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CÜMLE BİLGİSİ

Duygu, düşünce, dilek, istek, bilgi, haber gibi ifadeleri anlatan söz-
cük ve sözcük gruplarına cümle denir.

Benim çocukluğumda bakkallar ekmek satmazdı. (Cümledir.)

Benim çocukluğumda bakkallar ekmek (Cümle değildir.)
Örnek:

Al. Gitmedik. Yapacak. Bakıyor. Fırçalarım.

Örnek:

Eve geldim. Eve geldin mi?
Örnek:

Bir söz grubunun cümle olabilmesi için yargı bildiren bir sözcük 
gereklidir.

Yargı bildiren sözcükler tek başına cümledir.

Cümleler büyük harfle başlar. Cümlelerin sonuna anlamlarına 
uygun noktalama işaretleri konur.
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CÜMLE BİLGİSİ

Etkinlik–26
Aşağıdaki sözcük gruplarından cümle olanların yanındaki elmayı boya-
yınız. Cümle olanların sonuna uygun noktalama işaretlerini koyunuz.

Örnek:
Dün çok bekledim ama gelmediniz.

Kardeşim, bu yıl ilkokula

En büyük hayalim ünlü bir balerin

Satranç turnuvasında derece aldım

Yaz kampına katılmayı düşünüyor musun

Geldim

Anladın mı

Bakkaldan peynir ve

Televizyon izliyorum

Kapıyı açıyorum
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CÜMLE BİLGİSİ

Etkinlik–27
Aşağıdaki cümlelerin duygu, düşünce, haber ya da istekten hangisini 
bildirdiğini bulunuz. Örnekteki gibi eşleştiriniz.

Yazın herkes kapısının önüne bir 
tas su koymalıdır.

Buradan taşınacak olmanıza çok 
üzüldüm.

Hafta sonu birlikte alışverişe gide-
lim mi?

Sema’nın annesi devlet hastanesin-
de hemşireymiş.

Anneciğim, eve dönerken oyuncak-
çıya da uğrayalım.

Onu birden karşımda görünce çok 
şaşırdım.

Esmalar bahçelerinde beslemek için 
bir köpek sahiplenmişler.

Başkalarının düşüncelerine saygılı 
olmalıyız.

DÜŞÜNCE

İSTEK

HABER

DUYGU
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CÜMLE BİLGİSİ

Aşağıda istenen özelliklerde cümleler yazınız.

Bir sözcükten 
oluşan

Soru anlamı 
taşıyan

Duygu      
bildiren

Üç sözcükten 
oluşan

Düşünce   
bildiren

Haber     
bildiren

İki sözcükten 
oluşan

İstek       
bildiren

Etkinlik–28
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Toplamı Tahmin Etme

Naz’ın seçtiği kıyafetlerin fiyatının en yakın olduğu onluğu bulalım. 
Bulduğumuz sayıları toplayalım.

Çözüm:

En yakın onlukFiyatı

Naz, kıyafetleri için yaklaşık 70 lira ödemiştir.

Naz, annesi ile alışverişe çıkıyor. Naz, 28 liraya kazak, 
37 liraya pantalon almak istiyor.
Naz, seçtiği kıyafetler için yaklaşık kaç lira ödemiştir?

� Naz’ın seçtiği kıyafetlerin fiyatını toplayarak tahminimizle karşılaştıralım.

 Tahminî sonuç = 70
 Gerçek sonuç: 37 + 28 = 65
 Fark: 70 - 65 = 5

 İki sayının toplamını tahmin ederken  
toplananları en yakın onluğa yuvarlarız.

BİLGİ SANDIĞI

40
30
70

+
Pantalon → 37 t →
   Kazak → 28 t →
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27 + 52 işleminin sonucunu tahmin edelim. Tahminimizi toplama 
işlemi yaparak kontrol edelim.

İşlem Tahminî Sonuç Gerçek Sonuç

27
52
?  

+
30
50
80

+
27
52
79  

+

Fark: 80 - 79 = 1

  Tahminler imizde 
doğru sonucu bulmak 
değil doğruya en yakın 
sonucu bulmak önemlidir.

BİLGİ SANDIĞI

Toplamı Tahmin Etme

Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu toplananları en yakın 
onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. İşlemleri tahminî sonuçları 
ile eşleştiriniz.

38 + 15

35 + 13

47 + 18

24 + 17

43 + 35

64 + 29

18 + 14

80

60

30

70

50

20

40

90

Çözelim - Öğrenelim
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Aylar Satış
Haziran 34
Temmuz 21
Ağustos 15
Eylül 57

Temmuz
Ağustos

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

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

............
+

Tahmin
Eylül

Haziran
............
............
............

+

Tahmin
Haziran
Ağustos

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

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

............
+

Tahmin

Eylül
Temmuz

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

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

............
+

Tahmin
Temmuz
Haziran

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

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

............
+

Tahmin
Eylül

Ağustos
............
............
............

+

Tahmin

İşlem Tahminî Sonuç Gerçek Sonuç Fark

73 + 15 ........... + ........... = ........... ........... + ........... = ........... ..........

48 + 12 ........... + ........... = ........... ........... + ........... = ........... ..........

24 + 63 ........... + ........... = ........... ........... + ........... = ........... ..........

Etkinlik-17

Yandaki tabloda bir kırtasiyede dört ay 
boyunca satılan defter miktarları veril-
miştir. Aşağıda belirtilen aylardaki toplam 
defter satışını yaklaşık olarak bulunuz.

1

Aşağıdaki işlemlerin önce tahminî sonucunu, sonra gerçek 
sonucunu bulup farkını yazınız.

2
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Feray’ın 50 TL parası var. Annesi kumbarasına 
atması için 20 TL veriyor. Feray’ın kaç lirası 
olmuştur?

Çözüm: 50 TL’ye, 20 TL daha ekleyelim.

50 + 20 = 70
Feray’ın 70 lirası olmuştur.

5 + 2

Çözüm: 30 ile 10’u zihinden toplayalım.

30 + 10 = 40
3 + 1

� Toplananların birler basamağında “0” sıfır
   vardır.
� Toplama işlemini onlar basamağı ile yaparız.
  Onlukların toplamı 4’tür. Birler basamağına
  0 (sıfır) yazarız.
� Ayşe, toplamı 40 olarak bulmuştur.

Öğretmeni, Ayşe’den 30 ile 10’u zihinden 
toplamasını istiyor. Ayşe’nin zihinden toplama 
işlemini nasıl yaptığını inceleyelim.

  10 ve 10’un katı 
olan sayılarla zihinden 
toplama işlemi yapılır-
ken; onluklar toplanır, 
birler basamağındaki 
sıfır aynen yazılır.

BİLGİ SANDIĞI

10’un Katı Olan Sayılarla Zihinden Toplama İşlemi
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50 + 10 = ..........

30 + 30 = ..........

30 + 20 = ..........70 + 20 = ..........

60 + 40 = ..........

40 + 30 = ..........

30 20
20 10

+
50 10
20 20

+
40 20
30 10

+

Aşağıdaki tablolarda verilen toplama işlemlerini önce soldan 
sağa, sonra yukarıdan aşağıya doğru toplayarak sonuçlarını 
yazınız.

2

Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı toplama işlemlerini zihinden 
yapınız. Sonuçlarını yazınız.

1

Etkinlik-18
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İdil ve Yiğit, 24 + 15 işlemini zihinden yapıyor. İdil ve Yiğit’in zi-
hinden işlemleri nasıl yaptıklarını inceleyelim.

24 + 15 = ?
24 + 10 = 34
34 + 5 = 39

20 + 4
10 + 5
30 + 9 = 39

+
24 →
15 →

24 + 15 = ?

� Birinci toplanan ile ikinci toplananın onluğu toplanır.
  18 + 10 = 28 eder.
� Toplam ile ikinci toplananın birlikleri toplanır.
  28 + 3 = 31 eder.

2. yol

  Zihinden toplama işlemlerinde farklı yöntemler kullanılabilir.
BİLGİ SANDIĞI

Bir tarlada 18 elma, 13 kiraz ağacı var. Tarlada 
kaç ağaç olduğunu zihinden toplayarak bulalım.

1. yol � Önce onlukları toplarım.
  1 onluk + 1 onluk = 2 onluk, 20 eder.
� Sonra da birlikleri toplarım.
  8 + 3 = 11 birlik, 11 eder.
� Onlukları ve birlikleri toplarım
  20 + 11 = 31 eder.
  Tarlada 31 ağaç vardır.

Sayı Onluk Birlik

13
10
10
20

+
8
3
11+

18

= 31

Zihinden Toplama İşlemi
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+ 9 10 14 23 24 25
10
14
21

+ 7 13 18 21 26 28
20
24
25

37 4890 4039 7045 46

33 + 12 30 + 1026 + 11 80 + 10

50 + 20 36 + 1023 + 16 28 + 20

Tablolardaki sayıları zihinden toplayarak tabloları tamamlayınız.2

Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapınız. Sonuçları ile 
eşleştiriniz.

1

Etkinlik-19
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12 + 10 = ............ 26 + 18 = ............

15 + 7 = ............ 40 + 20 = ............

60 + 30 = ............ 50 + 30 = ............

23 + 16 = ............ 34 + 16 = ............

35 + 13 = ............ 20 + 17 = ............

30 + 18 = ............ 27 + 23 = ............

40 + 20 = ............ 30 + 40 = ............

26 + 15 = ............ 37 + 11 = ............

18 + 14 = ............ 26 + 8 = ............

27 + 17 = ............ 19 + 30 = ............

Aşağıdaki toplama işlemlerini zihninizden yapınız, sonuçlarını 
yazınız.

3



63

Evimizin Adresi

EVİMİZDE HAYAT2.
Ünite

Ebru ve Hasan okuldan çıkmış, evlerine doğru yürüyorlardı. Evlerine giden 
yol semt pazarının kurulduğu sokaktan geçiyordu. Pazar sokağına yaklaştıkla-
rında kendilerinden küçük bir çocuğun kenarda ağladığını görüp ona yaklaş-
tılar. Ebru, küçük çocuğa seslendi:

– Merhaba küçük! Neden ağlıyorsun? Senin adın nedir?
– Adım Tarık, annemle pazara gelmiştim. Pazar çok kalabalıktı. Annemin 

yanımdan uzaklaştığını fark edemedim. Şimdi onu bulamıyorum.
– Ağlama Tarık, diye söze girdi Hasan. Bak biz varız artık yanında. Evinin 

adresini biliyor musun? Bize adresi söylersen seni evine götürebiliriz.
Tarık biraz düşündükten sonra, "Biliyorum ama annem ve babam tanı-

madığım kişilere evimizin adresini vermemem gerektiğini söylemişlerdi.” diye 
yanıtladı Hasan’ı. "Sadece polis amcalara söyleyebilirmişim. Size söyleyemem."

Ebru ve Hasan ne yaptılarsa Tarık’tan evinin adresini öğrenemediler. Son 
çare olarak oradan geçmekte olan bir polis arabasını durdular ve polis me-
muruna durumu anlattılar. Polis memuru Ebru ve Hasan'a eve gitmelerini 
söyledi ve Tarık’ı polis arabasına bindirdi. Tarık, arabada polis memuruna 
adresini söyledi:

– Eğitim Mahallesi, Atatürk Caddesi, Bahçelievler Sokağı, Fidan 
Apartmanı, Numara: 10, Daire: 4, Kadıköy / İstanbul. 

Polis memuru Tarık’ı verdiği adrese götürüp ailesine teslim etti.

 Evimizin adres bilgisine ne zaman ihtiyaç duyarız?
 Evimizin adres bilgilerini tanımadığımız kişilere verirsek neler olabilir?

DÜŞÜNELİM

 Adres bilgileri olarak evimizin bulunduğu kasaba, şehir, mahalle, cadde 
ve sokak adı ile bina ve daire numarasını mutlaka öğrenmeliyiz. Çevre-
mizde kötü niyetli kişiler olabileceğinden adres bilgilerimizi tanımadığımız 
kişilerle paylaşmamalıyız.

BİLGİ SANDIĞI
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ETKİNLİKLER

Papatya Apartmanı,  Eğitim Mahallesi,  Numara: 5, Gül Sokağı, İstan-
bul,  Daire: 3, Kadıköy, Atatürk Caddesi

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

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

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

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

Hasan, evinin adresini daha iyi öğrenebilmek için bir kâğıda yazmış. 
Ancak yazarken bilgileri karıştırmış. Hasan’a evinin adres bilgilerini 
doğru yazmasında yardımcı olunuz.

Etkinlik–27

Sokak
Bina rengi
İlçe / Kasaba
Şehir
Kıta
Cadde
Kat / Sayısı
Mahalle
Bina Numarası

Adres Sepeti

Gereksiz Bilgiler Sepeti

Evinizin adresi için gerekli olan bilgileri “adres” sepetine ve gerekli 
olmayan bilgileri “gereksiz bilgiler” sepetine çizgi ile götürünüz.

Etkinlik–26
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