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• Bir olayın ya da durumun sebebini öğrenmek için “Neden?” ve “Niçin?” sorularını 
sorarız.

☞ Neden okula gelmedin?
☞ Niçin hasta olmuş?

• Bir olayın ya da durumun sebebini bildirdiğimiz cümlelere sebep-sonuç cümleleri 
denir.
☞ Okula gelmedim çünkü hastaydım. 
☞ Soğuk su içtiği için hasta olmuş.

• Sebep - sonuç cümleleri iki kısımdan oluşur. Birinci kısım neden, ikinci kısım sonuç 
bildirir.
☞ Hava soğuk olduğu için kalın giyindim.
          Sebep              Sonuç
☞ Şemsiyemi aldım çünkü yağmur yağacaktı.
        Sonuç                 Sebep

• Çünkü, bunun nedeni, bu nedenle, olduğu için, bunun sonucunda, bu yüzden, 
neden olarak, için, dolayısıyla ifadelerini sebep-sonuç cümleleri kurarken kullanırız.
☞ Camlar açık kalmış bu yüzden içerisi toz olmuş.
☞ Geç gelmesinin nedeni trafiğe takılmasıymış.
☞ Kar çok yağdığı için dışarı çıkamadık.
☞ Kırmızıyı çok seviyor dolayısıyla kıyafetleri genellikle kırmızıdır.
☞ Kuşların resmini çizdim çünkü onları çok seviyorum.

Sebep - Sonuç Cümleleri
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1.  Aşağıdaki cümlelerin sebep ve sonuçlarını yazınız.

Etkinlik–17

Hava yağmurlu olduğu için dışarı çıkamadık.

Babam hasta, bu yüzden işe gidemedi.

Annesi evde olmadığı için bize geldi.

• Sınavlardan iyi not alıyor .............................. çok çalışıyor.

• Başı çok ağrıdığı .............................. ilaç içti.

• Çok yoruldum ................................................. erken yatacağım

• Oteli beğenmedik .............................. başka otele gittik.

• Şiddetli kar yağışından .............................. yollar kapandı.

• Dişlerini düzenli fırçalamadığı .............................. dişleri çürüdü.

bu yüzden için içindolayı çünkübu nedenle

Sebep Sonuç

Sonuç

Sonuç

Sebep

Sebep

2.  Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini verilen neden-sonuç ifadelerinin uygun olanla-
rıyla tamamlayınız.
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• Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelere karşılaştırma 
cümleleri denir.

☞ Ablam, ağabeyimden daha uzun boyludur.  Abla ile ağabey boyları bakımından 
karşılaştırılmıştır.

Karşılaştırma Cümleleri

• Karşılaştırma cümlelerinde benzerlik, farklılık, üstünlük gibi iki veya daha fazla şeyin 
birbirine göre durumları ifade edilir.
☞ Greyfurt, portakala göre daha ekşidir.  Farklılık
☞ En güzel resmi Lale yapmış.  Üstünlük
☞ Bu halının aynısından bizde de var.  Benzerlik

• Varlıkları karşılaştırırken benzer olarak, farklı olarak, aynısı, daha, kadar, gibi, göre, 
en ifadelerini kullanırız.
☞ Kışın sonbahardan farklı olarak kar yağar.
☞ Ben de teyzem gibi doktor olmak istiyorum.
☞ Yorgan, battaniyeye göre daha kalındır.

Aşağıdaki varlıklarla ilgili ikişer karşılaştırma cümlesi yazınız.

Etkinlik–18
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Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun karşılaştırma ifadelerini yazarak cümleleri 
tamamlayınız.

Etkinlik–19

Bizim bahçe, sizin bahçeden .............................. büyüktür.

Bugün, düne .............................. daha çok yoruldum.

Esra’nın saçları, Ayşe’nin saçlarından .............................. uzundur.

Senin kazağının .............................. Onur’da da varmış.

Bu ağaç, Bursa’nın .............................. büyük ağacıdır.

Emre, Gülay’dan .............................. güzel resim yapar.

Yarın hava dünden .............................. soğuk olacakmış.

Bence gri olan kırmızıya .............................. daha güzel.

Ben asla senin .............................. cesur olamam.

Semih, Melih .............................. basketbol oynayamıyor.

Gözde, Gamze’den .............................. uzundur.
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Problem Çözme ve Kurma

Karadeniz’de bu yıl toplanan 4165 kg fındığın 2700 kg’ı dış 
piyasada, 1215 kg’ı iç piyasada satılmıştır. Satılmayan fındık kaç 
kilogramdır?

Problemi anlayarak okuyalım. Verilenleri ve isteneni belirleyelim.Anla!

 Verilenleri değerlendirerek problemin çözümü için plan yapalım.Düşün, planla!

Sonucun doğruluğunu kontrol edelim.
3915 + 250 = 4165
3915 - 1215 = 2700 dış piyasada satılan fındıklar
4165 - 1215 = 2950 iç piyasaya satılan fındıkları çıkardık.
2950 - 2700 = 250 dış piyasaya satılan fındıkları çıkardık.
250 kg satılmayan fındıkların miktarı.

Kontrol Et!

2700 + 1215 = 3915 kg  satılan fındık miktarı
4165 - 3915 = 250 kg satılmayan fındık miktarı

Çöz!

Problem Nasıl 
Çözülür?

Problem çözme aşamalarını ince-
leyerek problemi çözünüz.

Verilenler :  Toplanan fındık: 4165 kg
   İç piyasaya satılan fındık: 1215 kg
   Dış piyasaya satılan fındık: 2700 kg
İstenen :  Satılmayan kaç kilogram fındık kalmıştır?

• İç ve dış piyasada satılan fındığın toplam kaç kilogram olduğunu 
bulalım.
• Satılan miktarı çıkaralım.

Satılmayan Dış piyasa İç piyasa
 ?  2700 kg 1215 kg

Toplanan fındık4165 kg

1. Yol:

2. Yol:
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Aşağıda verilenlerden yararlanarak bir problem kuralım ve çözelim.

5700 seyirci kapasitesi olan stadyuma, maçı izlemek için 3216 seyirci gel-
miştir. Stadyumda kaç kişilik boş yer vardır?

Problem Kurma

1350 öğrencisi olan Nehir İlkokulunda 720 
kız öğrenci vardır. Okuldaki erkek öğrenci 
sayısı kaçtır?

Problem Kurma

Çözüm:

Çözüm:

Stadyumun kapasitesinden gelen seyirci sayısını 
çıkaralım.
5700 - 3216 = 2484
Stadyumda 2484 kişilik boş yer vardır.

Okul mevcudundan kız öğrenci sayısını çıkaralım.
1350 - 720 = 630 erkek öğrenci mevcudu

Okul Mevcudu 1350

Kız Öğrenci 720

Erkek Öğrenci ?

Seyirci kapasitesi : 5700
Maça gelen taraftar : 3216

Problem kurmak için size 
verilenleri inceleyiniz. 
Problemde verilenlere 
göre ne istendiğini tah-
min ediniz. Bir problem 
cümlesi yazınız.

BİLGİ SANDIĞI

Problem Çözme ve Kurma

Tabloda verilenleri inceleyerek bir problem kuralım.
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1. Bir ailenin aylık geliri 9750 t’dir. Ailenin 
2500 t kira ve 800 t fatura gideri vardır. 
Bu ailenin diğer giderleri için kaç lirası 
kalır?

2. Mahallemizdeki kütüphaneden öğretim yılı 
boyunca 455 masal, 618 roman alınarak 
okunmuştur. Öğretim yılı boyunca 1980 
kitap okunduğuna göre okunan diğer ki-
tapların sayısı kaçtır?

3. Bir çiftçi ürettiği 9580 kg zeytinin 5619 
kg’ını zeytinyağı üretimi için ayırıyor. Kalan 
zeytinleri satıyor. Çiftçi kaç kilogram zeytin 
satmıştır?

4. Ekmek fırınında sabah 5260 adet ekmek 
üretiliyor. 2790 tanesi satıldıktan sonra 
850 tane daha üretiliyor. Fırında satılacak 
kaç tane ekmek vardır?

5. 6, 3, 0 ve 4 rakamlarını birer kez kul-
lanarak yazılabilecek dört basamaklı en 
büyük ve en küçük doğal sayıların farkı 
kaçtır?

1 Aşağıda verilen problemlerin çözümlerini yapınız.

Etkinlik-22
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1.
9570
5120-

Salon takımı fiyatı:
Ödenen miktar:

2. 2550
4700+

Yerli turist
Yabancı turist

Otel kapasitesi: 8500 kişi

3. Kırılan: 58 adet

315 adet 450 adet

............ Kalan fincan

4.
Dün satılan
750 adet

Bugün satılan
690 adet

5.
5850 m
1 790 m- 1650 m-

2 Aşağıda verilenlere göre uygun problemler yazınız..



SİGARA VE ALKOLÜN ZARARLARI

SİGARA	VE	ALKOLÜN	ZARARLARI

	 Alkol	 ve	 sigara	 kullanımak	 hem	 insan	 hem	 de	 toplum	 sağlığını	 son	 derece	 olumsuz	 etkileyen	
faktörlerdendir.	 

Sigaranın	zararları:
• Akciğerlere	zarar	vererek	kansere	neden	olabilir.
• Kan	dolaşımını	olumsuz	etkiler,	kalp	krizi	riskini	artırır.
• Astım	ve	bronşit	gibi	birçok	hastalığa	neden	olabilir.
• Hamilelik	döneminde	içilirse	bebekte	zekâ	geriliğine	neden	olabilir.
• Uyku	düzenini	bozar,	görme	ve	duyma	bozukluklarına	neden	olur.

Alkolün	zararları:

• Geçici	hafıza	kaybına	neden	olur.
• Karaciğere	ve	böbreğe	zarar	verir.
• Görme	sinirlerine	zarar	vererek	körlüğe	neden	olabilir.
• Mide,	gırtlak	ve	pankreas	kanserlerine	neden	olabilir.
• Sonradan	pişman	olabileceğimiz	davranışlar	sergilememize	neden	olur.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

	 Sigara	içmeyen	fakat	sigara	içilen	ortamda	bulunan	insanlara	pasif	içici	denir.	
Pasif	içiciler	de	en	az	sigara	içenler	kadar	sigaradan	zarar	görür.	Bu	yüzden	sigara	
içilen	ortamlardan	uzak	durmalıyız.

Bizler	de	sigara	ve	alkolden	uzak	durup	çevremizde	sigara	ve	alkol	kullanan	kişileri	
uyarmalıyız.

NOT
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İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER3.
Ünite

Yönler ve Yön Bulma Yöntemleri

YÖNLER

Ana Yönler Ara Yönler

Doğu Kuzeydoğu Güneydoğu

Kuzeybatı Güneybatı

Batı

Kuzey Güney

KUZEY

GÜNEY

DOĞUBATI

Kuzeydoğu

GüneydoğuGüneybatı

Kuzeybatı

  Yön,	herhangi	bir	yerin	bilinen	başka	bir	yere	göre	nerede	bulunduğudur.	Yönlerden,	aradı-
ğımız	bir	yerin	nerede	olduğunu	bulmak	için	faydalanılır.	Yönler,	Güneş’in	doğuşuna	ve	batışına	
göre	düzenlenmiştir.	Güneş’in	doğduğu	yön	doğu,	battığı	yön	batı	olarak	adlandırılır.	Diğer	yönler	
kuzey	ve	güneydir.	Bunlar	ana	yönlerdir.	Ana	yönlerin	arasında	kalan	yönlere	ara	yönler	denir.	
Bunlar	kuzey	 ile	doğu	arası	kuzeydoğu,	kuzey	 ile	batı	arası	kuzeybatı,	güney	 ile	doğu	arası	
güneydoğu,	güney	ile	batı	arası	güneybatı	olarak	isimlendirilir.
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 YÖN BULMA

	 Çevremizdeki	herhangi	bir	nes-

nenin	 ya	 da	 yerin,	 kendimize	 göre	

bulunduğu	 yönü	 bulabiliriz.	 Bunu	

yaparken	doğadan	(karınca	yuvala-

rından,	yosundan,	yıldız	ve	Güneş’ten)	

faydalanırız.

	 Doğal	unsurların	dışında	pusula,	

harita,	 kroki	 gibi	 beşeri	 unsurlarda	

kullanabiliriz.

	 Günümüzde	 akıllı	 telefonlardaki	 uygulamalar,	 araçlarımızdaki	 navigasyon	 cihazları	 yön	

bulmada	hayatımızı	kolaylaştıran	araçlardır.

	 Güneş’ten	Faydalanarak	Yön	Bulma

	 Güneş’in	doğduğu	ve	battığı	yönü	bildiğimizde	

sabahın	ilk	saatlerinde	ya	da	akşamüstü	yönümüzü	

kolayca	bulabiliriz.	Sabahleyin,	güneş	doğarken	sağ	

kolumuzu	doğuya	doğru	uzatırsak	sol	yanımız	batı,	

önümüz	kuzey	ve	arkamız	güney	yönünü	gösterir.

	 Saat	Yardımı	ile	Yön	Bulma

	 Güneşli	bir	günde	bileğimizdeki	saat	yardımıyla	

yönümüzü	bulabiliriz.	Saatin	akrebi	Güneş’e	döndü-

rülür.	Saatin	12	sayısı	 ile	akrebin	tam	ortası	güney	

yönünü	gösterir.
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Pusula	en	güvenilir	yön	bulma	aracıdır.	Pusulayı	yere	yatay	şekilde	düz	bir	

zemine	koyduğumuzda	renkli	ibresi	daima	kuzeyi	gösterir.	Pusulayı	ilk	bulan,	

Çinlilerdir.

Geceleri	yönümüzü	Kutup	Yıldızı’ndan	faydalanarak	bulabiliriz.	Kutup	Yıldızı	
her	zaman	kuzeyi	gösterir.	Bu	yıldızın	diğer	adı	da	“Demir	Kazık“tır.

Minarelerin	şerefe	kapıları	her	zaman	güneyi	gösterir.

Gündüz	açık	havada	yönümüzü	Güneş	sayesinde	bulabiliriz.	Yere	diktiğimiz	
çubuğun	gölgesini	takip	ederiz.	Gölge	boyunun	en	kısa	olduğu	anda	gölgenin	
ucu	kuzeyi	gösterir.

Karıncalar,	 yuvalarından	 çıkardıkları	 kumları	 her	 zaman	 kuzey	 yönüne	
yığarlar.	Yuvalarının	giriş	yeri	hep	güneye	bakar.

Yosunlu	ağaç	ve	taşlar	yön	bulmamıza	yardımcı	olur.	Ağaçların	ve	taşların	
yosunlu	kısımları	kuzeyi	gösterir.

Yön	Bulmada	Kullandığımız	Bazı	Yöntem	ve	Araçlar

Pusula	çoğunlukla	gemilerde,	uçakta	yön	saptamak	için	kullanılır.	Pusulada	bulunan	
N	harfi	kuzeyi,	S	harfi	ise	güneyi	belirtir.

BİLGİ SANDIĞI

GPS	(Küresel	Konumlama	Sistemi)	Dünya	üzerinde	kesin	yeri	tespit	etme	aracıdır.
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• En	iyi	yön	bulma	aracı	hangisidir?

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

• Güney	ile	doğunun	arasındaki	yön	hangisidir?

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

• Kutup	Yıldızı	hangi	yönü	gösterir?

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

• Cami	 minarelerinin	 şerefe	 kapıları	 hangi	 yönü	
gösterir?
 ................................................................................................................................

• Güneş	ile	yön	nasıl	bulunur?
................................................................................................................................

Etkinlik–28

Aşağıda verilen sembol üzerinde yönlerin adlarını yazınız.

Etkinlik–29

Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
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Sağ	kol Sol	kol

Sabah,	Güneş	doğarken	kollarımızı	yana	

doğru	açıp	sağ	kolumuzu	Güneş’e	doğru	

uzattığımızda	sağ	kolumuz	..............................

.......................,	sol	kolumuz	.....................................

	gösterir.	Bu	durumda	ön	tarafımız	

.........................................,	 arka	 tarafımız	

...............................	gösterir.

Seçtiğim Yöntem

Etkinlik–30

Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

Etkinlik–31

Yön bulmada yararlanılan yöntemleri kutucuklara yazıp seçtiğiniz bir tanesiyle nasıl yön 
bulduğunuzu açıklayınız.



68

ETKİNLİKLER

 Karıncalar,	yuvalarının	ağzını	hep	kuzeye	doğru	yaparlar.

 Kutup	Yıldızı	daima	kuzeyi	gösterir.

 Kuzeydoğu,	güneybatı	ara	yönlere	örnektir.

 Sol	kolumuzu	doğuya	uzatırsak	önümüz	güney	olur.

 Pusula,	en	güvenilir	yön	bulma	aracıdır.

 Güney,	doğu,	batı	yönleri	ara	yönlere	örnektir.

 Pusula	ibresinin	koyu	renkli	ucu	daima	kuzeyi	gösterir.

 Güneş’in	doğduğu	taraf	batıdır.

 Güney	ile	batının	arasındaki	yön	güneybatıdır.

 Kutup	Yıldızı’ndan	yararlanarak	yönümüzü	bulabiliriz.

 Kutup	Yıldızı’na	yeri	hiç	değişmediği	için	$Demir	Kazık#	da	denir.

	 Kutup	Yıldızı	ile	kuzey	yönünü	belirledikten	sonra	arkamız	güney,	sağımız	doğu,			
	 solumuz	batıdır.

 Dört	ana	yön,	dört	ara	yönümüz	vardır.

 Güneş’ten	faydalanarak	yönümüzü	bulabiliriz.

 En	iyi	yön	bulma	aracı	karınca	yuvalarıdır.

YD

Etkinlik–32

Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D“, yanlış ise “Y“ yazınız.
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