tablo: Tahminlerimiz
1 kilogramdan
az

Yaklaﬂık
1 kilogram

1 kilogramdan
fazla

• Her nesneyi terazi ve 1 kilogram kullanarak tartalım.
Tabloya not etti¤imiz tahminlerimizi kontrol edelim.
Yanlıﬂ tahmin etti¤iniz grup için yeni bir nesne seçerek tahmininizi
tekrarlayınız.

165

sk

Bir silgi ve bir ansiklopedinin kaçar
kilogram geleceklerini tahmin edelim.
Terazide her ikisini de tartalım.
Ansiklopedi yaklaﬂık 2 kilogram gelir.
Ancak silgi çok küçük oldu¤undan
kilogramla tartılamaz. 1 kilogramdan az
olan nesneleri tartarken “gram” birimi
kullanırız.

1 kilogramdan az olan
miktarlar gram ile ölçülür.

Kilogram birimi kısaca “kg”,
gram ise “g” olarak
gösterilir.
2 kilogram = 2 kg
50 gram = 50 g

Silgi, yaklaﬂık 30 gram gelir.

Resimde verilen meyve ve sebzelerin herbirinden birer tane tartt›¤›m›z›
düﬂünelim. Tartma sonuçlarını kilogram veya gram birimlerinden hangisi
ile ifade edebilece¤ini bulalım.

Karpuz, balkaba¤ı ve lahanayı kilogram ile ölçeriz. 1 kilogramdan daha
az olan muz, havuç ve biberi gram ile ölçeriz.
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Dört kiﬂilik bir asansör 320 kg yük taﬂıyabilmektedir. Kütleleri 78, 46,
85 ve 77 kilogram olan dört kiﬂi aynı anda bu asansöre binebilir mi?
Bulalım.
Dört kiﬂinin kütleleri toplamını bulalım.

Kilogram, gram, litre, metre
ve santimetre birimleri ile
ölçülebilecek nesnelere birer
örnek veriniz. Örnekleri tablo
ile sununuz.

78 + 46 + 85 + 77 = 286 kg
286 < 320 oldu¤undan dört kiﬂi bu
asansöre aynı anda binebilir.

1

Aﬂa¤ıdaki nesneler için yapılan tartma sonuçlarından uygun
olanı seçiniz.
a)

200 g - 10 g

c)

2

200 kg - 13 kg

ç)

5 g - 500 g

400 kg - 4 kg

Aﬂa¤ıdaki nesneleri ölçmek için kilogram veya gram birimlerinden
hangisini kullanırsınız? Yanlarına yazınız.
a) Masa .....
ç) Ataﬂ .....

3

b)

b) Piyano .....
d) Tenis topu .....

c) 10 kuruﬂ .....
e) Dü¤me .....

Çantamdaki dört nesne, toplam 845 gram gelmektedir. Bunlardan
ikisi 200’er gram, üçüncüsü 175 gramdır. Dördüncü nesnenin kaç
gram oldu¤unu bulunuz.
Ç.K.
110 - 111
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Pazara giden Baran ve annesi elma, armut ve portakal olmak üzere
toplam 13 kg meyve aldılar. Aldıkları elma ve armut eﬂit kütleye sahip,
portakal ise bunlardan 4 kg daha fazladır. Baran ve annesi, her bir
meyveden kaç kilogram almıﬂtır?
Problemi Anlayalım
Toplam 13 kg meyve al›nm›ﬂt›r. Al›nan elma ve armutun kütleleri eﬂittir.
Portakal 4 kg daha fazlad›r. Her birinden kaç kilogram al›nd›¤›n› bulal›m.

Plan Yapal›m
Alınan meyvelerin kaçar kilogram olabilece¤ini tahmin ederek problemi
çözelim.
Plan› Uygulayal›m
Elma ve armutun kütleleri eﬂit, portakal ise onlardan 4 kg daha fazladır.
Aﬂa¤ıdaki gibi bir tahmin tablosu oluﬂturalım. Tahminlerimizin problemin
do¤rulu¤unu sa¤layıp sa¤lamadı¤ını inceleyelim.
Tablo: Meyveler

Elma

Armut

Portakal

Toplam

1 kg

1 kg

5 kg

7 kg (Sa¤lamaz.)

2 kg

2 kg

6 kg

10 kg (Sa¤lamaz.)

3 kg

3 kg

7 kg

13 kg (Sa¤lar.)

Pazardan alınan elma ve armut 3’er kg, portakal ise 7 kg’dır.
Kontrol Edelim
3 + 3 + 7 = 13 kg olur.
Portakal 7 kg, elma ve armut 3’er kilogram alınmıﬂtır. 7 kg, 3 kg’dan
4 kg fazladır.
Çözümümüz do¤rudur.
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2)
Kakaolu Kek
Malzeme Listesi
25 g kakao
100 g ya¤
225 g ﬂeker
400 g un
3 adet yumurta
1 paket kabartma tozu

Orhan Usta, yapaca¤ı kakaolu kek için malzeme listesini kontrol etti.
Malzeme listesindeki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
Örnek Problem
Orhan Usta, malzeme listesine uygun ﬂekilde un, ya¤ ve ﬂekeri bir
kaba koyarak tarttı. Tartmada kullandı¤ı kap 55 gramdı. Tartı, sonucu
kaç gram gösterir?
3) Annem 750 g ceviz aldı. Bunun 250 gramını tatlı, 125 gramını da çörek
için kullandı. Geriye kaç gram ceviz kaldı?
4) Tülay Hanım çayına 2 küp ﬂeker atıyor. Sabah kahvaltısında 4 bardak,
ö¤len ve akﬂam ise ikiﬂer bardak çay içiyor. Bir küp ﬂeker 2 gramdır.
Tülay Hanım çayla bir günde kaç gram ﬂeker tüketir?
5) Manavdan, kilogram› 4 lira olan kirazdan 3 kilogram ald›m. 20 lira
ödedim. Kaç lira para üstü al›r›m?
6) Tablo: Yarıﬂma Sonucu
Koparma
(kg)

1.
2.

136

Silkme Toplam
(kg)
(kg)

160
159

Bir halter yarıﬂmasının sonuçları tabloda
verilmiﬂtir. Tablodaki eksik verileri bulup
tabloyu doldurunuz.

288
Ç.K.
112
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RME
1

Kaplumba¤a 5 dakikada 2 m yol alıyor. 1 saatte kaç metre yol alır?
1 litre portakal suyu 6 portakaldan
elde ediliyor. 5 litre portakal suyu
için resimdeki portakallara kaç tane
daha ilave etmeliyiz?

2

3

Yandaki verileri
kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

4

2L

12 L

30 L

5

Fatih, bir basketbol topunun 1 kg, ﬁule ise 100 g oldu¤unu
tahmin etti. Hangisinin tahmini gerçek sonuca daha
yakındır? Açıklayınız.

6

Yanda Gökhan’ın futbol antrenmanına
baﬂladı¤ı ve antrenmanı bitirdi¤i saatler
görülüyor.
a) Gökhan antrenmana saat kaçta
baﬂlamıﬂtır?
b) Antrenman kaç dakika sürmüﬂtür?

7

Aç gözlü kurt: 50 kg

Taﬂ: 18 kg

Kırmızı ﬂapkalı kız: 23 kg

Verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

170

Origami ﬁekerlik Yap›yoruz
Birinci ünitede origami sayfas›nda yapt›¤›m›z çerçeveyi
katlamay› sürdürerek güzel bir ﬂekerli¤e dönüﬂtürebiliriz.
Bunun için farkl› renkte bir el iﬂi kâ¤›d›n› çerçeve
aﬂamas›na kadar katlayal›m. Bundan sonra çerçevemizi
ters çevirerek aﬂa¤›daki s›rayla katlamay› sürdürelim.

1

3
2

Ayn› katlama dört köﬂe için de yap›l›r.

4
Köﬂeler kald›r›p aç›l›r.

5

175
171

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

‹bibik’in kuluçkaya yattı¤ı yumurtaların
bazılarından civciv çıktı. Civciv çıkan
yumurtaların sayısı tüm yumurtaların kaçta
kaçıdır?

2

Aﬂa¤ıda verilen zamanları dakika olarak
defterinize yazınız.
a) 2 saat 10 dakika
b) 1 saat 5 dakika
ç) 8 saat
c) 3 saat 55 dakika

3

Aﬂa¤ıdaki bölme iﬂlemlerini yaparak bölüm ve kalanı yazınız.
a) 71

4

4

b) 36

5

c) 19

2

ç) 99

8

Bu yıl mahallemizde düzenlenen panayırda küçük bir lunapark kuruldu.
Ailece gitti¤imiz lunaparkta çok e¤lendik.
Tablo: Ailemiz

Tablo: Lunaparktaki Oyuncaklar
Oyuncaklar

Taﬂıyabilece¤i
kütle

Aile bireyleri

Kütleleri

Sandal

320

Anne

62

Dönme dolap

250

Baba

78

Çarpıﬂan araba

105

‹lkay

32

Uçak

85

Bora

45

Tablolardaki verilere göre:
a) Tüm aile birlikte hangi oyuncaklara binebiliriz?
b) ‹lkay ve babasının birlikte binebilece¤i oyuncaklar hangisidir?
c) Çarpıﬂan arabaya annesi ve Bora birlikte binebilirler mi?
5

Resimde Bahar’ın okula gitmek için evden çıktı¤ı
saat gösterilmiﬂtir. Bahar okuluna 8.15’te ulaﬂıyor.
a) Bahar’ın okula ulaﬂtı¤ı saati bir saat modeli çizerek
gösteriniz.
b) Bahar’ın yolda geçirdi¤i süreyi hesaplayınız.
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6

Aﬂa¤ıda el - yüz yıkama, diﬂ fırçalama ve banyo için günlük tüketilen
su miktarını gösteren grafik veriliyor.
Grafik: Tüketilen su miktarı
Harcanan su miktarı (L)

48
42
36
30
24
18
12
6
0

El yüz
yıkama

Diﬂ
fırçalama

Not: Her

7

a) El - yüz yıkamak için kaç litre su
kullanılıyor?
b) Banyo yaparken kullanılan su, diﬂ
fırçalarken kullanılan sudan kaç
litre fazladır?
c) El - yüz yıkamak ve diﬂ fırçalamak
için toplam kaç litre su harcanıyor?

Banyo

Yapılanlar

, 6 L’yi göstermektedir.

Aﬂa¤›daki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
Elimizde 96 kg zeytin var ve
5 kg zeytinden 1 litre ya¤ çıkıyor.

8

2 , 1 , 4 kesirlerini sayı do¤rusunda gösteriniz ve küçükten büyü¤e
5 5 5
do¤ru sıralayınız.

9

Aﬂa¤ıdakilerden hangisi kilogram ile ölçülemez?
A) Peynir

10

B) Süt

C) Yo¤urt

Aﬂa¤ıdakilerden hangisi yaklaﬂık 2 litre sıvı alır?
A)

B)

C)

Ç.K.
113 - 115
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ÇARPMA ‹ﬁLEM‹ VE
UZUNLUKLARI ÖLÇME

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

Çarpma ‹ﬂlemi
Sayma Yapal›m

Etkinlik
10 Parmakla Çarpma
• 5 ve 10 arasındaki sayıları çarparken parmaklarımızı
kullanabilece¤imizi biliyor musunuz?
• Birlikte örnek olarak 8 x 6 iﬂlemini yapalım.
• Her iki çarpandan da 5 çıkaralım.
8 - 5 = 3 ve 6 - 5 = 1 sonuçlarını elde ederiz.
• Tüm parmakları kapalı olan iki elimizin birinden
3 di¤erinden 1 parma¤ımızı açalım.
• Açık parmak sayılarını toplayarak onluk sayısını bulalım.
1 onluk + 3 onluk = 4 onluk
• Kapalı parmak sayılarını çarparak birlik sayısını bulalım.
4 birlik x 2 birlik = 8 birlik
• Parmakla çarpma yaparak 8 x 6 çarpımının 4 onluk ve 8
birlikten yani 48’den oluﬂtu¤unu bulduk.
Siz de bu yöntemi kullanarak 7 x 7, 9 x 6, 7 x 8, 8 x 9 iﬂlemlerinin
sonuçlarını bulunuz.
Buldu¤unuz sonuçları defterinize yazınız.

1

Kutuda kaç tane çikolata oldu¤unu
çarpma iﬂlemi yaparak bulunuz.

70

2

Çiçeklerdeki toplam yaprak sayısını yediﬂer ritmik sayarak bulunuz.

3

Aﬂa¤ıda verilen çarpma iﬂlemlerinin sonuçlarını bulunuz.
a) 2 x 5 =

b) 0 x 7 =

ç) 9 x 8 =

c) 5 x 1 =

4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sayı do¤rusunda gösterilen çarpma iﬂlemini yazınız.
5

Resimlerdeki civciv sayılarını inceleyerek iﬂlemlerde verilmeyen
sayıları noktalı yerlere yazınız.

4 + 4 + .......+.......+.......+.......=.......
.......x.......=.......

6 + 6 +.......+.......=.......
.......x.......=.......

6

Çiçekçi her biri dokuz çiçekten oluﬂan demetler hazırlıyor.
Yapılan demet ve çiçek sayıları ile tabloyu tamamlayınız.
Tablo: Demetler
Demet Sayısı

1

2

Çiçek Sayısı

9

18

3

4

5
45

71

8
54

63

72

9

10

Çarpma ‹ﬂlemi Yap›yorum

Etkinlik

•
•
•

•
•

•
•

1

2

Eﬂleﬂtirme Oyunu
Araç ve Gereç: karton, makas
Çarpma iﬂlemi yapaca¤ımız bir oyun hazırlayalım.
Oyun 2 kiﬂiliktir. Bunun için kartondan eﬂ
büyüklükte 12 kart hazırlayalım.
4x9
Kartları gösterdikleri iﬂlemler ikiﬂerli eﬂleﬂecek
ﬂekilde hazırlayalım. Üzerlerine ya bir çarpma
iﬂlemi (4 x 9) veya bu iﬂlemlerin sonuçlarını
yazalım ya da iﬂlemin modelini çizelim.
Kartları karıﬂtırıp yazılı kısımları alta gelecek
ﬂekilde dizelim.
Sırayla her oyuncu 2 kart açsın. Kartlar
eﬂleﬂiyorsa alınır, de¤ilse tekrar kapatılıp
sıra di¤er oyuncuya geçer.
Oyun kartlar bitene kadar devam eder.
En çok kartı olan oyuncu oyunu kazanır.

36

3x2

Aﬂa¤ıdaki çarpma iﬂlemlerini yapınız.
a)

71
x 6

b)

23
x 2

c)

d)

12
x 43

e)

35
x 16

f) 143
x 2

Basamaklarda
bulunuz.
a) 3
x 2
70

,

14
x 3

ç)

86
x 5

g) 128
x 5

ile gösterilen yerlere gelmesi gereken sayıları

b) 4 2
x
84

c)

ç)
x 5
165

72

38
x
152

3

Okların üzerinde verilen iﬂlemleri sırasıyla yapıp sonuca ulaﬂınız.
12

x5

x4

+110

b) 20

x3

x3

x3

c) 230

x2

+175

-403

ç) 580

-180

x2

+18

a)

4

Resimlerdeki boncuk sayılarını çarpma iﬂlemi yaparak bulunuz.
a)

b)

x

=
x

=

5

Markette resimdeki müzik çalardan 11
tane satıﬂa sunulmuﬂ ve bir günde hepsi
satılmıﬂtır. Gün sonunda dükkân
sahibi bu satıﬂtan kaç lira kazanmıﬂtır?

6

Merve her ay harçlı¤ından 15 TL biriktiyor. Merve’nin bir yılda
biriktirece¤i paranın kaç lira olaca¤ını bulunuz.

7

Sınıfımızın mevcudu 34 kiﬂidir. Her birimiz sınıfa birer düzine tebeﬂir
getirdik. Sınıfımızda kaç tane tebeﬂir oldu?

8

Burak okulların açılmasından yaz tatiline kadar ki 9 aylık sürede 40
tane kitap okumayı planlıyor. Burak her ay 3 kitap okuyarak bu
hedefine ulaﬂabilir mi? Neden?

73

75

TL

9

Tablo: Koﬂu Tur Sayısı
Hafta

Tur Sayısı

1.

26

2.

25

3.

24

4.

25

Gaye 800 m yarıﬂlarına hazırlanıyor. Tabloda
Gaye’nin haftalara göre 1 ay içinde kaç tur
koﬂtu¤u görülmektedir.
Gaye’nin her ay koﬂtu¤u tur sayısı aynıdır.
Buna göre 3 ay sonunda kaç tur koﬂaca¤ını
bulunuz.

10

Resimdeki gülen yüzlerin sayısını çarpma iﬂlemi yaparak bulunuz.
11

Banu’nun pul defteri 25 sayfadan
oluﬂmaktadır. Banu her sayfaya
30 tane pul yerleﬂtirdi¤ine göre
defterdeki toplam pul sayısı kaç
tanedir?

12

Onluk taban blokları ile modellenen üç sayının toplamını çarpma iﬂlemi
yaparak bulunuz.
13

1 x 15

2 x 15

3 x 15

Mantarların üzerindeki örüntüye uygun olarak yazılacak 4. çarpma
iﬂlemini ve sonucunu bulunuz.
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10 ve 100 ile Çarpma ‹ﬂlemi

Etkinlik
Evine Giden Kurba¤a
• Resimdeki kurba¤a karﬂıdaki adaya geçmek istiyor. Bunun için
basması gereken nilüferleri üzerlerindeki iﬂlemleri yaparak bulalım.
(Dikkat! Her nilüferdeki iﬂlemin sonucu, bir sonraki nilüferin tabelasındaki
sayılardan biri olmalıdır.)

420-60

52x10

7x100

Bitiﬂ

42x10

Baﬂlangıç

15x10

2x10

20x10

2x100

55x10
6x100

200-196

5x100
400-345

4x100
8x100

12x10

1

600-300

180-60
35x10

Aﬂa¤ıdaki çarpma iﬂlemlerini kısa yoldan yapınız.
a)

10
x 8
.....

b)

d)100 x 6 = .....

10
x 12
.....

c)

37
x 10
.....

e) 100 x 8 = .....

75

ç)

90
x10
.....

f) 66 x 10 = .....

2
10
adet

10
adet

10
adet

3

10
adet

Bulutlardaki iﬂlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz.
a)

b)
= 30

3x

c)
x 5 = 50

ç)

40 = 8 x

d)
100 x

4

Her kutuda on adet dosya vardır.
4 kutuda kaç dosya oldu¤unu
bulunuz.

=700

e)
x 100 = 600

5 x 100 =

Sayı do¤rularında gösterilen çarpma iﬂlemlerini yazınız.
a)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

........ x ....... = ........
b)
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

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

5

Verilen iﬂlemleri sayı do¤rusunda gösteriniz.
a) 1 x 10 = 10
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

10

15

20

25

30

35

40

45

50

b) 5 x 10 = 50
0

5
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6

Bir markette 10 düzine bardak satılıyor ve geriye 252 bardak kalıyor.
Baﬂlangıçta markette kaç bardak oldu¤unu bulunuz.

7

Özge lokantasına 10 deste kırmızı ve 7 deste de beyaz gül gelmiﬂtir.
Lokantaya gelen toplam gül sayısını bulunuz.

8

‹ﬂlemleri sonuçlarıyla eﬂleﬂtiriniz.
48x10

200

9

20x10

370

37x10

730

400

5x100

500

480

Okulda Çevre Koruma Kulubü için her sınıftan onar kiﬂilik ekipler
oluﬂturuldu. Okulumuzda 1. sınıftan 8. sınıfa kadar her seviyeden 4
ﬂube vardır. Çevre Koruma Kulubü’nün toplam üye sayısını bulunuz.

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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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Bir kutu üçgen peynirin içinde 8 adet peynir
bulunmaktadır. 9 kutunun içinde toplam
kaç tane peynir bulunur?
2) Bir tezgâhtar marketteki raflara 23 kutu bisküviyi dizdi. Her bir kutuda
16 paket bisküvi oldu¤una göre tezgâhtar raflara toplam kaç paket
bisküvi dizmiﬂtir?
3) Bir pastanede, satılmak üzere 17 tepsi
kurabiye hazırlandı. Her tepside 35
tane kurabiye oldu¤una göre toplam
kurabiye sayısı kaçtır?

4) Ege, bir bilgi yarıﬂmasında 15 puanlık sorulardan 13 tanesini, 20 puanlık
sorulardan ise 10 tanesini do¤ru bilmiﬂtir. Ege, bilgi yarıﬂmasında toplam
kaç puan almıﬂtır?
5) Ali 7 yaﬂındadır. Dedesinin yaﬂı Ali’nin yaﬂının 10 katıdır. Ali ile dedesinin
yaﬂlarının toplamı kaçtır?
6) Okul kermesinde her kolide 24 kutu olan 16 koli meyve suyu vardı.
Meyve sularının 279 tanesi satıldı¤ına göre satılmayan kaç kutu meyve
suyu kalmıﬂtır?
7) Yanda verilen bilgileri
kullanarak çözümünde
çarpma iﬂleminin
kullanaca¤ı bir problem
kurunuz ve çözünüz.

Bina 3 katlı. Her katın arasında
18 basamak var. Her basamak
15 santimetre yüksekli¤inde.

8) Aﬂa¤ıdaki problemi okuyunuz:
“Bir yunus, 1 günde 15 cm uzunlu¤undaki balıklardan 20 kg yerse
2 haftada kaç kilogram balık yer?”
Bu problemdeki fazla verinin hangisi oldu¤unu bulunuz. Bu veriyi atarak
problemi tekrar kurunuz ve çözünüz.
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Uzunluklar› Ölçme
Metre ve Santimetre

Etkinlik
Dural›m, Ölçelim
Araç ve Gereç: tebeﬂir, metre
• 4 kiﬂilik gruplar oluﬂturalım.
• Oyun bahçesinin kenarı boyunca düz bir çizgi
çizelim.
• Grup arkadaﬂlarımızdan biri ölçme yapmak için
ayrılsın.
• Di¤er arkadaﬂlarımız sırayla çizgi boyunca
tahminen birer metre yürüyerek sırayla dursunlar.
• Mesafeyi ölçecek arkadaﬂımız, metre kullanarak çizgi üzerinde
1 metre aralıklarla iﬂaretleme yapsın. Karﬂısına 1 m = 100 cm yazsın.
• Arkadaﬂımızın durdu¤u yer ile iﬂaretlenen yer arasındaki
mesafeleri ölçelim.
• En yakın tahmini yapan arkadaﬂımızı alkıﬂlayalım.
• Aynı etkinli¤i 2 ve 3 metrelik mesafe için de tekrarlayalım.

“Dural›m, Ölçelim“ etkinli¤inde grubunuzla yapmıﬂ oldu¤unuz çalıﬂmaları
de¤erlendirin.
Evet Hayır
Grubun Adı: ...........................................
1. Arkadaﬂlarımla iﬂ bölümü yaptık.
2. Arkadaﬂlarımla uyumlu çalıﬂtık.
3. Üzerimize düﬂen görevleri yerine getirdik.
4. Bu çalıﬂmadan çok keyif aldım. Çünkü
...............................................................................................
...............................................................................................
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1 Aﬂa¤ıdaki iplerin uzunluklarını tahmin ediniz. Tahmininizin gerçek
uzunlu¤a yakınlı¤ını ölçme yaparak kontrol ediniz.
Tahmini uzunluk

Gerçek uzunluk

2 Basketbolcular›m›zdan bazılarının boy uzunluklar› tabloda verilmiﬂtir.
Bu uzunluklar› metre ve santimetre birimleriyle ifade ediniz.
Tablo: Basketbolcularımızın Boy Uzunlukları
Hidayet Türko¤lu
208 cm
2 m 8 cm
Fatih Solak

213 cm

‹brahim Kutluay

197 cm

Kerem Tunceri

190 cm

Mehmet Okur

210 cm

3 Noktalı yerleri uygun sayılarla tamamlayalım.
a) 5 m = .........cm

b) 9 m = .........cm

c) 700 cm =.........m

4 Salim’in boyu 1 m 45 cm, kardeﬂinin boyu ise 82 santimetredir. Salim
ve kardeﬂi arasındaki boy farkını bulunuz.
5
1 cm

Raptiyenin uzunlu¤undan yararlanarak aﬂa¤ıdaki soruları
cevaplayınız.

a) Çekicin uzunlu¤unu tahmin ediniz.
b) Ölçerek çekicin gerçek uzunlu¤unu bulunuz.
c) Tahmininizle ölçme sonucunu karﬂılaﬂtırınız.
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Uzun atlama, atletizmin atlama branﬂına
ait bir daldır.
Uzun atlamada Dünya rekoru 8 m 95 cm’dir.
Türkiye rekoru ise 8 m 8 cm ile Mesut
Yavaﬂ adlı bir sporcumuza aittir.
Buna göre Türkiye rekoru Dünya rekorunun
kaç santimetre gerisindedir?

2) Zafer, evinin bulundu¤u bölgenin ﬂemasını çizdi.
Ev

Hastane

m

20

cm

258 m 40 cm

65

Oyun
park›

50 m

160 m

175 m

100 m

60 cm

Eczane

177 m

Okul

Kütüphane

a) Zafer’in evinden okula giderken kullanabilece¤i en kısa mesafeyi
bulunuz.
b) En uzun mesafeyi de bularak farklar›n› hesaplay›n›z.
3) Tablo: Boy Uzunlukları
Yaﬂ Buket’in Boyu Melda’nın Boyu
7

1 m 20 cm

1 m 15 cm

8

1 m 27 cm

1 m 25 cm

9

1 m 35 cm

1 m 32 cm

10

1 m 45 cm

1 m 41 cm

Buket ve Melda okula baﬂladıkları
yıldan itibaren her yıl boy uzunluklarını
tabloya kaydediyorlar.Tablodan
yararlanarak bir problem kurunuz ve
çözünüz.

4) Çatıdan evimize gelen 46 m uzunlu¤undaki anten kablosu eskidi¤i için
de¤iﬂtirdik. Bunun için her biri 18 metrelik 3 rulo kablo aldık. Anten
kablosu döﬂendikten sonra geriye kaç metre kablo artmıﬂtır?
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Çevre Uzunlu¤u

Etkinlik
Kapal› ﬁekillerin Çevre Uzunlu¤u
Araç ve Gereç: patates, havuç, elma gibi sebze ve meyveler, bıçak,
cetvel, kâ¤ıt, kalem
• Herhangi bir meyve ya da sebzeyi bıçakla
iki parçaya ayıralım.
• Meyvelerin kesti¤imiz düz kısımlarını kâ¤ıt
üzerine koyalım.
• Meyvelerin çevresini kalemle çizip kapalı
ﬂekiller oluﬂturalım.
• Oluﬂturdu¤umuz ﬂekillerin çevre
uzunlu¤unu bir iple belirleyelim.
• ‹pin artan kısmını keselim.
• Çevre uzunlu¤unu veren ipin uzunlu¤unu
ölçelim.
Aynı meyve veya sebzenin farklı kesiliﬂleriyle oluﬂturdu¤umuz kapalı
ﬂekillerin çevre uzunlukları aynı olur mu? Neden? Açıklayınız.

1

a)

‹zometrik kâ¤ıtta verilen ﬂekillerin çevre uzunluklarını bulunuz ve nasıl
buldu¤unuzu açıklayınız.
b)

c)
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ç)

2

Aﬂa¤ıdaki geometrik ﬂekillerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.
14 cm

a)

b)

12 cm

6 cm

12 cm

8 cm

14 cm

c)

10 cm
4 cm

ç)

2 cm
2 cm

2 cm

3 cm

2 cm

4 cm

4 cm

3
Yandaki ﬂeklin kenar uzunluklarını cetvelle
ölçüp çevre uzunlu¤unu hesaplayınız.

4

Resimdeki eﬂyaların çevre uzunlukları ok yönünde hesaplanıyor. Gerçek
boyutlar düﬂünüldü¤ünde çevresi 40 santimetreye en yakın eﬂya
hangisi olabilir?

+

m

5

Aﬂa¤ıda verilen ﬂekillerin her birinde kenar uzunlukları eﬂittir. Bu
ﬂekillerin çevre uzunluklarını (Ç) bularak noktalı yerleri tamamlayınız.
a)

b)
2 cm

Ç= ...........

4 cm

Ç= ...........
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c)

7 cm

Ç= ...........

6

Aﬂa¤ıda kareli kâ¤ıtta verilen ﬂekillerin çevre uzunluklarının kaçar birim
oldu¤unu bulunuz.
a)

b)

24 cm

7
?

50 cm

30 cm

40 cm

30 cm

34 cm

Yukarıdaki iki ﬂeklin çevre uzunlukları eﬂittir. ‹kinci ﬂeklin verilmeyen
kenar uzunlu¤unu bulunuz.

8

6 cm
5 cm

Yandaki ﬂeklin çevre uzunlu¤u
38 santimetredir. ﬁeklin verilmeyen
kenar uzunlu¤unu bulunuz.

9 cm

4 cm
?

9

Aﬂa¤ıdaki karelerin kenar uzunlukları beﬂer santimetredir. ‹ki kareyi
yan yana çizerek bir dikdörtgen elde ediniz ve bu dikdörtgenin çevre
uzunlu¤unu hesaplayınız.

5 cm

5 cm
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25 cm

1) Bir marangoz elindeki 3 m
uzunlu¤undaki ahﬂap ile
yandaki resimleri çerçeveledi.
Marangozun kaç santimetre
ahﬂabı artmıﬂtır?

33 cm

Problem Çözelim ve Kural›m

55 cm

33 cm

5m

Gamze Hanım bahçesinin çevresine 1’er
metre aralıklarla a¤aç dikecektir. Bu iﬂ
için kaç a¤aç gerekir?
5m

3m

2)

2m
1m
1m

1m

3)

4m

5 cm

5 cm
8 cm

“Efsun, kâ¤ıda bir ev resmi çizdi. ”
Resimde verilen bilgileri kullanaca¤ınız bir
problem kurunuz ve çözünüz.

6m

6m

8 cm

4) Ö¤retmen masasına uzun kenarı 160 cm, kısa kenarı 90 cm olan dikdörtgen
ﬂeklinde bir örtü dikilecektir. Örtünün kenarına dantel çekmek istersek
kaç metre dantel gerekir?
4m
2m

2m

5)

6)

2m

1m

1m
1m

1m

Halil’in odasının ﬂekli resimdeki gibidir. Odanın
çevre uzunlu¤unu bulunuz.

160 m
90 m
okul bahçesi

Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz
ve çözünüz.
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Çevre uzunlu¤u di¤er ikisinden farklı uzunlukta olan ﬂekil aﬂa¤›dakilerden
hangisidir? (
bir birim)
A)

B)

C)

2

Kitabımızın boy uzunlu¤una en yakın tahmin aﬂa¤ıdakilerden hangisi
olabilir?
A) 20 metre
B) 2 santimetre
C) 20 santimetre

3

Filesi 5 kilogram olan portakallardan 15 file portakal satılmıﬂtır. Kaç
kilogram portakal satıldı¤ını bulunuz.

4

Birbiriyle eﬂit olan uzunlukları eﬂleﬂtiriniz.
330 cm

980 cm

5

3 m 3 cm

303 cm

3 m 30 cm

908 cm

Aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri yapınız.
a) 27 x 33

6

9 m 8 cm

23
x 1
7
+ 23
7

b) 378 x 2

c) 200 x 4

Okulun futbol takımında görevli ö¤renciler il dıﬂında bir
karﬂılaﬂmaya katıldı. Her ö¤renci için 23 TL harcandı.
Yandaki iﬂlemi tamamlayarak toplam kaç lira harcandı¤ını
bulunuz.
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7

Verilen iﬂleme göre aﬂa¤ıdaki noktalı yerlere “çarpan ve çarpım”
kelimelerinden uygun olanı yazınız.
35 x 10 = 350 iﬂleminde,

8

a) 35 sayısı ............ ’dır.
b) 350 sayısı .......... ’dır.
c) 10 sayısı .......... ’dır.

Gülle atma antrenmanı yapan Zeki her gün 20 atıﬂ yapmaktadır. Zeki
1 ayın sonunda toplam kaç atıﬂ yapar?
24 m

9

15 m
19 m
7m
22 m

ﬁekildeki gibi bir arsa üzerinde çevresi 3 sıra tel ile çevrilerek koyunlar
için bir bölüm oluﬂturuluyor. Kullanılan telin toplam kaç metre oldu¤unu
bulunuz.
10 Aycan, 27 sayısından baﬂlayarak ileriye do¤ru dokuzar dokuzar sayıyor.
Altıncı olarak söyleyece¤i sayı hangi sayıdır?
11 Aﬂa¤›daki verileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
8 ördek

5 tavﬂan

12 hindi

12 Resimdeki sirkin çevresinin kaç
santimetre olabilece¤ini tahmin
ediniz. ‹p yardımıyla ölçme
yaparak tahminizi kontrol ediniz.
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ayak sayısı

13

‹lçemizdeki belediye ve postane binalarının bahçeleri dikdörtgensel
bölge ﬂeklindedir.
Belediye Bahçesi
Postane Bahçesi
1 birim

Binaların çevre uzunlukları arasındaki fark kaç birimdir?
14

Sancak, kırmızı atlas kumaﬂtan
yapılmıﬂ ve tek bir ölçüde üretilen
Türk bayra¤ıdır. Dikdörtgen
biçiminde olan sanca¤ın uzun
kenarı 1 m 50 cm, kısa kenarı ise
1 m’dir. Sanca¤ın çevresinin
uzunlu¤unu bulunuz.

Projeniz için haz›rlad›¤›n›z kitapç›¤›
ö¤retmeninize teslim ettiniz mi?

Ünitemizi tamamladık. Bu ünitede ö¤rendi¤iniz ve yaptı¤ınız
çalıﬂmalarla ilgili aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
1. Bu ünitede hangi konu, kelime ve iﬂaretleri ö¤rendiniz?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Ö¤rendiklerinizi günlük hayatta nerelerde kullanabilece¤inizi
düﬂünüyorsunuz? Neden?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3. En çok hangi konuyu ö¤renmekten hoﬂlandınız?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

4. En çok hangi konuyu ö¤renirken zorlandınız?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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BÖLME ‹ﬁLEM‹ VE
ÖLÇME

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

Bölme ‹ﬂlemi
Bölme Yapal›m

Hediye Alal›m
Araç ve Gereç: el iﬂi kâ¤›d›, makas, yap›ﬂt›r›c›
• 87 liramızın oldu¤unu ve üç arkadaﬂımıza
do¤um günü hediyesi alaca¤ımızı düﬂünelim.
• Paramız 8 tane 10 TL’lik kâ¤ıt para ve 7 tane
1 TL’lik madenî paradan oluﬂmaktadır.
• Üç arkadaﬂımız için de alaca¤ımız
hediyenin fiyatının aynı olması gerekmektedir.
Her arkadaﬂınız için en fazla kaç lira harcayabilece¤inizi bulunuz.
(Gerekirse 10 TL’lik kâ¤ıt paraları 1 TL’lik madenî parayla bozabilirsiniz.)
• Yapaca¤ınız iﬂlemi resimleyerek aﬂamalarıyla anlatınız.

“Hediye Alalım“ etkinli¤indeki çalıﬂmanızı düﬂünerek aﬂa¤ıdaki formu
doldurunuz.
Evet Hayır
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.

90

1

Aﬂa¤ıdaki bölme iﬂlemlerini yapınız. Noktalı yerleri iﬂlem sonuçlarına
uygun olarak tamamlayınız.
a)

2

3

b)

c)

75 6

81 9

95 8

Bölünen:........
Bölen:.............
Bölüm:...........
Kalan:.............

Bölünen:........
Bölen:.............
Bölüm:...........
Kalan:.............

Bölünen:........
Bölen:.............
Bölüm:...........
Kalan:.............

Çarpma iﬂlemlerinde verilmeyen çarpanları bulup boﬂ kalan kutulara
yazınız.
a) 2 x

= 18

6x

= 18

b) 1 x

=8

x2 =8

c)

x 8 = 56
7x

= 56

1. grup

2. grup

3. grup

7

20

26

15

25

1. gruptaki sayıları 2’ye,
2. gruptaki sayıları 3’e,
3. gruptaki sayıları 5’e bölünüz.
Kalanlara göre aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri yapınız.
a) Kalanı 1 olan sayıları çember içine alınız.
b) Kalanı 2 olan sayıları kare içine alınız.
c) Kalanı 4 olan sayıları üçgen içine alınız.
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34

4 Kutulardaki mum ve ﬂamdanlardaki mumluk sayılarını inceleyiniz.
Mumların tamamının konulması için kaç ﬂamdan gerekti¤ini bulunuz.
Yaptı¤ınız iﬂlemleri açıklayınız.
a)

12
12 ÷ ...... = ........
5

b)

c)

24

40

24 ÷ ...... = ........

Kutuların üzerinde içlerindeki ekmek sayıları verilmiﬂtir. Ekmekleri
paketlere eﬂit olarak paylaﬂtırınız. Her pakete düﬂen ekmek sayısını
ve kutuda kalan ekmek sayısını bulunuz.
a)

b)

c)

52
6

84

32

Onluk taban bloklarının belirtti¤i bölme iﬂlemlerini yazınız.
a)

7

40 ÷ ...... = ........

b)

c)

Resimlerdeki bütünleri ve eﬂ parçaları inceleyiniz. Noktalı yerleri örne¤e
uygun olarak tamamlayınız.
a)

12
6

12

6

2=6

b)

18
....

18

....

....

... = ...

48
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c)

48
....

... = ...

96
....

96

....

... = ...

Problem Çözelim ve Kural›m
1) Jale 64 sayfalık öykü kitabının 16 sayfasını okudu. Jale kitabının
kalan kısmını her gün 8 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir?
2) Sınıfımızı süslemek için 50 tane balon getirdik. Balonların
5 tanesi patladı. Kalan balonları 9 gruba ayırdık. Her
grupta kaç balon olur?
3) Destesi 30 TL olan güllerden 5 tane alan bir kiﬂi kaç lira öder?
4) Aﬂa¤ıdaki verileri kullanarak birer problem kurunuz ve çözünüz.
b) Her biri 21 kilogram olan
4 çuval patates ve üçer
kilogramlık fileler var.

a) Romanım 66 sayfa.
Masal kitabım 30 sayfa.
Günde 6 sayfa okuyorum.

5) “Kermese 68 tane kurabiye getiren Ceyda, kurabiyeleri her taba¤a dört
tane koyarak sattı.”
Buna göre aﬂa¤ıdaki soruları cevaplayınız.
a) Kurabiyelerin tümünü bitiren Ceyda kaç tabak kurabiye satmıﬂtır?
b) Kurabiyelerin tanesini 3 TL’den satarsa bir tabaktan kaç lira kazanır?
6) Bir terzi 75 metre kumaﬂın 15 metresini satıyor. Kalan kumaﬂı ise 5 eﬂ
parçaya ayırarak satıyor. Her bir parça kaç metredir?
7) Markete yeni gelen 7 düzine bardak her rafta eﬂit sayıda olmak üzere
6 rafa dizilmek isteniyor. Her rafa kaç bardak dizilmelidir?
8) Mete do¤um günü partisi için toplam 18 bardak
limonata ve portakal suyu hazırladı. Limonata
bardakları sayısı portakal suyu bardakları
sayısının iki katıdır.
Mete kaç bardak limonata hazırlamıﬂtır?
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Kesirler

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kesir Tak›m› Yapal›m
Araç ve Gereç: kareli kâ¤ıt, boya kalemleri, makas, cetvel
Kareli kâ¤ıttan eni 4 kare, boyu 30 kare olan
aynı uzunlukta ﬂeritler keselim.
1. ﬂerit bir “bütün”ü gösterdi¤inden
üzerine “1” yazıp ﬂeridi sarıya boyayalım.
2. ﬂeridi 2 eﬂ parça oluﬂturacak biçimde
katlayıp keselim. Eﬂ parçaların her birine
“ 1 ” yazalım. Bu parçaları yeﬂile boyayalım.
2
3. ﬂeridi 3 eﬂ parça oluﬂturacak biçimde katlayıp keselim. Bir, iki ve
üçüncü parçaya “ 1 ” yazalım. Bu parçaları da kırmızıya boyayalım.
3
4. ﬂeridi 4 eﬂ parça oluﬂturacak biçimde katlayıp keselim. Oluﬂan
parçaların her birine “ 1 ” yazalım. Bu parçaları da maviye boyayalım.
4
Kalan ﬂeritleri 5, 6, 8 ve 10 eﬂ parçaya ayırıp etkinli¤i sürdürelim.
Oluﬂturdu¤umuz bu kesir takımını kullanarak aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri yapalım.
1
“ ”kesrinden 3 tanesini alıp yan yana dizelim.
6
Hangi kesri elde edersiniz? Bu kesri okuyunuz ve yazınız.
1
kesri ile “1 bütün”ü alt alta yerleﬂtirelim.
5
1
kesrini bütüne tamamlamak için bu kesirden kaç tane daha
5
gerekir?

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

Neden bu ürünü seçtim?
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
.........................................................
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1

Tablodaki boﬂlukları örne¤e uygun ﬂekilde doldurunuz.
Parça

Bütün

Kesrin birimi

2

1
7

ﬁekilde görülen boyalı bölgelerin belirtti¤i kesri bulalım. ﬁekille aynı
renge boyayalım.

1
8

3

3
8

Aﬂa¤ıdaki bütünlerin belirtilen birimi kadarını örnekteki gibi boyayınız.
b)
c)
a)

1
6
4

4
8

1
3

1
2

1
4

Kesirlerle kesirlerin do¤ru okunuﬂlarını oklarla eﬂleﬂtiriniz.

3
5

1
9

11
20

4
13

Dokuzda bir

On üçte dört

Beﬂte üç

Yirmide on bir

95

5

Pizzaların yenen kısımlarını belirten kesri yuvarlak içine alınız.

a)

b)

c)

ç)

d)

6

1
15

1
4

1
3

1
15

1
2

1
4

1
4

1
3

1
2

1
6

1
2

1
8

1
16

1
8

1
4

Boyalı kısımların gösterdi¤i kesirleri altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
a)

b)

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

c)

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

ç)

............
............
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Bir Çoklu¤un Belirtilen Kısmı

Çoklu¤un Belirtilen Kesrin Birimi Kadar›
Araç ve Gereç: ﬂeffaf sayma pulları
• 16 mavi, 16 sar› ﬂeffaf sayma pulu
alal›m.
• 16 mavi ﬂeffaf sayma pulunun s›rayla;
1
’ini gösterip bunlar› sar› ﬂeffaf sayma
2
puluyla de¤iﬂtirelim.
1
’ini gösterip bunlar› sar› ﬂeffaf sayma puluyla de¤iﬂtirelim.
4
1
’ini gösterip bunlar› sar› ﬂeffaf sayma puluyla de¤iﬂtirelim.
8
Kaç mavi sayma pulunu de¤iﬂtirece¤inizi nas›l buldunuz? Aç›klay›n›z.
ﬁimdi de ayn› renk 18 tane ﬂeffaf sayma pulu alalım.
1
’ini gösterip kaç tane oldu¤unu
3
yaz›n›z.
1
’ini gösterip kaç tane oldu¤unu
6
yaz›n›z.
1
’ini gösterip kaç tane oldu¤unu
9
yaz›n›z.
1
’ini gösterip kaç tane oldu¤unu
2
yaz›n›z.
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1

Resimdeki balıkları inceleyiniz. Noktalı yerleri uygun kelimelerle
doldurunuz.

a) Resimde .............. tane balık vardır.
b) Kırmızı balık sayısı tüm balık sayısının ............... ’ü kadardır.
c) Balıkların 5 ’sı ............. renkli balıktır.
16
2

Aﬂa¤ıdaki nesneleri altlarındaki cümlelerde belirtildi¤i ﬂekilde eﬂ gruplara
ayırınız. Cümleleri uygun ﬂekilde tamamlayınız.
a)

9 kutunun

b)

1
’i ......... kutudur.
9

c)

...... tane muzun

8 kalemin

1
’i ......... kalemdir.
4

ç)

1
’i ......... muzdur.
5

....... balı¤ın

1
’i ......... balıktır.
2

3 Damla okumakta oldu¤u 77 sayfalık kitabın 1 ’ini bitirmiﬂtir. Damla’nın
7
geriye okuması gereken kaç sayfası kalmıﬂtır?

98

4 Nihat Usta döﬂemesi gereken 96 tane serami¤in henüz 1 ’ini kullandı.
4
Döﬂenmesi gereken kaç seramik kalmıﬂtır?

5 Yi¤itcan kumbarasında biriktirdi¤i 75 liranın
1 ’ine gömlek aldı. Kalan parasına resimdeki
5
spor ayakkabılardan hangisini alabilir?
55 TL
65 TL

6 Dedem baharda bahçesine dikmek için 80 tane fide alıyor. Bunların
1 ’ini 1. gün dikiyor. 2. gün ise kalan fidelerin 1 ’ini dikiyor. Dedemin
2
4
geriye dikmedi¤i kaç fide kalmıﬂtır?

7 Aﬂa¤ıdaki iﬂlemleri yanlarındaki kutulara modelleyiniz.
a)

8

b)
12’nin 1 ’i ..........
3
12 3 = ..........

5’in 1 ’i ..........
5
5 5 = ...........

Resimde okulumuzun halk
oyunları grubundaki ö¤renciler
görülmektedir.
Buna göre aﬂa¤ıdaki soruları
cevaplayınız.
a) Grupta kaçar kız ve erkek ö¤renci vardır?
b) Tüm ö¤rencilerin kaçta kaçı kızdır?
c) Ö¤rencilerin 1 ’inin kız olması için gruba kaç erkek daha
2
katılmalıdır?
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Kesirleri Karﬂ›laﬂt›ral›m

Kesirleri S›ralayal›m
• Salih ile kardeﬂi bilgisayarda kesirler konusunu çalıﬂıyorlar.
Konunun sonunda verilen kesirleri do¤ru sıralayabilmeleri
gerekiyor.
• Aﬂa¤ıdaki aﬂamaları uygulayarak en büyük kesri bulmalarında
onlara yardımcı olalım.
• Ekranda görülen kesirleri yanda ve alttaki ﬂeritlerde boyayarak
gösterelim.
• Aynı sırada olan kesirleri küçükten büyü¤e do¤ru sıralayalım.
• En büyük kesri ekranda iﬂaretleyelim.
1
5
1 , 1 , 1
5 3 4
3 , 3 , 3
4 8 5

1
3
1
4
..... < ..... < .....

3
4

ﬁeritleri boyarken nelere dikkat ettiniz?
.................................................................
.................................................................
....................................................................

3
8
3
5
..... < ..... < .....

Hangi kesrin en büyük oldu¤una nasıl karar
verdiniz?
.................................................................
.................................................................
....................................................................
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1

Aﬂa¤ıdaki s›ralamalar› inceleyiniz. Noktalı yerlere s›ralama do¤ruysa
“D”, yanl›ﬂsa “Y” yaz›n›z.
3 < 3
25
50

2

......

1 < 1 < 1
2
3
4

......

10 > 10 > 10
16
19
12

......

9 > 12 > 13
18
18
18

......

ﬁekillerdeki boyalı kısımlara karﬂılık gelen kesirleri altlarındaki noktalı
yerlere yazınız. Kesirleri “<” ve “>” kullanarak karﬂılaﬂtırınız.
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

1
8

..........

..........

b)

..........

..........

Sayı do¤rusunda belirtilen yerlere karﬂılık gelen kesirleri yazarak
küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.
a)

b)
0

4

......

1 > 1 > 1
13
12
17

a) 1

3

27 > 31
40
40

......

1

0

1

Aﬂa¤ıdaki kesirler büyükten küçü¤e do¤ru sıralandı¤ında hangisi ortada
yer alır?
A) 11
B) 11
C) 11
19
16
13
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5

6 <
< 9 karﬂılaﬂtırmasında “
10
10
hangisi yazılabilir?
A) 5
10

6

” yerine aﬂa¤ıdakilerden

B) 7
10

C) 9
6

Kesir takımında gösterilen kesirleri yazınız. Kesirleri büyükten küçü¤e
do¤ru sıralayınız.
a)

b)

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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Ölçme Yapal›m
Zaman› Ölçelim

Günlük ‹ﬂlerimiz
• Bir gün içinde yaptı¤ınız iﬂlerden bazılarını aﬂa¤ıya yazınız.
.......................................................................................................
.................................................................................................................
• Bu iﬂlerden hangilerini her gün aynı saatlerde yapıyorsunuz?
........................................................................................................
........................................................................................................
• Her gün aynı saatte yaptı¤ınız iﬂlerden üçünün zamanını aﬂa¤ıdaki
saat modelleri üzerinde gösteriniz. Altlarına saatlerin okunuﬂlarını ve
yaptı¤ınız iﬂi yazınız.

Saat:................
Saat:................
Saat:................
..........................
..........................
..........................
• Her gün yaptı¤ınız iﬂleri öncelik ve önem sırasına koyarken zamanın
önemini açıklayınız.

1

Umut, annesinden parkta oyun oynamak
için saat 13.00 ile 13.40 arası izin almıﬂtır.
Umut oyun oynamak için kaç dakika izin
almıﬂtır?
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2

Saatleri, sayısal saatlerin gösterdi¤i zamana ayarlamak için yelkovanlarını
çiziniz.
a)

3

13.30

b) 19.53

c)

14.20

Aﬂa¤ıdaki saatlerin okunuﬂlar›n› altlarındaki noktalı yerlere yazınız.
a)
b)
ç)
c)

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

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

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

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

4

Arkadaﬂım oyun oynamaya ça¤ırdı¤ında saat 15.46 idi. 10 dakikada
hazırlanıp arkadaﬂımın yanına gitti¤imde saat kaçı gösteriyordu?

5

Aﬂa¤ıda verilen iﬂlemleri karﬂılaﬂtırınız. Hangilerini yapmak daha çok
zamanınızı alır? ‹ﬂaretleyiniz.

6

a) Ellerinizi yıkamak

Hapﬂurmak

b) Çorabınızı giymek

Çantanızı hazırlamak

c) Gözünüzü kırpmak

Diﬂinizi fırçalamak

Aynı zamanı gösteren saatleri oklarla eﬂleﬂtirin.

07.55

0 9.1 5

2 1 .4 0
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1 0 .2 3

7

Aﬂa¤ıdaki tabloda bazı ﬂehirler arasında iﬂleyen trenlerin hareket saatleri
verilmiﬂtir. Aﬂa¤ıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.
Tablo: Hareket Saatleri
ﬁehir adları

Kalkıﬂ saati Varıﬂ saati

Geçen süre

Ankara - Kütahya

18.10

22.40

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

Balıkesir - Manisa

03.25

.........

3 saat 5 dakika

‹zmit - Ankara

.........

17.25

7 saat 10 dakika

a) Tablodaki boﬂlukları uygun ﬂekilde doldurunuz.
b) Hangi ﬂehirler arasındaki tren yolculu¤u en uzun sürüyor?
c) Hangi ﬂehirler arasındaki tren yolculu¤u en kısa sürüyor?
8 Aﬂa¤ıdaki sayısal saatlerde verilen saatlerin okunuﬂlarını altlarındaki
noktalı yerlere yazınız.
b)

a)
..................
9

c)

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

ç)

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

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

Sayısal saatleri inceleyiniz. Saat modellerinde akrep ve yelkovanı çizerek
belirtilen zamanları gösteriniz.
a)

00.05

b)

c)

0 7 .5 0

2 2 .3 0

ç)

1 7.1 5

10 Aﬂa¤ıdaki cümlelerde geçen saatlerin sayısal saatteki gösterimini yazınız.
a) Postanede ö¤le tatili on ikide baﬂlıyor birde bitiyor.
b) En sevdi¤im çizgi film akﬂam altı buçukta baﬂlıyor.
c) Arkadaﬂım üçü çeyrek geçe oynamaya geldi.
ç) Sabah yediye yirmi kala kardeﬂimin sesiyle uyandım.
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Problem Çözelim ve Kural›m
1) Canan saat 16.35’te okuldan eve gelmiﬂtir. Otuz dakika dinlendikten
sonra ders çalıﬂmaya baﬂlamıﬂtır. Canan’ın ders çalıﬂmaya baﬂladı¤ı
saat kaçtır?
2) Batuhan, babasından hafta sonunda
bilgisayarda oyun oynamak için 13.30
ve 14.15 arasında izin almıﬂtır. Batuhan
kaç dakika bilgisayar oynamıﬂtır?
3)

Gezi Planı
07.15 Yola çıkıﬂ
12.30 Gezi merkezine varıﬂ
13.00 Ö¤le yeme¤i
14.00 Yürüyüﬂe baﬂlama
17.45 Dönüﬂ

Yanda, bir yürüyüﬂ grubunun
hazırladı¤ı gezi planı verilmiﬂtir.
Plana uygun olarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

4) “Küçük Dedektifler” adlı film, saat 14.00’te baﬂladı ve reklam araları
dıﬂında 85 dakika sürdü. ‹ki kere on dakikalık ara verildi¤ine göre bu
film saat kaçta bitti?
5) Leylekler so¤uk kıﬂ aylarını geçirmek üzere yaz aylarını geçirdikleri
ülkeleri terk ederler.
Bir kuﬂ gözlemci grubu leyleklerin
göçlerini izlemek üzere sabah altı
buçukta gözlem yerine geliyor ve akﬂam
15.40’ta gözlem yerinden ayrılıyor.
Grubun gözlem, yerinde kaç saat ve
dakika kaldı¤ını bulunuz.
6) Tablo: Kalp Atıﬂ Sayısı
Hayvan

Dakikadaki
Kalp Atıﬂı

Kedi

120

Fil

40

Balina

20

Sinek kuﬂu

250

Yandaki tabloyu inceleyerek aﬂa¤ıdaki
soruları cevaplayınız.
a) Bir dakikadaki kalp atıﬂ sayıları
arasındaki fark en çok olan iki hayvan
hangisidir?
b) Kedinin dakikadaki kalp atıﬂ sayısı
filin kaç katıdır?
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S›v›lar› Ölçelim

Etkinlik
Oyun Oynuyorum
Araç ve Gereç: 30 tane sayma pulu, zar, 2 piyon
• Bir arkadaﬂımızla aﬂa¤ıdaki oyunu oynayalım.
• Büyük zarı atan oyuncu “BAﬁLANGIÇ” kısmından oyuna baﬂlar.
• Oyuncular sırasıyla attıkları zar kadar ilerler.
• Her oyuncu geldi¤i karede yer alan resme bakar. Resimdeki kap
1L’den az sıvı alıyorsa 1 sayma pulu, 1L’den fazla sıvı alıyorsa 2
sayma pulu alır.
• Oyun her iki oyuncu “B‹T‹ﬁ”e gelince sona erer.
• Oyun sonunda sayma pulu çok olan oyuncu oyunu kazanır.

Bir el
bekle.

Baﬂlangıca
geri dön.
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1

Okulumuzda düzenledi¤imiz bahar ﬂenli¤i için çeﬂitli içecekler sipariﬂ
ettik. Sular 1 litrelik ﬂiﬂelerde, limonata ve portakal suyu ise yarım
litrelik ﬂiﬂelerde alındı.
Grafik: ‹çeceklerin ﬁekil Grafi¤i
ﬁiﬂe Sayısı

30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0 Portakal
Suyu
Not: Her

Limonata

‹çecek
Çeﬂitleri

Su

Grafi¤i inceleyerek aﬂa¤ıdaki
soruları cevaplayınız.
a) Toplam kaç ﬂiﬂe içecek
sipariﬂ edilmiﬂtir?
b) Toplam kaç litre içecek
sipariﬂ edilmiﬂtir?
c) ‹çecek çeﬂitlerini miktarlarına
göre azdan ço¤a do¤ru
sıralayınız.

, 3 ﬂiﬂeyi göstermektedir.

2

Çamaﬂır makinesi bir çalıﬂtırmada 86 litre su harcar. Haftada 1 kez
çamaﬂır yıkayan bir aile bu iﬂ için 1 ayda toplam kaç litre su harcar?

3

Tablodaki kapların ne kadar su alabilece¤ini iﬂaretleyiniz.
Tablo: Kaplar

Kaplar

Yarım
Litreden Az
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Yarım
Litreden Çok

Problem Çözelim ve Kural›m
1) Resimdeki kamyonet 45 tane damacana
taﬂımaktadır. ﬁoför bugün 4 kamyonet
dolusu damacana su da¤ıttı. Bugün
da¤ıtılan damacana sayısını bulunuz.
2) Nar suyunun litresi 3 TL’dir. 1 litrelik nar suyu ﬂiﬂesinden 6 ﬂiﬂe,
2
1 litrelik ﬂiﬂeden 2 ﬂiﬂe alan bir kiﬂi toplam kaç lira öder?
3)

Bir benzin istasyonuna bugün
850 litre benzin geldi. Akﬂama
kadar benzinin 1 ’i satıldı¤ına
5
göre kalan benzin kaç litredir?

4) Resimdeki verileri
kullanarak bir problem
kurunuz ve çözünüz.

90 L

6L
5) 39 litre pekmez önce 5 litrelik bidonlara dolduruluyor. Kalan pekmez
ise yarımﬂar litrelik ﬂiﬂelere konuluyor.
a) Toplam kaç bidona pekmez doldurulmuﬂtur?
b) Kalan pekmez için kaç ﬂiﬂe kullanılmıﬂtır?
6) Büyük bir bidondaki yumuﬂatıcı 1 L, 1 L ve 2 L’lik kaplara konulacaktır.
2
1 L’lik kaptan 4 tane, 1 L’lik kaptan 3 tane, 2 L’lik kaptan 5 tane
2
kullanıldı¤ına göre bu bidonda toplam kaç litre yumuﬂatıcı vardır?
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Kilogram ve Gram

Etkinlik
Hayat›m›zda Ölçme
• Aﬂa¤ıdaki ölçme sonuçlarını inceleyelim. Çevremizden veya
yaﬂantımızdan bu sonuçlara yakın de¤erlere sahip örnekler bulalım.
•5g

• 2 kg

• 100 g

• 10 kg

• 7 kg

• 300 kg

• 500 g

• 250 g

• 25 kg

• Bu ölçmeler ve buldu¤umuz örneklerle bir liste düzenleyelim.
Örnekleri bulma sürecinizle ilgili kısa bir açıklama yazınız. En kolay
buldu¤unuz ya da zorlandı¤ınız örnekler hangileridir?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Listenizi ve açıklamanızı arkadaﬂlarınızla karﬂılaﬂtırarak örneklerin
uygunlu¤unu tartıﬂınız.

1

Aﬂa¤ıdaki nesneler tartıldı¤ında kaç g ya da kg gelebileceklerini tahmin
ediniz. Uygun olan kutuyu boyayınız.
a)

b)
200 g

200 kg

c)

6g

6 kg

12 g

12 kg

ç)
2g

2 kg
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2 Aﬂa¤ıdaki terazilerde kırmızı çizgilerin kaç kilogramı gösterdi¤ini yazınız.
a)

b)
70

c)

90

50

170

70

.......... kg

190

.......... kg

90

.......... kg

.......... kg

3 Noktalı yerleri “gram” veya “kilogram” birimlerinden uygun olanı ile
tamamlayınız.
a) 1 tane portakal 200 .......... dır.
b) 1 tane mektup zarfı 2 .......... dır.
c) Çalıﬂma masam 34 .......... dır.
ç) 1 sepet elma 5 .......... dır.
4 Aﬂa¤ıda resimleri verilen nesneleri inceleyiniz. Gerçek kütlesinin yarım
kilogramdan az oldu¤unu tahmin ettiklerinizi iﬂaretleyiniz.
a)

b)

c)

ç)

5 Yandaki listeye pazardan aldı¤ım bazı ürünlerin
kilogram fiyatlarını yazdım.
Pazardan yarım kilogram bamya, 2 kilogram
portakal ve üçer kilogram patates ve so¤an
aldım. Pazarda kaç lira harcadı¤ımı bulunuz.
6 Üç arkadaﬂ sırayla baskülde tartıldılar. Eymen
45 kg, Zuhal 52 kg ve Simay da 48 kg geldi.
Kimler arasındaki kilo farkı en azdır?
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d)

Tablo: Pazardaki Ürünler
Ürün
Kilogram Fiyatı
Kuru So¤an
1 TL
Portakal
2 TL
Patates
3 TL
Bamya
20 TL

40

Problem Çözelim ve Kural›m
1) Bir çiftçi tarlasından topladı¤ı 87 kg patatesi 5 kg’lık filelere koydu.
a) Kaç file patates toplanmıﬂtır?
b) Kaç kilogram patates artmıﬂtır?
2) Bir kamyonete 25 kg’lık kömür
torbalarından 19 torba, 100 kg’lık odun
çuvallarından 5 çuval yüklenmiﬂtir.
Kamyonetteki toplam yük kaç
kilogramdır?
3) 30 kg’lık bir çuval pirincin birinci gün 1 ’i satıldı. ‹kinci gün kalan pirincin
3
yarısı satıldı¤ına göre geriye kaç kilogram pirinç kalmıﬂtır?

4) Bir firma 18 gramlık kokulu sabun üretiyor. 48 sabun konulan kutu kaç
gram gelir?
5)

1 tanesi 5 kg
15 tane
225 TL

Yandaki verileri kullanarak bir problem kurunuz
ve çözünüz.

6) Bir penguen bir günde 325 gram balık yiyor. Bu penguen
üç günde kaç gram balık yer?

7) Bir manavın deposunda 65 kg üzüm ve üzümlerden 31 kg fazla elma
var. Manav elmaları 6 kg’lık kasalara koymak istiyor. Kaç tane kasaya
ihtiyacı vardır?
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ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RME
1

Pikni¤e giderken 35 litre benzin aldık. Döndü¤ümüzde depodaki
benzinin 1 ’i harcanmıﬂtı. Depoda kaç litre benzin kalmıﬂtır?
7

2

Aﬂa¤ıdaki eﬂleﬂtirmeleri yapınız.

54 metrenin

1
’i
6

64 litrenin

78 gramın

8L

1
’i
3

92 kg’ın

9m

28 kg
9L

1
’i
8

23 kg

1
’i
4

26 g
7m

16 g

3

Okunuﬂları verilen kesirleri
boyayarak gösteriniz. Kesirleri
küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız.

4

Boﬂ kutulara “> , < , =” sembollerinden uygun olanları koyunuz.

5

a) Yarım saat

30 dakika

c) 15 dakika

çeyrek saat

altıda bir
ikide bir
sekizde bir

b) 35 dakika
ç) Çeyrek saat

Burçak, sınıftaki 36 arkadaﬂına en
çok sevdikleri dondurma çeﬂidini
sordu. Burçak’ın defterine yazdı¤ı
notları okuyarak sevilen dondurma
çeﬂitlerini gösteren bir ﬂekil grafi¤i
oluﬂturunuz.
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yarım saat
20 dakika

6

Bir hafta boyunca kaç litre su içebilece¤inizi tahmin ediniz. Bu tahmininizi
bir hafta boyunca içti¤iniz suyu ölçerek kontrol ediniz.

7

Resimdeki yeﬂil yıldızlar tüm yıldızların kaçta kaçıdır?

8

Bütünlerin belirtilen kesrin birimi kadarını iﬂlem yaparak bulunuz.
Sonuçlara göre ﬂekilleri boyayınız.
a) 10’un 1 ’i : .........
5
b) 9’un 1 ’i : .........
3

‹ki arkadaﬂ hazırladıkları etkinlikte bir kaba
su dolduracaktır. Her bir kabın hangi
ölçüde oldu¤u ve bununla kaç defa su
doldurdurulaca¤ı verilmiﬂtir. Buna göre
kapta toplam kaç litre su olacaktır?

9

Emine
Mahmut

1L
2

1L

6 kez

4 kez

10 Aﬂa¤ıdaki saat modellerine önce sayıları yazınız, sonra belirtilen
zamanları yelkovan ve akrep çizerek gösteriniz.
a)

Üçü beﬂ geçiyor.

b)

c)

Dokuza beﬂ var.
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ç)

Yedi buçuk.

‹kiyi yirmi beﬂ geçiyor.

8 cm

11 Yanda bir tenis topu ve
bunların konulaca¤ı kutunun
büyüklü¤ü verilmiﬂtir.
8 cm

24 cm

Kutuya bu toplardan kaç tane yerleﬂtirilebilir?
12 74 armut 5 ay›ya eﬂit olarak paylaﬂtırılıyor.
Bir ay›ya kaç armut düﬂtü¤ünü ve kalan
armut sayısını bulunuz.

13 2 saat 30 dakikalık bir filmin 1 saat 20 dakikalık kısmını ilk yarıda
izledik. ‹kinci yarıya filmin ne kadarlık bölümü kalmıﬂtır?

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 oluﬂturman›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 bir 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. Sunumuzu 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¤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. 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

Ek-9
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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: ‹ki nokta aras›ndaki en k›sa 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.

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.

A

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, bak›ﬂ›m.
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 bir- birine 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›

:+

Eﬂit

:=

Metre

:m

Bölü

:÷

Gram

:g

Santimetre

: cm

Büyük : >

Kilogram

: kg

Kuruﬂ

: Kr

Çarp›

:x

Küçük

:<

Türk Liras›

: TL

Eksi

:-

Litre

:L
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