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CÜMLEDE ANLAM

Gerçek ve Hayal Unsuru Ögeler

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız ya da karşılaşabileceğimiz durumları ifade 
eden cümleler gerçek ögeler içerir. Bu cümlelerde, herkesin başına gelebile-
cek durumlar ifade edilir.

Bahar, penceresinin önündeki çiçekleri sulamayı çok seviyordu.
Bu cümlede yapılan iş, günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz 
bir durumdur.

Unutkan kırmızı balık, gölde sessizce yüzüyordu.

Bu cümle gerçek hayatta olması imkânsız olan, hayal gücüne da-
yanan bir durumu ifade eder. Çünkü balıkların unutkanlık özelliği 
yoktur.

Günlük yaşamda karşılaşılmayan, hayal edilen bir durumu anlatmak için kul-
lanılan cümleler hayal unsuru ögeler içerir. Bu cümlelerde, zihinde tasarla-
nan olay veya durumlar ifade edilir.

Etkinlik–29
Aşağıdaki bulutların içindeki söz gruplarından hayal unsuru öge olanları bo-
yayınız.
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Etkinlik–30
Aşağıda gerçek ve hayal ürünü ögelerin yer aldığı cümleler verilmiştir. Bu cüm-
lelerden gerçek öge içerenleri üstteki çocukla, hayal ürünü öge içerenleri hayal 
kuran çocukla eşleştiriniz.

En sevdiğim oyuncağımı bulunca çok se-
vindim.

Derslerime özenle çalışırım.

Minik kedi sahibinden mama istedi.

Uçan arabalara binip yola çıktık.

Köpeğim bana tatlı tatlı gülümsüyordu.

Annemin yemeklerini çok seviyorum.

Gökyüzündeki yıldız bana göz kırptı.

Yarın, sınıf arkadaşlarım beni ziyarete 
gelecekler.

Doğum günü için büyük bir parti hazır-
ladık.

Bir kuşun kanadında bulutlara doğru 
uçuyordum.
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OKUYORUM - ANLIYORUM

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU

Tahsin SARAÇ

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu.

Barışır artık kurt kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Düşler denizine doğru

Mutluluk bin yelken açar.

Her yürek bir altın pınar

Çocuklar kardeş oldu mu.

Daha bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Kucaklaşır batıyla doğu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Ne açlık kalır ne korku

Korudaki fidanlar gibi.

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu.
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1.  Aşağıdaki cümlelerin şiirin hangi renk kutuya yazılan dörtlüğüyle ilgili oldu-
ğunu işaretleyiniz.

Uyku daha tatlıdır.

Mutluluk yelken açar.

Korkular ve açlıklar biter.

Batıyla doğu kardeş olur.

Kurtla kuzu barışır.

Herkes birbirini sever.

Akarsular daha çok ışıldar.

2.

Şiirin konusunu yazınız. Şiirin ana duygusunu 
yazınız.
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OKUYORUM ANLIYORUM

3.  Her bir satırdaki ünlü sayısını yazınız. Soruları yanıtlayınız.

Ünlü Sayısı

1 Daha bir ışıldar akarsu .....................

2 Çocuklar kardeş oldu mu .....................

3 Kucaklaşır batıyla doğu .....................

4 Çocuklar kardeş oldu mu ..................... 

5 Ne açlık kalır ne korku .....................

6 Korudaki fidanlar gibi .....................

7 Sevip sevip birbirini .....................

8 Çocuklar kardeş oldu mu .....................

• Kaçıncı satırlardaki harf sayısı 9’dan küçüktür?

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

• Kaçıncı satırlardaki harf sayısı 8’den büyüktür?

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

• Kaçıncı satırlardaki sözcük sayısı 4’tür?

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

• En fazla sözcük olan satır kaç numaradır?

.........................................................................................................................
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OKUYORUM ANLIYORUM

4.  Başlığı "Çocukların Dostluğu” olan bir şiir yazınız. Şiirinizin konusunu ve ana 
duygusunu yazmayı unutmayınız.

Şiirinizin konusu:

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

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

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

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

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

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

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

Şiirinizin ana duygusu:

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

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

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

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

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

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

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

Çocukların Dostluğu
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10 ve 10'un Katı Olan Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

Sedat Bey, kırtasiyesinde içinde 10 renk kalem olan  
kutulardan 7 kutu kalem satıyor.
Sedat Bey, kırtasiyede kaç tane kalem satmıştır?

9 sayısının 10 ve 100 ile kısa yoldan çarpımını bulalım.

• Satılan kalem sayısını bulalım.

• 10  ile kısa yoldan çarpma

• 100 ile kısa yoldan çarpma

Sedat Bey, 70 tane kalem satmıştır.

1 0
7

70
x

7x1

10
9

90
x

9x1

100
9

900
x

9x1

9 x 100 = 900

9x1

9 x 10 = 90

9x1

  Bir sayıyı 10 ile çarparken sayının sağına bir “0“ sıfır koyarız.
BİLGİ SANDIĞI

  Bir sayıyı 100 ile çarparken sayının sağına iki “0“ sıfır koyarız.
BİLGİ SANDIĞI
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10 ve 10'un Katı Olan Sayılarla Kısa Yoldan Çarpma İşlemi

4 sayısının 10 ve 10’un katı olan sayılarla kısa yoldan nasıl çarpıldığını in-
celeyelim.

15 sayısının 30, 40, 50 ve 60 ile kısa yoldan nasıl çarpıldığını inceleyelim.

10
4

40
x

4 x 10 = 40

4x1 100
4

400
x

4 x 100 = 400

4x1

4 x 20 = 80

4x220
4

80
x

4x2

15 x 30 = 450

15x330
15

450
x

15x3

15 x 50 = 750

15x515
50

750
x

15x5

15 x 40 = 600

15x440
15

600
x

15x4

15 x 60 = 900

15
60

900
x

15x6

4 x 200 = 800

4x2200
4

800
x

4x2

• 10 ile kısa yoldan çarpma

• 30 ile kısa yoldan çarpma

• 50 ile kısa yoldan çarpma

• 40 ile kısa yoldan çarpma

• 60 ile kısa yoldan çarpma

• 100 ile kısa yoldan çarpma

• 200 ile kısa yoldan çarpma• 20 ile kısa yoldan çarpma
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73 x 10 = ...............
86 x 10 = ...............
52 x 10 = ...............
41 x 10 = ...............

3 x 100 = ...............
9 x 100 = ...............
2 x 100 = ...............
5 x 100 = ...............

6 x 100 = ...............
8 x 100 = ...............
4 x 100 = ...............
7 x 100 = ...............

29 x 10 = ...............
62 x 10 = ...............
97 x 10 = ...............
38 x 10 = ...............

x 25 34 81 17
10

x 40 30 10 20
10

x 3 8 2 7
100

x 2 4 3 1
200

Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.

Tablolardaki işlemleri kısa yoldan yaparak tabloları tamamlayınız.

1

2

Etkinlik– 28



MADDEYİ TANIYALIM4.
ÜNİTE
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Tehlikeli Maddeler ve Güvenlik Önlemleri

 Bilmediğimiz	maddeleri	duyu	organlarımızla	tanımaya	çalışmak	tehlikeli	
			olabilir	mi?	Neden?	

DÜŞÜNELİM

 Bazı	maddelere	dokunmak,	onların	tadına	bakmak	ve	onları	
koklamak	vücudumuza	zarar	verebilir.	Görünümü	un	ya	da	şe-
kerle	aynı,	ne	olduğunu	bilmediğimiz		bir	madde	olabilir.	Şapkalı	
mantarların	hepsi	aynı	görünse	de	büyük	bir	kısmı	zehirlidir.	Aynı	
tür	kapların	içine	konulan	su	ile	çamaşır	suyu	görünümleri	aynı	
olsa	da	tatlarına	bakıldığında	çamaşır	suyu	çok	ciddi	rahatsızlıklara	
sebep	olur.
	 Dokunulduğunda	yanıklara	yol	açan	asitli	maddeler	bizi	yara-
layabileceği	gibi	vücudumuzda	çok	ciddi	hasarlara	da	yol	açabilir.	
Bu	nedenle	içeriğini	tam	bilmediğimiz	maddelerden	mutlaka	uzak	
durmalıyız.	Maddelerle	çalışırken	eldiven,	maske,	gözlük	gibi	gü-
venlik	önlemleri	almalıyız.

Un

Fare	Zehri

	 Tehlikeli	maddeler	ve	tehlikeli	ortamlar,	uyarı	işaretleri	ile	belirtilir.	Bu	işaret	ve	
levhalar	daha	önce	yaşanmış	olan	tecrübeler	doğrultusunda	hazırlanmıştır.	Bu	tür	
uyarı	levhaları	olan	yerlerden	ya	da	üzerinde	uyarı	işaretleri	gördüğümüz	madde-
lerden	kesinlikle	uzak	durmalıyız.	Kimyasal	madde	içeren	maddelerin	ambalajlarındaki	
yönergeleri	dikkatlice	okumalı,	söylenenleri	mutlaka	uygulamalıyız.	İçeriğini	bilsek	bile	
ilaçlardan,	yanıcı	ve	yakıcı	maddelerden,	kesici	aletlerden	uzak	durmalıyız.
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Dokunulduğunda,	tadına	bakıldığında	veya	koklandığında	vücudumuza	zarar	
verebilecek	maddelerin	altına	 işareti	koyunuz. 

Etkinlik–43

	 Aşağıdaki	ifadelerden	doğru	olanlara	başına	“D”,	yanlış	olanlara	“Y”	yazınız.

 (			)	Elimize	asit	gibi	yakıcı	bir	madde	dökülürse	elimizi	bol	su	ile	yıkamalıyız.

	 (			)	Laboratuvarda	öğretmenimiz	olmadan	da	çalışabiliriz.

	 (			)	Bilmediğimiz	bir	maddeyi	soluduğumuzda	temiz	havaya	çıkmalıyız.

	 (			)	Sivri	uçlu	cisimlerle	deney	yaparken	eldiven	kullanmalıyız.

	 (			)	İlaçları	çocukların	ulaşamayacağı	yerlerde	muhafaza	etmeliyiz.

Etkinlik–44
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Emel,	banyoya	gittiğinde	 içinde	ne	olduğunu	
bilmediği	bir	şişenin	kapağını	açıp	kokladı.	Bir	
süre	sonra	midesi	bulanmaya	başladı.	Annesi	
durumu	hemen	fark	etti.		

Aşağıda	verilen	örnek	durumları	okuyunuz.	Hataları	bulup	ne	yapılması	ge-
rektiğini	yazınız.

Emel’in	yaptığı	hatayı	yazınız.	Emel’in	annesi	ne	yapmalıdır?

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

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

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

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

Annesinin	ve	Ahmet’in	yaptığı	hatalar	nelerdir?	İlaç	içen	Ahmet	için	ne	yapılmalıdır?

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

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

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

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

Annesi	mutfakta	yemek	hazırlarken	Ahmet	de	onun	
yanında	oyun	oynuyordu.	O	sırada	telefonu	çalınca	
annesi	mutfaktan	ayrılıp	telefonla	konuşmaya	başla-
dı.	Ahmet	ise	dolabın	köşesine	konmuş	ilaçları	bulup	
yuttu.

Etkinlik–45
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Etkinlik–46

	Aşağıdaki	ifadelerin	doğru	ya	da	yanlış	olduğunu	bulup	uygun	kutuyu	işaretleyiniz.																																																																																																																																			
                                          

İfadeler Doğru Yanlış

Bütün	maddeleri	koklayarak	ayırt	edebiliriz.

Ellerimizi	sabun	dışında	başka	bir	temizlik	maddesiyle	yı-
kamamalıyız.

Tehlikeli	maddelerle	çalışırken	önlem	almaya	gerek	yoktur.

Mutfakta	kesici	aletlerle	oyun	oynayabiliriz.

Cildimize	zararlı	olabilecek	bir	maddeyle	çalışırken	eldiven	
kullanmalıyız.

Ne	olduğunu	bilmediğimiz	maddelerin	tadına	bakmamalıyız.

İhtiyaç	duyduğumuzda	büyüklerimize	sormadan	ilaç	kulla-
nabiliriz.

Okul	 laboratuvarında	çalışırken	eldiven,	maske,	koruyucu	
gözlük	ve	önlük	giymeliyiz.

Duvara	çivi	çakarken	dikkatli	olmalıyız.

Bilmediğimiz	maddeleri	koklamamalıyız.

Her	maddeye	dokunabiliriz.

Ormanda	dolaşırken	bilmediğimiz	otları	toplayıp	salatala-
rımıza	koyabiliriz.
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EVİMİZDE HAYAT2.
Ünite

Planlı Yaşarım

Günümüzü en iyi şekilde değerlendirmek için planlı hareket etmeliyiz. Başarılı 
olmanın en önemli şartlarından biri planlı yaşamaktır.

Kerem, yapacağı birçok işi olduğu hâlde hiçbirini yapamıyordu. Çünkü işlerini 
öncelik sırasına göre planlamamıştı. Zamanının çoğunu televizyon karşısında geçiriyor, 
bu şekilde davrandığı için de yapması gereken işler biriktikçe birikiyor ve sonunda 
zamanı hiçbirine yetmiyordu. Kerem, okulunda başarısız bir öğrenci olmuştu. Her 
gün “Çok çalışacağım.” diyor fakat oyun oynamaktan, televizyon izlemekten çalışmaya 
bir türlü vakit bulamıyordu.

Bir sürü işim vardı.
Hiçbirini yapamadım. Okuldan geldikten sonra yemeğimi yedim. 

Bahçede oyun oynadım. Ödevlerimi yaptım. 
Televizyon izledim. Kardeşimle oynadım. 
Kitabımı okudum.

Daha az televizyon izleseydin 
hepsini yapabilirdin.

Ne kadar çok şey yapmışsın. Planlı hareket 
ettiğin için hepsine vakit bulabiliyorsun.

Kerem
Gökhan

İşlerimizi niçin öncelik sırasına göre yapmalıyız?

DÜŞÜNELİM
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Planlı Yaşarım

Gökhan ise planlı bir öğrenciydi. Gün içinde birçok işi yapabiliyor, hem çalışmak 
hem de eğlenmek için vakit bulabiliyordu. Planlı çalıştığı için derslerinde de çok ba-
şarılıydı. Gökhan’ın başarılı bir öğrenci olmasını sağlayan günlük planını inceleyelim.

07.30 - 08.30 Okula hazırlık

09.00 - 14.30 Okulda geçen zaman

14.45 - 15.30 Üzerini değişme, elini yüzünü yıkama, yemek yeme

15.30 - 17.00 Ödev yapma, ders çalışma

17.00 - 18.00 Dinlenme, oyun oynama

18.00 - 19.00 Televizyon izleme

19.00 - 19.45 Akşam yemeği

19.45 - 21.00 Serbest zaman

21.00 - 21.30 Kitap okuma

21.30 - 07.00 Uyku

Gökhan hem ailesiyle hem de arkadaşlarıyla nitelikli zaman geçiren biridir. 
Annesi ve babasıyla sohbet eder, birlikte etkinlikler yapar. Kardeşleriyle oyun oynar. 
Arkadaşlarıyla gezilere katılır, parka gider. Gökhan zamanının değerli olduğunu çok 
iyi bildiği için her zaman planlı yaşar.

BİLGİ SANDIĞI

  Plan yapmak hayatımızı düzene sokar. İşlerimizi zamanında yaparız. 
Zamanımızı bilinçli kullanırız. Unutmayalım ki zaman bizim en değerli hazi-
nemizdir.
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Aşağıda Hakan’ın günlük planında yapacağı faaliyetler verilmiştir. Verilenlerin 
numaralarını yapılma sırasına göre kutulara yazınız.

Etkinlik–48

 

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz.
Etkinlik–49

15.00 Öğle yemeği yiyeceğim.1. 

08.30 Okula gideceğim.2. 

07.30 Uyanacağım.3. 

14.30 Okuldan döneceğim.5. 

08.00 Kahvaltı yapacağım.4. 

16.00 Futbol oynayacağım.6. 

17.00 Ödevlerimi yapacağım.7. 

20.00 Televizyon izleyeceğim.8. 

21.30 Uyuyacağım.9. 

18.00 Akşam yemeği yiyeceğim.10. 

21.00 Kitap okuyacağım.11. 

19.00 Kardeşimle oynayacağım.12. 

 Plansız yaşamak çeşitli sorunlarla karşılaşmamıza neden olur.
 Planlı olmak yapacağımız işleri unutmamıza neden olur.
 Plan yapmak zaman kaybetmemize neden olur.
 Planlı olmak düzenli bir hayat getirir.
 Hayatımızı planlamak bizi başarıya götürür.
 Planlı ve düzenli çalışırsak sevdiklerimize daha çok zaman ayırırız.
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Mert, plana göre perşembe günü ne yapacaktır?

Mert, hangi günler sanatsal faaliyete katılacaktır?

Mert, hangi gün sınava çalışacaktır?

Mert, hangi gün annesine yardım edecektir?

Mert, hangi gün sportif faaliyette bulunacaktır?

Mert, akrabasını ziyarete hangi gün gidecektir?

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

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

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

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

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

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

Günler Saat Yapılacak İşler
Pazartesi 15..00 - 17.00 Matematik sınavına çalışacağım.
Salı 16.00 - 18.00 Futbol antrenmanım var.
Çarşamba 15.30 - 16.30 Keman kursuna gideceğim.

Perşembe 15.00 - 18.00 Arkadaşım Arda’nın doğum günü var.
Cuma 15.00 - 18.00 Annemle pazar alışverişine gideceğiz.
Cumartesi 18.00 - 20.00 Anneannemi ziyarete gideceğim.
Pazar 17.00 - 19.00 Sinemaya gideceğim

Aşağıda Mert’in haftalık planı yer almaktadır. Soruları verilen plana göre 
yanıtlayınız.

Etkinlik–50
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