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ANLAMLI VE KURALLI CÜMLE

 Anlattıklarımızın, yazdıklarımızın tam ve doğru anlaşılabilmesi için anlamlı ve 
kurallı cümleler kurmalıyız.

 Kurallı cümlede yargı bildiren sözcük cümlenin sonunda olur. Diğer sözcük-
ler anlamlı bir şekilde sıralanır.

Örnek:  …………………………………… gitti.

   Mert ………………… gitti. 

   Mert okula gitti.

 Cümlelerimizin anlamlı olması için sözcükleri yerinde ve anlamına uygun 
kullanmalıyız. 

Örnek: “Kahvaltıda peynir ve süt yedim.” cümlesi anlamlı değildir. Çünkü “süt” 
yenmez, içilir. Cümlenin anlamlı olması için “Kahvaltıda peynir yedim, süt içtim.” 
seklinde yazılması gerekir.

• Çok kibardır Merve. 

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

• Güzel oynadık top. 

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

• Zeynep gelmez mi bu akşam? 
 ................................................................................................................................................

• Çok sevinçliyim ben bugün. 

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

Etkinlik–21
Aşağıdaki cümleleri kurallı hâle getirip yeniden yazınız.
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Etkinlik–22
Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturup 
yazınız.

kaybolan Aslı üzüldü çok silgisini

oyun arkadaşlarımla oynadık parkta

çok yağdı bugün yağmur

çok kitap seviyorum okumayı

karşı davranmalıyız çalışanlarına okul

kalemimi aldın mi kırmızı sen
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Etkinlik–23
Aşağıdaki söz dizilerini uygun sözcüklerle tamamlayıp cümle hâline getiriniz. 
Sonlarına doğru noktalama işaretlerini koymayı unutmayınız.

Aman, dikkat ...........................

Otobüs saat kaçta ...........................

Yemeklerden sonra ellerimi ...........................

Bahçede saklambaç ...........................

Dün gece sabaha kadar yağmur ...........................

Okuldan dönerken kırtasiyeye ...........................

Oh, sonunda ödevlerimi ...........................

Bisiklet sürmeyi çok ...........................

Bayramda büyüklerimizin elini ...........................

Hafta sonu ailece piknik ...........................

Defterlerimi temiz ve düzenli ...........................

Kuzenimi kutlamak için ona telefon .......................

Defterime kocaman bir ağaç resmi .......................
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Etkinlik–24
Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere verilen sözcüklerin uygun olanlarını ya-
zınız.

• Ninem bana yatmadan önce ……………………………………………… anlattı.

• Televizyon, ……………………………………………… ve İnternet iletişim araçlarındandır.

• Annem misafirler için ……………………………………………… yaparken ben de onu izledim.

• Dün akşam ailece güzel bir ……………………………………………… izledik.

• …………………………………………. meyvelerinden en çok çilek ile eriği severim.

• Mahallemize yapılan yeni ……………………………………………… çocukları çok mutlu etti.

• Gökyüzündeki en parlak ……………………………………………… hangisidir?

• Mektup yazmak için çizgisiz bir ……………………………………………… kullanman gerekir.

• Su, ……………………………………………… bir maddedir, konulduğu kabın şeklini alır.

• Kalemimin ucu kırılınca arkadaşımdan ……………………………………………… istedim.

• Alışveriş listesi hazırlarken ihtiyaçlarımıza ……………………………………………… vermeliyiz.

• Çantası ……………………………………………… olduğundan taşımakta zorlanıyordu.

öncelik ağıryaz park

telefonkâğıt yıldızmasal

filmkalemtıraş sıvıpasta
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Veri Toplama - Nesne ve Şekil Grafiği

Evcil Hayvanım Sıklık Tablosu

Hayvan Türü İsteyen Öğrenci Sayısı

Kedi 7
Köpek 11
Kuş 5
Balık 6

Evcil fare 3

Sınıfımızda "Evcil Hayvanının Ne Olmasını İsterdin?" sorusuyla ilgili yanıtların 
verileri tablo üzerinde gösterilmiştir.
Topladığımız verileri nesne grafiği üzerinde gösterelim.

Sıklık tablosundan yararlanarak nesne grafiği oluşturalım.

Evcil Hayvanım Grafiği
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Kedi KuşKöpek Balık Evcil 
fareHayvan Türü

Ha
yv
an

 S
ay

ısı

  Nesne grafiği 
oluş tururken;
* Grafiğe uygun bir 
isim veririz.
* Satır ve sütunların 
hangi verileri gösterdi-
ğini yazarız.

BİLGİ SANDIĞI
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............................ Çetele Tablosu

Dondurma Çeşidi Öğrenci Sayısı

............................ Sıklık Tablosu

Dondurma Çeşidi Öğrenci Sayısı

(Her şekil ( ) 2 öğrenciyi göstermektedir.)

En Sevilen Dondurma Grafiği
14

12

10

8

6

4

2

Vanilya ÇilekÇikolata Karamel

Dondurma Çeşidi

Ö
ğr
en

ci 
Sa

yıs
ı

Şekil grafiğinde bir sınıftaki öğrencilerin en çok sevdiği dondurma çeşitleri 
gösterilmiştir.
Şekil grafiğine göre çetele ve sıklık tablolarını oluşturunuz.

1

Etkinlik– 23
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Kantinde Satılan Ürünler Grafiği
16

14

12

10

8

6

4

2

Tost PoğaçaSimit Döner
Ürün

Ü
rü

n 
Sa

yıs
ı

Her şekil ( ) 2 ürünü göstermektedir.

Yukarıdaki grafiğe göre doğru bilgileri işaretleyiniz.

 En az simit satılmıştır.

 En çok tost satılmıştır.

 Poğaça, simitten daha çok satılmıştır.

 Simit, dönerden daha az satılmıştır.

 Tost ve simit satışının toplamı 26’dır.

Kantinde Satılan 
Ürünler Sıklık 

Tablosu
Ürünler Satış Adeti

Tost

Simit

Poğaça

Döner

Okulumuzun kantininde ilk teneffüste 16 tost, 10 simit, 12 poğaça ve 6 
döner satılmıştır. Okul kantininde satılan ürünleri sıklık tablosunda ve şekil 
grafiğinde gösteriniz.

2
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• Spor salonunda en çok hangi top türünden vardır?
  .......................................................................................................................
• Spor salonunda en az hangi top türünden vardır?
  .......................................................................................................................
• Voleybol ve basketbol toplarının sayısı toplam kaçtır?
  .......................................................................................................................
• Spor salonunda toplam kaç top vardır?
  .......................................................................................................................

Top Türleri Sıklık Tablosu
Top Türü Top Sayısı

Futbol 24

Basketbol 16

Voleybol 20

Her şekil ( )4 topu göstermektedir.

Top Sayısı Grafiği
24

20

16

12

8

4

Futbol VoleybolBasketbol
Top Türü

To
p 

Sa
yıs

ı

Aşağıdaki veri tablosunda bir spor salonundaki top türleri ve sayıları 
verilmiştir. Sıklık tablosundan faydalanarak şekil grafiğini oluşturunuz. 
Oluşturduğunuz şekil grafiği ile ilgili soruları cevaplayınız.

3
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3.
ÜNİTE

Çarpım Tablosu Oluşturma

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

İpte dizili olan boncukların sayısını bulalım.

• Altışar ritmik saydığımızda boncukların sayısını 36 olarak buluruz.
• 6 kere altışar ritmik saydığımızda 36 sayısına ulaşırız.

6 x 6 = 36

Ritmik sayalım:

6

6

6

18

6

30

6

12

6

24

6

36

Tabaklardaki şekerlerin sayısını bulalım.

• Yedişer ritmik saydığımızda şekerlerin sayısını 35 olarak buluruz.
• 5 kere yedişer ritmik saydığımızda 35 sayısına ulaşırız. 

5 x 7 = 35

Ritmik sayalım:

7

7

7

21

7

35

7

14

7

28



102

Çarpma İşlemi

Kalemliklerdeki kalemlerin toplam sayısını bulalım. 

Grupların toplam yıldız sayısını bulalım. 

• Sekizer ritmik saydığımızda kalemlerin sayısını 48 olarak buluruz.
• 6 kere sekizer ritmik saydığımızda 48 sayısına ulaşırız. 

6 x 8 = 48

• Dokuzar ritmik saydığımızda yıldızların sayısını 54 olarak buluruz.
• 6 kere dokuzar ritmik saydığımızda 54 sayısına ulaşırız. 

6 x 9 = 54

Ritmik sayalım:

9

9

9

27

9

45

9

18

9

36

9

54

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

NNN

Ritmik sayalım:

8

8

8

24

8

40

8

16

8

32

8

48
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Maddeyi Niteleyen Özellikler

	 Çevremizde	gördüğümüz	taş,	toprak,	ağaç,	kuş,	su,	masa,	sandalye,	çanta,	Ay,	
yıldızlar	birer	maddedir.	Uzayda	yer	kaplayan	ve	belli	bir	kütleye	sahip	olan	her	
varlığa	madde	denir.

	 Maddelerin	birbirinden	farklı	özellikleri	vardır.	Bunlar	renk,	koku,	tat	saydamlık,	
kırılganlık,	esneklik,	pürüzlülük,	pürüzsüzlük,	yumuşaklık,	sertlik	olarak	tanımlanabilir.	
Maddelerin	niteliğini	ortaya	koyan	tüm	bu	özelliklere	maddeyi	niteleyen	özellikler 
deriz.	Maddelerin	rengini	ve	şeklini	gözümüzle,	tadını	dilimizle,	kokusunu	burnumuz-
la,	sertliğini,	yumuşaklığını,	pürüzlü	ve	pürüzsüz	oluşunu,	sıcaklığını,	soğukluğunu	
derimizle	seslerini	de	kulaklarımızla	ayırt	edebiliriz.	

 Renk

	 Bazı	maddelerin	kendilerine	özgü	renkleri	vardır.	Havuç	turuncu,	pamuk	beyaz,	
çimen	yeşildir.	Ancak	çoğu	zaman	sadece	renk	belirleyici	olmaz.	Örneğin,	beyaz	
olan	tuz	ve	toz	şeker	tamamen	farklı	maddelerdir.	Bunun	yanında	aynı	tür	varlık-
lar	farklı	renklerde	olabilir.	Örneğin,	çiçekler	rengârenktir	ama	hepsi	birer	çiçektir.	
Biber,	hem	yeşil	hem	de	kırmızı	olabilir.

		Gözleri	bağlı	bir	arkadaşınıza	yukarıdaki	varlıkları	tanıtmanız	istense	neler	
			söylersiniz?
	Çevremizde	gördüğümüz	varlıkları	hangi	özellikleri	ile	tanımlarsınız?

DÜŞÜNELİM
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 Koku

        

   

 Maddeler	kokularına	göre	de	ayırt	edilebilir.	Her	ikisi	de	kırmızı	olan	bir	çilekle	
domatesi	gözlerimiz	kapalı	olsa	da	kokusundan	ayırt	edebiliriz.	Su	ile	çamaşır	suyunu	
kokuları	sayesinde	birbirinden	ayırabiliriz.

	 Tat
	 Balın	tatlı,	limonun	ekşi,	biberin	acı	olduğunu	tatlarından	anlarız.

        

     

	 Bazı	maddeler	görünümleri	aynı	olsa	da	tatları	sayesinde	ayırt	edilir.	Aynı	renk	
olan	şekeri	dilimizle	tadına	bakarak	ayırabiliriz.

 Sertlik	-	Yumuşaklık

       

      

       
 Bir	maddenin	sert	ya	da	yumuşak	olduğunu	dokunarak	ayırt	edebiliriz.	Çizilmesi,	
kırılması,	buruşması	 ve	kesilmesi	zor	olan	maddeler	 sert	maddelerdir.	Kolaylıkla	
bükülen,	buruşmayan	maddeler	ise	yumuşak	olarak	nitelenir.	Hamur,	pamuk,	silgi	
gibi	maddeler	yumuşak	maddelere;	demir,	taş,	odun,	masa	gibi	maddeler	ise	sert	
maddelere	örnektir.

   Doğadaki	en	sert	maddelerden	biri	elmastır.

BİLGİ SANDIĞI
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EVİMİZDE HAYAT2.
Ünite

Evim Nerede?

Aslı, doğum gününe davet ettiği arkadaşlarının evini kolayca bulabilmeleri için 
kroki çizmeye karar vermiş. Aslı’nın çizdiği krokiyi inceleyiniz.

K

DB

G

Okul Ev Banka Sağlık 
Ocağı

M
en

ek
şe
 

So
ka
ğı

C u m h u r i y e t  C a d d e s i

Pa
pa

tya
 

So
ka
ğı

G
ül
 

So
ka
ğı

Ne
rg
is 

So
ka
ğıEv Market Aslı’nın 

Evi
Park

Krokiye göre Aslı’nın evinin yeri için şunları söyleyebiliriz:
• Cumhuriyet Caddesi’ndedir.
• Kuzeyinde banka vardır.
• Batısında market vardır.
• Doğu yönünden gelen biri parkın önünden geçtikten sonra solda Aslı’nın evini 

görecektir.

Arkadaşlar, cumar-
tesi günü doğum 
günümü kutlayaca-
ğız. Hepinizi evime 
bekliyorum.

Aslı, doğum gününe 
memnuniyetle geliriz 
ama evinizi nasıl bu-
lacağız?

Size gelmek isteyen bir arkadaşınıza evinizin yerini nasıl tarif edersiniz?
DÜŞÜNELİM

BİLGİ SANDIĞI
Evimizin yerini tarif ederken çevresinde bulunan binalardan, kurum ve ku-

ruluşlardan faydalanırız. Yaptığımız tarifin daha anlaşılır olması için kroki çizeriz.
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➤ Alışveriş merkezi, çocuk parkının ................................................. yönündedir.

➤ Çocuk parkının kuzeyinde ................................................. vardır.

➤ Evimizin güneyinde ................................................. vardır.

➤ Eczane, Çiçek Caddesi’nin ................................................. yönündedir.

➤ Evimiz, marketin ................................................. yönündedir.

➤ Sağlık ocağı, eczanenin ................................................. yönündedir.

➤ Alışveriş merkezinin batısında ................................................. vardır.

➤ Evimiz, Gül Sokağı’nın ................................................. yönündedir.

➤ Ağaç Sokağı’nın kuzey yönünde alışveriş merkezi, çocuk parkı ve ............................
..................... vardır.

➤ Eczane, evimizin ................................................. yönündedir.

Cümlelerdeki boşlukları krokiye göre tamamlayınız.

Etkinlik–39

K

DB

G

Market Ev Ev

Eczane Evimiz Ev

Sevgi Caddesi

Ağaç Sokağı

Sağlık 
Ocağı

Muhtarlık

Çocuk 
ParkıAlışveriş Merkezi

Kale Sokağı

Ç
içek C

addesi

Gül Sokağı
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