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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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Matemati¤in ilginç ve zevkli dünyas›n› keflfetmeniz için  kitab›m›zda de¤iflik köflelere yer
verdik. Bu köfleler sayesinde  ö¤renirken e¤lenecek ve matemati¤in hayat›m›zdaki yerini fark
edebileceksiniz. Bu köfleleri birlikte tan›yal›m:

Ünite kapak sayfas›nda ünitenin s›ras›, ünite ad› ve ünite ile ilgili foto¤raf yer al›r.

GEOMETR‹YE YOLCULUK

Üniteler bölümlere ayr›lm›flt›r. Bu bafll›k
bölümü gösterir.

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

Konuda keflfedilmesi
gereken bilgiler, bilgi
kutucuklar›nda
verilmifltir.

Problem kurmaya yönelik örnek
problemlerdir.

Örnek Problem:

Önceki bilgilerinizi ve baz›
uyar›lar› bu kutucukla
bulacaks›n›z

Aç›lar› Ölçelim ve Çizelim
Konu bafll›klar› bu flekilde verilmifltir.

Ünitede geçen
yeni terimlerin
listesidir.

Etkinlik

Konular etkinliklerle zenginlefltirilmifltir.  Etkinlik

konular› uygulama yaparak keflfederek

ö¤renmeniz için haz›rlanm›flt›r.  Etkinlikleri

bireysel veya gruplar hâlinde yapman›z önerilir.

Bu logoyu gördü¤ünüz etkinlikler grup
etkinlikleridir.

Bu bafll›k alt›nda konuyla ilgili birden fazla örnek
verilmifltir.



Ö¤rendiklerinizi farkl› durumlarda
kullanabilmeniz için haz›rlanm›fl ak›l
yürütmeyle ilgili problemlerdir.

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

ÇK 43-44

Ö¤rendiklerinizle ilgili ilginç bilgilerin

verildi¤i bölümlerdir.

Görevler, ö¤rendiklerinizi uygulaman›z›

sa¤layacak etkinlik ya da araflt›rma

konular›d›r.

Çözelim Ö¤renelim

Ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› ve
pekifltirmenizi sa¤layacak basit
uygulamalard›r.

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Konular›n sonunda yer alan bu bölümde, ilgili konuda ö¤renmeniz beklenenleri ne ölçüde
ö¤rendi¤inizi kontrol edebileceksiniz.

Her ünitede bir e¤lence köflesi yer al›r.
Bu bölümde origami, krigami, bulmaca veya
oyun bulunur. Ünite sonunda bulunan bu
bölüm hem dinlenmeniz hem de e¤lenmeniz
için haz›rlanm›flt›r.

Ünite boyunca ö¤rendiklerinizi uygulaman›z› sa¤layacak al›flt›rma ve problemlerdir.

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RMES‹





GEOMETR‹YE YOLCULUK

K

•Çokgen

•Düzgün çokgen

•Beflgen •Altıgen

•Paralelkenar

•Eflkenar dörtgen •Yamuk

  •Çap •Yarıçap •Çember

    •fiema •Simetri

       •Yükseklik



Foto¤rafta hangi geometrik flekilleri görüyorsunuz? Siz de çevrenizde karflılafltı¤ınız
geometrik flekillere örnekler veriniz.

• ‹simlerinin bafl harfleri farklı olan arkadafllar›m›zla
4’er kiflilik iki grup oluflturalım.

• 4 metrelik ipin birisine sırası ile 1 m 50 cm, 50 cm,1 m 50 cm, 50 cm aralıklarla
dü¤ümler, di¤erine 1 m aralıklarla dü¤ümler atalım.

• Gruplar birer tane ip alarak kendi iplerinin iki ucunu birbirine ba¤lasın.
• Her bir grup, dü¤üm attı¤ı noktalardan dik açılar oluflturacak  flekilde ipi gergin

tutsun.

‹pten fiekiller Yapal›m

Oluflturulan flekilleri defterinize çiziniz.
Köflelerden tutan arkadafllarınızın isimlerinin
bafl harflerini, çizdi¤iniz flekillerin köflelerine yazınız.
Oluflturdu¤unuz flekilleri, köflelere yazdı¤ın›z
harflerle isimlendiriniz.
Her bir gruptaki yan yana olan iki arkadaflınızın
oluflturdu¤u kenarları isimlendiriniz.
Gruplar hangi geometrik flekilleri oluflturdu?

Etkinlik

Kare, Dikdörtgen ve Üçgen

Çevremizdeki Geometri

2

• 4 metre uzunlu¤unda
2 adet ip •Metre



Yandaki resimlerde
tarlalar›n köflelerindeki
a¤açların ve tarlaları
çevreleyen çitlerin
oluflturdu¤u, kare ve
dikdörtgen modellerini
çizerek isimlendirelim.

Dikdörtgeni, a¤açların isimlerinin bafl

harflerini kullanarak “ÇMAS dikdörtgeni”;

kareyi ise “KCAV karesi” olarak

isimlendirebiliriz.

Yandaki resimde teleferi¤in izledi¤i yol bir üçgen

oluflturmaktadır. Bu üçgeni “fiKT üçgeni” olarak

isimlendirelim ve sembolle  “ ” olarak gösterelim.
Buna göre üçgenin K köflesi ile T köflesi

arasındaki kenarı “KT kenarı” olarak isimlendirilir
ve sembolle [KT] veya [TK] olarak gösterilir.

3

• 3’er kiflilik gruplar oluflturalım.
• Her birimiz ayakta iken sol kolumuzu gergin bir

flekilde arkadaflımızın sol omzuna koyalım.

Üçgen Oluflturuyoruz

Hangi flekli oluflturdunuz?
Bu flekli ve kenarlarını nasıl isimlendirirsiniz?
fiekli defterinize çizerek isimlendirmeleri gösteriniz.

Etkinlik

•Kalem  •Defter

Uç noktalar› A ve B olan do¤ru parçası
[AB] veya [BA] sambolü ile gösterilir.
Bu do¤ru parçasının uzunlu¤u ise
IABI veya IBAI ile gösterilir.
Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarları
aynı zamanda bir do¤ru parçası
oldu¤undan kenarların gösteriminde
“[   ]” sembolünü kullanırız.

A B

MefleÇam

Sö¤üt Ard›ç

Kiraz Ceviz

Ayva
Viflne

fiahin Tepe
Kayak

Merkezi

Kartal Tepe
Kayak

Merkezi

Yamaç
Oteli Teleferik

K C

AV

[KV]

KCAV karesi
[VA]

[KC]

[CA]

Ç M

AS

[MA]

ÇMAS dikdörtgeni

[ÇM]

[ÇS]

[SA]

[fiT]

[fiK]

[KT]



Çözelim Ö¤renelim

4

    Yandaki dikdörtgeni,
A köflesinden bafllayıp
kırmızı okları takip
ederek “ABCD
dikdörtgeni”, yeflil
okları takip ederek
“ADCB dikdörtgeni”
olarak isimlendirebiliriz.

A B

CD

Siz de defterinize bir üçgen çizip
istedi¤iniz bir köfleden bafllayarak
isimlendiriniz.

1) Afla¤ıda verilen geometrik flekilleri en az iki farklı flekilde isimlendirerek
defterinize yaz›n›z.

2) Afla¤ıda verilen geometrik flekilleri farkl› harflerle isimlendiriniz ve sembol kullanarak
defterinize yaz›n›z.

B C

A N M

K L

R

P S

fi

3) Defterinize ERKN dikdörtgeni, ERS üçgeni, ÜVYZ karesi örne¤i çiziniz.

4) Burak, yandaki dikdörtgeni “FRYL dikdörtgeni”,
Melek, “YRFL dikdörtgeni” Ece ise “FYLR 
dikdörtgeni” olarak isimlendiriyor.
Sizce kim veya kimler do¤ru isimlendirme 
yapmıfltır? Açıklayınız.

F R

YL

Geometrik flekiller
isimlendirilirken istenilen bir
köfleden bafllanır ve sırasıyla
di¤er köflelerdeki harfler
atlanmadan yazılır.

Kare ve dikdörtgen sembol ile
gösterilmez. Üçgen sembolle

gösterilirken ise çizgi modeli olan

“ ” kullanılır.

ÇK 2
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Aynı boydaki Murat ile Asl› aldıkları tabloyu duvardaki belli bir yere asmak istiyorlar.
Murat tabloyu asmak için merdivene çıkıyor fakat asamıyor. Asl› ise ayn› merdiveni
kullanarak ilk denemesinde tabloyu asıyor.

Sizce Murat neden tabloyu asamamıfltır?
Resimlerde açı modeli görüyor musunuz?
Gördü¤ünüz açı modellerini nasıl ayırt edebilirsiniz?

Masanın ayakları kesiflerek açı oluflturmaktadır.
Ayakları birlefltiren vida bu açının köflesi, masanın
ayakları da açının kenarlarıdır.

Açının kenarları birer ıflın modeli
midir? Aç›klay›n›z.

Vidanın oldu¤u köfleyi “M”
harfi ile, açıyı ise “M açısı”
olarak isimlendirebiliriz.

M

• Saat modeli üzerinde akrep ve yelkovanın oluflturdu¤u
açının köflesini ve kenarlarını söyleyiniz.

• Makas ve geometri fleritlerinin oluflturdu¤u açıların
köflesini ve kenarlarını gösteriniz.

• Geometri fleritlerini kullanarak defterinize de¤iflik açılar çiziniz.

Aç› Olufltural›m

 Çizdi¤iniz açıları nasıl isimlendirebilirsiniz?
 Açının kaç kenarı, kaç köflesi vardır?

Etkinlik

Açı, köflesine yazılacak olan
büyük harflerle isimlendirilir.

Açıyı sembolle gösterirken
açının çizimi ile elde edilen flekil
yani “ ” sembolü kullanılır.
“M açısı”nı sembolle (  ) fleklinde
gösteririz.

Aç›lar

•Saat modeli •Makas
•Geometri fleritleri



Kapının açılmasıyla oluflan açıların bir
büyüklü¤ü vardır. Bunun gibi bütün açılarda
da bir büyüklük vardır. Bu büyüklük, uzunluk
veya sıvılarda oldu¤u gibi ölçülebilir.

Ayn› sokakta bulunan iki pastaneden birincisi bir
pastayı 4 efl parçaya bölüyor ve 1 dilimini 1 TL’ye
satıyor. ‹kinci pastane ise  aynı büyüklükteki pastayı
8 efl parçaya bölüyor ve 1 dilimini 1 TL’ye satıyor.

Pasta dilimlerinin merkez ile yaptı¤ı açıların
ölçülerini yandaki gibi karflılafltıralım.

• Kâ¤ıt üzerine büyük bir çember çizerek kenar çizgisinden
keselim. Elde etti¤iniz daireyi sırasıyla ikiye, dörde ve
sekize katlayal›m. Kâ¤ıdı açıp kat izlerini renkli kalemle belirgin hâle getirelim.
Bu daireyi ortadan kesip dört dilimli açıölçer elde edelim.

Dilimli Aç›ölçer

• Defterimize, cetvelinizi kullanarak üçgen, kare çizip isimlendirelim.
• 4 dilimli açıölçer ile A4 kâ¤ıdının köflesini yandaki gibi ölçelim.
• 4’e katlanmıfl olan açıölçerimizi bir kez daha katlayarak bu kez

8 dilimli açıölçer olufltural›m.
• 8 dilimli açıölçerle aynı açıyı tekrar ölçelim.
• Farklı dilimli açıölçerlerle yaptı¤ınız ölçme sonuçlarını karflılafltıral›m.

Ölçülen açı aynı olmasına ra¤men ölçme sonuçlarının farklı
çıkmasının sebebi nedir?
Bu farklılı¤ın olmamas› için ne önerirsiniz?

4 dilimli
açıölçer

Her pastaneci 1 TL’ye bir dilim pasta satmasına ra¤men birinci pastanenin dilimi
daha büyük olur.

Siz olsanız hangi pastaneden alıflverifl yapardınız?

Pasta dilimlerinin birbirine efl olması gerekir mi?

Etkinlik

6

•Kâ¤›t  •Makas
•Cetvel •Renkli kalem

8 dilimli
açıölçer



1. Afla¤ıdaki kroki üzerinde oluflmufl açılardan en az üç tanesini
bulup isimlendiriniz. ‹simlendirdi¤iniz açıların kenarlarını hangi 
sokak veya caddeler oluflturmaktadır?

2. Afla¤ıdaki izometrik kâ¤ıt üzerinde verilen açılar›n ölçülerini kendi yöntemlerinizle
bulunuz. Buldu¤unuz sonuçları arkadafllarınızla karflılafltırınız.

7

Çözelim Ö¤renelim

ÇK 3



Yukarıda standart olmayan baz› açı ölçme birimleri verilmifltir. Bu ölçme birimleri ile
do¤acak karıflıklıkları önlemek ve daha hassas ölçümler yapabilmek için standart açı
ölçme birimi kullanılır.

Bir do¤ru açının 180 efl parçaya bölünmesiyle elde edilen 1 birimlik açıya 1 derece
denir. Sembolle 1º olarak  gösterilir.

Do¤ru açı 8 dilimli açıölçer 16 dilimli açıölçer 32 dilimli açıölçer

Aç›ölçer Kullan›yorum
• Açıölçeri, afla¤ıdaki dik açının bir kenarının 

üzerine; açının köflesini ise açı ölçerin 
ortasındaki iflaretli noktaya gelecek biçimde
flekillerdeki gibi yerlefltirelim.

Açıölçerde 0 noktasında bafllayıp ok yönünde ilerlersek açının di¤er kenarı kaç
dereceyi gösterir?
Dik açının ölçüsünün 90º oldu¤unu fark ettiniz mi?
Afla¤ıda ölçüleri verilen açıları, açıölçer kullanarak ölçünüz. Ölçme sonuçlarını
karflılafltırınız.

K BM

180º 60º 120º

Etkinlikte kullan›lan açıların hangisinin dar, dik, genifl ve do¤ru açı oldu¤unu
belirleyiniz.

90º

Etkinlik

Aç›lar› Ölçelim ve Çizelim
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Standart aç› ölçme birimi
Aç›ölçer (standart aç› ölçme arac›)

• Aç›ölçer •Kalem

=1º

90º



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Yandaki açıları açıölçer yardımıyla ölçelim.
Ölçme sonucunu sembol kullanarak gösterelim.

K açısı 130º olarak
ölçülmüfltür. Sembolle
s( K) = 130º olarak gösterilir.

T açısı 30º olarak
ölçülmüfltür.Sembolle
s( T ) = 30º olarak gösterilir.

Afla¤ıdaki saat modellerinde verilen akrep ve yelkovan arasındaki açıların ölçülerini
inceleyelim.

Saat 3.00’de akrep ve yelkovan
arasındaki açı dik açıdır. Dik
açının ölçüsü 90odir.

Saat 12.00’de akrep ve
yelkovan çakıfltı¤ından,
aralarındaki açının ölçüsü
0odir.

9 3

6

12

9 3

6

12

9 3

6

12

Saat 6.00’da akrep ve
yelkovan arasındaki
açı do¤ru açıdır. Do¤ru
açının ölçüsü 180ºdir.

Gönyenin köflelerindeki
aç›lar›n ölçülerini bulal›m. 

Yandaki açıları açıölçer ile
ölçtü¤ümüzde
s( ‹ ) = 45º, s( M) = 45 ve

s(R) = 90º buluruz.
Yandaki açıları

açıölçer ile
ölçtü¤ümüzde
s( K) = 60º, s(L ) = 30º
ve s( M) = 90º
buluruz.

‹

R M

45º‹

90º
R

45º M

K

LM

60ºK

90º
M

30º L

  Siz de kendi gönyenizdeki açıları açıölçer kullanarak ölçünüz.

Açı ölçme birimi olan
“derece”; “ º ” sembolü ile
gösterilir.
Ölçüsü 90 derece olan bir A
açısının sembolle gösterimi
s A  = 90º fleklindedir.

Bir aç›n›n ölçüsü en az 0°
ve en fazla 180°’dir. Ölçüsü
0° ile 90° aras›nda olan
aç›lar dar aç›, 90° ile 180°
aras›nda olan aç›lar genifl
aç› olarak adland›r›l›r.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Gönye ile dik açıları
ölçebilir ve
çizebiliriz. Yandaki
gibi iki çeflit gönye
vardır.

‹letki hem açı
ölçer hem de
gönye görevi
görür.

0
1

2
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4
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6
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Aç› Çiziyorum
• Kalemimizle defterimizde bir nokta 

iflaretleyip bu noktayı isimlendirelim.

• Köflesi bu nokta olan, istedi¤imiz yön 
ve uzunlukta bir ıflın (açı kenarı) çizelim.

• Açıölçerin ortasındaki iflaretli yeri,
H noktasının üzerine yerlefltirelim.
Açıölçerlerde 0º den bafllayıp ok 
yönünde ilerleyerek 50º lik açıya
karflılık gelen noktayı iflaretleyelim
(Açıölçerinizdeki cetvelin üst kenarını 
çizmifl oldu¤umuz kolun tam üzerine 
yerlefltirmeliyiz.).

• ‹flaretledi¤imiz noktayla H noktasını 
birlefltirip açımızı oluflturalım.

H açıs›nın, yandaki örnekte oldu¤u gibi, farklı
durufllarını defterinize çiziniz.

H

H H

H
S( ) = 50º

Etkinlik
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•Aç›ölçer •Kalem
•Defter

H

H

1

2

3

4

50º

H



Aç›lar›n Ölçülerini Tahmin Ediyorum

• Afla¤›daki aç›lar›n büyüklüklerini tahmin edelim.

45º 30º
60º

• Afla¤ıdaki açıların ölçülerini tahmin edelim.

180
o 135

o

Yukarıda tahmin etti¤imiz açıları ölçelim ve tahminlerimiz ile karflılafltıralım.

150
o

120
o

‹flaret parma¤ınız ile orta parma¤ınız açık durumdayken arasında oluflan açıyı
ölçünüz. Parmaklarınız arasındaki açıyı çevrenizdeki açıların ölçülerini tahmin etmekte
nasıl kullanırsınız? Açıklayınız.

Etkinlik

Dar açıları tahmin ederken
0º, 30º, 45º, 60º ve 90º lik açıların
ölçüleri göz önünde bulundurulur.
Ölçüsü tahmin edilecek açının bu
açılardan hangisine yakın oldu¤u
düflünülerek tahmin edilir.

Genifl açıları tahmin ederken önce
açının dik açıdan fazla olan kısmı
tahmin edilir. Daha sonra tahmin
edilen kısım 90º ye eklenerek
tahmin sonuçlandırılır.
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• Afla¤›daki 30º,  45º, 60º, 90º lik aç›lar›n büyüklüklerini inceleyelim.

• Afla¤›daki genifl aç›lar›n büyüklüklerini inceleyelim.



Çözelim Ö¤renelim

1. Afla¤ıda verilen açıların ölçülerini açıölçerle ölçerek defterinize not
ediniz. Bu açıların çeflitlerini belirtiniz.

2.  a) Afla¤ıdaki açıların ölçülerini tahmin ederek altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

b) Yukarıdaki açıları açıölçerle ölçünüz. Aç›lar› çeflitlerine göre sınıflandırarak
tabloyu doldurunuz.

3. Afla¤ıda ölçüleri verilen açıları tahminî olarak çiziniz. Çiziminizi açıölçerinizle 
ölçüp tahminlerinizle karflılafltırınız.

a) 45o b) 125o c) 165o ç) 20o

4. Afla¤ıda ölçüleri verilen açıları defterinize çiziniz.

s(A)=48o s(B)=152o s(C)=90o

s(F)=75os(E)=105os(D)=180o

Açıların ‹simleri

Ölçme Sonuçlar›

Dar Açılar Dik Açılar Genifl Açılar Do¤ru Açılar

Tahminim:......... Tahminim:.........

Tahminim:......... Tahminim:......... Tahminim:......... Tahminim:.........

A P

Tahminim:......... Tahminim:.........

G

F

V

Z

R
M

K S

E
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Y
a) b) c)

ÇK 4-6



Bisiklet resminde iflaretlenmifl açıların 
ölçülerini tahmin ederek yazınız. Açıları
ölçüp tahminlerinizle karflılafltırınız. Açılara
birer isim verip sembolle açıların ölçüsünü
gösteriniz.

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Verilen geometrik flekillerin isimlerini defterinize yazarak kenarlarını belirtiniz.

Afla¤ıda verilen flekilde üçgen, kare ve dikdörtgenleri bulup isimlerini, kenarlarını
tabloya yazınız.

Y Ö

AH K

M

L

V E

GD

Standart olmayan açı ölçme birimlerini kullanmanın ne gibi sakıncaları oldu¤unu
örneklerle açıklayınız.

Afla¤ıda ölçüleri verilen açıları açıölçer kullanarak defterinize çiziniz.

Yandaki flekilde verilen açıları iflaretleyiniz. Buldu¤unuz açıları
ölçüp çeflitlerini yazınız.

s( )  = 43o

s( ) = 144o

s( )  = 22o

s( )  = 180o

s( )  =77o E

F

A B

C

Afla¤ıdaki açıölçerlerle bazı açıları ölçme yöntemleri gösterilmifltir.
Bu yöntemlerden hangileri yanlıfltır? Açıklayınız.

D C

BA

E
G

F

Geometrik fiekiller ‹smi Kenarlar›

Kare

Dikdörtgen

Dikdörtgen

Üçgen

Üçgen

Üçgen

Üçgen

Aç› 120º olarak
ölçülmüfltür. Aç› 20º olarak

ölçülmüfltür.

Aç› 70º olarak
ölçülmüfltür.

Aç› 20º olarak
ölçülmüfltür.
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2

3

4
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Geometrik fiekilleri ‹nceleyelim
Üçgenlerin Dünyas›

Ayfle, Ozan ve Alper bir oyuncak arabayı küçük bir dereden karflıya geçirmek
istiyorlar. Bunun için kartondan köprüler yapıyorlar. Ayfle, ayakları silindir fleklinde olan
bir köprü, Ozan, ayakları kare prizma olan bir köprü, Alper ise ayakları üçgen prizma
olan bir köprü yapıyor.

Ayfle ile Ozan’ın  köprülerinin ayaklar› arabayı taflıyamadı¤ından çöküyor. Fakat
Alper’in köprüsünden araba güvenle karflıya geçiyor.

Sizce neden Alper’in köprüsü çökmedi?
Alper’in köprüsünün di¤erlerinden farkı nedir?
Geometri fleritleriyle oluflturulan kare ve üçgenin
köflelerinden bastırdı¤ımızda  hangi flekil bozulmaz?

Üçgenin kaç açısı vardır? Üçgenin açılarından biri do¤ru açı olabilir mi?

‹ç Aç›lar›n S›rr›

• Karton üzerine rastgele üçgenler çizelim.
• Çizdi¤imiz üçgenlerin her köflesindeki açıyı farklı bir

renge boyayalım. Üçgenleri keserek kartondan ayıralım.
• Boyadı¤ımız açıları makasla keserek üçgenlerden ayıralım.
• Farklı renklerdeki bu açıları bir do¤ru üzerine aralarında

boflluk kalmayacak flekilde dizelim.
• Aynı ifllemleri di¤er üçgenler için de tekrarlayalım.

‹ç açıları yan yana koyunca bir do¤ru açı elde ettiniz mi?
Üçgenlerin iç açılarının toplamı hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Düflüncelerinizi açıklayınız.

Etkinlik

14

•Aç›ölçer •Renkli kalemler
•Makas •Karton
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Afla¤ıdaki üçgenleri ve üçgenlerin iç aç›lar›n›n toplam›n› inceleyelim.

fiekilde iki açısının ölçüsü verilen üçgenin bilinmeyen açısının ölçüsünü bulalım.
(Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180o dir.)

s(N) + s(H) + s(D) = 180o yazabiliriz.
s(N) = 90o ve s(H) = 50o oldu¤una göre;
s(H ) + s(N ) = 50o + 90o = 140odir.
s(D) = 180o - 140o = 40odir.

A

B
C

38o

42o

M

120º25º

L

K

35º

60º 70º

50º

D E

F

100º

40º40º T

S

fi

Üçgen ‹simleri Aç›lar›n Ölçüleri Toplam

ABC

KML

FDE

fiST

38
o
, 90

o
, 42

o

25
o
, 120

o
, 35

o

50
o
, 60

o
, 70

o

40
o
, 100

o
, 40

o

180
o

180
o

180
o

180
o

 Herhangi bir üçgenin
iç açılarının ölçüleri
toplamı 180º’dir.

50º ?
H D

N

Üçgenleri açılarına göre nasıl sınıflandırabiliriz? Açıklayınız.

Aç›lar›na Göre Üçgenler

55º
U

60º

65º

Ü

T
40º 50ºN

C

B

25º

45º110º

L

K M P S

R

45º

45º90º

F

ED
50º 100º

30º

• Yukarıdaki üçgenlerin açılarını inceleyiniz.
• ‹çerisinde dik açı olan üçgenleri belirleyip sembol

kullanarak yandaki tabloya yazınız.
• Bütün açıları dar açı olan olan üçgenleri belirleyip

sembol kullanarak yandaki tabloya yazınız.

Etkinlik

•Defter •Kalem

Bu üçgenlerin iç aç›lar›n›n ölçüleri toplam› kaç derecedir?

Dik Aç›l›
Üçgenler

Dar Aç›l›
Üçgenler

Genifl Aç›l›
Üçgenler

PRS

• Bir açısı genifl açı olan üçgenleri sembol kullanarak yandaki tabloya yazınız.
• Defterinizdeki karelerden yararlanarak dik, dar ve genifl açılı birer üçgen çiziniz.

67º

70º

43º

N

P

T
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Bütün aç›ları dar açı olan üçgenler dar açılı üçgen,
bir açısı dik olan üçgenler dik açılı üçgen,
bir açısı genifl olan üçgenler genifl açılı üçgen
olarak isimlendirilir. Farklı durufllardaki üçgenlerin
özellikleri de¤iflmez.

Bir üçgende birden fazla dik açı veya
genifl açı olabilir mi?

Gruplara afla¤ıdaki isimleri vermeniz
gerekseydi hangi ismi hangi gruba
verirdiniz? Niçin?

Kenarlar›na Göre Üçgenler

B

DC

L K

M

• Yukarıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarını
cetvelle ölçelim, buldu¤umuz sonuçlara 
göre yandaki tabloyu dolduralım.

• Sonuçlar› afla¤›daki tabloya yazarak
üçgenleri gruplayalım.

Grup isimleri: Eflkenar üçgenler,
ikizkenar üçgenler, çeflitkenar
üçgenler.

Üçgenlerin
‹simleri Kenar Uzunluklar›

2 cm, 2 cm, 2 cmMLK

Üç Kenar› Eflit
Olan Üçgenler

‹ki Kenar› Eflit
Olan Üçgenler

Üç Kenar› Farkl›
Olan Üçgenler

Çubuk makarnalar kullanarak kenarlarına ve
açılarına göre farklı üçgenler oluflturup dosya
kâ¤ıdına yapıfltırın›z. Oluflturdu¤unuz üçgenlerin
altına çeflidini yazın›z.

Üç kenar uzunlu¤u eflit olan üçgenler
eflkenar üçgen, iki kenar uzunlu¤u
eflit olan üçgenler ikizkenar üçgen,
bütün kenar uzunlukları farklı olan
üçgenler çeflitkenar üçgen
olarak isimlendirilir.

Etkinlik

•Cetvel •Kalem

S

R

M

F

E N

S

A

L

Y

K

P



Çözelim Ö¤renelim

1) Afla¤›daki üçgenlerin verilmeyen iç aç›lar›n›n ölçüsünü ifllem yaparak
bulunuz.

Yukarıda verilen üçgenleri açılarına göre sınıflandıralım.

ABC nin her bir açısı dar açı oldu¤undan bir “dar açılı üçgen”dir.

KLM nindeki L dik açı oldu¤undan “dik açılı üçgen”dir.

PRS nindeki R genifl açı oldu¤udan “genifl açılı üçgen”dir.

Aynı üçgenleri kenarlarına göre sınıflandıralım.

ABCnin kenar uzunlukları eflit oldu¤undan “eflkenar üçgen”dir.

KLM nin her bir kenarı farklı uzunlukta oldu¤undan “çeflitkenar üçgen”dir.

PRS nin yalnız iki kenarı eflit uzunlukta  oldu¤undan “ikizkenar üçgen”dir.

55˚

?

66˚

A

B C
45˚

?

D

E F

?

20˚

20˚
K

M

L

88˚ 32˚

60˚

R

S C
25˚

20˚135˚

E

F

G

40˚

50˚

M

K L

2) Üçgenlerin aç›lar›na göre çeflitlerini noktal› yerlere yaz›n›z.

P

R S

30º

120º 30º
6 cm

60º

60º60º

4 cm

4 
cm

4 cm

A

B C L M

K

6 cm

8 
c

m

10 cm

6 
cm

3) Üçgenlerin kenar uzunluklar›n› ölçerek çeflitlerini yaz›n›z.
A

C
B

M A

T
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Kare, Dikdörtgen ve Dik Üçgen

Foto¤rafta hangi geometrik flekiller
kullanılmıfltır?

Buldu¤unuz flekillerdeki kenar ve açıların
özellikleri nelerdir?

• Geometri tahtası üzerinde paket lastiklerini
kullanarak farklı büyüklüklerde üçer tane kare ve 
dikdörtgen modeli oluflturalım.

Kare ve Dikdörtgeni ‹nceleyelim

Bu kat izlerinin uzunlukları aras›nda nas›l bir iliflki vard›r?
Elde etti¤iniz bu do¤ru parçalarının uzunluklar›n›n kare ve
dikdörtgenin kenar uzunluklar›ndan fark› nedir?

   Afla¤ıdaki kare ve dikdörtgenin kenar uzunluklarını
ve açılarını ölçerek tabloya yazalım.

D

T S

U

Ç

Ü

Ö

T

Geometrik
fieklin ‹smi

Kenarları Kenar
Uzunlukları

Açıların
Ölçüleri

DTUS
karesi

TÖÜÇ
dikdörtgeni

[DT], [TU]
[US], [SD]

[TÖ], [ÖÜ]
[ÜÇ], [ÇT]

|DT|= 1 cm
|TU|= 1 cm
|US|= 1 cm
|SD|= 1 cm

|TÖ|= 3 cm
|ÖÜ|= 2 cm
|ÜÇ|= 3 cm
|ÇT|= 2 cm

s(D) = 90
o

s(T) = 90
o

s(U) = 90
o

s(S) = 90
o

s(T) = 90
o

s(Ö) = 90
o

s(Ü) = 90
o

s(Ç) = 90
o

Etkinlik

Kare ve dikdörtgende
aynı kenar üzerindeki

köfleler komflu
köflelerdir.

A B

DC
A ile B, A ile C
C ile D, B ile D
komflu köfleler,
A ile D, C ile B
karflı köflelerdir.
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• Geometri tahtas›
•Paket lastikleri •Noktal›
ka¤›t •Gönye •Cetvel
•Defter •Kalem

• Oluflturdu¤umuz flekillerin kenar uzunluklarını ölçelim.
• Köflelerde oluflan açıları ölçerek ölçülerini defterimize yazalım.
• Noktalı kâ¤ıt üzerine aynı ölçülerde kare ve dikdörtgenler 

çizelim.
Kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunlukları aras›nda nas›l bir 
iliflki vard›r?
Kare ve dikdörtgenlerin açı ölçüleriyle ilgili ne söyleyebilirsiniz?

• Bu flekilleri, kenar çizgilerinden keserek noktalı kâ¤ıttan ayıralım.
• Komflu olmayan köflelerden flekilleri katlayalım.
• Katladı¤ımız  kare ve dikdörtgeni açalım. Cetvelimizi 

kullanarak kat izlerini kalemimizle belirginlefltirelim.



Karenin bütün kenarlar›n›n uzunlukları
birbirine eflittir ve her bir açısın›n ölçüsü
90º dir. Dikdörtgenin karflılıklı kenarlar›n›n
uzunlukları birbirine eflittir ve her bir açısın›n
ölçüsü 90º dir.

Kare ve dikdörtgende oldu¤u gibi komflu
olmayan iki köfleyi birlefltiren do¤ru parçaları
köflegen olarak isimlendirilir.

A B

DC

K L

MN

A B

DC

K L

MN

[AD],[BC]
|AD|=|BC|

[KM],[LN]
|KM|=|LN|

Karenin
Köflegenleri

Dikdörtgenin
Köflegenleri

   Dik kenarlardan birinin uzunlu¤u 3 cm, di¤eri 4 cm olan
dik üçgen çizece¤iz. Önce üçgenin 4 cm uzunlu¤undaki
dik kenarlarından birini çizelim. Gönye yardımıyla bu dik
kenar› kullanarak bir dik açı oluflturalım. Açının di¤er kenarın›
3 cm olacak flekilde çizelim. Son olarak 4 cm ve 3 cm’lik
açının kollarının uç noktalarını 3. flekildeki gibi birlefltirelim.
       Bu üçgeni açıölçer kullanarak nas›l çizebiliriz? Aç›klay›n›z.

• Kenar uzunlukları 3 cm ve 2 cm olan dikdörtgeni,
cetvel ve açıölçer yardımıyla çizelim.
Önce cetvelimizle 3 cm uzunlu¤unda do¤ru
parçası çizelim.

• 3 cm’lik do¤ru parçasının her iki ucuna
açıölçerle dik açılar çizelim.

• Çizdi¤imiz açıların kenarlarında ikifler
santimetrelik uzunlukları iflaretleyip bu
noktaları birlefltirelim.

• Çizdi¤imiz dikdörtgeni köflelerine
birer harf yazarak isimlendirelim.

• Dikdörtgenin bir köflegenini çizelim. Oluflan
dik üçgenlerin isimlerini defterimize yazalım.
Siz de ayn› flekilde bir kenar uzunlu¤u 4 cm olan kareyi
yukarıdaki ilk dört yönergeye uygun olarak çiziniz.

Kare, Dikdörtgen ve Dik Üçgen Nas›l Çizilir?

4cm

3c
m

4cm

3c
m

4cm

3c
m

4cm

Etkinlik
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•Defter •Aç›ölçer •Cetvel

Kare ile dikdörtgenin komflu köfleleri
birlefltirildi¤inde kenar, komflu olmayan

köfleleri birlefltirildi¤inde köflegen oluflur.

1 2

3 4

5
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Çözelim Ö¤renelim

1) Afla¤ıdaki tabloyu defterinize çiziniz. Kare ve dikdörtgenin özelliklerini
düflünerek tabloda uygun yerlere “    ” iflaretini koyunuz.

fiekiller Bütün kenar uzunlukları
birbirine eflittir.

Kare

Dikdörtgen

Karflılıklı kenar uzunlukları
birbirine eflittir.

Bütün açıları dik
açıdır.

Ali’ nin eve en kısa sürede
varabilmesi için sizce hangi
yolu kullanması gerekir?

Ev

1

2

3

Park

2) Verilen görsellerdeki karesel ve dökdörtgensel 
bölgeleri resimlerin üzerinde çizerek gösteriniz.

3) Üçgenin köflegeni var mıdır? Bir üçgen modeli üzerinde açıklayınız.
4) Köflegen ile kenarın farkını açıklayınız.
5) Kenar uzunlukları 3 cm ve 5 cm olan dikdörtgeni açıölçer, cetvel veya 

gönyeden herhangi birini kullanarak çiziniz.
6) Bir kenarın uzunlu¤u 3 cm olan kareyi  cetvel kullanarak çiziniz.
7) Dik kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm olan dik üçgeni araç ve gereç kullanarak 

çiziniz.

8) Ali, okulundan eve dönerken
dikdörtgen fleklindeki bir 
parktan geçmek zorundadır.

Sadece iki kibrit
çöpünü oynatarak
iki üçgen elde
edebilir misiniz?

20

Üçgenlerin bir birine
komflu olmayan köflesi

olmadı¤ından köflegeni
yoktur.

ÇK 9-10

Okul



Simetri ‹le Buluflal›m

Foto¤rafı inceleyiniz. Foto¤rafı bir do¤ru
ile bölerek efl görüntüler
oluflturabilir misiniz?

Simetri Do¤rusunu Belirleyelim.

fiekillerinizde kaçar tane simetri do¤rusu buldunuz? Açıklayınız.
Kare ve dikdörtgende kaçar tane simetri do¤rusu vardır?

• Bu flekilleri kâ¤ıdımızdan keserek çıkartalım.
• fiekilleri farklı yerlerinden iki efl flekil oluflturacak biçimde katlamaya çalıflalım.
• Yapabildi¤imiz her do¤ru katlama için katlama izini kalemimizle belirgin hâle 

getirelim.

• 4-5 kiflilik gruplar oluflturalım.
Afla¤ıdaki flekilleri noktalı kâ¤ıda çizelim.

Etkinlik

21

•Noktal›  kâ¤›t
•Kalem •Cetvel •Makas



Do¤adaki birçok canlıda simetri vardır. Yandaki
kelebek görüntüsünde çizilen simetri do¤rusu
flekli iki efl parçaya ayırır.

Simetri aynası kullanarak foto¤raftaki simetri
do¤rusunun do¤ru çizilip çizilmedi¤ini kontrol
ediniz.

Yandaki flekilde A ve B noktaları ile C ve D noktaları
simetrik nokta çiftleridir.  A ile B noktalarının simetri
do¤rusuna uzaklı¤ı bir birim, C ile D noktalarının
simetri do¤rusuna uzaklı¤ı iki birimdir.

Karenin simetri do¤rularını çizelim.

Karenin dört tane simetri do¤rusu vardır. Dördüncü simetri do¤rusunu da siz çizerek
gösteriniz.

A B

C D

1. fiekil 2. fiekil 3. fiekil 4. fiekil

Düzlemsel flekillerde yatay,
düfley veya köflegen simetri
do¤ruları bulunabilir.

Siz de flekil üzerinde simetrik nokta
çiftleri belirleyiniz ve bu noktaların simetri
do¤rusuna uzaklıklarını karflılafltırınız. Simetrik nokta çiftlerinin

simetri do¤rusuna olan
uzaklıkları eflittir.

Soru iflareti yerine sizce ne gelecek?
?
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Çözelim Ö¤renelim

1. Afla¤›daki flekillerin simetri do¤rular›n› çizerek gösteriniz.

2. Afla¤ıdaki flekillerin tüm simetri do¤rularını çizerek gösteriniz.

23

a)

b)

ÇK 11-12



Süslemeler Yap›yorum

• 1. flekilde noktal› kâ¤›t kullanarak 
karesel ve dikdörtgensel bölgeler 
yardımıyla boflluk kalmayacak flekilde
süslemeler yapalım.

• 2. flekilde izometrik kâ¤ıt kullanarak, 
eflkenar üçgensel bölgeler yardımıyla 
boflluk kalmayacak flekilde süslemeler 
yapalım.

• 3. flekilde noktalı kâ¤ıt üzerine, herhangi
bir çeflit kenar üçgen yardımıyla boflluk
kalmayacak flekilde süslemeler yapalım.

Kare ile süsleme yaparken boflluk
kalmamasının karenin açılarıyla nas›l bir
iliflkisi olabilir?
Her çeflit üçgensel bölge ile boflluk
kalmadan süsleme yapılabilir mi?
Açıklayınız.

24

•Noktal›  kâ¤›t
•‹zometrik kâ¤›t •Kalem

1. fiekil

2. fiekil

3. fiekil

Etkinlik

Örüntü ve Süslemeler

 Resimde kald›r›m tafl› döfleyen 
ustan›n hangi flekillerdeki tafllar›
kulland›¤›n› görüyorsunuz.

  Bu tafllar› döflerken
aralar›nda boflluk
kalmamas› için nas›l 
yerlefltirilmelidir?



Çözelim Ö¤renelim

Afla¤daki izometrik kâ¤›t üzerine bir çeflitkenar üçgen kullan›larak boflluk kalmayacak
flekilde süsleme yapılmıfltır.

Yukarıdaki süsleme örne¤inde görüldü¤ü
gibi, çeflitkenar üçgen ile yapılan süslemelerde
üçgenin iç açıları bir do¤ru açı oluflturur.

Verilen örüntüyü noktal›
kâ¤ıt üzerine boflluk
kalmayacak flekilde
devam ettiriniz.

‹kizkenar, eflkenar
ve çeflitkenar

üçgenler kullan›larak
boflluk kalmadan

süsleme yapılabilir.

25

Renkleri ve desenleri ile dikkat çeken Türk halıları bafllı
baflına bir zanaat dalı olmufltur. Bu zanaatın tarihi Orta
Asya’ya kadar dayanmaktadır. fiekillerin belirli bir düzende
tekrar edilmesiyle desen ve süslemeler oluflur. Selçuklular,
halılarında daha çok geometrik flekillerden oluflan desenlere
yer vermifltir.

Mondrian (Mondriyan) dünyaca ünlü
Hollandalı bir ressamdır.
Mondrian geometriyi bir resim dili gibi
kullanmıfltır. Mondrian’ın yandaki resmini
inceleyerek hangi geometrik flekillerden
nasıl yararlandı¤ını açıklayınız.

ÇK 13

Örüntü ve süslemelerle ilgili
do¤adan örnekler bulunuz.



BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Afla¤ıda istenen özelliklere sahip geometrik flekilleri çiziniz.
a) Kısa kenar uzunlu¤u 3 cm, uzun kenar uzunlu¤u 7 cm olan dikdörtgen
b) Bir kenar uzunlu¤u 6 cm olan kare
c) Dik kenarlarının uzunlu¤u 2 cm ve 3 cm olan dik üçgen

a) b) c)

a) b)A

B C

K

L M

1

Afla¤ıdaki geometrik flekillerde verilen noktalı çizgilerden hangileri köflegen
de¤ildir?

2

Afla¤ıdaki üçgenlerin açılarına göre isimlerini yazınız.3

Yanda verilen AFC’nde C açısının ölçüsünü ifllem
yaparak bulunuz.

4 70º

40º

?

A

C

F

Yandaki flekli,  verilen simetri
do¤rusuna göre simetrik flekil
oluflturacak flekilde
tamamlayınız.

5

26

c)

S R

P

ç)
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Origami Rüzgâr Gülü Yapal›m

• Rüzgâr gülü yaparken hangi geometrik flekillerin olufltu¤unu söyleyiniz.
• 10. aflamada oluflan fleklin simetri do¤rusunu belirleyiniz.
• 12. aflamada oluflan fleklin simetri do¤rusu olup olmad›¤›n› araflt›r›n›z.



ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RMES‹

Afla¤ıdaki geometrik flekillerin kenarlarını isimlendiriniz.1

Yandaki flehir
planında oluflan
en az üç tane açı
bulunuz, bu aç›lar›
isimlendiriniz ve
sembolle
gösteriniz.

2

a) 30º b) 73º c) 45º ç) 102º d) 165º e) 60º

A

B

C

Standart açı ölçülerinin neden gerekli oldu¤unu açıklayınız.3

Afla¤ıda ölçüleri verilen açıları açıölçer veya gönye kullanarak çiziniz.4

Afla¤ıda verilen açıların ölçülerini tahmin ediniz. Tahmininizi açıyı ölçerek kontrol
ediniz.

5

K
S

M
P

Afla¤ıda verilen açıların dar, dik, genifl veya do¤ru açılar oldu¤unu belirleyerek
defterinize yaz›n›z..

6

28

D

a) b) c)

a) b) c) ç)

a) b) c) ç)



Afla¤ıdaki üçgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz. Üçgenleri açı ölçülerine
göre sınıflandırınız.

7

a) |AB| = 6 cm
|BC| = 6 cm
|CD| = 6 cm
|DA| = 6 cm
olan kare

b) |ML| = 8 cm
|LP| = 7 cm
|Pfi| = 8 cm
|fiM| = 7 cm
olan dikdörtgen

c) Dik kenarları 6
ve 8 cm olan
dik üçgen

42º 58º
A B

C

41º

14º
P

R

S

Tabloda baz› üçgenlerle ilgili bilgi
verilmifltir. Verilen bilgilere göre
üçgenin çeflidini tablodaki uygun
bofllu¤a yaz›n›z.

8

Kare ve dikdörtgeni kenar ve açılarına göre karflılafltırarak benzer ve farklı yönlerini
afla¤›daki tabloya yazınız.

9

Benzer Özellikler Farkl› Özellikler

Afla¤ıda kırmızı renkte çizilen do¤ru parçalarının hangisi köflegendir?10

Afla¤ıda kenar uzunlukları verilen geometrik flekilleri, araç gereç kullanarak çizip
isimlendiriniz.

11
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?

?

K

M

L

65º

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

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

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

A) B) C) D)

?

Üçgenin
‹smi

Kenar
Uzunlukları (cm) Üçgenin Çeflidi

8, 8, 8

10, 7, 10

5, 12, 13

BCD

UVZ

KSR



Afla¤ıdaki flekillerden hangisinin simetri do¤rusu en fazladır? Aç›klay›n›z.12

Dikdörtgen ‹kizkenar Üçgen Eflkenar Üçgen Kare

a)

Afla¤ıda verilen süsleme motiflerinde hangi geometrik flekiller kullanılmıfltır? Hangi
motifler kullanılarak boflluk kalmayacak flekilde süsleme yapılabilir? Açıklayınız.

13

Afla¤ıda verilen süslemeleri boflluk kalmayacak flekilde noktal› bölge üzerinde
devam ettiriniz.

14

b)

30

A) B) C) D)

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

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

ÇK 14-16



•Sütun Grafi¤i
•Bölük
•Basamak De¤eri
•Art›k Y›l •Bölen
•Bölünen
•Bölüm •Kalan

VER‹LERLE VE
SAYILARLA
‹fiLEMLER



4A s›n›f›nda baflkan ve
baflkan yard›mc›s› seçimi
yap›l›yor. En çok oy alan
baflkan, sonraki en çok oyu
alan baflkan yard›mc›s›
olacakt›r.

Etkinlik

Verilerden Say›lara

32

Sütun Grafi¤ini Olufltural›m

 Buna göre baflkan
yard›mc›s› kim olacak?

  Bu verileri flekil grafi¤i 
ile gösterebilir misiniz?

• 4B s›n›f›nda yap›lan baflkanl›k seçiminde Sinem 5, Ahmet 10, Emre 3 ve ‹rem 
13 oy alm›flt›r.

• Bu verileri bir s›kl›k tablosu yaparak gösteriniz.

Sütun Grafi¤i Olufltural›m

Bu verileri kullanarak bir flekil grafi¤i çizmek istenirse her bir flekil kaç oyu 
göstermelidir?

• Her bir oyu bir flekil ile göstererek 1. grafikteki gibi bir flekil grafi¤i çizelim.
• 1. grafikteki Sinem ile ‹rem’in ald›¤› oyu 2. grafikte oldu¤u gibi tek bir

dikdörtgensel flekille gösterelim.
• Siz de di¤er oylar› örnekteki gibi 2. grafikte dikdörtgensel bölgeler çizerek gösteriniz.
• Oluflturdu¤unuz 2. grafi¤i inceleyerek s›n›f mevcudunu bulunuz.

0

3

5

10

13

Oy Say›s›
1. Grafik: Baflkanl›k Seçiminde Al›nan Oylar

Not: Her bir flekil bir oyu göstermektedir.
Sinem Ahmet Emre ‹rem

Adaylar 0

3

5

10

13

Oy Say›s›
2. Grafik: Baflkanl›k Seçiminde Al›nan Oylar

Sinem Ahmet Emre ‹rem

Adaylar

Bir fleklin 5 oyu gösterdi¤i flekil grafi¤ini çizebilir misiniz?
Bir fleklin 2 oyu gösterdi¤i flekil grafi¤ini çizebilir misiniz?



Yandaki s›kl›k tablosunda bir lokantada haftal›k sebze
tüketim miktar› verilmifltir. S›kl›k tablosunu kullanarak
bir sütun grafi¤i olufltural›m.

Grafik: Lokantada Kullanılan Sebze Miktarları
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Aynı verileri kullanarak grafi¤i afla¤ıdaki gibi çizebilir miyiz?

Sebzeler Günlük
Sebze Tüketimi (kg)

Domates

Biber

Patates

Patlıcan

So¤an

Fasulye

15

5

25

10

20

15

Tablo: Lokantada Kullanılan
Sebze Miktarı

Verileri dikdörtgensel bölgeler
yardımıyla gösterdi¤imiz
yandaki grafi¤e sütun grafi¤i
diyoruz.

2015105

Sebzeler

Tüketim
Miktar› (kg)

25

Domates

Patlıcan

Patates

Biber

Fasulye

So¤an

Grafik: Lokantada Kullanılan Sebze Miktarları
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Sütun grafi¤indeki
sütunların genifllikleri

aynı olmalıdır. Sütunlar
arasında eflit uzaklık

bırakılmalıdır.
Grafi¤in ve grafi¤in

eksenlerinin isimlendirilmesi
gereklidir.

0

0



Afla¤›daki sütun grafi¤inde bir
çiçekçinin bir haftada yapt›¤› sat›fllardan
elde etti¤i kazanç verilmifltir. Verilen
sütun grafi¤ini yorumlayal›m.
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Çiçekçinin hafta sonundaki
toplam kazancını bulabilir
misiniz?
Cumartesi günü elde etti¤i
kazancı pazar günkü kazanc›yla
karfl›laflt›r›n›z.

Sütun grafi¤ini inceledi¤imizde;
en fazla kazanç 300 TL ile cumartesi,
en az kazanç ise 100 TL ile salı günü
olmufltur.

Pazartesi ve perflembe günleri
aynı miktarda kazanç elde edilmifltir.

Pazar günü haftanın en sıcak
günü olmufltur.

Çarflamba günü perflembe
gününden 5 C˚ daha sıcaktır. 

Sıcaklı¤ın en düflük oldu¤u
gün perflembe günüdür.

Hafta içi en yüksek sıcaklık hangi
gün yaflanmıfltır?

34

Grafik: Çiçekcinin Bir Haftal›k Kazanc›

0

Afla¤›daki sütun grafi¤inde bir hafta içerisindeki günlerin en yüksek s›cakl›k de¤erleri
gösterilmifltir. Verilen sütun grafi¤ini yorumlayal›m.

Grafik: Gün ‹çerisindeki En Yüksek Sıcaklık (C˚)
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Çözelim Ö¤renelim

1) Bir deneyde Esra’n›n bir hafta 
içerisinde baz› faaliyetleri yaparken
nab›z say›s› ölçülüyor. Elde edilen 
veriler yandaki gibi kaydediliyor. 
Verilere uygun bir sütun grafi¤i çiziniz.

Faaliyet Dakikadaki
Nab›z Say›s›

Koflma

Uyuma

Yürüyüfl

Step

150

70

130

120

Afla¤›daki sorular› yandaki grafi¤e
göre cevaplayınız.

a) En hızlı koflan hayvan 
hangisidir?

b) Ceylan›n saatteki hızı ne 
kadardır?

c) Hayvanlar en hızlı koflandan,
en yavafl koflana do¤ru 
s›raland›¤›nda 3. hayvan 
hangisi olur?

2)

Grafik: Aylara Göre Konaklayan Turist Sayısı
Kifli Sayısı

400

300

200

100

Aylar

500

TemmuzHaziranMayıs A¤ustos Eylül

700

600

800

Yandaki sütun grafi¤inde aylara
göre bir tatil köyünde konaklayan
turistlerin say›lar› verilmifltir.

a) Hangi ayda konaklayan turist 
sayısı en azdır?

b) Hangi ayda konaklayan turist 
sayısı en fazladır?

c) Hangi aylarda konaklayan 
turist sayıları birbirine eflittir?

ç) A¤ustos ve mayıs aylar›nda
konaklayan turist sayıların›
karfl›laflt›r›n›z.

3)

Okulunuzun flubelerindeki ö¤renci sayılarına ait bilgileri toplayıp sıklık tablosunda gösteriniz. Sıklık
tablosundaki verileri kullanarak bir sütun grafi¤i oluflturunuz.
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Grafik: Baz› Hayvanlar›n En Yüksek H›zlar›

Tablo: Nab›z Say›s›

0

0

ÇK 18-20



Ali Baba, insanların altınlarını alan K›rk Haramiler’in, hazinelerini sakladıkları gizli ma¤arayı
bulur. Buldu¤u altınları sahiplerine geri vermek için 10 tane çuvala 100’er tane sayarak
doldurmak istiyor.  Son çuval› doldururken alt›nlar›n toplam say›s›n› bulmas›na yard›mc›
olur musunuz?

Do¤al Say›lar

36

•Onluk taban
bloklar›

Büyük Say›lara Ulafl›yoruz
• Dört - befl kiflilik gruplara ayrılalım.

Bir Tane
Binlik Blok

On Tane Yüzlük Blok

Oluflturdu¤umuz on binliklerin on tanesini bir araya getirdi¤imizde kaç tane 
“binlik” oluflur?

• Oluflturdu¤umuz yüzlüklerden 
on tanesini yandaki gibi 
bir araya getirerek binlik 
oluflturalım.

• Oluflturdu¤umuz binliklerin on
tanesini bir araya getirerek “on
binlik” oluflturalım.

• Onluk taban bloklarını kullanarak
birliklerden onlukları, onluklardan
yüzlükleri yandaki gibi modelleyelim.

Birlik Blok

Onluk Blok Yüzlük Blok

Sayıları nasıl modelledi¤inizi, “on binlik” ve yüz binlik” içerisinde kaç tane binlik
oldu¤unu s›n›fta anlatarak defterinize not ediniz.

996 - 997 - 998 - 999 - ...... ?



Say› 10 000

Basamak
Ad›

On Binler
Basama¤›

Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Onlar
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

10 000 0 0 0

Birler
Basama¤›

0

Verilen bir sayının kaç binlikten olufltu¤unu gösteren
basamak “binler basama¤ı”dır.

Tabloda 1’in basamak de¤eri
“1000”dir. Di¤er rakamların
basamak de¤erlerini yazıp
toplama fleklinde gösterelim.

1000 = 1 binlik + 0 yüzlük + 0 onluk + 0 birlik
1000 = 1000 + 0 + 0 + 0

Sayımız “on bin” olarak okunur.

10000 = 1 on binlik + 0 binlik + 0 yüzlük + 0 onluk + 0 birlik

Sayımız “yüz bin” olarak okunur.
100 000 = 1 yüz binlik + 0 on binlik + 0 binlik + 0 yüzlük + 0 onluk + 0 birlik

Say› 1000

Basamak
Ad›

Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Onlar
Basama¤›

Birler
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

1000 0 0 0

10 tane yüzlü¤ün ya da
100 tane onlu¤un bir
araya gelmesiyle bin sayısı
oluflur. Rakamla “1000”
fleklinde yazıl›r ve “bin”
fleklinde okunur.

Sayıları kolay
okumak için

bölükleri kullanırız.
Bir sayıyı bölüklere
ayırabilmek için

sa¤dan bafllayarak üçerli
say› gruplar›na ayırırız.

Say› 100 000

Basamak
Ad›

Yüz Binler
Basama¤›

On Binler
Basama¤›

Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

100 000 0 0 0

Onlar
Basama¤›

Birler
Basama¤›

0 0
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Tabloda verilen say›y› inceleyelim.

Tabloda verilen say›y› inceleyelim.



Tabloda oluflturdu¤unuz sayıları bölüklerine ayırınız.
Bölükleri kullanarak modelledi¤imiz sayıları okuyunuz.
Tabloyu inceleyerek her basamaktaki rakamların basamak de¤erlerini belirtiniz.
Bu sayıları rakamların basamak de¤erlerinin toplamı fleklinde yazınız.
1307, 2456, 2005 sayılarını onluk taban bloklarıyla modelleyiniz. Modelledi¤iniz
sayıları yukarıdaki örnekte oldu¤u gibi defterinizde oluflturunuz.

•Onluk taban
bloklar›

Say›lar› Yaz›yorum, Okuyorum

• Afla¤ıdaki tablolar› örne¤e uygun biçimde doldurunuz.
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Binlikler Yüzlükler Onluklar Birlikler

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

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

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

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

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

Binlikler Yüzlükler Onluklar Birlikler

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

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

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

2

2 binlik

2000

2124

iki bin yüz yirmi dört

1 yüzlük 2 onluk

2

20



Say› 9  5 7 1

Basamak
Ad›

Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Onlar
Basama¤›

Birler
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

9000 500 70 1

Sayıyı dokuz bin befl yüz yetmifl bir fleklinde okur ve 9571 olarak yazarız.

9571 = 9 binlik + 5 yüzlük + 7 onluk + 1 birlik
=   9000 +    500 +     70 +    1

Bir sayıyı oluflturan rakamların
basamak de¤erlerinin toplam
fleklinde yaz›lmas›na çözümleme
denir.
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Say› 3 0 9   9 1 4

Basamak
Ad› Yüz Binler

Basama¤›
Yüzler
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

300 000 0 9000 1

Onlar
Basama¤›

Birler
Basama¤›

Binler
Basama¤›

On Binler
Basama¤›

10900

Bölük
Ad›

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

309 914 = 3 yüz binlik + 0 on binlik + 9 binlik + 9 yüzlük + 1 onluk + 4 birlik
Tablodaki say›y› üç yüz dokuz bin dokuz yüz on dört fleklinde okur,
309 914 olarak yazar›z.

Say› 2 3  0 0 1

Basamak
Ad› On Binler

Basama¤›
Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Onlar
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

20 000 3 000 0 1

Birler
Basama¤›

0

23 001 = 2 on binlik + 3 binlik + 0 yüzlük + 0 onluk + 1 birlik
Tablodaki say›y› yirmi üç bin bir fleklinde okur ve 23 001 olarak yazar›z.

Tabloda verilen say›y› çözümleyelim ve okuyal›m.

Tabloda verilen say›y› çözümleyelim ve okuyal›m.

Tabloda verilen say›y› çözümleyelim ve okuyal›m.



Çözelim Ö¤renelim

1)

2)

Afla¤›daki onluk taban bloklarıyla modellenen sayıların okunuflunu
ve yazılıflını alt›ndaki noktalı yerlere yazınız.

Rakamla: ...................................................

Yazıyla: ......................................................

Say› 30 506

Basamak
Ad›

On binler
Basama¤›

Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Onlar
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

Birler
Basama¤›

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

3) Afla¤ıdaki sorular› cevaplay›n›z.
a) On binler basama¤ında “3”, yüzler basama¤ında “5” olan iki farkl› say› yaz›n›z.
    .......................  ....................
b) Binler basama¤ında “7”, yüz binler basama¤ında “8”, onlar basama¤ında “0”

olan iki sayı yazınız.
    .......................  ....................

Say›

Basamak
Ad›

Yüz binler
Basama¤›

On binler
Basama¤›

Binler
Basama¤›

Yüzler
Basama¤›

Rakam›n
Basamak
De¤eri

0

Onlar
Basama¤›

Birler
Basama¤›

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

400 000 60 000 200 20 3

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü
Bölük
Ad›

4) Afla¤ıda verilen sayıları defterinize çözümleyiniz.
a) 3206 b) 42026 c) 820640 ç) 707707

5) 4,5,6 basamaklı en büyük ve en küçük do¤al sayıları bularak defterinize yaz›n›z.
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Rakamla: ...........................................

Yazıyla: ...............................................

Afla¤›da verilen tablodaki noktal› yerleri doldurunuz.

2 tane
binlik

3 tane
yüzlük

4 tane
onluk

7 tane
birlik

9 tane
binlik

5 tane
yüzlük

6 tane
birlik

ÇK 21-22



Say›lar› S›ralayal›m

Afla¤›daki resimde verilen Do¤u Anadolu Bölgesi’ndeki Büyük A¤rı ile Küçük A¤rı
da¤lar›n›n yüksekliklerini karflılafltır›n›z.

•Onluk taban
bloklar›

Hangisi En Büyük?
• Tabloda da¤ların yükseklikleri ve bu say›lar›n onluk 

taban bloklar›yla  modelleri verilmifltir. Tabloyu kullanarak
iki da¤›n yüksekliklerini karfl›laflt›rmak istiyoruz.

• Küçük A¤rı ile Tendürek 
da¤larının yüksekliklerini 
onluk taban bloklarına 
bakarak karflılafltıralım.

Her iki yüksekli¤i gösteren
modellerde kaçar tane
binlik blok vard›r?

Her iki yüksekli¤i gösteren
modellerde kaçar
tane yüzlük blok vard›r?

Hangi yüksekli¤in daha
büyük oldu¤unu
söyleyebilir misiniz?

Di¤er da¤ların
yüksekliklerini onluk taban
modellerini kullanarak
karflılafltırınız.

En yüksek da¤ hangisidir?

Da¤ların yüksekliklerini
büyükten küçü¤e do¤ru
sıralay›n›z.
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Binlikler Yüzlükler Onluklar Birlikler
Da¤lar›n
Adlar› ve
Yükseklikleri

Hayal Da¤›
2827 m

Ifl›k Da¤›
2730 m

Küçük
A¤r› Da¤›
3896 m

Tendürek
Da¤›
3538 m

Süphan
Da¤›
4058 m

Büyük
A¤r› Da¤›
5137 m

Büyük A¤r› Da¤› 5137 m

Küçük A¤r› Da¤› 3896 m



Çözelim Ö¤renelim

Yandaki tabloyu kullanarak 2571 ve 2567
sayıların› karflılafltıralım. Bunun için önce iki
sayın›n binler basama¤ına bakal›m. ‹ki
say›n›n da binler basama¤›ndaki rakam
ayn›d›r. Ayn› flekilde say›lar›n yüzler
basama¤ında da ayn› rakamlar vard›r. 2571
sayısının onlar basama¤ı di¤er sayının onlar
basama¤ından daha büyük oldu¤undan
2571 sayısı daha büyüktür.

Basamak Adları

Binler Yüzler Onlar Birler

2571

2567

2 5 7 1

2 5 6 7

29 562, 9976, 384 721, 29 572, 394 621, 9974 sayıların›
karflılafltıral›m. Verilen say›lar› aynı basamaklar›n› alt alta
gelecek flekilde yazalım.

Ayn› basamaktaki rakamlar eflit ise bir sa¤daki basamakta
bulunan rakamlar karfl›laflt›r›larak s›ralama yap›l›r.

3 8 4 7 2 1
3 9 4 6 2 1

2 9 5 6 2
2 9 5 7 2

9 9 7 6
9 9 7 4

394621 > 384721

9974 < 9976 < 29562 < 29572 < 384721 < 394621

1. 7, 0, 5, 3 rakamları ile oluflturulabilecek dört basamakl› en küçük do¤al
sayıyı yazınız.

2. 1, 0, 4, 9 rakamları ile oluflturulabilecek dört basamakl› en büyük do¤al
sayıyı yazınız.

3. Verilen sıralamaların do¤ru olabilmesi için kutu içine yazılabilecek en büyük 
rakamları bulunuz.
a) 305  < 3056     b) 65  83 < 65783  c) 106  7 < 10687

4. 61785, 4617,  40725,  43521, 4128 sayılarını sembol kullanarak büyükten küçü¤e
do¤ru sıralayınız.

5. 40, 51500, 1210, 156 ve 12317 sayılarını küçükten büyü¤e do¤ru sıralayınız

6. 85  7 > 8527 sıralamasının do¤ru olabilmesi için  yerine gelebilecek rakamların
toplamını bulunuz.

7. Nermin 7, 8, 0 ve 5 rakamlarının herbirini bir kez kullanarak 4 basamaklı bir 
sayıyı flifre olarak yazıyor. fiifreyi oluflturan sayının birler basama¤ındaki rakam
0, binler basama¤ındaki rakam 8 ve yüzler basama¤ındaki rakam onlar 
basama¤ındaki rakamdan büyüktür. Nermin’in flifresini bulunuz.

‹ki sayı karflılafltırılırken
basamak sayısı en fazla
olan sayı daha büyüktür.
Basamak sayıları eflit ise
en soldaki basamaklar
karflılafltırılır, büyük
rakamların bulundu¤u
sayı daha büyüktür.
Rakamlar eflit ise o
basama¤ın sa¤ındaki
basamaktaki rakamlar
karflılafltırılır.
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2571 > 2567 ,  2567 < 2571
biçiminde sembol kullanılarak

karflılafltırma yapılabilir.

ÇK 23-24

29572 > 29562 9976 > 9974



Y›l, Ay, Hafta, Gün

•Ard›fl›k y›llar›n takvimi
•Hesap makinesi
•Defter

Takvimi ‹nceliyoruz

Buldu¤unuz farkl›l›klar›n sebeplerini arkadafllarınızla tartıflınız.

• Üçer kiflilik gruplar oluflturalım.
• Yandaki takvimi inceleyerek bir yılda kaç

ay oldu¤unu bulalım.
• Bir yılda kaç hafta oldu¤unu bulalım.
• Hesap makinesi yardımıyla bir yılda kaç

gün oldu¤unu hesaplayalım.
• Buldu¤umuz sonuçları tablo üzerinde 

göstererek defterimize not edelim.
• 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 y›llar›na

ait takvimlerin flubat aylar›n› karfl›laflt›ral›m.
Ne gözlemliyorsunuz?

Eski uygarlıklar yaflamlarını
düzene sokmak için Dünya’nın
bu hareketlerinden faydalanırdı.
Takvimler günü, ayı ve yılı takip
etmek için düzenlenmekteydi.
Tatiller ve önemli günlerin
belirlenmesi, tohum ekimi ve
hasat zamanının planlanması için
kullanılmaktaydı.
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Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam dönüfl için geçen süreye ne diyoruz?

Dünya, Günefl etrafında bir tam turunu ne kadar sürede tamamlar?

Günefl

Dünya
Ay

23 24 25 26 27 28

1
2  3  4  5  6  7  8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29

3
4  5  6  7  8  9  10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

1 2

27 28 29

6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

1  2  3  4  5

Zaman› ölçmenin kendi
hayatınızdaki önemini 
örneklerle açıklayınız.



Ceyda 2000 yılında do¤mufltur.
2000 yılının artık yıl oldu¤u
bilindi¤ine göre içinde
bulundu¤umuz yıla kadar
Ceyda’nın hangi artık yılları
gördü¤ünü belirleyelim.

Ceyda, 4 yılda bir artık yıl olufltu¤undan 2000, 2004 ve 2008 artık yıllarını görmüfltür.

Yeni aldı¤ı kaza¤ı eve getirdi¤inde defolu oldu¤unu fark
eden ablam çok üzüldü. Fakat annem üzülmemesi gerekti¤ini,
Tüketici Hakları Yasası’na göre 15 gün içerisinde iade hakkının
oldu¤unu söyledi.

Kaza¤ı 19 Ekim günü alan ablamın hangi tarihe kadar kaza¤ı
iade edebilece¤ini bulalım.

Kasım ayının 2. gününe kadar kaza¤ı iade edebilir.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 .....3 4

Ekim Kasım

1. gün
15. gün

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014..... .....

Dünya, Günefl etrafındaki bir tam turunu 365 gün 6 saatte
tamamlar. Hesaplamalarda ise 1 yıl 365 gün olarak kabul
edilir. 365 gün 6 saatten artan saatler 4 yılda bir 24 saat
yani 1 gün eder. Bu bir gün, 4 yılda bir flubat ayına eklenir.
Böylece, 28 gün süren flubat ayı 4 yılda bir 29 gün sürer.
fiubat ayının 29 gün oldu¤u bu yıla “artık yıl” denir.
Dolayısıyla artık yıllar 366 gündür.
•1 yılda 12 ay vardır.
•1 yılda 52 hafta vardır.
•1 yılda 365 gün vardır.

Do¤aya atılan bir cam flifle 4000 yıl, plastik
1000 yıl, sakız 5 yıl, teneke kutu 10 ile 100 yıl
yok olmadan kalabilmektedir.
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Günümüze kadar çeflitli uygarl›klar
taraf›ndan kullanılan takvim çeflitlerini ve
zaman ölçme araçlarını arafltırınız.

2. gün



Çözelim Ö¤renelim

2024 2027 2036
2025 2028 2034 2037
2026 2035 20382029

2030
2031
2032

2033

1) Babam, taksitleri her ayın 15’inde
ödenmek üzere 18 ay taksitle bir
otomobil satın aldı.

Hayatınızda unutamadı¤ınız olayları ve
tarihlerini belirleyerek tarihlerine göre
sırayla defterinize yazınız.

2) Yandaki takvime göre afla¤›daki sorular› 
cevaplay›n›z.

a) Her y›l may›s ay›n›n 2. pazar günü Anneler Günü
olarak kutland›¤›na göre 2011 y›l›nda Anneler 
Günü hangi tarihte kutlanm›flt›r.

b) Mayıs ayında kaç hafta, kaç gün vardır?
c) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve

Spor Bayramı haftan›n hangi günü kutlanm›fltır?
ç) Mayıs ayından sonraki ay, hangi günle bafllar?

3) Afla¤ıdaki soruları cevaplay›n›z.
a) 2 yılda kaç gün vardır? b) 156 hafta kaç yıldır?

c) 400 gün kaç yıl kaç gündür? ç) 48 ay kaç yıldır?

4) 2016 yılı artık yıl oldu¤una göre afla¤ıda verilen yıllardan artık yıl olanları iflaretleyiniz.
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Herhangi bir yılın ocak ayında 5 pazartesi, 5
salı, 5 çarflamba günü vardır. O yılın 2 fiubat
tarihi hangi güne denk gelir?

a) Otomobilin taksidi kaç yıl sürer?
b) ‹lk taksidi 15 Aralıkta ödedi¤ine göre son taksidini hangi ayda ödeyecektir?

ÇK 25-26

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 2216
24 25 26 27 28 2923
3130



BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Tabloda 4E flubesi ö¤rencilerinin matematik
dersi 1. yazılı de¤erlendirme sınavından
aldıkları notlar görülmektedir.

1

Karıflık olarak çözümlenmifl sayıları yazınız ve okuyunuz.2

Okunuflları verilen sayıları rakamla yazınız.
a) Yedi yüz iki bin kırk altı
b) Üç yüz altmıfl altı bin iki yüz sekiz

3

Grafikte, bir ma¤azanın bir ayda sattı¤ı oyuncakların isimleri ve sat›fl say›lar›
verilmifltir. Grafikten faydalanarak soruları cevaplayınız.

4

Okul, yaz tatiline girdikten sonra 27 Haziranda babaannemlerin yanına köye
gittim. 45 gün kaldım ve eve döndüm. Eve döndü¤ümde tarih hangi ayın
kaçınc› günü olur?

5

A) 7 A¤ustos B) 13 Mayıs C) 7 Temmuz D) 11 A¤ustos

a) En büyük do¤al say› b) En küçük do¤al say›
c) 4000’den küçük en büyük do¤al say› ç) En küçük tek, do¤al sayı.
d) 1500’den büyük en küçük do¤al say›

a) Defterinize tabloya uygun grafik çiziniz.
b) Çizdi¤iniz grafi¤i yorumlayınız.
c) 2 kifli raporlu oldu¤undan sınava katılmadı¤ına göre sınıf mevcudunun kaç 

kifli oldu¤unu hesaplay›n›z.

10

Oyuncak Çeflidi

Adet

Bebek

Yapboz

Araba

Uçak

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Tablo: Matematik Yazılı Notları

ALDI⁄I NOT

K‹fi‹ SAYISI

5 4 3 2 1

3 6 7 10 4

a) En çok satılan oyuncak hangisidir?
b) Araba, yapbozdan kaç adet fazla satılmıfltır?
c) Satılan bebek sayısı uçak sayısından kaç tane fazladır?

1, 4, 0, 7 rakamlarını kullanarak afla¤›da verilen dört basamaklı say›lar› yaz›n›z.6

1932 yılının flubat ayında 29 gün vardır. Buna göre;7
a) 1932 yılı kaç gündür?
b) 1932 yılını takip eden hangi yılda flubat ayı 29 gün olacaktır?

Bir yıl süre ile ‹ngilizce çalıflmaya karar verdim. 38 hafta 3 günden sonra
çalıflmaya ara verdim. Kaç gün daha çalıflırsam bir yıl çalıflmıfl olurum?

8

a) 2000 + 5 + 900 000 + 40 + 300
b) 8 on binlik + 4 yüz binlik + 7 birlik + 2 binlik + 3 onluk
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Do¤al Say›larla Dört ‹fllem Yapal›m
Art›ral›m, Eksiltelim

Aylık 1300 TL geliri olan bir
ailenin aylık giderleri yandaki
sütun grafi¤inde verilmifltir.
Bu ailenin ay sonunda elinde
ne kadar para kaldı¤ını
hesaplamak istiyoruz.

     Bunun için hangi ifllemleri
     kullanabiliriz?
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Grafik: Aylık Giderler

•Onluk taban bloklar›
•Kalem •Defter

Toplama ‹fllemi Yap›yoruz

• Befler kiflilik gruplar
oluflturalım.

• Onluk taban bloklarıyla
tablodaki gibi “1369”
ve “1620” sayılarını
modelleyelim.

• Binlikleri, yüzlükleri,
onlukları ve birlikleri
bir araya getirelim.

• Son durumda her 
basamakta kaç binlik, 
kaç yüzlük, kaç onluk 
ve kaç birlik oldu¤unu 
belirleyelim.

Etkinlik

Binlikler Yüzlükler Onluklar Birlikler

1369

1620

1369
1620
2989

+

Basamaklarda dokuzdan fazla olan blok var mı?
Bu iki sayının toplamı kaçtır? Bu ifllemi nasıl yaptı¤ınızı defterinize yazarak açıklayınız.
“2369” ve “3675” sayılarının toplama ifllemini onluk taban bloklarıyla
modelleyiniz.
Modelleme yaparken ne gibi zorluklar yafladı¤ınızı açıklayınız.



Atatürk Haftası’nda Anıtkabir’i cumartesi günü 1863, pazar günü ise 2145 ö¤renci
ziyaret etmifltir. ‹ki gün boyunca Anıtkabir’i toplam kaç ö¤rencinin ziyaret etti¤ini sayıları
modelleyerek bulalım.

Binlikler Yüzlükler Onluklar Birlikler

1863

2145

  1
1863
2145
    08

+

    1
1863
2145
  008

+

‹ki günde toplam 4008 ö¤renci Anıtkabir’i ziyaret etmifltir.

Bir fındık üreticisi, bahçesinden ilk yıl 3274 kg, ikinci yıl 2968 kg, üçüncü yıl ise 2789
kg ürün almıfltır. Üç yılda toplam kaç kg ürün aldı¤ını bulalım.

3274 + 2968 + 2789 ifllemini yapalım.

111
1863
2145
4008

+

3274
2968
2789

1

2
3274
2968
2789

31

2
3274
2968
2789
0 31

2
3274
2968
2789
9031

Afla¤ıdaki sayıların toplanma sırasının de¤iflmesinin sonucu de¤ifltirip de¤ifltirmedi¤ini
kontrol ediniz.

2968
2789
3274 2968 + 2789 + 3274 =

4 birlik + 8 birlik + 9 birlik
= 21 birlik = 2 onluk + 1 birlik

2 onluk + 7 onluk + 6 onluk
+ 8 onluk = 23 onluk
 = 2 yüzlük + 3 onluk

2 yüzlük + 2 yüzlük
+ 9 yüzlük + 7 yüzlük
= 20 yüzlük = 2 binlik

2 binlik + 3 binlik
+ 2 binlik + 2 binlik
= 9 binlik
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•Onluk taban bloklar›
•Defter •Kalem

Ç›karma ‹fllemi Yap›yoruz

• 3 - 5 kiflilik gruplar oluflturalım.
• Afla¤ıdaki gibi onluk taban bloklarıyla “1473” sayısını modelleyelim.

Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

1 4 7
5

3
8

“1473” sayısının onlar basama¤ından bir onluk bozdu¤umuzda sayımızın  onlar
ve birler basama¤ında nasıl bir de¤ifliklik olur?

• 1843 - 762 çıkarma ifllemini onluk taban bloklarıyla modelleyelim.

‹fllemi yaparken onluk veya yüzlük bozmaya ihtiyaç olup olmadı¤ını açıklayınız.

‹fllemi defterimizde yukarıdaki tabloda oldu¤u gibi tablo fleklinde gösteriniz.

Onluk, yüzlük ve binlik bozmaya
neden ihtiyaç duydu¤umuzu grup
arkadafllarınızla tartıflınız.

   Alt alta toplama veya çıkarma
ifllemi yaparken aynı basamaktaki

rakamlar alt alta yaz›lmal›d›r.
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Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

1 4 6
5
1

13
  8
  51 4

• “1473” sayısından “58” sayısını modeller 
yardımıyla nasıl ayırabilece¤imizi tartıflalım.

• Birliklerin yetmemesi durumunda
onlukları nasıl kullanabilece¤imizi
tartıflalım.



A flehri ile B flehri arasındaki uzaklık 1124 km’dir. A flehrinden hareket eden bir otobüsün
137 km yol aldıktan sonra geriye kaç kilometre yolu kaldı¤ını bulalım. Bunun için
1124’den 137’yi çıkaralım.

Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

1 1
1

2
3

4
7

Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

1 1
1

1
2
3

14
  4
  7
  7

Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

1
0
1
1

11
  1
  2
  3
  8

14
  4
  7
  7

Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

0
1

10
  0
  1
  1
9

11
  1
  2
  3
  8

14
  4
  7
  7

Binler b. Yüzler b. Onlar b. Birler b.

0
1

0

10
  0
  1
  1
9

11
  1
  2
  3
  8

14
  4
  7
  7

1124
137

0987

eksilen
ç›kan
kalan
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A flehri B flehri

1124 km
137 km ?

A B



2113 - 1987 iflleminin ara aflamaları afla¤ıda verilmifltir.

2  1  1  3
1  9  8  7

6

0 13
2  1  1  3
1  9  8  7

2  6

0 130
10

2  1  1  3
1  9  8  7

6

0 130
10

1
10

21

2  1  1  3
1  9  8  7

6

0 130
1010

1

210

Her bir aflamada ne yapıldı¤ını söyleyebilir misiniz?

Bu ifllemde onluk, yüzlük ve binlik bozma yapılmıfl mıdır? Nasıl yapıldı¤ını açıklayınız?

Çözelim Ö¤renelim

1) 263 + 1048 + 3709 ifllemini yapınız. Toplananların yerini de¤ifltirerek
sayıları tekrar toplayınız. Sonuç de¤iflti mi?

2) Limandan 632 yolcusuyla yola çıkan bir gemiden ilk molada yolcuların
58 tanesi indikten sonra, 167 yolcu binmifltir. Son durumda gemide
kaç yolcu vardır?

3) Bir resim sergisinin açılıflı için iki kiflilik 437, tek kiflilik 865 tane
davetiye basılmıfltır. Sergiye en çok kaç kifli gelmesi beklenir?

4) Afla¤ıdaki toplama ve ç›karma ifllemlerini yaparak sonuçların› altlarına yazınız.

a) 3782
489

594
265

4153

6457
349

8008
1002

4921
769

6342
5675

9633
0679

b) c) ç) d) e) f)

5) Türkiye’de bazı nehirler ülkemiz 
sınırları içerisinde do¤arak komflu 
ülkelerden geçip denize 
dökülmektedir. Yandaki tabloda bu 
nehirler ile ilgili bilgiler verilmifltir. 
Tablodaki eksik bilgileri tamamlayınız.

Nehir ismi Ülke içindeki
uzunluk

Ülke d›fl›ndaki
uzunluk

Toplam
uzunluk

Aras

Çoruh

F›rat

Dicle

548 km

1263 km

523 km

431 km

537 km

1059 km

841 km

1900 km

6) Afla¤ıdaki ifllemlerde basamaklarda verilmeyen rakamları bulunuz.

a) 1 9 5 4
2 1
4 1 3 8

2 6 5

3 1 8
5 7

b) 1 k 8 6
3 0 0 0

9 n m
s 0 0 7

c) 6  5
3 6  4
3 0 3 4

ç)

5 6 0 3

1 2 5 5

d) k 0 0 5
  8 m 8
1 n 1 p

e)
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Problem Çözelim ve Kural›m

1) Bir sporcu, her gün bir kenar uzunlu¤u
220 m olan kare fleklindeki bir arsanın
etrafında 3000 m kofluyor. Arsanın
etrafında üç tur atan sporcunun
3000 m’yi tamamlaması için kaç
metre daha koflması gerekti¤ini 
bulunuz.

- Sporcu 3000 m koflacaktır.
- Kofltu¤u yer kare fleklindedir.
- Karenin bir kenarının uzunlu¤u

220 m’dir.
- 3 tur kofluyor.

Bu verilere dayanarak sporcunun
   kofltu¤u mesafeyi 3000 m’ye
   tamamlaması için daha ne kadar

koflması gerekti¤ini bulaca¤ız.

Problemi Anlayalım

Plan Yapal›m

220 m

1 tur 2 tur 3 tur

- Sporcunun, arsanın etrafında bir tur attı¤ında kaç
metre kofltu¤unu bulalım.

- 3 tur attı¤ında kofltu¤u mesafeyi bulalım.
- Son olarak 3000 m’lik mesafeden, kofltu¤u mesafeyi

çıkaralım.

Arsanın çevre uzunlu¤u: 220 m + 220 m + 220 m + 220 m = 880 m
Sporcunun 3 tur sonunda kofltu¤u mesafe: 880 m + 880 m + 880 m = 2640 m

3000 m - 2640 m = 360 m

Plan› Uygulayal›m

Sporcunun 3000 metreyi tamamlaması için koflması
gereken mesafe

Sporcu 360 m daha koflmalıdır.

- Yaptı¤ımız ifllemin do¤rulu¤unu kontrol edelim.

2640
360

3000

Sporcunun 3 turda kofltu¤u mesafe
Sporcunun 3 turdan sonra koflaca¤ı mesafe

Kontrol Edelim
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2) 5 kiflilik sincap ailesi kıfla hazırlık için mefle
palamudu toplamaya çıkıyor. Afla¤ıdaki tabloda her
bir sincabın toplamıfl oldu¤u mefle palamudu sayısı
verilmifltir. Sincap ailesinin toplamıfl oldu¤u mefle
palamutlarının toplam sayısını kısa yoldan bulmak
için yöntem gelifltiriniz.

Ailenin topladı¤ı mefle palamudu sayılarını büyükten küçü¤e do¤ru sıralayalım:
22 21 20 19 18
Sonra aynı sayıları küçükten büyü¤e do¤ru yazıp sıralayalım. Sonra bunları alt alta
yazarak toplayalım.
18 19 20 21 22

22
18

21
19

20
20

19
21

18
22

40 40 40 40 40

18 19 21 22

40

40

40 + 40 + 20 = 100
mefle palamudu toplanmıfltır.

Tablo: Toplanan mefle palamutlarının sayısı

221. Sincap

212. Sincap

203. Sincap

194. Sincap

185. Sincap

Mefle Palamutlarının SayısıSincaplar

Tablodaki veriler ardıflık do¤al sayılar
fleklindedir. Bu sayıları kısa yoldan toplamak için bir yol bulmamız isteniyor.

Problemi Anlayalım

Plan Yapal›m

Plan› Uygulayal›m

Kontrol Edelim
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5 tane 40      5 x 40 = 200 eder.
Fakat biz toplanan mefle palamudu sayılarını iki defa yazdı¤ımızdan iki yüzü ikiye
bölmeliyiz:
200 ÷ 2 = 100 mefle palamudu toplanmıfltır.

20



Ev

Kütüphane

Market

Okul

Spor salonu

95
0 

m

1250 m

1150 m

750 m

Afla¤›daki resmi inceleyelim. Resimde verilenleri kullanarak bir problem kuralım.3.

4.

Siz de bu verileri kullanarak farklı bir problem kurunuz.

Mefle
a¤acı

1000 yıl
yaflıyor.

Ihlamur
a¤acı

1000 yıl
yaflıyor.

Kay›n
a¤acı
800 yıl
yaflıyor.

Elma
a¤acı
300 yıl
yaflıyor.

Zeytin
a¤acı
400 yıl
yaflıyor.

Armut
a¤acı
300 yıl
yaflıyor.

Afla¤›da verilen bilgileri kullanarak toplama ve ç›karma ifllemi gerektiren bir problem
kurunuz.
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Ali, pazartesi günü okuldan sonra arafltırma yapmak
için kütüphaneye gitti ve aynı yolla evine döndü. Ertesi
gün ise okuldan sonra okul basketbol takımının maçını
seyretmek için spor salonuna gitti ve maçtan sonra
yine aynı yolla evine döndü.
a) Ali iki gün içinde kaç metre yol yürümüfltür?
b) Ali salı günü pazartesi gününden kaç metre daha
fazla yol yürümüfltür?

Örnek Problem:
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Bir ilkö¤retim okulundaki okul - aile birli¤inin bir dönemlik aylara göre gelir ve giderleri
yukar›daki grafikte verilmifltir. Buna göre;
a) Her ayın gelir ve giderlerini karflılafltırarak her ay ne kadar para kalaca¤ını bulunuz.
b) Okul - aile birli¤i acil olarak yukarıda fiyatları belirtilen yazıcı ve faks cihazlarını 
almak istiyor. Biriken parayla en erken hangi ay alabilir?
c) Ocak ayında biriken parayla hangi cihazı alabilir?
(‹fllemleri yaparken hesap makinas› kullanabilirsiniz.)

5. Un fabrikasından ekmek fabrikasına 12 000 kg un taflınmak isteniyor. En ucuz taflıma
için yük kapasiteleri ve taflıma ücretleri verilen üç kamyondan;
a) Sadece bir kamyon ile taflıma yapılırsa hangisini seçersiniz?
b) ‹ki kamyon ile taflıma yapılırsa hangi araçları kaçar sefer kullanırdınız?
c) Üç kamyonu da kullanırsanız hangi kamyona kaç sefer yaptırırdınız?

6. Bir derginin ara yapraklarından birisi çıkarılmıfltır. Çıkan yapra¤ın 
sayfa numaralar› yanda verilmifltir. Bu dergi kaç sayfadır?

7.

106 TL 675 TL 884 TL 300 TL
Faks makinesi Projeksiyon cihazı Bilgisayar Lazer yazıcı
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1500 kg
bir seferi 50 TL

3000 kg
bir seferi 100 TL

4000 kg
bir seferi 120 TL

12 000 kg
un çuval›

4 9Un fabrikasından ekmek
fabrikasına 1200 kg’ın
taflınmak isteniyor. En ucuz
taflıma için yük kapasiteleri
ve taflıma ücretleri verilen üç
kamyondan:
Bir kamyon ile taflıma
yapılırsa hangisini seçersiniz?
‹ki kamyon ile taflıma yapılırsa
hangi araçları kaçar sefer
kullanırdınız?
Üç kamyonu da kullanırsanız
hangi kamyona kaç sefer
yaptırırdınız?

Un fabrikasından ekmek
fabrikasına 1200 kg’ın
taflınmak isteniyor. En ucuz
taflıma için yük kapasiteleri
ve taflıma ücretleri verilen
üç kamyondan:
Bir kamyon ile taflıma
yapılırsa hangisini
seçersiniz?
‹ki kamyon ile taflıma
yapılırsa hangi araçları
kaçar sefer kullanırdınız?
Üç kamyonu da

150

250

350

450

75

125

175

225

00
50 25
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Bir markette satıfl müdürü sabah doldurulan raflardaki ürünleri saymak istiyor.
Ürünleri kolaylıkla sayması için ona nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Katlanarak Artal›m

•Onluk taban bloklar›

Çarpma ‹fllemini Modelleyelim

• 3 x 25 ifllemini
yandaki gibi modelleyiniz.

• 6 x 43, 8 x 71 ifllemlerini de
aynı flekilde modelleyiniz.

• 12x15 ifllemini önce 15 sayısını onluk taban bloklarıyla oluflturalım.
• 12 tane 15 sayısını afla¤›daki gibi modelleyelim.
• Yan yana gelen onluklardan yüzlük, yan yana gelen her sütundaki birliklerden

onluk oluflturalım.
• 12x15’in 10x10, 5x10, 2x10, 2x5 ifllemlerinden olufltu¤unu flekildeki gibi 

gösterelim.

Çarpma ve toplama ifllemleri arasındaki iliflkiyi açıklayınız.

10x1, 10x10, 10x100 ifllemlerini onluk taban bloklarıyla modelleyiniz.

100x1, 100x10, 1000x1 ifllemlerini modelleyiniz.

10, 100 ve 1000 ile çarpma ifllemi yapmanın çarpılan sayılara etkisini tartıflınız.
30x8, 40x12, 200x6, 300x11, 2000x15 ifllemlerinin nasıl yapılabilece¤i hakkında
arkadafllarınızla tartıflınız.
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Siz de 23x14’ü defterinize yukarıdaki gibi modelleyerek çarpma ifllemini
yapınız.

25

3



1

x10

10

a) b) 10

x10

100

c) 100

x10

1000

a)10 x 13

10x10

10

13

c) 24 x 35

4x30 4x5

b) 20 x 11

11

20

Yüzler b. Onlar b. Birler b.

1 2
1
2
8
7
0
7

7
4
8
0
0
0
8

x

2
3

+

4x7
4x20
10x7

10x20

Yüzler b. Onlar b. Birler b.

2
1
0
7
7

7
4
8
0
8

1
2
3

+

1. Ad›m 2. Ad›m 3. Ad›m

27
14

108
x

27
14

108
270

x

27
14

108
270
308

x

+

4x27

10x27

Binler
b.

Yüzler
b.

Onlar
b.

1

4
2

0
6

0
3
3

0
4

0
7

x

3
3

4x8
4x0

4x100
30x8

+

Birler
b.

8
4
2
0
0
0
0
0
2

30x0
30x100

14 x 27 ifllemini basamak tablosu yardımıyla yapalım.

108 x 34 ifllemini basamak tablosu yardımıyla yapalım. ‹kinci
toplananlardaki

birler basama¤ında
her zaman “0”

oldu¤undan çarpma
iflleminde gösterilmez.

108
34

432

3672
324

27
14

108

378
27

1

4
2
6

0
3
3
4
7

x

3
3

+

8
4
2
0
2

Binler
b.

Yüzler
b.

Onlar
b.

Birler
b.
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x

Afla¤ıdaki çarpma ifllemlerini ve modellerini inceleyelim.

Afla¤ıdaki çarpma ifllemlerini ve modellerini inceleyelim.

10x3 20x1
20x10

20x5



Bir sayıyı 10, 100 ve
1000 ile çarptı¤ımızda

sırasıyla rakamlar bir, iki ve
üç basamak sola kayar. Kayan

basamaklar›n yerine ise 0 yaz›l›r.

•Birim küpler

Çarpanlar›n Yeri De¤iflirse

• 4’er kiflilik gruplar oluflturalım.
• Birim küpleri kullanarak afla¤ıdaki flekilleri oluflturalım

ve her flekil için kaç küp
kullandı¤ımızı çarpma
ifllemi yaparak bulalım.

•  Çarpma iflleminde sayıların yerleri
de¤ifltirilirse sonuç de¤iflir mi?

Üç farklı koli kullanılarak istiflenmifl bardakların sayılarını
ayrı ayrı çarpma ifllemi yaparak bulalım.

5 tane 2 t
an

e 5 x 2 = 10 5 
ta

ne

2 tane

2 x 5 = 10

(2x5)x3= (3x5)x2=.....

• Birim küplerle yandaki flekilleri
oluflturalım. Kaç küp kullandı¤ımızı
bulalım.

Üç çarpanlı çarpma iflleminde
sayıların çarpılma sırasının

de¤iflmesi sonucu de¤ifltirmez.

YbnObn Bn Y O B Y O B Y O B

346 3460 34600

x 100

x10x10
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Y O B Y O B Y O B Y O B

52 520 5200 52000x10 x10 x10

x 1000

x 100

Afla¤ıdaki abaküslerde modellenen 10, 100 ve 1000 ile çarpma ifllemlerini inceleyelim.

(2x3)x5=.....

(6 x 8) x 12 = 576

12
 ta

ne

8 tane
6 tane

(6 x 12) x 8 = 576

8 
ta

ne

12 tane

6 tane

(8 x 12) x 6 = 576

8 tane

12 tane

6 
ta

ne

YbnObn Bn YbnObn Bn

YbnObn Bn YbnObn Bn YbnObn Bn YbnObn Bn



Çözelim Ö¤renelim

• (27 x 36) x 12a)
• 27 x ( 36 x 12)
• (27 x 12) x 36

• (103 x 5) x 7b)

• (103 x 7) x 5
• 103 x (5 x 7)

a) 36 x 40
ç) 43 x 600
f) 41 x 3000

b) 71 x 50
d) 124 x 300
g) 54 x 4000

c) 548 x 80
e) 513 x 900
h) 271 x 2000

a) 4
6

b) 40
6

c) 400
6

ç) 4000
6

a) b) c)
2

7 2 0

1 5 1 2 0
1 4 0

3 0

1) Ahmet her gün düzenli olarak 18 sayfa kitap okumaktadır. Ahmet 125 
gün sonra kaç sayfa kitap okumufl olur?

2) Afla¤ıda verilen çarpma ifllemlerini yapınız.

a) b)753
28x

337
108x

c) 2106
41x

ç) 1053
32x

3) Yanda, 19 Mayıs ‹lkö¤retim Okulu 4A sınıfının 
krokisi verilmifltir. ‹ki farklı çarpma ifllemi yaparak
sınıf mevcudunu bulunuz.

4) Afla¤ıdaki çarpma ifllemlerini yaparak sonuçlarını karflılafltırınız.

5) Bir süt fabrikasının kamyonu bir seferde, her kolide 800 fliflenin oldu¤u 16 koli 
sütü taflıyabiliyor. Kamyonun tek seferde kaç flifle süt taflıyabilece¤ini bulunuz.

6) Afla¤›da verilen çarpma ifllemlerini k›sa yoldan yap›n›z.

7) Afla¤›daki ifllemleri yaparak oluflan örüntüyü aç›klay›n›z.

8) Afla¤›da verilen çarpma ifllemlerinde bofl b›rak›lan kutulara uygun rakamlar› yaz›n›z.

x
2 1 5

  
1 5 0 5

7 9 5 5
+

x

+

124

48

1488
1  4

1

+

x

59

6 4 5

ÇK 32-34



Eflit Paylafl›m

Mehmet, arkadafllarını
bahçelerinde yetiflen meyvelerden
ikram etmek için eve davet etmiflti.
Meyveleri tabaklara eflit paylafltırması için nasıl bir yol
izlenmelidir? Mehmet’e yardımcı olabilir misiniz?

Eflit Da¤›tal›m

Etkinlik

• 5 Arkadafl 685 tane bilyeyi kendi aralar›nda eflit olarak paylaflmak 
istiyorlar. Bunun için 685 sayısını onluk taban bloklarını kullanarak 5’e bölelim. 

• Onluk taban bloklarını kullanarak 685 sayısını modelleyelim.
• 685 sayısında bulunan yüzlükleri 5 kutuya eflit olarak paylafltıral›m.

Yüzlük arttı mı?
• Yüzlük arttıysa artan yüzlü¤ü onlu¤a çevirelim. Kaç onluk oldu?
• Onlukları 5 kutuya eflit olarak paylafltıral›m.

Onluk arttı mı?
• Onluk arttıysa artan onlukları birli¤e çevirelim.

Kaç birlik oldu?
• Birlikleri 5 kutuya eflit olarak paylafltıral›m.

Birlik arttı mı?
Her kutuda kaç yüzlük, kaç onluk ve kaç birlik oldu? Oluflan sayıyı okuyunuz.
Bölme ifllemini yaparak sonucu bulunuz.
Oluflan sayı ile bölme ifllemi sonucunu karflılafltırınız.
Etkinli¤in adımlarını kullanarak 721 sayısının yüzlük, onluk ve birliklerini 7 kutuya
eflit olarak paylafltırınız.
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•Onluk taban bloklar›
•5 adet kutu



Okulumuzda “Deprem Gerçe¤i ve Korunma Yolları” adlı bir konferans
düzenlenecektir. Konferansın yapılaca¤ı salona, davetliler için 476
tane sandalye dizilmesi gerekmektedir. Salondaki masalar yandaki
gibi üç bölüm hâlinde düzenlendi¤inde her bölümde eflit sayıda kaç
sandalye olaca¤ını bulalım.

SALON

476 3
YOB

4 tane yüzlü¤ü üç gruba ayırdı¤ımızda her gruba bir yüzlük düfler. Bu durumda 
bölümümüzdeki sayının üç basamaklı olaca¤ını tahmin edebiliriz.

Artan 1 yüzlü¤ü 10 onluk olarak bozdu¤umuzda 7 onlukla beraber 17 onluk eder.

17 tane onlu¤u üç gruba ayırdı¤ımızda her gruba 5 onluk düfler.

Artan 2 onlu¤u birlik olarak bozdu¤umuzda 6 birlikle beraber 26 birlik eder.

26 tane birli¤i üç gruba ayırdı¤ımızda her gruba 8 birlik düfler.

Her bölümde 158 sandalye olur. 2 sandalye artar.

1

476 3
YOB3

1

Artan
1 yüzlük
7 onluk 6 birlik var.

1

476 3
YOB3

17

Artan
17 onluk 6 birlik var.

1

476 3
YOB3

17

Artan
2 onluk 6 birlik var.5

15
02

1

476 3
YOB3

17
Artan
26 birlik var.5

15
026

1

476 3
YOB3

17 5
15
026
24
02

8
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•Onluk taban bloklar›

Gruplayarak Bölelim

Etkinlik

• 48 kg olan bir kasa elma 6 kg’lik kutulara doldurulmak
isteniyor. Buna göre kaç kutuya ihtiyac›m›z olaca¤›n›
bulal›m.

•  48 sayısını 10’luk taban bloklar›yla modelleyelim.

4 onluk ve 8 birlikten oluflan 48 say›s›n› 6 birlikten
oluflan gruplara nas›l ay›rabilirsiniz?

• 4 onlu¤u birlik olarak modelleyelim.

Oluflan birlikleri 6’l› gruplara ay›ral›m. Kaç tane 6’l› grup olufltu?

Buldu¤umuz grup say›s› ile 48 kg elman›n 6 parças›ndan birinin
kg say›s›n›n eflit oldu¤unu farkettiniz mi?

448 sayısını onluk taban bloklarıyla gruplayarak 3’e bölelim.

448 3

YOB
3
1

1

14
12

2

448 3

YOB
3
1

1 4

14
12

28
27

448 3

YOB
3
1

1 4 9

1
812 sayısını onluk taban bloklarıyla gruplayarak 4’e bölelim.

812 4

YOB
8
0

2

812 4

YOB
8
01

2 0

812 4

YOB
8
012

2 0 3

12
0
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•Abaküs

Kayan Basamaklar

Etkinlik

Bölme ifllemi sonucunda basamaklardaki farklı renkteki boncuklar nasıl yer
de¤ifltirdi?

• 2. flekildeki gibi 63000 sayısını modelleyerek sırasıyla 10, 100 ve 1000’e bölelim.

• 1. flekilde oldu¤u gibi 42700 sayısını abaküste modelleyerek
önce 10’a, sonra 100’e bölelim.

Bölme ifllemi sonucunda basamaklar arasında nasıl bir de¤ifliklik oldu?

10, 100 ve 1000’e kısa yoldan bölme yapmak için daha pratik bir yöntem
bulabilir misiniz? Açıklayınız.

67500÷10 = 6750 3000 ÷100 = 30 405000 ÷1000 = 405

573 4

YOB
1

a)

Bölüm 3 basamakl›d›r.

573 5

YOB
1

b)

Bölüm 3 basamakl›d›r.

573 6

YOB
0 9

c)

Bölüm 2 basamakl›d›r.

YbnObn Bn Y O B Y O B Y O B

42700 4270 427

1. fiekil

 ÷ 100

Bölen, bölünenin soldan ilk
basama¤›ndan büyük ya da ona
eflit ise bölümün basamak say›s›
ile bölenin basamak say›s› eflit
olur. Bölen, bölünenin soldan ilk
basama¤›ndan küçük ise bölümün
basamak say›s› bölenin basamak
say›s›ndan bir eksiktir.
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Afla¤ıdaki bölme ifllemlerinde bölümün kaç basamaklı oldu¤unu bulalım.

Afla¤ıdaki bölme ifllemlerini inceleyelim.

Y O B Y O B Y O B Y O B

63000 6300 630 63

 ÷ 1000
 ÷ 100

2. fiekil

 ÷10 ÷10 ÷10

YbnObn Bn YbnObn Bn

YbnObn Bn YbnObn Bn YbnObn Bn YbnObn Bn

 ÷10  ÷10



Çözelim Ö¤renelim

1) Afla¤›da iki farklı yöntem kullanılarak bir bölme ifllemi onluk taban 
bloklar›yla modellenmifltir. Her aflamada ifllemin nas›l yap›ld›¤›n› 
aç›klayarak defterinize yaz›n›z.

a)  423 ÷ 7 b)  832 ÷ 6 c)  703 ÷ 7

a) Her iki yöntem aras›nda nas›l bir fark görüyorsunuz?

b) Afla¤ıdaki sorular›n çözümü yap›l›rken yukar›daki modellemelerden hangisi 
kullan›l›r?
“547 kiflilik bir okulda dört kiflilik gruplar oluflacakt›r. Kaç tane grup oluflur?”
“547 tane cevizi dört kifliye eflit olarak paylaflt›rmak istiyoruz. Her bir kifliye 
kaç ceviz düfler?”

ç)  666 ÷ 8

808 8a) 396 36b) 840 12c)

a)  600 ÷ 100 b)  470 ÷ 10 c)  38000 ÷ 1000 ç)  1400 ÷ 100

55000 ÷ 1000 5500 ÷ 100 ? 55 ÷ 1

2) Afla¤›da verilen bölme ifllemlerinde bölümün kaç basamakl› oldu¤unu 
bölme ifllemi yapmadan bulunuz.

3) Afla¤›daki bölme ifllemlerini yap›n›z. ‹fllemlerin do¤rulu¤unu kontrol ediniz.

4) Afla¤›da verilen bölme ifllemlerini k›sa yoldan yap›n›z.

5) Afla¤›da verilen örüntüdeki kurala göre soru iflaretli yere hangi bölme ifllemi 
getirilmelidir?
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I. Yöntem

II. Yöntem
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Afla¤›da verilen toplama ve çıkarma ifllemlerini yap›n›z.1

Çeflitli kutlama törenleri düzenleyen bir flirketin deposunda 6530 adet balon var.
Bunlardan 2890’› sar›, kalan› ise k›rm›z› renktedir. Bir do¤um günü kutlamasında
kullan›lmak üzere flirketten 3800 k›rm›z› balon isteniyor. fiirket bu iste¤i karflılayabilir
mi? Açıklayınız.

2

“Güçsüzler ve Kimsesizlere Yard›m Vakf›” ad›na düzenlenen yard›m gecesi için
225 tane bilet bas›lm›flt›. Tanesi 4 TL olan biletlerden 48 tanesi sat›lamad›. Elde
edilen paran›n 163 TL’si de gece için harcand›. Vakfa ne kadar para kalm›flt›r?

3

Dörder kiflilik tak›mlar hâlinde koflulan 4 x 400 m erkekler bayrak yar›fl›nda, 3.
koflucu bayra¤› 4. koflucuya verdi¤inde 1200 m koflulmufltur. Son yar›flç› kaç
metre koflacakt›r?

4

5

Bir kütüphanede bulunan ayn› büyüklükteki 756 kitap raflara yerlefltirilecektir.
Rafa ayn› ebattaki kitaplardan 12 tane yerlefltirilebildi¤ine göre kaç tane raf
gereklidir?

7

Bir tavuk çiftli¤inde bir günde elde edilen 615 yumurta, içine 15 yumurta alan
kolilere yerlefltiriliyor. Bütün yumurtalar› yerlefltirmek için kaç koli gereklidir?

8

2043
816

a) 3942
1086

6904
2376

7008
389

Verilen çarpma ve bölme ifllemlerini yap›n›z.

a) 362 x 8
ç) 460 ÷ 4

b) 48 x 63
d) 805 ÷ 5

c) 217 x 19
e) 276 ÷ 12

b) c) ç)

Afla¤›da verilen çarpma ve bölme ifllemlerini k›sa yoldan yap›n›z.6

a) 127 x 800 ç) 81 x 9000b) 243 x 30

d) 5000 ÷ 1000

c) 3025 x 10

e) 4020 ÷ 10 f) 3600 ÷ 100

Oyuncakç› Cevat amca y›l sonunda deposundaki oyuncaklar› sayd›. 275 adet
otomobil, 148 adet bebek, 1023 adet top ve 816 adet uçurtma oldu¤unu gördü.
Bu verileri kullanarak bir problem kurunuz.

9

Afla¤›daki ifllemlerde bofl b›rak›lan kutulara gelecek say›lar› bulunuz.10

a) 1056 ÷  = 11 b)   ÷ 19 = 25 c) 4200 ÷ 40 = 
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g) 3400 ÷ 10



Afla¤›da verilen say› grubunda say›lar aras›na +, -, ÷, x, = sembollerini örnekte
oldu¤u gibi uygun bir flekilde yerlefltiriniz.

2, 3, 7, 25, 75 say›lar›n› en fazla bir defa kullanarak dört ifllem yard›m›yla 550
say›s›n› elde edebilir misiniz (Süre : 2 dakika)?

L, R, A, fi, M, E harflerini en fazla bir defa kullanarak en çok kaç harfli anlaml›
bir kelime yazabilirsiniz (Bir harf ekleme hakk›n›z var.)?

Örnek: MEfiALE

Bulmaca
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3 6 18 13 2 3 36 6 2 3

8

1

18

53

12

18

30

6 14 7 8 56 10 36 5

3 24 27 28 7 20 25 72 15

6 3 5 8 18 2 6 2 16

2 9 2 80 9 4 12 5 1

7 4 16 4 64 8 72 6 30

4 11 36 20 4 3 6 60 4

32 44 76 9 4 9 12 10 15

8 45 15 3 4 6 24 36 60

+ + + =

÷

=

+

=

=

x

Bir Kelime, Bir ‹fllemYar›flma
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Yukar›daki grafikte Türkiye’nin komflu oldu¤u ülkelerle aras›ndaki s›n›rların
uzunluklar› verilmifltir. Buna göre;

a) Komflu ülkelerle aram›zda toplam kaç kilometre s›n›r uzunlu¤u vard›r?
b) Hangi ülke ile sınırımız en uzundur?
c) Hangi ülke ile sınırımız en kısadır?
ç) Grafikteki uzunluklar› büyükten küçü¤e do¤ru s›ralay›n›z.
d) Yunanistan’la olan s›n›r uzunlu¤u ile Bulgaristan’la olan s›n›r uzunlu¤u fark›

kaç kilometredir?
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Grafik: Türkiye’nin Kara S›n›r Uzunluklar›

ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RMES‹

1

2

3

4

Tabloda, Bo¤az Köprüsü’nden belirli bir tarihte bir
saatlik sürede geçen araç çeflitleri ve say›lar› verilmifltir.
Köprü geçifllerinde otobüs ve kamyonlardan 7 TL,
otomobillerden 3 TL, motosikletlerden de 2 TL
al›nmaktad›r. Her araç çeflidinden al›nan tutarlar›
gösteren sütun grafi¤ini oluflturunuz. Grafi¤i ve
eksenleri isimlendiriniz.

Afla¤›daki say›lar›n okunufllar›n› yaz›n›z.
a) 4073 b) 56 929 c) 301 694 ç) 505 125

Afla¤›da okunufllar› verilen say›lar› rakamla yaz›n›z.

a) ‹ki bin üç yüz on üç b) K›rk sekiz bin seksen bir

c) Alt› yüz alt› bin alt› yüz alt› ç) Yedi yüz elli bin bir

Araç Türü

Otobüs

Kamyon

Otomobil

Motosiklet

Say›

100

350

300

120
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5 Defterinize “476 802” say›s›n›n basamaklar›, bölükleri ve basamak de¤erlerini
gösteren bir tablo çizerek say›y› çözümleyiniz.

6 Yak›n çevrenizdeki bir büyü¤ünüzle aran›zdaki yafl fark›n› y›l, ay ve gün olarak
hesaplay›n›z.

7 Afla¤›da verilen bölme ifllemlerini k›sa yoldan yap›n›z.

a) 7200 ÷ 10  b) 602 000 ÷ 100 c) 530 000 ÷ 1000

8 Bir okul servisi, bir günde 37 km yol gitmektedir. Okul mart ay›nda 23 gün, nisan
ay›nda ise 21 gün aç›kt›. Servis bu iki ayda  toplam kaç kilometre yol gitmifltir?

9 Afla¤›da verilen çarpma ifllemlerini k›sa yoldan yap›n›z.

a) 8 x 70    b) 93 x 300    c) 781 x 200  ç) 39 x 60    d) 243 x 500 e) 903 x 800

10 Bölme ifllemlerini yapmadan bölümün kaç basamakl› olaca¤›n› tahmin ediniz.

 a) 703 ÷ 8 b) 84 ÷ 12 c) 643 ÷ 6 ç) 801 ÷ 3

11 2994 kg portakal›n 2196 kg’› toptan sat›ld›ktan sonra geriye kalanlar 14 kg’l›k
kasalara eflit olarak paylaflt›r›l›yor. Kaç adet kasaya ihtiyaç vard›r?

12 Bir havaalan›na inen 4 uça¤›n birincisinde 203, ikincisinde 178, üçüncüsünde 276,
dördüncüsünde de 147 yolcu vard›r. Yolcular 41 kiflilik otobüslerle flehir merkezine
götürülecektir. Kaç otobüse ihtiyaç vard›r?

13 Afla¤ıdaki bilgileri kullanarak bir
problem kurup çözünüz.

Bir tavuk çiftli¤inde 256 tavuk vard›r
ve bir tavuk günde sadece bir kez
yumurtlayabilir.

ÇK 38-40



ÖLÇÜP TARTALIM,
GERÇEKLERE
ULAfiALIM

•Ton
•Miligram
•Ard›fl›k •Mililitre
•Olas› •Muhtemel



• S›n›fta satıcı rolünü oynaması için iki kifli seçelim.
• Müflteri rolünü oynamaları için dört kiflilik bir grup ve 

zabıta rolünü oynamaları için dört kiflilik baflka bir grup
oluflturalım.

• Müflteriler satıcılar›n tezgahtaki ürünlerinden satın almak
istediklerini belirtirler.

• Zab›ta grubuna da tartma ifllemlerinin do¤rulu¤unu 
kontrol ettirelim.

Tartal›m

Etkinlik

Nesneleri Tartal›m

Tartal›m ve Ölçelim
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Farkl› g›da maddelerini niçin farkl›
birimlerle tartarak satın aldık?
Bir kamyon dolusu patatesi nas›l
tartabilirsiniz ve bunu hangi birimle
ifade edersiniz?
Hap fleklindeki ilaçlar›n miktar› hangi
birimle ifade edilir?

1 Kg250g

? ?

•Patates •So¤an
•Mevsim meyveleri
•Kuruyemifl
•Çerez paketleri
•Eflit kollu terazi
•g ve kg a¤›rl›klar

? ?



Çözelim Ö¤renelim
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1) 5 kg flekerin kaç gram oldu¤unu hesaplayal›m.
5 kg = 5 x 1000 kg = 5000 g

35 g = 35 x 1000 mg
= 35 000 mg

2) 3250 g unun kaç kilogram oldu¤unu belirtelim.
3250 g = 3000 g + 250  g = 3 kg 250 g

  1 kilogram = 1000 gram
1 kg = 1000 g

1 ton = 1000 kilogram
1 t = 1000 kg

1 gram = 1000 miligram
1 g = 1000 mg

3) 7 t kömürün kaç kilogram oldu¤unu hesaplayal›m.
7 t = 7 x 1000 kg = 7000 kg

4) 2800 kg kum tafl›yan kamyonun kaç
ton ve kaç kilogram kum tafl›m›fl 
oldu¤unu bulalım.
2800 kg = 2000 kg + 800 kg

= 2 t 800 kg

Tonun günlük hayatta en çok kullan›ld›¤› yerleri
araflt›r›n›z. Arafltırma sonuçlarınızı defterinize
yaz›n›z.

5) 67000 mg olan difl macununun
kaç gram oldu¤unu bulal›m.
67000 mg = 67 g Ayn› büyüklükte ve ayn› renkte olan 7 topun bir

tanesi di¤erlerinden daha a¤›rd›r.
Eflit kollu terazi ile en fazla üç tartma ifllemi yaparak
a¤›r topu bulabilir misiniz?

1) Afla¤›daki dönüflümleri yap›n›z.
a) 5450 kg = ......... t ......... kg
b) 3 t = ......... kg

c) 3250 g = ......... kg ......... g
ç) 2 g 830 mg = ......... mg

2) 4000 kg olan bir filin kaç ton oldu¤unu bulunuz.

6) 35 g gümüflün kaç mg oldu¤unu 
bulal›m.

Yaflayan en büyük hayvan mavi balinad›r.
Milyonlarca y›l önce soyu tükenen
dinazorlardan bile daha büyüktür.
Bu balinalar›n 30 metreden daha
uzun 130 tonluk örneklerine rastlanm›flt›r.

ÇK 42
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Yukar›daki foto¤raflarda görünen
sürahi, fincan, çay barda¤› ve kafl›ktaki
sular›n miktar›n› hangi ölçü birimini
kullanarak daha do¤ru ölçebilirsiniz?

S›v›lar› Ölçelim

• 5'er kiflilik gruplar olufltural›m.
• Bir litrelik sürahiyi su barda¤› kullanarak doldural›m. 
• Her barda¤› sürahiye boflaltt›¤›m›zda sürahideki su 

seviyesini keçeli kalemle iflaretleyelim.

•1 litrelik sürahi
•fi›r›nga (i¤nesiz)
•Su barda¤› •Çay barda¤›
•Keçeli kalem
•Fincan •Çay kafl›¤›
•Tatl› kafl›¤› •Su
•50 mL, 100mL’lik beher

Litreden Mililitreye

Etkinlik

1 litre = 1000 mililitre
1 L = 1000 mL

Küçük miktarlar› ölçmek
için mililitre, büyük miktarlar›
ölçmek için litre
kullan›l›r.

Sürahi kaç su barda¤› su ile doldu?
Bir bardak su, 1 litrelik sürahinin kaçta kaç›n›
doldurmufltur?

• Ayn› ifllemi çay barda¤› ile yapalım.

Bir litre suyu bin birime böldü¤ümüzü düflünürsek
her bir çizgi için ne kadar suya ihtiyaç duyar›z.
1 L, 1000 mL oldu¤una göre bir su barda¤› su kaç
mililitredir?

• Elimizdeki fl›r›ngan›n kaç mililitre s›v› ölçtü¤ünü bulal›m.
• Bir çay kafl›¤› ve bir tatl› kafl›¤› suyun kaç mililitre 

oldu¤unu fl›r›nga ile ölçerek bulal›m.
• Bir çay barda¤› ve bir fincan›n ne kadar su ald›¤›n› 

bulmak için 50 mL ve 100 mL’lik beherleri kullanal›m.
1 litrenin kaç yar›m litre ve kaç çeyrek litreye karfl›l›k geldi¤ini bulunuz.



3 L
= 3000 mL

4 L 500 mL
= 4500 mL

1000 mL = 1 L

1L

2L

3L
4L

5L

1L
2L

3L
4L

5L

200mL
400mL

600mL
800mL

1L
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Afla¤›daki dönüflümleri inceleyiniz

a) 7 L = 7000 mL

b) 2000 mL = 2 L

c) 4500 mL = 4000 mL + 500 mL
= 4 L 500 mL

ç) 8 L 400 mL = 8000 mL + 400 mL
= 8400 mL

d) 1900 mL = 1000 mL + 900 mL
= 1 L 900 mL

e) 2 L 75 mL = 2000 mL + 75 mL
= 2075 mL

1 L = 2 x 500 mL
1 L = 5 x 200 mL

1 L = 10 x 100 mL

1) 1 L’lik sütün 500 mL, 250 mL, 200mL, 100 mL’lik paketler hâlinde sat›ld›¤›nda kaçar
paket yapt›¤›n› bulal›m.

2)

3)

Bir çay kafl›¤› yaklafl›k 1 mL,
bir tatl› kafl›¤› yaklafl›k 5 mL,
bir su barda¤› yaklafl›k 200 mL su al›r.

Yak›n çevrenizdeki eczaneye veya sa¤l›k
oca¤›na giderek s›v› ilaçlar›n hangi birimle
nas›l ölçüldü¤ünü araflt›r›n›z.

1 L

500 mL

50
0 

m
L

200 mL

200 mL

200 mL

200 mL

100 mL

200 mL

200 mL

200 mL

200 mL

1 L = 4 x 250 mL

200 mL

200 mL

200 mL

25
0 

m
L

200 mL

200 mL

200 mL

200 mL

20
0 

m
L

10
0 

m
L

Afla¤›daki dönüflümleri
inceleyiniz.



Çözelim Ö¤renelim
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• Bir k›sm›na tahminlerimizi, 
di¤er k›sm›na ölçme 
sonuçlar›n› yazaca¤›m›z
iki k›s›mdan oluflan
bir tabloyu defterimize
çizelim.

• Çeflitli büyüklükteki
cezveler •Kepçe,
•Yemek kafl›¤›
•Kase
•fi›r›nga (i¤nesiz)

Tahmin Edelim Ölçelim

Etkinlik

• Yemek kafl›¤›ndaki s›v›y› fl›r›nga yard›m› ile ölçerek ölçme sonucunu bulal›m.
• Bir fincan› kaç yemek kafl›¤› suyla dolduraca¤›m›z› tahmin edelim.
• Fincana yemek kafl›¤› yard›m›yla su koyarak fincan›n kaç mililitre su ald›¤›n› 

bulal›m.
Çeflitli büyüklükteki cezvelerin kaç fincan su alaca¤›n› önce tahmin ediniz
sonra gerçek ölçülerini de bularak tabloyu doldurunuz.
Kâse ve kepçenin kaç mililitre su ald›¤›n› tahmin ederek ölçme sonuçlar›yla
karfl›laflt›r›n›z.

1) Noktal› yerlere >, < ve = iflaretlerinden uygun olanlar› yerlefltiriniz.
a) 1 L ...... 1 mL

b) 1 L ...... 900 mL

c) 1 L ...... 1000 mL

ç) 2 L ...... 4000 mL

a) Bir kafl›k flurup
b) Bir bardak meyve suyu

c) Yüzme havuzundaki su
ç) Araba deposundaki benzin

2) Afla¤›da belirtilen miktardaki s›v›lar›n litre veya mililitreden 
hangisiyle ölçülebilece¤ini söyleyiniz.

3) Afla¤›daki dönüfltürme ifllemlerinde noktal› yerleri doldurunuz.
a) 2700 mL = ........ L ........ mL
b) 3 L 500 mL = ........ mL

c) 36000 mL = ........ L
ç) 4L 200 mL = ........ mL

4) Bir tencere çorban›n miktar› hakk›nda afla¤›daki tahminlerin hangisi en
uygun olur?

A) 1 mL B) 500 L C) 5 mL D) 3L

Tahmin Ölçme Sonucu
Yemek Kaflı¤ı

Fincan
Cezve
Kepçe

• Bir yemek kafl›¤›n›n ne kadar miktarda s›v› alaca¤›nı tahmin edelim  (Tahmin
ederken çay kafl›¤›n›n ya da tatl› kafl›¤›n›n ald›¤› s›v› miktar›ndan yararlanabiliriz.).

ÇK 43-44
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K›rtasiyede 15 mL’si 120 Kr, 20 mL’si 140 Kr, 35 mL’si 350 Kr, 50 mL’si 450 Kr olan
tutkallardan en ucuz olan› bulunacakt›r. Daha sonra 110 mL’lik tutkal› en ucuz nas›l
alaca¤›m›z bulunacakt›r.

Hangi tutkal›n daha ucuz oldu¤unu bulmak için 
tutkallar›n 1 mL’sinin fiyat›n› buluruz. Birim fiyat›n› 
bulmak için bölme ifllemi yapar›z. 110 mL’lik tutkal› 
alabilmek için birim fiyat› en ucuz olan tutkallar› seçeriz.

Tutkallar›n 1 mL fiyatlar›n› hesaplayal›m.
120 ÷ 15 = 8 Kr
140 ÷ 20 = 7 Kr
350 ÷ 35 = 10 Kr
450 ÷ 50 = 9 Kr

20 mL’si 140 Kr olan
tutkal daha ucuzdur.

15 mL

1 mL = ?

En ucuz 110 mL’lik tutkal için birim fiyat› en düflük olanlar› seçeriz.

20 mL 20 mL 20 mL 20 mL 15 mL 15 mL+ + + + + = 110 mL

4 x 140 = 560 Kr
2 x 120 = 240 Kr

560 + 240 = 800 Kr

6 tane 6 x 20 = 120 mL tutkal eder. 110 mL’lik tutkala ihtiyac›m›z oldu¤u
için fazla gelir.

2 tane 350 x 2 = 700 Kr

4 tane 140 x 4 = 560 Kr

700 Kr + 560 Kr = 1260 Kr eder.

2 kutu 35 mL, 4 kutu 20 mL 1260 Kr pahal› olaca¤›ndan 800 Kr’luk seçenek tercih edilir.

Problem Çözelim ve Kural›m

Problemi Anlayal›m

Plan Yapal›m

Plan› Uygulayal›m

Kontrol Edelim

1) Bir k›rtasiyedeki ayn› kalitedeki tutkallar›n
miktar ve fiyatlar› yanda verilmifltir.
110 mL’lik tutkala ihtiyac›m›z vard›r. 
Hangi miktarda tutkallardan kaçar 
adet al›rsak daha az para öderiz?

2 kutu 35 mL, 4 kutu 20 mL 1260 Kr pahal› olaca¤›ndan 800 Kr’luk seçenek tercih edilir.

120 Kr 140 Kr 350 Kr 450 Kr

35
mL

50
mL20

mL15
mL

1 mL = 8 Kr

20
mL

20
mL

20
mL

20
mL 15

mL
15
mL

20
mL

35
mL

20
mL



30 kg’l›k torbalar hâlinde toplam 12 ton kömür vard›r. Kamyon 4800 kg yük
tafl›yabilmektedir. Kamyon iki sefer kömür tafl›d›ktan sonra geriye kaç torba
kömür kald›¤›n› bulmam›z gerekmektedir.
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Bir torba kömür 30 kg ise geriye kalan 2400 kg kömürün kaç
torba olaca¤›n› bulal›m.

12 t = 12000 kg

Uygun bir flekil çizerek problemi çözelim.

4800 kg 4800 + 4800 = 9600 kg
tafl›nm›flt›r.

2. sefer

Toplam kömür miktar›: 12 t = 12000 kg

Geriye kalan kömür miktar›: 12000 - 9600 = 2400 kg

Geriye kalan torba say›s›: 2400 ÷ 30 = 80

Bir kamyonun tafl›yaca¤› torba say›s›: 4800 ÷ 30 = 160,

Torba say›s›: 12 000 ÷ 30 = 400 olur.

‹ki seferde tafl›nan torba say›s›: 2 x 160 = 320,

Geriye kalan torba say›s›: 400 - 320 = 80 olur.

Problemi Anlayal›m

Plan Yapal›m

4800 kg

Kontrol Edelim

KÖMÜR
30 kg

KÖMÜR
30 kg

1. sefer

2) Bir depodan tamam› 12 ton olan kömür torbalar› tafl›nacakt›r. Torbalar›n bir tanesi
30 kg’d›r. Kamyon bir seferde 4800 kg yük tafl›yabilmektedir. Kamyon taflıyaca¤ı azami
yükle iki sefer tafl›ma yapt›ktan sonra depodakaç torba kömür kalmıflt›r?
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3) ‹rem, arkadafllar›na kar›fl›k meyve suyu hazırlayacak. Evde 330 mL viflne, 850 mL
fleftali suyu var. Bu bilgilerden yararlanarak bir problem kural›m.

Siz de bu verileri kullanarak farkl› bir problem kurunuz.

Siz de bu verileri kullanarak farkl› bir problem kurunuz.

4) Resimdeki bilgileri kullanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

5) Bir madencilik flirketi, Türkiye’den Kazakistan’a 
götürece¤i maden cevherini demir yolu kullanarak
nakledecektir. Yük vagonlar›n›n her biri 18 ton yük
alabilmekte ve flirketin 250 t maden cevheri teslim
etmesi gerekmektedir. Bu bilgilerden yararlanarak
bir problem kural›m.

Bir madencilik flirketi, Türkiye’den Kazakistan’a götürece¤i maden cevherini demir
yolu üzerinden nakledecektir. Yük vagonlar›ndan her biri 18 ton yük alabilmektedir.
Trenin 7 tane vagonu oldu¤una göre 250 ton kömürü kaç seferde tafl›r?

Örnek Problem

‹rem evdeki 330 mL viflne ve 850 mL fleftali suyunu bir sürahiye doldurup kar›flt›rd›.
Bu kar›fl›m› 5 arkadafl›na eflit olarak paylaflt›rd›. Her bir arkadafl›na kaç mililitre meyve
suyu düflmüfltür?

Örnek Problem

Bu araba 1 L benzinle
15 km yol alabiliyor.

1 L benzin
3 TL’dir.
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Malzeme listesini;
10 kiflilik, 8 kiflilik ve 1
kiflilik olacak flekilde
yeniden düzenleyiniz.

7) Afla¤›da güllaç tatl›s›n›n malzeme listesi verilmifltir.
Güllaç (5 kiflilik)

• 10 tane güllaç yufkas›
• 2 L 500 mL süt
• 750 g toz fleker
• 20 g flekerli vanilin
• 150 g ceviz
• 5 kafl›k nar tanesi

Litre, s›v› ölçü birimi olarak ilk kez 1793 y›l›nda aç›kland› ve kullan›lmaya baflland›. 1901’de
3. Uluslararas› Ölçüler Konferans›’nda 1 kg saf suyun 1 litre olmas› karfl›laflt›r›ld›.

1 kg saf su = 1 L
1  g  saf su = 1 mL

6) Resimdeki verileri kullanarak bir problem kurunuz.

8) Limandan ayr›lacak olan bir gemide 12 kamyonet vard›. Tafl›tlardan her biri
2 t 250 kg oldu¤una göre bu tafl›tlar toplam kaç tondur?

30 Kr40 Kr

1 TL

2 TL

2 TL 50 Kr

50 Kr

ÇK 45-46
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BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Afla¤›da bofl b›rak›lan yerleri gerekli dönüflümleri yaparak doldurunuz.1

Afla¤›da bofl b›rak›lan yerleri gerekli dönüflümleri yaparak doldurunuz.2

Bir serçe bir seferde ........... su içebilir.3

Yukar›da verilen kaplar›n kaç litre s›v› alabilece¤ini 8 litrelik tencereye göre
tahmin ederek noktal› yerlere yaz›n›z. Aldı¤ı sıvı miktarını bildi¤iniz bir
tencereyi kullanarak evinizdeki di¤er tencere veya kapların kaç litre sıvı
alaca¤ını tahmin ediniz. Daha sonra tahmininizi deneyerek kontrol ediniz.

4

Bir hasta 125 mL’lik bir flurubu günde 3 kaflık kullanmak zorundad›r. fiurubu
her defas›nda 5 mL ölçekli kafl›kla ald›¤›na göre;

5

a) 4300 mL = ......... L ......... mL

b) 2740 mL = ......... L ......... mL

c) 10250 mL = ......... L ......... mL
ç) 1075 mL = ......... L ......... mL

d) 3 L 290 mL = ......... mL

e)

f)
g) 20 L 150 mL = ......... mL

12 L   4 mL = ......... mL

5 L 550 mL = ......... mL

a) 2 kg 470 g = ......... g
b) 8 g 65 mg = ......... mg
c) 2870 g = ......... kg ......... g
ç) 7 t 150 kg = ......... kg

d) 12219 g = ......... kg ......... g

e)

f)
g) 20500 kg = ......... t ......... kg

40 kg 73 g = ......... g

7805 mg = ......... g ......... mg

A) 700 mL B) 70 mL C) 7 mL

a) Bir günde kaç mililitre flurup içer?

b) fiurup kaç günde biter?

1. ifllem : 120 g x 5 = 600 g

2. ifllem : 700 g + 600g = 1300 g = 1 kg 300 g

8 litre

Afla¤›da verilen ifllemleri kullanarak bir problem kurunuz.6

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

D) 7 L



Zihinden Toplayal›m ve Ç›karal›m

Zihinden ‹fllemler Yapal›m

180 TL 600 TL 400 TL

175 TL 215 TL 500 TL

2. s›n›fa giden Merve ve 4. s›n›fa giden Selim kardefller, yaz tatilinde birer bisiklet
almak için harçl›klar›ndan toplam 350 TL biriktirdiler. Anne ve babalar› da çocuklar›na
yardım etmek için biriktirdikleri kadar üzerine para eklediler. Çocuklar, paralar›yla hangi
iki bisikleti alabileceklerini hesaplamak istiyorlardı. Bunun için hesap makinesi, kâ¤›t
ve kalem olmadan, fiyatlar› zihinden toplamaya çal›flt›lar.

Toplam paralar›na göre yukar›daki bisikletlerden hangi ikisini alabilirler? Tart›fl›n›z.

80

• Afla¤›daki tabloyu toplama ifllemi yaparak doldural›m.

• Afla¤›da verilen say› örüntülerini yüzer yüzer sayarak olufltural›m.
a) 100, 200, 300, ..... , 1500
b) 325, 425, ..... , 1325

ç) 1540, 1640, ..... , 2540
d) 1837, 1937, ..... , 2837

c) 4500, 4600, ..... , 5500

Zihinden Toplayal›m

• Afla¤›da verilen ifllemleri zihinden yapal›m. Her birini nas›l yapt›¤›m›z› aç›klayal›m.
a)  547 + 100    ,   825 + 100    ,    952 + 100
b) 1200 + 100   ,  1200 + 400   ,   1200 + 700
c) 1248 + 100   ,  1248 + 400   ,   1248 + 700

1100100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

314

2100

3215

414

4015

3000

e) 7748, 7848. ..... , 8648

100 ve 100’ün katlar›n› içeren toplama ifllemlerini zihinden nas›l yapabilece¤inizi
aç›klay›n›z.
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58
34
?

(Onluklar› topla, birlikleri ekle.)

58 = 50 + 8
34 = 30 + 4

50 + 30 = 80  (Onluklar›n toplam›)
    8 + 4 = 12 (Birliklerin toplam›)
80 + 12 = 92  (Onluk ve birliklerin toplam›)

1. Yöntem

58
34
?

(Büyük say›ya küçük say›n›n önce onluklar›n›
sonra birliklerini ekle.)

2. Yöntem

34 = 30 + 4
58 + 30 = 88

88 + 4 = 92

58
34
?

(Say›lardan birini onlu¤a tamamla.)4. Yöntem

  58 + 2 = 60    (2 ekledik.)
60 + 34 = 94
   94 - 2 = 92    (2 ç›kard›k.)

58
34
?

(Bir say›n›n birli¤inden al›p di¤er say›n›n birli¤ini
onlu¤a tamamla.)

3. Yöntem

58 + 2 = 60
60 + 32 = 92

34’ten 2 birlik ald›k. (34 - 2 = 32)

1) Afla¤›daki toplama ifllemi zihinden yap›l›rken kullan›lan farkl› yöntemleri inceleyelim.
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2) Afla¤›daki toplama ifllemi zihinden yap›l›rken kullan›lan yöntemi inceleyelim.

458
500

?
400 + 500 = 900 (Yüzlüklerin toplam›)

458 = 400 + 58

900 + 58 = 958 (Yüzlüklerin toplam›na onluk
     ve birlikleri ekleyelim.)

1745
800
?

800 = 300 + 500
1745 = 1700 + 45

1700 + 800 = 1700 + (300 + 500)

= (1700 + 300) + 500
= 2000 + 500
= 2500

2500 + 45 = 2545

a) 547 - 100
b) 840 - 100
c) 748 - 100

3) Afla¤›daki toplama ifllemi zihinden yap›l›rken kullan›lan yöntemi inceleyelim.

• Afla¤›da verilen say› örüntülerini yüzer yüzer geriye do¤ru sayarak tamamlayal›m.
Zihinden Ç›karma

a) 900, 800, 700, ..... ,  100
b) 825, 725, ..... , 25

c) 750, 650, ..... , 50
ç) 947, 847, ..... , 47

• Afla¤›daki tabloyu ç›karma ifllemi yaparak doldural›m.

100 200 300 400 500 600 700 800 900

900

930

958

800 700

• Afla¤›da verilen ifllemleri zihinden yapal›m. Her birini nas›l yapt›¤›m›z› defterimize
kısaca yazarak aç›klayal›m.

f) 952 - 100
g) 980 - 700
h) 943 - 700

ç) 825 - 100
d) 620 - 400
e) 805 - 400

(Binliklerle yüzlüklerin
toplam›)

(Binliklerle yüzlüklerin  toplam›na
onluklar› ekleyelim.)
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1) Can’›n 57 misketi vard›r. Arkadafl›n›n
hediye etti¤i misketlerle 83 misketi
olmufltur. Can’a hediye edilen misket
say›s›n› bulal›m.

1. yöntem: Onluklar› ekleyerek yaklafl, sonra birlikleri ekle.

2. yöntem: Birlikleri ekleyerek bir onluk olufltur, sonra onluklarla birlikleri topla.

20

6

57

77

83 57
77
83

20

6

26

30

4

57

83

87 57
87
83

30

4

26

(Büyük say›y› aflacak flekilde
onluklar› topla, sonra geri gel.)

20

3

57

80
83

60
3

57
60
80
83

3

20

3

26 23

57

83

60
3

57
60
83

3

23

26
+



Çözelim Ö¤renelim
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1. Yöntem:

2. Yöntem:

83
57

80 - 50      30
30 - 7      23

83
57
30

30
4

26

80 - 50 = 30 eder.
Birliklerin fark› da
4 oldu¤undan 4 ç›kart›l›r.
30 - 4 = 26 olur.

Önce onluklar›
sonra birlikleri ay›r.

83 - 57
83 - 50      33
33 - 7       26

83 - 57
83 - 60      23
23 + 3      26

Bir üst onlu¤a ç›k
sonra geri gel.

Uygun birli¤e
tamamla.

83 - 57
83 + 4     87
87 - 57      30
30 - 4       26

572
300

500 - 300 = 200
200 + 72 = 272

786
400

700 - 400 = 300
300 + 86 = 386

2) Hande, sahilden 83 tane deniz kabu¤u
toplad›. Tatilden döndü¤ünde 57 
tanesinin k›r›k oldu¤unu gördü.
Geriye kaç tane sa¤lam deniz 
kabu¤unun kald›¤›n› bulal›m.

1) Afla¤›da verilen toplama ifllemlerini zihinden yap›n›z. Yönteminizi 
defterinize yazarak aç›klay›n›z.
a) 79+48 b) 243+700 c) 2384+600 ç) 3752+500

a) 68-37 b) 78-42 c) 876-200 ç) 945-500

2) Afla¤›da verilen ç›karma ifllemlerini zihinden yap›n›z. Yönteminizi 
defterinize yazarak aç›klay›n›z.

3) Afla¤ıdaki çıkarma ifllemlerini zihinden yapalım.

Onluklardan onluk ç›kar,
sonra birlikleri ç›kar.

ÇK 47-48

23 + 3      26
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• fiekildeki say› do¤rusunu defterimize çizelim.

Say›lar› Yuvarlama

300 310 320 330 340 350

• 317, 312, 342, 304, 336, 331 say›lar›n› say› do¤rusunda belirtilen aral›klardan 
hangisine ait oldu¤unu belirleyerek iflaretleyelim.

‹flaretledi¤iniz say›lar say› do¤rusundaki hangi say›ya daha yak›nd›r?

4372, 4421, 4499, 4707, 4660 say›lar›n› say› do¤rusunda belirtilen aral›klardan
hangisine ait oldu¤unu belirleyelim. Kalemimizle iflaretleyelim.

Bu say›lar say› do¤rusundaki hangi say›ya daha yak›nd›r? Açıklayınız.

4300 4400 4500 4600 4700 4800

•Cetvel
•Kalem •Defter

Uygun Say›lara Yuvarlama

Etkinlik

Yaklafl›k olarak
6300 kg olur.

Toplam yük ne
kadar? 1127 kg

980 kg 980 kg

1127 kg 1090 kg 980 kg

• Afla¤›daki say› do¤rusunu defterimize çizelim.



Çözelim Ö¤renelim
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1) 5273 say›s› 5270 ile 5280 arasındad›r. 
Say› 5270’e daha yak›nd›r. 5273 say›s›n› 
en yak›n onlu¤a yuvarlarsak say› 5270 olur.

2) 1284 ve 1289 say›lar›n› en yak›n onlu¤a 
yuvarlayal›m.

1284          1280
1289          1290

3516          3500
3572          3600

5273 say›s› 5200 ile 5300 aral›¤›ndad›r. 
Say› 5300’e daha yak›nd›r. 5273 say›s›n›
en yak›n yüzlü¤e yuvarlarsak say› 5300
olur.

5100 5200 5300

5273

5260 5270 5280

5273

Bir say› en yak›n onlu¤a
yuvarlan›rken say›ya en yak›n
10’un kat› olan say› al›n›r.
Sonu 5 ile biten bir say› onlu¤a
yuvarlan›rken bir üst onlu¤a
tamamlan›r.

Bir say› en yak›n yüzlü¤e
yuvarlan›rken say›ya en yak›n
100’ün kat› olan say› al›n›r.
Sonu 50 ile biten say› yüzlü¤e
yuvarlan›rken ise bir üst
yüzlü¤e tamamlan›r.

1) Afla¤›da verilen say›lar›, s›ras›yla en yak›n onlu¤a ve en yak›n yüzlü¤e
yuvarlay›n›z. Buldu¤unuz sayıları defterinize yazınız.

a) 256 b) 1427 c) 2351 ç) 27903 d) 15347

2) En yak›n yüzlü¤e yuvarland›¤›nda 2400 eden 5 say› belirleyerek 
defterinize yaz›n›z.

3) 3516 ve 3572 say›lar›n› en yak›n yüzlü¤e 
yuvarlayal›m.

ÇK 49
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Dolu depo ile 600 km gidebilen bir araç 385 km
yol ald›ktan sonra resimdeki gibi üç yol ayr›m›na
geliyor. Arac›n yolda kalmamas› için hangi yoldan gitmesi
gerekti¤ini tahmin ediniz.

•Torba •Küçük
kesilmifl kâ¤›tlar
•Hesap makinesi

Az m›, Fazla m›?

• Befler kiflilik gruplar oluflturalım.
• 1’den 9’a kadar rakamlar›n yaz›ld›¤› küçük

ka¤›tları bir torbaya atalım.
• Gruptaki her bir ö¤renci, s›rayla üç ka¤›t çeksin. Çekti¤i rakamları kullanarak 

üç basamaklı iki sayı oluflturup defterine not alsın.
• Di¤er grup üyeleri oluflturulan iki say›n›n toplam›n›n 700’den az m›, fazla m› 

oldu¤unu 10 saniye içinde tahmin ederek karar versinler.
• Daha sonra oluflturulan iki say›n›n fark›n›n 300’den az m›, fazla m› oldu¤una 10

saniye içinde tahmin ederek karar versinler.
• Yapılan tahminlerin do¤rulu¤u hesap makinesiyle ifllem yapılarak kontrol edelim.
• Çekilen kâ¤›tları tekrar torbaya atarak ifllemleri tekrar yapalım.

Etkinlik

Tahmin yaparken hangi yola baflvurdu¤unuzu di¤er gruplarla paylaflınız.

‹fllem Sonucunu Tahmin Edelim

117 km

315 km

425 km



‹fllem sonucunun kesin olarak
gerekli olmad›¤› durumlarda

ve k›sa sürede ifllem yap›lmas›
gerekti¤inde tahmin edilir.
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1. Yöntem  (Say›lar›n binler basama¤›n› toplayarak toplam› tahmin edelim.)

Yerden 1573 m yükseklikte
uçan göçmen kufl
sürüsü karfl›lar›na ç›kan
da¤› aflmak için 1238 m daha
yükseldi. Da¤›n yüksekli¤ini
tahmin edelim.

1000+1000 = 2000 m
Uçtuklar› yükseklik : 1573 m              1000 m
Ç›kacaklar› yükseklik: 1238 m             1000 m
Da¤›n yüksekli¤i tahminen 2000 m’dir.

1500+1250 = 1750 mUçtuklar› yükseklik : 1573 m             1500 m
Ç›kacaklar› yükseklik: 1238 m           1250 m
Da¤›n yüksekli¤i tahminen 1750 m’dir.

Uçtuklar› yükseklik : 1573 m              1600 m
Ç›kacaklar› yükseklik: 1238 m             1200 m
Da¤›n yüksekli¤i tahminen 1800 m’dir.

1600+1200 = 1800 m

576 kg yük tafl›yabilen bir
asansörle 245 kg’l›k bir piyano
taflınıyor. Asansörün ne kadar
daha yük tafl›yabilce¤ini
tahmin edelim.

2. Yöntem  (Birler bölü¤ünde bulunan say›lar›, 250 ve katlar›ndan uygun olanlara 
yuvarlayarak toplam› tahmin edelim.)

3. Yöntem (Yükseklikleri belirtilen say›lar› en yak›n yüzlü¤e yuvarlayarak tahmin et.)



Çözelim Ö¤renelim
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576 kg          600 kg
245 kg          200 kg
Tahminen 400 kg daha yük tafl›nabilir. 600 - 200 = 400 kg

576 kg          580 kg
245 kg          250 kg
Tahminen 330 kg daha yük tafl›nabilir. 580 - 250 = 330 kg

1. Yöntem  (Say›lar› en yak›n yüzlü¤e yuvarlayarak ç›karma iflleminin sonucunu tahmin
edelim.)

2. Yöntem (Say›lar› en yak›n onlu¤a yuvarlayarak ç›karma iflleminin sonucunu tahmin
edelim.)

1) Afla¤ıdaki ifllemlerin sonuçlarını tahmin edip tahminlerinizi defterinize
yazınız. Daha sonra ifllemleri yaparak tahminlerinizin do¤rulu¤unu 
kontrol ediniz.

a) 2590 + 1208

d) 5413 + 2010

b) 3588 + 1122

e) 1790 + 6147

2) Bir inflaat firmas› bir bina inflaat›n› 981 gün içinde tamamlam›flt›r. Daha sonraki 
bir köprü inflaat›n› ise 1115 gün içinde tamamlad›¤›na göre firman›n bu iki ifl için
toplam kaç gün çal›flt›¤›n› tahmin ediniz.

3) Afla¤›daki ifllemlerin sonuçlar›n› tahmin ederek noktal› yerlere <, > sembollerinden
uygun olan› yaz›n›z.

a) 2956 + 1017 ..... 4500

c) 5148 + 712 ..... 6200

b) 3529 + 4199 ..... 7000

ç) 693 + 9108 ..... 9300

4) Nuray Ö¤retmen, 718 sayfal›k 
kitab›n 457 sayfas›n› okumufltur. 
Sizce geriye okuyaca¤› tahminî 
kaç sayfa kalm›flt›r?

c) 971 - 543
f) 813 - 488

ç) 748 - 205
g) 507 - 199

456
457
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•Sözlük •Defter
•Kalem

Olas›l›k Belirten Kelimeler
• Befler kiflilik gruplar oluflturalım.
• Yanda verilen kelimelerin anlam›n› sözlükten bulalım.

Kelimeleri ve anlamlar›n› defterimize yazal›m.
• Afla¤›daki durumlarla ilgili, yandaki kelimelerden uygun

olanlar› kullanarak anlaml› cümleler olufltural›m.
• Cümleleri defterimize yazal›m.
• Oluflturdu¤umuz cümlelerin duruma uygun olup 

olmad›¤›n› tart›flal›m.

Etkinlik
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Yukarı at›lan bir paran›n yaz› veya
tura gelmesi hakkında ne
söyleyebilirsiniz?

Kelimeler

•Olas›
•Olas› de¤il
•Kesin
•Kesin de¤il
•Muhtemel
•Mümkün
•‹mkâns›z
•Belirsiz
•fians› eflit
•fians› eflit de¤il

Durumlar
 ‹ki tak›m›n futbol maç›nda karfl›laflmas›
 Piyango biletine ikramiye ç›kmas›
 Yar›n havan›n ya¤murlu olmas›
 Bir filin uçmas›
 Bir madenî paran›n havaya at›lmas›
 Dil bilen ve bilmeyen iki kiflinin yurt d›fl› ile ticaret
yapan bir flirkete sat›fl sorumlusu olarak baflvurmas›
 Suya at›lan tafl›n batmas›

Afla¤ıdaki olas›l›k belirten kelimelerin kullanıldı¤ı cümleleri inceleyelim.
“Gece ve gündüzün eflit olmas› mümkündür.”
“Bir y›lda iki do¤um günü kutlaman imkâns›zd›r.”

Olas› m›, Kesin mi, ‹mkâns›z m›?

(Örnek cümle: Al›nan her piyango biletine ikramiye ç›kma flans› eflittir.)



Çözelim Ö¤renelim
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-Zar at›ld›¤›nda bir ile alt› aras›nda bir rakam›n gelmesi .........................
-Madenî para havaya at›ld›¤›nda tura gelmesi .........................
-Uzun süre su içmeden yaflamak .........................

Afla¤›daki noktal› yerlere “olas›, olas› de¤il, kesin, imkâns›z, belirsiz”
kelimelerinden uygun olanlar› yerlefltiriniz. Sonuçlarla karfl›laflt›r›n›z.

BÖLÜM DE⁄ERLEND‹RMES‹

Afla¤›daki ifllemleri zihinden yaparak sonuçları karflısına yazınız.1

a) 3427 + 1200 = .........
b) 4052 + 900 = .........

c) 682 - 400 = .........
ç) 756 - 600 = .........

d) 5417 + 4100 = .........
e) 504 - 200 = .........

100 300 500 700 200

3125

1917

5046

50 100 300 200 400

976

740

513

a) 4272 + 3620 = .........
b) 2014 + 1075 = .........

c) 928 - 147 = .........
ç) 7108 + 2098 = .........

d) 415 - 278 = .........
e) 608 - 397 = .........

En yak›n onlu¤a yuvarland›¤›nda 2740 ve en yak›n yüzlü¤e yuvarland›¤›nda
3800 olan ikifler say› yaz›n›z.

2

Afla¤›daki tablolar› zihinden ifllem yaparak doldurunuz.3

Afla¤›daki ifllemlerin sonucunu tahmin ederek sonucu karfl›s›na yaz›n›z.4

‹çinde olas›l›k belirten kelimeleri kullanarak üç tane cümle yaz›n›z.5

ÇK 51
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Origami
Afla¤›daki aflamalar› izleyerek katlamay› tamamlad›¤›m›zda güzel bir kutu elde
edece¤iz.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Kutuyu yaparken simetri do¤rular›ndan, köflegenlerden, dik aç›lardan hangi
aflamalarda nas›l yararland›¤›n›z› aç›klay›n›z.



ÜN‹TE DE⁄ERLEND‹RMES‹

A¤ırlık birimi olarak tonun kullan›ld›¤› yerlere üç tane örnek veriniz.1

a) 3580 kg = ......... t ......... kg
b) 2013 kg = ......... t ......... kg
c) 8 kg = ......... g
ç) 1 g 750 mg = ......... mg

d) 1370 g = ......... kg ......... g
e) 5 g = ......... mg
 f) 4085 mg = ......... g ......... mg
g) 2 kg 45 g = ......... g

a) 3600 mL = ......... L ......... mL
b) 1375 mL = ......... L ......... mL
c) 12 L = ......... mL
ç) 1 L 750 mL = ......... mL

d) 7000 mL = ......... L
e) 1 L = ......... x 200 mL
 f) 1 L = ......... x 100 mL
g) 2 L 320 mL = ......... mL

5

10

15

20

10 L

20 L

30 L

40 L

200 mL

400 mL

600 mL

800 mL

Afla¤›daki ölçüleri istenen birime çeviriniz.2

Afla¤›daki ölçüleri istenen birime çeviriniz.3

Afla¤›da farkl› büyüklüklerde kaplar verilmifltir. Kaplar›n içindeki s›v› miktar›n› tahmin
ediniz. Tahmininizi kapların altındaki boflluklara yazınız.

4

5

6

Kuruyemiflçiden 3 TL 50 Kr’a 550 g leblebi, 4 TL 45 Kr’a 200 g f›nd›k, 2 TL 75 Kr’a
150 g badem , 2 TL’ye 100 g f›st›k al›n›p kar›flt›r›lm›flt›r. Alınan kar›fl›k kuruyemiflin
kaç kilogram ve kaç lira oldu¤unu bulunuz.

7

Afla¤›daki verileri kullanarak en az iki farklı problem kurunuz.
“Bir markette 1 L süt 2 TL, 200 mL süt 60 Kr’tur.”

8
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................... ................... ...................

Pastaneci satmak için 10 L limonata haz›rlam›flt›r. Bir bardak limonatay› 1 TL’ den
satacakt›r. 1 bardak 200 mL limonata ald›¤›na göre limonatanın hepsini satt›¤›nda
eline kaç lira geçer?

Bir tatl› kafl›¤› yaklafl›k 5 mL, bir su barda¤› yaklafl›k 200 mL su ald›¤›na göre
afla¤›da verilen foto¤raflardaki kaplar›n ne kadar su ald›¤›n› tahmin ediniz.



a) Cumartesi günü lunaparka giden kifli
say›s›n› tahmin ediniz.

b) Pazar günü lunaparka giden kifli say›s›n›
tahmin ediniz.

c) Pazar günü ö¤leden önce ve cumartesi
günü ö¤leden önce giden kifli say›s› aras›ndaki fark› tahmin ediniz.

ç) Cumartesi ve pazar günü ö¤leden sonra giden toplam kifli say›s›n› tahmin ediniz.

(-)   200
(-)   900
(-)   500
(-)   100
(-)   300

GÜNLER

Cumartesi

Pazar

Ö¤leden
Önce

296

514

Ö¤leden
Sonra

1032

2115

Dört kiflilik bir ailenin bir günlük ekmek israf›n›n kaç gram oldu¤u hakkında tahminde
bulununuz. Buradan yola çıkarak ayl›k ekmek israf›n› içeren bir problem kurunuz.

9

1973

(+) 1000
(+)   300
(+)   100
(+) 1200
(+) 4300

985

..........

..........

..........

..........

..........

2973 ..........
..........
..........
..........
..........

785

a) Tavflan ile kaplumba¤a yar›flacaklard›r. Kaplumba¤an›n yar›fl› kazanmas› 
........................

b) Gökyüzü bulutlu ve flimflekler çak›yor. Ya¤mur ya¤mas› .........................
c) Tavuk yumurtas›ndan ördek ç›kmas› ......................... de¤ildir.
ç) Her gün antrenman yapan bir sporcunun kofluyu kazanma ......................... 

çal›flmayan sporcuya göre daha yüksektir.

Afla¤›daki ifllemleri örneklere uygun olarak zihinden yap›n›z.10

En yak›n yüzlü¤e yuvarland›¤›nda 3700 olan üç tane say› bulunuz.11

En yak›n onlu¤a yuvarland›¤›nda 950 olan üç tane say› bulunuz.12

Haftasonu bir lunapark› gezen kifli say›s› afla¤›daki tabloda verilmifltir. Sorular›
tabloya göre cevaplay›n›z.

13

Afla¤›daki cümlelerde bofl b›rak›lan yerlere olas›l›k ile ilgili uygun kelimeler yaz›nız.14

94

“Olas›, olas› de¤il, imkâns›z, flans› eflit, flans› eflit de¤il, belirsiz” kelimelerinin
kullan›ld›¤› birer cümle yaz›n›z.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................

15

a) b)
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Takvim Olufltural›m

Etkinlik

25

Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

OCAK
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

.............
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

.............
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

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

Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

.............
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

.............
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

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

Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

.............
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

.............
Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

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

Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

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

Pazartesi
Salı
Çarflamba
Perflembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

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

01 Ocak 2013 tarihi, Salı gününe denk geldi¤ine göre yukar›daki takvim..........
örne¤ini 2013 y›l›na göre doldurarak oluflturunuz.
Oluflturdu¤unuz takvime göre;
a) 30 gün olan aylar› yaz›n›z.
...........................................................................................................................
b) 31 gün olan aylar› yaz›n›z.
.........................................................................................................................................
c) Takviminiz, art›k y›la ait bir takvim midir? Aç›klay›n›z.
.........................................................................................................................................
ç) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› hangi gün kutlanacakt›r?
........................................................................................................................................
d) Okullar her y›l eylül ay›n›n ikinci pazartesi günü aç›l›r. Oluflturdu¤unuz takvime

göre okullar eylül ay›n›n kaç›nda aç›lacakt›r?
...................................................................................................................................
e) fiubat ay›n›n son günü hangi gündür?
.....................................................................................................................................
f) Resmî tatil günlerini takvim üzerinde belirtiniz.
......................................................................................................................................
g) Orman Haftas›, her y›l 21-26 Mart tarihleri aras›nda kutlanmaktad›r. Orman 
    Haftas›, takviminizde mart ay›n›n kaç›nc› haftas›d›r?................................................

•Kalem

Y›l, Ay, Hafta, Gün

1
2
3





Art›ral›m, Eksiltelim

Do¤al Say›larla Dört ‹fllem Yapal›m

27

Abaküsle Toplayalım Çıkaralım

Etkinlik

•Abaküs •Karton
•Makas •Boncuk
•Ayıraç •Mandal

•  Abaküs kullanarak 3424 + 1236 ifllemini yapalım.
•  Abaküste say›lar› ay›rabilmek için karton

fleridi bir ucundan bafllayarak di¤er ucuna tam
de¤meyecek flekilde
yandaki gibi keselim.

• Abaküste karton ayracın 
altında 3424 say›s›n›,
üstünde 1236 say›s›n› 
olufltural›m.

• Say›lar› bir araya getirmek 
için ayrac› çekelim.

• Birliklerin 10 tanesini bir 
onlu¤a tamamlayarak 10 
birli¤i abaküsten ç›karal›m.

• Yukarıdaki gibi abaküste 3415 say›s›n› olufltural›m. 3415’ten 1324 say›s›n› 
ç›karal›m.

• Ç›karma yaparken karton ayrac› kullanarak eksilen içinden ç›kan› ay›ral›m.
• Yüzlük bozma ifllemin yapal›m.
• Karton ayraca alt›nda ve üstünde kalan say›lar›n neyi temsil etti¤ini aç›klayal›m.
• 3245 -1326 ve 2435 -1326 ifllemlerini abaküs kullanarak yapal›m.

• Onluklara bir onluk boncu¤u ekleyelim.
Eklenen onlu¤u küçük bir mandalla
tutturarak iflaretleyelim.

• 1204 + 2035, 2304 + 1345 ifllemlerini abaküs 
kullanarak yapal›m.

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Y O B

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

1

2

3

1 2

Ybn Obn Bn Y O B

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

3

Ybn Obn Bn

Y O BYbn Obn Bn

Y O BYbn Obn BnY O BYbn Obn BnY O BYbn Obn Bn
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• Abaküs •Oyun •Ayıraç
hamuru veya boncuk

Abaküsle Çarp›yorum

Etkinlik

Katlanarak Artal›m

•

34
23x  Çarpma ifllemini abaküs kullanarak yapal›m.

1

3x4=12 birlik eder.
‹fllemin sonucunu
modelleyelim.

3x3=9 onluk. Üç rakam› onlar
basama¤›nda oldu¤undan 9
onluk eder. Dolay›s›yla onlar
basama¤›nda 10 onluk oluflur
ve bir yüzlük olarak üst
basama¤a aktar›l›r.

34
23x

2 3

Araya flerit konulduktan
sonra 24 say›s›ndaki 2
rakam›yla çarp›m ifllemine
devam edelim.

4

5

6

7

2x3=6 yüzlük eder.
2 ve 3 onlar basama¤›ndan
sonuç yüzler basama¤›na
yaz›l›r. Dolay›s›yla yüzler
basama¤›na 6 boncuk
takal›m.

34
23x

Aradaki fleridi ç›karal›m ve
sonucu yazal›m.

34 sayısını yukarıdaki
gibi modelleyelim.

2x4=8 onluk eder.
Dolay›s›yla onlar
basama¤›na 8 boncuk
takal›m.

34
23x

34
23x

Ybn Obn Bn Y O B

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Obn Bn Y O BYbn

Binler Bölü¤ü Birler Bölü¤ü

Ybn Obn Bn Y O B Ybn Obn Bn Y O B

Ybn Obn Bn Y O B

Ybn Obn Bn Y O B

Ybn Obn Bn Y O B
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Yanda verilen toplama ifllemlerinin sonuçlar›n› çarpma ifllemi
yaparak bulunuz.

Satır ve sütundaki sayıları
çarparak çakıfltıkları kutucu¤a
örnekteki gibi çarpımının
sonucunu yazınız.

Afla¤›da verilen çarpma ifllemlerini yap›n›z.

x
3 3 2

2
5 4 2

1 2x
5 2
7 8x

672 + 672 + 672 =

x

3216 + 3216 =

x

x
1 2 5
2 0 5

x 16 28 37 45

25

13

36

67

400

x 5 10 15 20

5

10

15

20

25

200

200

Kutularda gizlenen cümleyi bulmak için afla¤›daki ifllemleri yap›n›z. Sonuçlara karfl›l›k
gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz.

3 x 20 =

707 x 10 =

6000 x 8 =

100 x 100 =

8000 x 9 =

60 x 870 =

1 x 5000 =

90 x 365 =

186 x 500 =

4000 x 1 =

66 x 900 =

350 x 40 =

2 x 3 000 =

905 x 70 =

1001 x 50 =

176x 400 =

76 x 800 =

300 x 89 =

4000 x 4 =

30 x 300 =

2 x 9000 =

619 x 80 =

55 x 1000 =

16 x 30 =

200 x 71 =

7000 x 5 =

600 x 82 =

2000 x 14 =

88 x 700 =

C

⁄

E

‹

L

O

R

T

V

B

D

G

I

K

N

P

fi

Ü

Z

A

Ç

F

H

J

M

Ö

S

U

Y

7070 35 000 50 050 50 050 35 000 14 200 60 4000

7070 60 49 200 60 800 52 200 60 480 26 700 14 200 55 000 52 200 480

1

2

3

4

Çözelim Ö¤renelim
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Ek 1

Ekler

Ek 1 :   Proje Örne¤i

Ek 2 :   Performans Görevi Örnekleri

Ek 3 :   Ö¤renci Ürün Dosyası Örnek Sayfaları

Ek 4 :   Kullanılacak Ders Araç ve Gereçleri



Proje: “Bir Ev Planı Hazırlıyorum”

EK 1:  Proje Örne¤i

• Projenin Konusu
Kesirler ve alan konular›nda ö¤renilenleri
uygulayarak bir ev plan› oluflturmakt›r.

• Süre: 5 ay

• Araç ve Gereçler:  karton, kalem boya
kalemleri, cetvel, yap›flt›r›c›, pipet veya 
kürdan.

Bir mimar oldu¤unuzu düflünün ve ev plan›
çizimiyle ilgili düzenlenen yar›flmaya kat›lmak
istiyorsunuz. Yar›flmaya kat›lmaktaki koflul
farkl› bir ev plan› çizmek.
 Farkl› bir ev plan› projesi haz›rlamak için
afla¤›daki ad›mlar› izlemeniz size kolayl›k
sa¤layacakt›r.

Yarıflmada Baflarılar

Not: Projenizi tamamlad›ktan sonra
kendinizi de¤erlendirmek için “Projemi
De¤erlendiriyorum”  bafll›¤› alt›ndaki
formu doldurunuz.

• Projenizle ilgili bir çal›flma plan›
haz›rlay›n›z. Haz›rlad›¤›n›z plan› 2 hafta
içinde ö¤retmeninize teslim ediniz.
• Ö¤retmeninizin yapm›fl oldu¤u
düzeltmeleri plan›n›za yans›t›n.
• Farkl› kaynaklardan ve çevrenizdeki
büyüklerden ev planlar›n›n çizimi hakk›nda
bilgi toplay›n›z. Toplad›¤›n›z bilgileri bir
dosya kâ¤›d›na özetleyiniz. Özetinizi 3 hafta
içinde ö¤retmeninize teslim ediniz.
• Ev plan›n›z› yapmak için afla¤›daki
ad›mlar› izleyiniz:

•Yapaca¤›n›z ev plan›n›n taban›n› birim
karelere bölünüz.
•Hesaplar›n›z sonunda elde etti¤iniz 
verilerle bir karton üzerine ev plan›n›z› 
çiziniz.
•Odalar›n mutfak, banyo ve salon 
alanlar›n› pipetle veya kürdanla 
belirleyiniz.
•Belirledi¤iniz her alan› birim karelerle 
hesaplay›n›z. Hesaplar›n›z› bir ka¤›t 
üzerine not ediniz.
•Oda ve istenen bölümlerin zeminine 
süsleme ve boyamalar yap›n›z.
•Yapt›¤›n›z her boyama ve süslemeyi 
kesir olarak plan üzerine yaz›n›z.

• Projenizi gerçeklefltirirken yapm›fl
oldu¤unuz çal›flmalar› ve ev plan›n›z›
çizerken yapt›¤›n›z ifllemleri bir dosya
ka¤›d›na yazarak rapor haline getiriniz.
• Ev plan›n›z› ve raporunuzu 3 ay sonra,
belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim ediniz.
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Ek 3

2 - Evet 1 - Kısmen   0 - Hayır

Ölçütler 2

1) Ev plan› çizimi hakk›nda farkl› kaynaklardan bilgi toplad›m.

2) Bilgi toplarken çok say›da kaynaktan yararland›m.

3) Zorland›¤›m konularda ö¤retmenimden yard›m istedim.

4) Çal›flma plan› haz›rlad›m. Plan›m› belirtilen tarihte teslim ettim.

5) Haz›rlad›¤›m çal›flma plan›na uydum.
6) Toplad›¤›m bilgileri dosya kâ¤›d›na yazım ve noktalama 

kurallar›na uygun olarak özetledim.

7) Özetimi belirtilen tarihte teslim ettim.

8) Ev plan›n› haz›rlarken do¤ru hesaplamalar yapt›m.

9) Haz›rlad›¤›m ev plan› gerçek ölçülere uygundu.

10)Plan›m temiz ve anlafl›l›rd›.

11)Haz›rlam›fl oldu¤um plan farkl› ve yarat›c›yd›.

Toplam puanım

12)Haz›rlad›¤›m rapor gerekli olan tüm bilgileri içeriyordu.

13)Yaz›m ve noktalama kurallar›na uygundu.

14)Raporum temiz ve anlafl›l›rd›.

15)Raporumu ve ev plan›m› belirtilen tarihte ö¤retmenime teslim
ettim.

16)Projemi kendim yapt›m.

17)Eklemek istedikleriniz: …………………………………….....…
………………………………………………………………...............

1 0

Projemi De¤erlendiriyorum

Çalıflmanız afla¤ıda verilen ölçütlerden bazıları kullanılarak ö¤retmeniniz tarafından
de¤erlendirilecektir. Siz de bu ölçütleri yerine getirip getirmedi¤inizi afla¤ıdaki tabloyu
doldurarak de¤erlendiriniz. Ölçütte belirtilen ifli ne oranda yerine getirdi¤inizi tablodaki
uygun sütuna “X” iflareti koyarak belirtiniz.



Bu çalıflmayı yaparken afla¤ıdaki adımları izlemeniz size kolaylık sa¤layacaktır.

1) Çizece¤iniz resmin alanını hesaplamak için afla¤ıdaki adımları inceleyiniz.
• Resim kâ¤ıdını istedi¤iniz büyüklükte efl karelere bölünüz.
• Hesaplamalarda zorluk yaflamamak için fazla büyük veya küçük olmayan birim kareler
kullanınız.
• Birim karelerin tamamını diledi¤iniz renklere boyayarak resim yapınız.
• Bu renklerle ilgili alanları
yaklaflık olarak hesaplayınız.
• Kullandı¤ınız renklere karflılık
gelen sütun grafi¤ini oluflturup
yorumlayınız. (En çok veya en
az hangi renk kullanılmıfl?
Neden? vb.)
2) Çalıflmanızın göze hofl
görünmesi için, çerçeveleme,
kartona yapıfltırma vb. ifllemleri
yapınız.
3) Resmi nasıl yaptı¤ınızı, hangi
matematiksel ifllemleri
kullandı¤ınızı, sütun grafi¤inizi
anlatan bir rapor hazırlayınız.
4) Yapmıfl oldu¤unuz resmi ve yazdı¤ınız raporu belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim
ediniz.
5) Çalıflmanızı tamamladıktan sonra sayfa 108’deki özde¤erlendirme formunu doldurunuz.

Ek 4

EK 2:  Performans Görevi Örnekleri

• Çal›flma Süresi: 1 hafta

• Görevin Amacı
Düzgün olmayan düzlemsel bölgelerin alanını hesaplama.

Performans Görevi: “Resimdeki Renkler”

•Resim kâ¤ıdı
•Cetvel •Boya
kalemleri •Karton
•Yapıfltırıcı

Baflarılar.

Bu  görevde sizden beklenen bir
resim yapmanız ve kullandı¤ınız
renklere karflılık gelen alanları birim
kareler cinsinden yaklaflık olarak
hesaplamanız isteniyor.
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Ek 5

2 - Evet 1 - Kısmen   0 - Hayır

Ölçütler 2 1 0

1) Resim kâ¤ıdını do¤ru bir flekilde efl karelere böldüm.

2) Birim kareleri istedi¤im renklere boyadım.

3) Renklerle ilgili alanları do¤ru bir flekilde yaklaflık olarak 
hesapladım.

4) Renklerle ilgili sütun grafi¤i oluflturup, yorumladım.

5) Çizdi¤im resim temiz ve anlaflılırdı.

6) Yaptı¤ım resme çerçeve oluflturdum.

7) Yaptı¤ım çalıflmaları anlatan raporu hazırladım.

8) Rapor okunaklı ve anlaflılırdı.

9) Raporu yazarken yazım ve noktalama kurallarına uydum.

10) Çalıflmamı belirtilen tarihte ö¤retmenime teslim ettim.

11) Bu çalıflmamdaki performansımın iyi oldu¤unu düflünüyorum.
Çünkü; .........................................................................................
.....................................................................................................

Toplam puanım

Çalıflmamı De¤erlendiriyorum

Çalıflmanız afla¤ıda verilen ölçütlerden bazıları kullanılarak ö¤retmeniniz tarafından
de¤erlendirilecektir. Siz de bu ölçütleri yerine getirip getirmedi¤inizi afla¤ıdaki tabloyu
doldurarak de¤erlendiriniz. Ölçütte belirtilen ifli ne oranda yerine getirdi¤inizi tablodaki
uygun sütuna “X” iflareti koyarak belirtiniz.

Afla¤ıdaki cümleleri tamamlayınız.
Bu çalıflma sırasında ö¤rendiklerim: ..............................................................................
........................................................................................................................................
Bu çalıflmadan hofllandım / hofllanmadım. Çünkü; .......................................................
........................................................................................................................................



Bu çalıflmayı yaparken afla¤ıdaki adımları
izlemeniz size kolaylık sa¤layacaktır.

1) Zamanı ölçme için kullanılan saat, dakika ve
saniyenin hangi ifllerde kullanıldı¤ını belirleyiniz.

Örnek: Saniye El yıkama
Dakika Difl fırçalama
Saat Uyuma vb.

2) Günün kaç saat, kaç dakika veya kaç saniyesini
hangi ifllerde kullandı¤ınızı belirleyiniz.
3) Belirledi¤iniz verileri bir kâ¤ıda not ediniz.
4) Toplanan verilerden hareketle saat, dakika ve
saniye ile yapılan ifller için günlük, haftalık sütun
grafiklerini oluflturarak her bir sütunu farklı bir renge boyayınız.
5) Gereksiz zaman geçirdi¤inizi düflündü¤ünüz yer ve iflleri belirleyiniz.
6) Zamanı daha iyi kullanmak için neler yapabilece¤inizi rapor halinde yazınız.
7) Topladı¤ınız verilerle oluflturdu¤unuz grafi¤i, raporunuzu bir dosya içinde
belirtilen tarihte ö¤retmeninize teslim ediniz.
8) Çalıflmanızı tamamladıktan sonra sayfa 110’daki öz de¤erlendirme formunu
doldurunuz.

Ek 6

• Çal›flma Süresi: 2 hafta

• Görevin Amacı
Zamanı ölçme ile ilgili uygulama

Performans Görevi: “Zamanım De¤erli”

•Kâ¤ıt •Cetvel
•Boya kalemleri

Baflarılar.

Bu görevde sizden, nerede, nasıl, ne
kadar zaman geçirdi¤inizi tespit ederek,
bu sayede zamanı daha iyi
kullanabilmek için neler yapabilece¤inizi
belirlemeniz beklenmektedir.
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Ek 7

Çalıflmamı De¤erlendiriyorum

Çalıflmanız afla¤ıda verilen ölçütlerden bazıları kullanılarak ö¤retmeniniz tarafından
de¤erlendirilecektir. Siz de bu ölçütleri yerine getirip getirmedi¤inizi afla¤ıdaki tabloyu
doldurarak de¤erlendiriniz. Ölçütte belirtilen ifli ne oranda yerine getirdi¤inizi tablodaki
uygun sütuna “X” iflareti koyarak belirtiniz.

Afla¤ıdaki cümleleri tamamlayınız.
Bu çalıflma sırasında ö¤rendiklerim: ..............................................................................
........................................................................................................................................
Bu çalıflmadan hofllandım / hofllanmadım. Çünkü .......................................................
........................................................................................................................................

2 - Evet 1 - Kısmen   0 - Hayır

Ölçütler 2 1 0

1) Zamanı ölçme için kullanılan saat, dakika ve saniyenin hangi 
ifllerde kullanıldı¤ını belirledim.

2) Günün kaç saat, kaç dakika, kaç saniyesini hangi ifllerde
kullandı¤ımı belirledim.

3) Belirledi¤im verileri not ettim.

4) Verileri kullanarak sütun grafiklerini oluflturdum.

5) Oluflturdu¤um grafikleri do¤ru bir flekilde yorumladım.

6) Zamanı daha iyi kullanmak için neler yapabilece¤imi tespit
ettim.

7) Tespit etti¤im konularla ilgili raporu hazırladım.

8) Yazdı¤ım rapor okunaklı ve anlaflılırdı.

9) Çalıflmalarımı ve raporumu belirtilen tarihte ö¤retmenime
teslim ettim.

11) Bu çalıflmamdaki performansımın iyi oldu¤unu düflünüyorum.
Çünkü; .........................................................................................
.....................................................................................................

Toplam puanım

10) Raporu yazarken yazım ve noktalama kurallarına uydum.



Ek 8

EK 3:  Ö¤renci Ürün Dosyası Örnek Sayfaları

MATEMAT‹K ÜRÜN DOSYAM

Arma¤an YILMAZ
4 - A
1561

‹Ç‹NDEK‹LER

MATEMAT‹K ALANINDAK‹ ÖZ GEÇM‹fi‹M

Anahtar Sorular
• Matemati¤e ne zaman ilgi duymaya 

baflladım? ..............................................
• Matematik dersinde en çok ilgimi çeken 

konu: .........................................................
(Matematik yarıflmaları, etkinlikler, 
projeler...)

• Okul dıflında matematik ile ilgili yapt›¤›m
çalıflmalar:..................................................
....................................................................

• Matemeti¤in hofllanmadı¤ım yönleri: .........
.....................................................................

• Matemetik dersinde baflka nelerin olmasını
isterdim? ..........................................................
......................................................................

 • Bu dersin gelecekle ilgili yapmak 
istediklerime katkısı: ............................
..........................................................

Ö⁄RENC‹ ÜRÜN DOSYASININ GENEL
DE⁄ERLEND‹RME ÖLÇÜTLER‹

Bütünlük
• Dosyamda bulunması gerekenlerin tümü var.

 k›smen   evet   hay›r
• Çalıflmamı yaparken di¤er derslerimden de 

yararlandım.  k›smen   evet   hay›r
• Seçti¤im ürünler yıl boyunca edindi¤im 

becerileri yansıtıyor.
 k›smen   evet   hay›r

• Dosyamın kapa¤ını, kendimi en iyi biçimde 
yansıtacak flekilde hazırladım.

 k›smen   evet   hay›r
Tertip ve Düzen
• Tüm çalıflmalarım için uygun bafllıklar 

kullandım.  k›smen   evet   hay›r
• Çalıflmalarımı içindekiler bölümünde  belirtti¤im

sıraya göre dosyaladım.
 k›smen   evet   hay›r

• Tüm çalıflma kâ¤ıtlarım temiz ve düzenlidir.
 k›smen   evet   hay›r

ÜRÜN KONTROL L‹STES‹

Ölçütler Evet Hayır

Çalıflmanın tasla¤ını hazırladım.

Çalıflmayı zenginlefltirecek tablo,
resim, foto¤raf vb. hazırladım.

Çalıflmamı gelifltirme aflamasında
ö¤retmenim, ailem ve
arkadafllarımın düflüncesinden
yararlandım.

Çalıflmamı yazım ve anlatım
kurallarına uygunlu¤u açısından
gözden geçirdim.

Çalıflmalarımda gerekli düzeltmeleri
yaptım.

Gerekli ekleme ve çıkarmaları
yaptım.



Ek 9

ÜRÜN B‹LG‹LER‹

• Bu çalıflmadaki hedefim:
........................................................................

• Çalıflmamın aflamaları
1) ................................ 3) ..............................
2) ...............................  4) ..............................

• Ürünümü seçme gerekçelerim
........................................................................
.......................................................................

• Çal›flmadaki aflamalardan en iyi yapt›klar›m
........................................................................
.........................................................................

• Çal›flman›n hangi aflamas›nda daha gayret 
gösterebilir ve kimlerden yard›m alabilirdim
..........................................................................

• Çal›flmam›n ilk aflamas›yla son aflamas› 
aras›ndaki farkla ilgili gözlemlerim 
.......................................................................
................................................................

Ö⁄RENC‹ ÜRÜN DOSYASI SUNUM
YÖNERGES‹

1) Sunumunuz için velinizi sınıfa getiriniz.
2) Sunumunuzun içeri¤iyle ilgili velinizin de

düflüncesini ö¤renininiz.
3) Çalıflmada çok baflarılı oldu¤unuzu 

düflündü¤ünüz üç alanı belirleyiniz ve 
açıklayınız.

4) Gelecek dönem için hedeflerinizi belirleyip
açıklayınız.

5) Çalıflma sürecindeki geliflim düzeyinizi 
ve hedefinize ulaflma derecenizi 
de¤erlendiriniz.

6) Velinizin dosyanızla ilgili yazılı görüfllerini
alınız.

ÜRÜN ‹Ç‹N AKRAN DE⁄ERLEND‹RMES‹

• Arkadafllarımın bu çalıflmasında en be¤endim
yönleri nelerdir?
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................................

• Bu çalıflmada gelifltirilebilecek yönler nelerdir?
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................................

• Bu çalıflmayı ben yapm›fl olsayd›m, farklı olarak
yapacaklar›m nelerdir?
..........................................................................
..........................................................................
..................................................................................
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Kareli Kâ¤›t

EK 4:  Kullanılacak Ders Araç ve Gereçleri



Ek 11

Noktal› Kâ¤›t



Ek 12

‹zometrik Kâ¤›t



Milimetrik Kâ¤ıt

Ek 13



Ek 14

Birlik Onluk ve Yüzlük Taban Bloklar›



Ek 15

Geometri fieritleri



Ek 16

Örüntü Bloklar›



Ek 17

Kesir Tak›m›



Ek 18

Tangram

Dilimli Daire



Ek 19

Yüzlük Sayı Kartları



Saat

Ek 20



A

A
aç›ölçer : Bir aç›y› ölçmeye ve baflka bir yerde

aç›y› çizmeye yarayan araç.
akrep : Saatin iki ibresinden küçü¤ü.
alan : S›n›rl› yüzey parças›, bu yüzeyi ifade

eden say›.
ard›fl›k say› : Bir, iki, üç gibi birbiri ard›na gelen say›lar.
art›k y›l : Dört y›lda bir gelen 366 günlük y›l.
B
basit kesir : Pay› paydas›ndan küçük olan kesir.
bileflik kesir : Pay› paydas›na eflit veya pay›.

paydas›nda büyük olan kesir.
birim : Bir niceli¤i ölçmek için kendi cinsinden

örnek seçilen de¤iflmez parça.
birim kesir : Bir bütünün ya da çoklu¤un efl

parçalar›ndan birini gösteren kesir.
bölen : Bir bölme iflleminde bölünen say›n›n

kaç eflit parçaya ayr›ld›¤›n› gösteren
say›.

bölük : Onluk sisteme göre yaz›lan bir tam
say›n›n, sa¤dan sola do¤ru üçer üçer
ayr›lan basamaklardan her bir üçlü
tak›m›.

bölüm : Bölme ifllemi sonunda elde edilen say›.
bölünen : Bölme iflleminde eflit bölümlere

ayr›lmas› gereken say›, miktar.
Ç
çarpan : Bir çarpma iflleminde çarp›lan say›lardan

her biri.
çarp›m : Çarpma iflleminin sonucu olan say›.
çetele
tablosu : Nesne ya da olay›n yinelenme say›s›n›

belli miktardaki çizgi öbe¤i ile gösteren
tablo.

D
dakika : Bir saatlik zaman›n 60’ta biri.
dar aç› : Ölçüsü 90˚den küçük olan aç›.
dar aç›l›
üçgen : Tüm aç›lar› dar aç›l› üçgen.
dik aç› : Ölçüsü doksan derece olan aç›.
dik aç›l›
üçgen : Kenarlar›ndan ikisi birbirine dik olan

veya bir aç›s› doksan derece olan üçgen.
G
genifl aç› : Ölçüsü doksan dereceden büyük olan

aç›.
genifl aç›l›
üçgen : Bir aç›s› doksan dereceden büyük olan

üçgen.
gönye : Dik aç›lar› ölçmeye ve çizmeye yarayan

dik üçgen fleklindeki araç.

‹
ihtimal : Bir fleyin olabilmesi durumu,

olabilirlik, olas›l›k.
izometri : Efl ölçüm.
K
kirigami : Kâ¤›t kesme sanat›.
kilogram : Gram›n bin (1000) kat›.
kilometre : Bin (1000) metrelik uzunluk

ölçü birimi.
köflegen : Bir çokgende ard›fl›k olmayan

veya birçok yüzlüde ayn›
düzlem üzerinde bulunmayan
iki köfle aras›na çekilen çizgi.

M
mililitre : 1 cm’nin onda biri.
muhtemel : ‹htimal dâhilinde olan,

beklenen, beklenir, umulur,
olas›, mümkün.

O
olas› : Görünüfle göre olaca¤›

san›lan, muhtemel, mümkün.
ondal›k kesir : Paydas› on veya onun

herhangi bir kat› olan kesir.
origami : Geleneksel Japon kâ¤›t

katlama sanat›.
Ö
örüntü : Belirli bir kurala göre düzenli

bir flekilde tekrar eden veya
geniflleyen flekil ya da say›
dizisi.

S
saat : Bir günlük sürenin 23’te birine

eflit 60 dakikal›k zaman dilimi.
saniye : Bir dakikan›n 60’ta biri.
s›kl›k tablosu : Belirli bir sürede ya da yerde

bir olay ya da nesnenin
yinelenme say›s›n› gösteren
tablo.

simetri : Eksen olarak al›nan bir
do¤rudan benzer noktalar›
karfl›l›kl› olarak ayn› uzakl›ktan
olan iki parçan›n birbirine göre
durumu, bak›fl›m.

sütun grafi¤i: Verileri sütun kullanarak
gösteren grafik.

T
ton : Bin (1000) kilograml›k tartma

miktar›.
Y
yelkovan : Saatin dakikalar› gösteren ve

akrepten daha uzun olan
ibresi.

yuvarlama : Bir say›y› belirlenen en yak›n
uzakl›¤a göre söyleme.

Sözlük



km : Kilometre
m : Metre
cm : Santimetre
mm : Milimetre
L : Litre
mL : Mililitre
kg : Kilogram

g : Gram
mg : Miligram
t : Ton
° : Derece

: Aç›
AB : AB kenar›
AB : AB kenar uzunlu¤u

K›saltma ve Semboller
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