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ANDIMIZ 

Türküm, doğruyum, çalışkanım.  

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi 

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. 

Ey Büyük Atatürk!  

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. 

Varlığım Türk varlığına armağan olsun. 

Ne mutlu Türküm diyene! 

   sevmektir.  özümden çok
 

























































































































































































Bakkalın sattığı ekmekleri sıklık tablosu üzerinde gösterelim.
Tablo: Bakkalda Satılan Ekmeklerin Sıklık Tablosu 

Günler Ekmek Sayısı

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Günler 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

30

30

30

20

30

50

60

Bakkalın sattığı ekmekleri çetele tablosu üzerinde gösterelim.

Tablo: Bakkalda Satılan Ekmeklerin Çetele Tablosu

Ekmek Sayısı

Soruları tabloya göre cevaplandıralım.

Bakkal, cuma günü kaç ekmek satmıştır?

Bakkal, en az hangi gün ekmek satmıştır?

a)

b)
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Günler 

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Tablo: Markette Satılan Gazetelerin Çetele Tablosu

Gazete Sayısı

Marketin sattığı gazeteleri çetele tablosu üzerinde gösteriniz.

Soruları tabloya göre cevaplayınız.

       En çok gazete satılan günleri inceleyiniz. Hafta içi mi, hafta sonu mu daha çok 
       gazete satılmıştır? Sonuçları karşılaştırınız.

Market, salı günü kaç gazete satmıştır?

Market, en az hangi gün gazete satmıştır?

Market, çarşamba ve perşembe günü toplam kaç gazete satmıştır?

Market; çarşamba günü, perşembe gününden kaç fazla gazete satmıştır?

Market, bir hafta boyunca toplam kaç gazete satmıştır?

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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EĞLENELİM

DOĞRU PARÇALARIYLA SÜSLÜYORUM

Malzemeler: matematik defteri
Nasıl Yapalım? Anne ve babalarınızın eskiden defterlerini süslediği gibi sizler de 
               defterinizi süsleyeceksiniz. Böylece doğru parçalarını kullanarak 
               defterlerinize estetiği yansıtmış olacaksınız.
1.

2.

3.

4.

5.

3 tane dikey doğru parçası çiziniz.

2 kare atlayarak aynı hizada 3 dikey doğru parçası daha çiziniz.

En baştaki doğru parçası ile en sondaki doğru parçasını birleştiriniz. 

Kalan iki doğru parçasını eğik doğru parçalarıyla birleştiriniz. 

Bu süslemeyi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. 
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C. Aşağıdaki soruların çözümünü kareli alanlara yapınız. 

10 Aşağıda verilen uzunlukları cetvelinizle çiziniz.

5 cm
10 cm
12 cm

11 Aşağıda verilen şekillerin kaç birim ile kaplandığını tahmin ediniz. Birimleri sayarak 
   tahmininizi kontrol ediniz.

13 Aşağıdaki şekillerin çevre uzunluklarını hesaplayınız.

14 Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 
      2 yarım litre süt, ................... litre süt eder. 
      4 litre su, ................... yarım litredir. 
      6 litre benzinden 3 litre benzin  çıkarılırsa ...................... litre benzin eder. 
      4 litre sıvı yağ ile 3 litre sıvı yağ toplanırsa ................... litre sıvı yağ eder

.................... .................... .................... ....................
birim birim birim birim

18 cm

  8 cm

 

 7 cm

 

7 cm

Çevre: ........cm Çevre: ........cm

14 cm

6 cm

Çevre: ........cm

Tahminim: ..................

Tahminim: ..................

.......................... ile kaplanır. .......................... ile kaplanır.

12 Aşağıdaki şekillerde yer alan boyalı alanların kaç birimden oluştuğunu bulunuz.

15 Bir kovanın kaç litre su alacağını tahmin ediniz. Ölçüm yaparak sonucu tahminle 
   karşılaştırınız.
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16 140 cm uzunluğundaki bir fidan, her yıl 10 cm büyür. 6 yıl sonra fidanın boyu kaç 
   metre olur? 







kilometre : Bin metrelik uzunluk ölçü birimi (km).
köşe : Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı. 
köşegen : Bir çokgende bitişik olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası. 

litre : Sıvıları ölçmede kullanılan ölçü birimi.

metre : 100 cm’lik temel uzunluk ölçüsü birimi.
model : Bir matematiksel kavram veya ilişkiyi göstermek için kullanılan somut 
  nesneler ve şekiller.
nokta : Hiçbir boyutu olmayan işaret.

ölçü : Ölçmeyle belirlenen çokluk, genişlik. 
örüntü : Olay veya nesnelerin düzenli bir biçimde birbirini takip ederek
  gelişmesi.

sayı doğrusu : Üzerinde eşit aralıklarla işaretlenmiş noktaların doğal sayılarla 
  eşlendiği doğru.
sekizgen : Sekiz kenarlı çokgen.
sıklık tablosu : Toplanan verileri sayısal olarak gösteren tablo.
simetri : Bir cismin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsü.
süsleme : Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü 
  oluşturacak şekilde döşenmesi.
şekil grafiği : Nesne sayılarının şekillerle gösterildiği grafik.

tahmin : Yaklaşık olarak değerlendirme.
toplam : Toplama işleminin sonucu.
toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

üçgen : Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi.
üçgensel bölge : Üçgenin sınırladığı düzlemsel bölge.

veri : Elde edilen bilgi.

  
 

KISALTMA VE SEMBOLLER
Artı: +
Eksi: -
Çarpı: x
Bölü: ÷ 
Eşit: =

Küçüktür: <
Büyüktür: >
Gram: g
Kilogram: kg
Metre: m

Santimetre: cm
Kilometre: km
Litre: l
Kuruş: kr.
Türk lirası: TL, ₺ 
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BİRLİK, ONLUK, YÜZLÜK TABAN  BLOKLARI

Ek - 1

EKLER





NOKTALI KÂĞIT

İZOMETRİK KÂĞIT

Ek - 5

Ek - 4



KARELİ KÂĞIT

Ek - 6


