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CÜMLE BİLGİSİ

Bir cümle bir ya da daha fazla sözcükten oluşabilir.

Bir söz dizisinin cümle olabilmesi için yargı bildirmesi gerekir.

Cümlelerin sonuna anlamına uygun noktalama işaretleri konur.

• Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta (.),

• Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti (?),

• Sevinç, heyecan, korku gibi duyguları bildiren cümlelerin sonuna ünlem (!) gelir.

•  Derslerine planlı bir şekilde çalışmalısın.

•   Yarınki geziye katılacak mısın?

•  Eyvah, yemek yandı!

Bu akşam sinemaya gideceğim.

Sinemada ön koltuklar Cümle değil

Cümle

Ailemi çok seviyorum.

Koştum.

Bu cümle üç sözcükten oluşmuştur ve duygu bildirir.

Bu cümle tek sözcükten oluşmuştur ve hareket bildirir.
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Etkinlik–19
Murat Kaptan, aşağıdaki ifadelerden cümle olanları yelkenliye koymak istiyor. 
Yelkenliye koyabileceği ifadelerin altındaki kutucuklara “” işareti koyunuz.

Ali okula gidiyor Kocaman kapıdan Arkadaşlarınla iyi geçin-
melisin

Düşmemek içinDenizi seviyorum Onlar iyi anlaşır

Ders başlayınca Annemle pazara Akşam birlikte tiyatro-
ya

Su, canlıların yaşam 
kaynağıdır

Ah, elim acıdı Beni de bekleyin
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Tablodaki cümlelerin ne bildirdiğini bulup örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cümleler
Duygu 

bildiriyor.
Düşünce 
bildiriyor.

Haber 
bildiriyor.

İstek 
bildiriyor.

Keşke yarın kar yağsa da kar topu 
oynasak! 

Buradan taşınacaklarını duyunca çok 
üzüldüm.
Evcil hayvan beslemek sorumluluk 
gerektirir.
Biliyor musun, Ömer’in dayısı askere 
gidiyormıuş.
Yurt dışında yaşayan akrabalarımı 
çok özledim.
Ablacığım, birlikte dondurma yapalım 
mı?
Bence bir araya gelip sorunumuza 
çözüm aramalıyız.
Aslıların bahçesinde küçük bir süs 
havuzu varmış.
Yarışma günü yaklaştıkça heyecanım 
artıyordu.
Anneciğim, kek yapmana yardım 
edebilirim.

Birbirimize karşı hoşgörülü olmalıyız.

Kardeşimin gösterisini izlerken onunla 
gurur duydum.
Dünkü maçta düşen Serkan’ın ayağı 
burkulmuş.

Etkinlik–20



81

DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ2.
ÜNİTE

Çıkarma İşleminde Farkı Tahmin Etme

Merve ve Mete annelerinin doğum günü için bir hediye almak istiyorlar. 
Paralarını bir araya getirip saydıklarında 184 ¨ olduğunu görüyorlar. Ala-
cakları hediye 293 ̈  olduğuna göre tahmini kaç lira daha para biriktirmeleri 
gerekir?

845 - 567 işleminin sonucunu tahmin edelim. Tahminimizi gerçek sonucu 
bularak karşılaştıralım.

Tahminî sonuç gerçek sonuçtan 2 fazladır.

850845
570567

280
-

Tahminî Sonuç
845
567

278
-

Gerçek Sonuç
280
278

002
-

Fark

Hediye       293 ¨
Biriken para 184 ¨

290

En Yakın Onluk

MeteMerve

Merve ve Mete'nin hediyeyi alabilmeleri için yaklaşık 110 ¨ biriktirmeleri ge-
rekmektedir.

180

110
-

¨
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İşlem Tahminî Sonuç

243 - 125 = 240 - 130 = 110

661 - 437 =

585 - 326 =

403 - 192 =

645 - 184 =

İşlem Tahminî Sonuç

387 - 295 =

512 - 425 =

748 - 598 =

666 - 292 =

435 - 144 =

492 - 175 =
Tahminî 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç Fark

739 - 573 =
Tahminî 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç Fark

526 - 287 =
Tahminî 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç Fark

314 - 176 =
Tahminî 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç Fark

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahminî sonuçlarını örnekteki gibi bulunuz.1

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahminî ve gerçek sonuçlarını bularak 
aralarındaki farkı yazınız.

2

Etkinlik– 20
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Problem Çözme

Cumartesi günü oynanacak derbi maçı için 975 
biletin 684’ü erkek, 258’i bayan seyirciye satıl-
mıştır. Satılmayan kaç bilet kalmıştır?

Problem Nasıl 
Çözülür?

Problem çözme aşamalarını 
inceleyerek problemi çözelim.

Verilenleri değerlendirerek problemin çözümü için plan yapalım.

Erkek seyirci
684

975 bilet

Bayan sey.
258

Satılmayan
?

• Erkek ve bayan seyircilere satılan biletleri toplayalım.
• Biletlerin tamamından, toplamı çıkaralım.

Çöz! 684 + 258 = 942 satılan bilet
975 - 942 = 33 kalan bilet

Problemi anlayarak okuyalım. Verilenleri ve isteneni belirleyelim.Anla!

      
     

Erkek seyirci: 684

Bayan seyirci: 258
İstenen : Satılmayan kaç bilet kalmıştır?

Verilenler :  Bilet sayısı: 975

Düşün, Planla!

Sonucun doğruluğunu kontrol edelim.
Satılan bilet ile kalan bileti toplayalım. Bulduğumuz toplamdan bayan 
seyirci sayısını çıkaralım.

Kontrol Et!

942 + 33 = 975
942 - 258 = 684 →  Erkek seyirci sayısı
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Problem Kurma

Çözüm:

Çözüm:

Yolcu kapasitesinden satılan bilet sayısını 
çıkaralım.
750 - 526 = 224
Satılacak 224 bilet kalmıştır.

Alınanları toplayıp 200 ¨’den çıkaralım.
70 + 65 = 135 ¨ 
200 - 135 = 65 ¨ para üstü alır.

Aşağıda verilenlerden yararlanarak problem kuralım ve çözelim.

1. 750 kapasiteli uçağın, İstanbul-Paris seferi için 526 
bilet satılmıştır. Geriye satılacak kaç bilet kalmıştır?

2. Arzu Hanım, 70 ¨’ye elbise, 65 ¨’ye etek 
alıyor. 200 ¨ ödeme yapan Arzu Hanım kaç 
lira para üstü alır?

Problem Kurma

Problem Kurma

Yolcu kapasitesi: 750

Satılan bilet sayısı: 526

65¨
70¨

  Bize verilenleri in-
celeriz. Problemde veri-
lenlere göre ne isten-
diğini tahmin ederek bir 
problem cümlesi yazarız.

BİLGİ SANDIĞI
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1. Babam 750 ¨'sinin 500 ¨‘si ile aylık 
taksidini ödedi. 80 ¨‘sini bana verdi. 
Babamın geriye kaç lirası kalmıştır?

2. Okulumuzun kütüphanesinde öğretim 
yılı boyunca 126 masal, 384 hikâye 
kitabı okunmuştur. Öğretim yılı bo-
yunca 876 kitap okunduğuna göre 
okunan diğer kitapların sayısı kaçtır?

3. Bir çiftçi ürettiği 975 kg domate-
sin 412 kg’ını salça fabrikasına geri 
kalanını sebze haline satıyor. Çiftçi, 
sebze hâlinde kaç kilogram domates 
satmıştır?

4. Bir kırtasiyedeki 718 kalemin, 310 
tanesi geçen hafta, 240 tanesi bu 
hafta satılmıştır. Buna göre kırtasiyede 
kaç kalem kalmıştır?

5. 604 sayısının 279 eksiğinin 138 faz-
lası kaçtır?

Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yapınız.1

Etkinlik– 21
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1. Bir fırında sabah üretilen 973 ek-
meğin 618 tanesi satılıyor. Öğleden 
sonra 250 ekmek daha üretildiğine 
göre fırında satılacak kaç ekmek 
vardır?

2. Bir tiyatro oyununu hafta sonu 460 
kişi izliyor. Hafta içi izleyenlerin sayısı, 
hafta sonu izleyenlerin sayısından 
195 kişi daha azdır. Bu tiyatro oyu-
nunu bir haftada kaç kişi izlemiştir?

3. Otobüs terminalindeki 980 yolcunun, 
562’si İç Anadolu Bölgesi’ne seyahat 
ediyor. Diğer bölgelere seyahat eden 
yolcuların sayısı kaçtır?

4. Rana, annesinden 28 yaş küçüktür. 
Annesi 43 yaşında olduğuna göre 
Rana ile annesinin yaşları toplamı 
kaçtır?

5. Okulumuzda 520 öğrenci vardır. 
Öğrencilerin 312’si erkek olduğuna 
göre okulumuzda kaç kız öğrenci 
vardır?

Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yapınız.2
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1. 

915 ¨

200 ¨ indirim var.

2. 
Kışın günlük 120 ¨

Yaz sezonu günlük 370 ̈  

 

3. 
255 ¨ 20 ¨

300 ¨ var.
4. Sınıf mevcudu: 30

Kız öğrenciler: 17
 

5. 
Ev Park800 m

163 m?
Okul

Aşağıda verilenlere uygun problemler yazınız.3
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Aşağıdaki	ifadelerin	itme	ve	çekmeden	hangisine	örnek	olduğunu	işaretleyiniz.

İfadeler İtme Çekme

Rüzgârın	yel	değirmenini	döndürmesi

Pencereyi	kapatmak

Panoya	raptiye	takmak

Duran	topa	vurmak

Kapı	kilidinden	anahtarı	çıkarmak

Market	arabasını	sürmek

Şemsiyeyi	kapamak

Bir	dolabın	kapağını	açmak

Pipetle	süt	içmek

Ağaçtan	elma	koparmak

Bilgisayarın	tuşlarına	basmak

Etkinlik–32

Görsellere	uygun	hareketleri	ok	ile	eşleştiriniz.

ÇEKME

İTME

Etkinlik–33

Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
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Cümlelerde	boş	bırakılan	yerleri	verilen	sözcüklerin	uygun	olanları	ile	tamamlayınız.

• Bir	cismi	iterek	ya	da	çekerek	.......................................	ettirebiliriz.

• Bir	cisme	uygulanan	kuvvet	cismin	.......................................	değiştirebilir.

• .......................................	kısacası	itme	ve	çekmedir.

• Bir	dolabın	kapağını	açarken	.......................................	kuvveti	uygularız.

• Kaleye	gelen	topa	kaleci,	kuvvet	uygularsa	top	.......................................................	.

• Yeşil	ışıkta	hareket	eden	otomobil	.......................................	.

• Bir	cisme	hareketinin	zıt	yönünde	kuvvet	uygulanırsa	cisim	.......................................	.

• Kuvvet,	hareket	eden	bir	cismi	yavaşlatabilir	hatta	.......................................	.

durdurabilir hızlanır hareket

yön	değiştirir Kuvvet

çekme yavaşlar şeklini

Etkinlik–34

Aşağıdaki	olaylardan	tehlikeli	olabileceklerin	kutularına	 	işareti	koyunuz.

Salıncakta	ayakta	sallanmak

Okul	koridorlarında	koşmak

Rüzgâr	gülüyle	oynamak

Yoğun	kar	olan	yerlerde	yüksek	sesle	bağırmak

Vantilatörün	pervanelerine	dokunmak	

Bisikleti	çok	hızlı	kullanmak	

Araçların	arkalarına	asılmak

Etkinlik–35
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Aşağıdaki	açıklamaları	uygun	kavramlarla	eşleştiriniz.

Bir	 cisme	 kuvvet	 uygulayarak	 cismi	 ileriye	
doğru	hareket	ettirmek	için	uygulanan	etkidir. 1. Çekme

2. İtme

3. Kuvvet

Varlıkları	hareket	ettirmek	veya	durdurmak	
için	uygulanan	itme	ve	çekmedir.

Bir	cisme	kuvvet	uygulayarak	cismi	kendine	
doğru	hareket	ettirmek	için	uygulanan	etkidir.

Etkinlik–36

Verilen	bilgilerden	doğru	olanların	başına	“D”,	yanlış	olanların	başına	“Y”	
yazınız.

Kuvvet	uygulanan	bazı	cisimlerin	şekli	değişebilir.
Hareketli	varlıkları	durdurmak	her	zaman	tehlike	yaratmaz.
Aynı	sürede	daha	çok	yol	alan	varlıklar	daha	hızlıdır.
Kuvvet,	uygulandığı	her	varlığı	hareket	ettirmeyebilir.
Yeşil	ışıkta	hareket	eden	otomobil	yavaşlar.

Etkinlik–37

Kuvvetin	etkisiyle	şekil	değişikliğine	uğrayanları	işaretleyiniz.

Etkinlik–38
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EVİMİZDE HAYAT2.
Ünite

Büyüklerimizin Çocukluğu

Erdem ve Çiğdem, dedelerinin çocukluk anılarını dinlemeyi çok seviyorlardı. Sık 
sık dedelerine geçmişle ilgili sorular soruyor, merak ettiklerini öğreniyorlardı. Kendi 
çocukluklarıyla dedelerinin çocukluklarını karşılaştırıyorlardı.

Çiğdem: Dedeciğim, sizin çocukluğunuzda nasıl oyuncaklarınız vardı?
Dede: Bizim çocukluğumuzda sizinkiler gibi çeşit çeşit oyuncaklarımız yoktu. 

Oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Söğüt dalından düdükler, telden ve tahtadan 
arabalarımız vardı. Kızlar da yün ipler ve bezler kullanarak kendilerine bebek yapardı.

Evlatlarım, ben çocukken buralar yem-
yeşildi. Bahçesi olan iki katlı bir evimiz 
vardı. Bahçemizde kardeşlerimle birlikte 
oyunlar oynardık. Akşam olduğunda 
sobanın etrafında toplanır, babaanne-
mizin anlattığı masalları dinlerdik. Şimdi 
buralarda kocaman binalar var. Çocuk-
ların özgürce oynayabilecekleri yerler 
çok azaldı.

Dedenizin çocuk olduğu zamanda yaşasaydınız hangi farklılıklarla karşılaşırdınız?
DÜŞÜNELİM
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Büyüklerimizin Çocukluğu

BİLGİ SANDIĞI

Aile büyüklerimizin yaşadığı yerler, oynadıkları oyunlar evde kullandıkları eş-
yalar zamanla değişmiş ve gelişmiştir. Bu değişim birçok kolaylığın yanında bazı 
sorunları da beraberinde getirmiştir. Örneğin, aile içi iletişim ve insanlar arasındaki 
paylaşım azalmıştır.

Erdem: Dedeciğim, arkadaşlarınızla birlikte oynadığınız oyunlar yok muydu?
Dede: Olmaz  mı Erdem’ciğim? Saklambaç, körebe, birdirbir, yakan top, topaç, 

misket, mendil kapmaca, çelik çomak gibi oyunlar oynardık.
Çiğdem: A! Dedeciğim biz de arkadaşlarımızla saklambaç ve yakan top oynu-

yoruz. Peki, akşam olunca siz de bizim gibi televizyon mu izliyordunuz dedeciğim?
Dede: Hayır, Çiğdem’ciğim. Ben çocukken televizyonumuz yoktu. Akşam ol-

duğunda ailece sohbet eder, büyüklerimizin anlattığı masalları dinler, annemizin 
patlattığı mısırları yerdik.

Erdem: Dedeciğim, sizin evinizde kalorifer, doğal gaz yok muydu?
Dede: Yoktu Erdem’ciğim. Şimdi sizin hayatınızı kolaylaştıran birçok eşya da 

yoktu. Örneğin, çamaşır ve bulaşık makinesi olmadığından annemiz eliyle yıkardı 
çamaşır ve bulaşıklarımızı...

Çiğdem: Demek ki kadınların işi çok zormuş eskiden.
Dede: Evet zordu ama insanlar birbiriyle daha iyi anlaşıyordu. Televizyon 

izlemek, tabletle, telefonla oynamak yerine biz birbirimizle konuşur, mutluluk ve 
üzüntülerimizi paylaşırdık.

Erdem: Dedeciğim, sanki sizin çocukluğunuz daha güzel, daha eğleneceliymiş.
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Aile büyüklerimizin çocukluk dönemi ile kendi çocukluğumuzu karşılaştırdığı-
mızda aşağıdakilerden hangilerinin değiştiğini görürüz? İşaretleyiniz.

Etkinlik–32

Aile büyüklerinin 
oyuncakları

Bizim 
oyuncaklarımız

“” ve “X” sembollerini ilgili oldukları görsellerin kutucuklarına yerleştiriniz.

Etkinlik–33

 Yollar       Binalar
 Ev eşyaları      Giysiler
 Otomobiller      Hayvanlar
 Oyuncaklar      Ağaçlar
 Teknolojik imkânlar     Kuşlar
 Mevsimler      Oyunlar



X
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Aşağıda Mehmet Bey’in geçmişiyle ilgili verilen bilgilerden yararlanarak so-
ruları yanıtlayınız.

Etkinlik–34

Benim adım Mehmet. Bin dokuz yüz kırk beş yılında Erzurum’un Çiftlik adlı kö-
yünde doğdum. Tek katlı ve etrafı çitle çevrili, bahçeli bir evimiz vardı. Çocukluğum, 
çobanlık yaparak geçti. Köyümde okul olmadığından dolayı okuyamadım. Okuma 
yazmayı askerde öğrendim. Çocukluğumuzda kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapar-
dık. Topaç, körebe, saklambaç, çelik çomak oynadığımız bazı oyunlardı. Köyümüzde 
kimsenin otomobili yoktu. Ulaşım için at kullanılırdı. Evimizde elektrik yoktu. Bundan 
dolayı buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi kullanamıyorduk. Evimizdeki 
tek teknolojik alet, köyde birkaç evde bulunan radyo idi. Yapmaktan hoşlandığım en 
güzel etkinlik ise ata binmekti.

1. Mehmet Bey kaç yılında ve nerede doğmuştur? 
  ..........................................................................................................................................
2. Mehmet Bey’in çocukluğu nerede geçmiştir? 
 ...........................................................................................................................................
3. Mehmet Bey çocukluğunda nasıl bir evde yaşamıştır? 
 ...........................................................................................................................................
4. Mehmet Bey okuma yazmayı nerede öğrenmiştir?
 ...........................................................................................................................................
5. Mehmet Bey çocukken hangi oyunları oynamıştır?
 ...........................................................................................................................................
6. Mehmet Bey’in evinde neden teknolojik ürünler yoktur?
 ...........................................................................................................................................
7. Mehmet Bey’in çocukken yapmaktan hoşlandığı etkinlik nedir?
 ...........................................................................................................................................
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