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Aşağıda, galaksimizdeki bazı gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları kilometre birimi olarak 
verilmiştir. Verilen gezegenlerin Güneş’e olan tahmini uzaklıklarını okunuşlarıyla eşleştiriniz.

Doğal Sayılar

MERKÜR

VENÜS

DÜNYA

MARS SATÜRN

URANÜS

PLÜTON

JÜPITER

Dünya
149 600 000

Jüpiter 
778 500 000

Mars
227 900 000

Merkür 
57 910 000

Görsel 1.1 

Yüz kırk dokuz milyon altı yüz bin

Yüz sekiz milyon iki yüz bin

İki yüz yirmi yedi milyon dokuz yüz bin

Elli yedi milyon dokuz yüz on bin

Elli yedi milyon dokuz yüz on

Yedi yüz yetmiş sekiz milyon beş yüz bin

Venüs
108 200 000  

Etkinlik 1
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Etkinlik 2 Doğal Sayılar

Eski Mısır’da rakamları göstermek için resimli semboller tercih ediliyordu. 1 rakamı 
dik bir çizgi şeklinde, 10 sayısı nal, 100 sayısı salyangoz, 1000 sayısı nilüfer çiçeği, 10 

000 sayısı parmak, 100 000 sayısı kurbağa, 1 000 000 sayısı ise dua eden adam resmiyle 
ifade ediliyordu. 9 rakamı için 9 tane çizgiyi ya da 3000 sayısı için 3 tane nilüfer çiçeğini yan yana 
koymak gerekiyordu.

Arkeolog Ebru Hanım, Eski 
Mısır’da kullanılan sayı siste-
mini merak etmiş, bu konuyu 
araştırmak için Mısır’a gitmiş-
tir. Eski Mısır’da kullanılan 
yazı sistemi olarak kullanılan 
hiyeroglifleri incelediği zaman 
bugün kullandığımız sayı siste-
mi ile Eski Mısır’da kullanılan 
sayı sistemi arasındaki benzer-
likleri fark etmiş ve bunları not 
almıştır.

Eski Mısır’da kullanılan sayı sistemi ile ilgili bilgilerden yararlanarak aşağıda verilen cümleler-
deki istenenleri bulunuz.

Eski Mısır’da kullanılan sayı sistemine göre 
hiyerogliflerle yazılan sayının bugün kullan-
dığımız sayı sistemindeki karşılığını bularak 
sayının okunuşunu yazınız.

Eski Mısır’da kullanılan sayı sistemine göre 
hiyerogliflerle yazılan sayının bugün kullan-
dığımız sayı sistemindeki karşılığını bularak 
sayının okunuşunu yazınız.

Eski Mısır’da kullanılan sayı sistemine göre 
hiyerogliflerle yazılan sayının bugün kul-
landığımız sayı sistemine göre okunuşu “altı 
milyon .................. altmış iki bin .................. 
üç”tür cümlesinde boş bırakılan yerleri dol-
durunuz.

Basit Çizgi Nal   Salyangoz Nilüfer Parmak İribaş-Kurbağa Dua Eden Adam

1 10 100 1000 10,000 100,000 1,000,000

Görsel 1.2 
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Doğal SayılarEtkinlik 3

Nüfus İdaresinde işlem hızını ve hizmet verimliliğini artırmak amacıyla “Merkezi Nüfus 
İdaresi Sistemi (MERNİS)” uygulamaya konmuştur. “Adres Kayıt Sistemi” uygulaması 

ile kişilerin adreslerinin elektronik ortama aktarılması ve güncel olarak tutulması öngö-
rülmüştür. Bu kapsamda, belediyeler ve il özel idareleri tarafından ülke genelinde numaralama ve 
levhalama çalışmaları tamamlanarak ulusal adres veri tabanı oluşturulmuştur. “Türkiye İstatistik 
Kurumu” tara fından da kişilerin T.C. kimlik numaraları, yerleşim yeri adres bilgileriyle eşleştirile-
rek alan uygulaması yapılmıştır. 
      Adrese dayalı sistemde kimlik numarası ye-
rine sokak, bina ve kapı numaraları kullanılarak 
kodlama yapıldığını varsayarak ilgili soruları 
cevaplayınız.  
Oluşturulacak kodlarda kişilere ait:

Kapı numaraları birler bölüğü,
Bina numaraları binler bölüğü, 
Sokak numaraları milyonlar bölüğü, 
olacak şekilde kodlama yapılacaktır.

Görsel 1.3 

Örneğin;
Ayşe’nin adresi “123. Sokak, 5 Numaralı Bina, 12 Numaralı Kapı” olarak  kaydedilmiş ise 
adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarası 123 005 012  olacaktır (Bölüklerdeki eksik 
basamaklar “0” ile tamamlanacaktır.).

Zehra’nın adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasının:
Yüz milyonlar basamağındaki rakamının basamak değeri 700 000 000’dur.
On binler basamağı ile onlar basamağının sayı değerleri eşittir.
Binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı 482 000’dir.
Zehra’nın adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasına göre kapı numarasını bulunuz.

Emin’in adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasının:
Binler bölüğü, rakamları birbirinden farklı en küçük 3 basamaklı doğal sayıdır.
Milyonlar basamağındaki rakamın sayı değeri ile birler basamağındaki rakamın sayı değeri 
eşittir. 
Milyonlar bölüğü 3 basamaklı en büyük sayıdır.
Emin’in adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasını bulunuz.

Yiğit’in adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasının rakamları birbirinden farklıdır.
Yiğit’in adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasının:
Binler bölüğündeki rakamlarının basamak değerleri toplamı 403 000’dir. 
Milyonlar basamağındaki rakamının sayı değeri ile on binler basamağındaki rakamının sayı 
değeri toplamı 5’tir. 
Birler bölüğünün basamak değerleri toplamı 761’dir.
Yiğit’in adrese dayalı kayıt sistemindeki kod numarasına göre sokak numarasını bulunuz.  
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Çiçek şeklinde hazırlanan yapbozun ortasında 
bir sayı verilmiştir. Yapbozun yapraklarındaki 

sayılar ise şu şekilde belirlenecektir:
     Turuncu yapboz parçasında yazan sayı, ortadaki sayının 
binler bölüğündeki sayıdır.

Kırmızı yapboz parçasında yazan sayı, ortadaki sayının 
birler bölüğündeki sayıdır.

Mor yapboz parçasında yazan sayı, ortadaki sayının 
milyonlar bölüğündeki sayıdır.

Mavi yapboz parçasında yazan sayı, ortadaki sayının on 
milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeridir.

Pembe yapboz parçasında yazan sayı, ortadaki sayının 
yüzbinler basamağındaki rakamın basamak değeridir.

Sarı yapboz parçasında yazan sayı, milyonlar bölüğündeki en küçük rakamın sayı değeridir. 
Buna göre, çiçek şeklinde verilen yapbozların yaprakları üzerindeki boşlukları yönergeye göre 

doldurunuz.

Etkinlik 4 Doğal Sayılar

825 412 623

623

825

400 000

2

412

20 000 000

...........

...........

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

...........

...........

42 178 036

...........

...........

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

...........

...........

30 186 249

...........

...........

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

...........

...........

6 095 813

...........

...........

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

...........

...........

125 703 196
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Doğal SayılarEtkinlik 5

Tırtılların üzerinde verilen sayılar belirli bir kurala göre yazılmıştır. Tırtılların üzerindeki 
sayı örüntülerinin hangi kurala göre oluşturulduğunu belirleyerek örüntülerin eksik basa-

maklarını bulunuz. Tırtılları ilgili örüntü kurallarıyla eşleştiriniz. 

39’dan başlayıp 
sekizer artmıştır.

70’ten başlayıp 
dörder azalmıştır.

7’den başlayıp 
dörder artmıştır.

260’den başlayıp 
on üçer azalmıştır.

102’den başlayıp 
on birer artmıştır.

8’den başlayıp 
dörder artmıştır.

124 135

12 20
28 32

62 58
46

47

87

55

221
195

234
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Mimar Sinan, mimarlık tarihinin önemli dehalarından biridir. Sinan, eserlerinde teknik 
mükemmelliğin yanında süsleme sanatının da hayranlık verici örneklerini vermiştir.

 Mimar Sinan’ın eserlerinde de örneklerini bolca gördüğümüz bazı süslemeler, matematikte 
şekil örüntüleri olarak karşımıza çıkar. Örüntüde genellikle geometrik şekiller belli düzende ve 
sayıda kullanılır. Bir şekil örüntüsünün her adımında bazı şekillerin sayısı belirli bir kurala göre 
artar.

Mimar Nisa Hanım ve yeğeni Tuana, Edirne’deki Selimiye 
Camisi’ni ziyaret etmişlerdir. 

Sinan’ın cami pencere ve avlularına yaptığı süslemeler 
Tuana’nın ilgisini çekmiştir. Bunun üzerine, yeğeninin mate-
matik algısını geliştirmesini isteyen Nisa Hanım yeğeni için 
aşağıdaki etkinliği tasarlamıştır.

Siz de aşağıdaki şekil örüntülerinin istenen adımlarını bula-
rak Tuana’nın etkinliği tamamlamasına yardımcı olunuz.

Etkinlik 6 Doğal Sayılar

1. adım 2. adım 3. adım 4. adım
.......................................

Yukarıda verilen örüntünün dördüncü adımını boş bırakılan yere çiziniz.
Örüntünün adımlarının verildiği tablodaki her adımın altına altıgen sayısını yazınız.

Adım Sayısı 1.adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım 6. adım 7. adım
Altıgen Sayısı

Yukarıda verilen örüntünün dördüncü adımını boş bırakılan yere çiziniz.
Örüntünün adımlarının verildiği tablodaki her adımın altına dörtgen ve üçgen sayısını yazı nız.

Adım Sayısı 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım
Dörtgen Sayısı
Üçgen Sayısı

1. adım 2. adım 3. adım 4. adım
.......................................

Görsel 1.4 
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Doğal SayılarEtkinlik 7

Ulaşım Türü Turist Sayısı

Kara yolu 8 414 461

Hava yolu ..................

Demir yolu 15 464

Deniz yolu 646 470

Türkiye’ye demir yolu ile gelen 
turist sayısının birler bölüğünün 
basamak değerleri toplamını 
bulunuz.

Türkiye’ye kara yoluyla ge-
len turist sayısının binler bö-
lüğündeki rakamlarının sayı 
değerleri toplamını bulunuz.

Türkiye’ye hava yolu ile gelen 
turist sayısı “otuz milyon alt-
mış dokuz bin yedi yüz yetmiş 
altı” olduğuna göre bu sayıyı 
tabloya yazınız.

Türkiye’ye 1. gün 105 turist 
gelmiş olsaydı ve her gün 
turist sayısı 5 kişi artsaydı 
on gün boyunca gelecek olan 
turist sayılarını oluştu ran 
örüntüyü yazınız.

 2018’de Türkiye’ye gelen turist sayısı, turistlerin kullandıkları ulaşım araçlarına göre tabloda 
verilmiştir. Buna göre verilen soruları cevaplayınız.

Tablo: 2018 Yılında Türkiye’ye Gelen 
           Turist Sayıları

     Ülkemiz, zengin tarihsel mirası ve doğal güzellikleri ile dünyanın önde gelen kültür ve turizm 
merkezlerinden biridir.

Görsel 1.5 

Görsel 1.6 

Görsel 1.7 

Görsel 1.8 
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Doğal Sayılarla İşlemlerEtkinlik 8
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Aşağıda oyun kartlarıyla bir oyun düzeneği hazırlanmıştır.

Oyunun kuralları şu şekildedir:
Karışık halde verilen oyun kartları aşağıdaki gibi ok yönünde dizilecektir. 
Kartların; sol tarafında cevaplar, sağ tarfında işlemler ve altında da bir harf verilmiştir.
İşlemler, başlangıç kartındaki işlemden başlayarak bitiş kartına kadar çözülecektir. Her işlemin 

sonucu bir başka kartın solunda yazılıdır. 
Soldaki sonuç bulunduktan sonra sağdaki işlem yapılarak devam edilecektir. Bu işlem basamak-

ları tüm oyun kartları bitene kadar tekrar edecektir.
İşlemleri bitirip tüm harfleri ok yönünde sıraladığınızda bir Türk büyüğünün ismine ulaşacaksı-

nız. Bu Türk büyüğünün ismi nedir?

8
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Efsun ve Kaan, toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili bir oyun tasarlarlar. Bunun için 
oyuncak bir trenin lokomotiflerine rakamlar yazarlar. Üzerlerinde bu rakamların kulla-

nılacağı çeşitli işlemlerin bulunduğu oyun kartlarını hazırlarlar. Oyun kartlarını bir torbaya 
koyarlar. Tasarladıkları oyunun kurallarını aşağıdaki gibi belirlerler.
Kartlarda yazılı işlemleri çözerken yalnızca 
oyuncak trenin lokomotifleri üzerinde yazan 
rakamlar kullanılacaktır. 
Her turda, iki oyuncu da birer oyun kartı çeke-
cektir.
Oyuncular, torbadan çektikleri kartların 
üzerinde yazan işlemleri yapacaklardır.
İşlemin sonucunda bulduğu sayı diğer oyun-
cunun bulduğu sayıdan büyük olan oyuncu 10 
puan, küçük olan 5 puan alacaktır. Sonuçları 
eşitse ikisi de puan alamayacaktır.
Oyunun sonunda en çok puan alan kişi oyunu kazanacaktır. 
Efsun ile Kaan oyunu beş tur oynamışlardır. Her turda çektikleri kartların üzerinde yazanlar aşa-
ğıda verilmiştir. İşlemleri yapınız.

Etkinlik 9 Doğal Sayılarla İşlemler

Rakamları birbirinden farklı 
en büyük dört basamaklı 
sayı ile rakamları birbirinden 
farklı iki basamaklı en büyük 
sayının toplamını bulunuz.

Rakamları birbirinden farklı 
dört basamaklı en büyük 
çift sayı ile iki basamaklı 
en küçük tek sayının farkını 
bulunuz.

Dört basamaklı en küçük 
sayı ile iki basamaklı en 
küçük sayının toplamını  
bulunuz.

Rakamları birbirinden farklı 
en büyük üç basamaklı sayı 
ile rakamları birbirinden fark-
lı üç basamaklı en küçük tek 
sayının toplamını bulunuz.

Rakamları birbirinden farklı 
dört basamaklı en büyük 
sayı ile dört basamaklı 
en küçük çift sayının farkını 
bulunuz.

Beş basamaklı en küçük tek 
sayı ile rakamları birbirin-
den farklı dört basamaklı 
en küçük tek sayının farkını 
bulunuz.

2.tur

3.tur

1.tur

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

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

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

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

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

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

Görsel 1.9 

Efsun Kaan
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Doğal Sayılarla İşlemlerEtkinlik 9

5.tur

4.tur

5000’den küçük, rakamları 
birbirinden farklı en büyük 
dört basamaklı sayı ile üç ba-
samaklı en küçük çift sayının 
toplamını bulunuz.

8000’den küçük, rakamları 
birbirinden farklı en büyük 
sayı ile üç basamaklı en 
büyük tek sayının farkını 
bulunuz.

Üç basamaklı en büyük tek 
sayı ile beş basamaklı en 
küçük çift sayının toplamını 
bulunuz.

En büyük üç basamaklı çift 
sayı ile en küçük  beş basa-
maklı çift sayının toplamını 
bulunuz.

Tur Puan

1. tur

2. tur

3. tur

4. tur

5. tur

Tur Puan

1. tur

2. tur

3. tur

4. tur

5. tur

Efsun ile  Kaan’ın alacakları puanları hesaplayarak aşağıdaki tabloya yazınız. Oyunu kimin 
kazanacağını bulunuz.

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

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

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

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

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

Efsun Kaan

Efsun Kaan
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Etkinlik 10 Doğal Sayılarla İşlemler

Yukarıda zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde kullanılan stratejilerden bazıları yukarıda 
verilmiştir. Verilen işlemleri yukarıdaki aynı renkli kutuların üzerinde yazan stratejilere göre çözü-
nüz.

42 + 93 = .............

81 + 27 + 16 = .............

37 + 43 + 18 = .............

16 + 43 + 74 = .............

23 + 12 = .............

52 + 47 = .............

98 − 46 = .............

129 − 74 = .............

27 + 62 = ..............

51 + 24 + 19 = .............

54 − 42 = .............

126 − 55 = .............

Onlukları ve 
Birlikleri 
Ayırarak 
Ekleme 

  Üzerine Sayma 

Sayıları 10’u 
Referans
Alarak 
Parçalama 

Kolay Toplanan 
Sayılardan 
Başlama

Onlukları ve 
Birlikleri 
Ayırarak 
Çıkarma 

Onar Onar 
Eksiltme

Zi
hin

den Toplama ve
Çı

ka

rma İşlemlerindeKullanılan
Stratejiler
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Etkinlik 11 Doğal Sayılarla İşlemler

Aşağıda, bir ortaokuldaki 5. sınıf öğrencilerinden bazılarının zihinden yaptıkları toplama 
ve çıkarma işlemleri verilmiştir. 

Öğrenciler toplama ve çıkarma işlemlerini hangi işlemlerin sonucunu bulmak için kullanmışlar-
dır? Öğrencilerin işlemleri yaparken, kullandıkları stratejileri belirleyerek altlarına yazınız.

= 40 + 6 + 50 + 3
= 40 + 50 + 6 + 3
= 90 + 9
= 99

= 87 + 10 + 10 + 10 + 4
= 97 + 10 + 10 + 4
= 107 + 10 + 4
= 117 + 4
= 121

120 − 60 = 60
9 − 5 = 4
60 + 4 = 64

82 + 78 = 150 
19 + 41 = 60
150 + 60 = 210

126 − 10 = 116
116 − 10 = 106
106 − 10 = 96
96 − 10 = 86
86 − 10 = 76
76 − 5 = 71

67 − 6 = 61
84 + 6 = 90
61 + 90 = 151

46 + 53 = ?

................ = ?

................ = ?

................ = ?

................ = ?

................ = ?

Kullanılan Strateji:Sayıları 
Onlukları ve Birlikleri Ayırarak 

Ekleme

Kullanılan Strateji:................
...............................................

Kullanılan Strateji:................
...............................................

Kullanılan Strateji:................
...............................................

Kullanılan Strateji:................
...............................................

Kullanılan Strateji:................
...............................................

Örneğin:
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Etkinlik 12 Doğal Sayılarla İşlemler

 Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Bir 
fidanı toprakla buluşturmak çocuklarımızın geleceği için 

yapmamız gereken en önemli görevlerdendir. Bu nedenle Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından başlatılan‘‘Geleceğe Nefes Seferberli-
ği’’ kapsamında 11 Kasım 2019’da 81 ilde 11 milyon fidan dikilmesi 
kararlaştırılmıştır. Vatandaşlar, internet üzerinden bağış yapmış; 
kendilerinin veya aile bireylerinin isimlerinin verileceği fidanları sa-
hiplenmişlerdir. Ayrıca 11 Kasım’ın Millî Ağaçlandırma Günü olarak 
kutlanmasına da karar verilmiştir.

Yalova ilindeki sahiplenilmesi hedeflenen fidan sayısı ve sahiplenilen fidan sayısını en yakın 
onluğa yuvarlayarak toplamlarını bulunuz. Sonucu gerçek sonuçla karşılaştırınız.

Tokat ve Samsun illerinde sahiplenilen fidan sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak farkları-
nı bulunuz. Sonucu gerçek sonuçla karşılaştırınız.

Sahiplenilen fidan sayısı ile sahiplenilmesi hedeflenen fidan sayısını en yakın binliğe yuvar-
layarak topladığınızda elde edilen toplam ile gerçek toplamın birbirine en yakın olduğu il 
hangisidir?

TOKAT 
Sahiplenilmesi 
Hedeflenen Fidan Sayısı: 46 700
Sahiplenilen Fidan Sayısı: 64 971

DÜZCE
Sahiplenilmesi
Hedeflenen Fidan Sayısı: 41 775
Sahiplenilen Fidan Sayısı: 50 323

YALOVA 
Sahiplenilmesi
Hedeflenen Fidan Sayısı: 31 350
Sahiplenilen Fidan Sayısı: 39 587

SAMSUN 
Sahiplenilmesi
Hedeflenen Fidan Sayısı: 55 555
Sahiplenilen Fidan Sayısı: 85 317

Kampanyaya katılan bazı illerde sahiplenilmesi hedeflenen fidan sayıları ve sahiplenilen fidan 
sayıları verilmiştir. Aşağı daki cümlelerde isteneni yapınız.

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

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

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

Görsel 1.10 
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Etkinlik 13 Doğal Sayılarla İşlemler

Aşağıdaki görselde, kutulara yazılan işlemlerin doğru cevapları kutulara bağlanan yolların 
bir tanesinin üzerinde verilmiştir. İşlemleri “başlangıç” kutusundaki işlemden başlayarak çözü-

nüz. İşlemlerin doğru cevaplarını gösteren yolu takip ederek “bitiş” kutusuna ulaşınız.

990 × 298 214 × 26 837 × 132 416 × 253

429 × 48 365 × 84 556 × 343 394 × 19

935 × 797 283 × 40 116 × 135 BİTİŞ

428 × 567 157 × 78 347 × 569 830 × 21

637 × 71 763 × 95 368 × 7 784 × 6

75 374

6386

5564

180 718

295 020

30 506

5464

110 484

105 248

20 492

14 66011 22011 320

197 4432456142 676

4704246672 485

20 592

73595

190 708

7386

242 676

10320

15 660

17 430

45 227

12 246

2356

4604

BAŞLANGIÇ
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Etkinlik 14 Doğal Sayılarla İşlemler

Aşağıdaki bölme işlemlerinde, soldaki kutulardaki sayılar bölünen; sağdaki kutu lardaki 
sayılar ise bölendir. Her bölme işleminin sonucu da bir harfle bağlantılıdır. Bölme işlemle-

rini yapınız. Sonuçları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Her bir sonucun bağlantılı olduğu harfi 
aşağıdaki boş kutuya yazarak bütün harfleri yazdığınızda ortaya çıkacak olan kelimeyi bulunuz.

648

O

12

÷

1064

D

56

÷

1536

U

16

÷

6324

S

93

÷

2624

L

32

÷

960

K

8

÷

4977

T

63

÷
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Etkinlik 15 Doğal Sayılarla İşlemler

Çarp-Böl Apartmanı sakinleri, apartmanın giriş kapısında 
şifreli diyafon kullanmaktadırlar. Diyafona daire numarasını 

girdiklerin de diyafonun ekranında bir matematik problemi belir-
mektedir. Apartmana girmek isteyen misafirlerin bu problemi çözüp 
sonucu diyafona tuşlamaları gerekmektedir. Doğru cevabı tuşladıkla-
rında apartmanın giriş kapısı açılacaktır. 

Apartman sakinlerinin daire numaraları problemlerin yanında ve-
rilmiştir. Misafirlerin problemleri çözerek kapıyı açmalarına yardımcı 
olunuz.

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

6

4

Ayşe Hanım iş toplantısı 
için bir masada 12 kişinin 
oturacağı bir yerleşim planı 
yapmıştır. Toplantıda 
22 masa dolmuş, 2 kişi de 
ayakta kalmıştır. Bu toplan-
tıya kaç kişi katılmıştır?

5 saatte ortalama 325 km 
yol alan bir otobüs 1 saatte 
ortalama kaç kilometre yol 
alır?

Bir yardım kuruluşuna gide-
cek kamyonlara 3696 tane 
yardım kolisi yüklenecektir. 
Kamyonların her birine 
154 koli yükleneceğine göre 
kaç kamyona ihtiyaç vardır?

Bir kasa elma 20 kg’dır. 
Manav Meryem Hanım 8 
kasa elma satmıştır. Toplam 
320 lira para kazandığına 
göre 1 kg elma kaç liradır?

Ayda 543 lira kira ödenen 
bir daire için 1 yılda top-
lam kaç lira kira ödenir?

Günde 32 sayfa kitap 
okuyan kişi bir haftada kaç 
sayfa kitap okur?

�����������
���������

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

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

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

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

..................
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Etkinlik 16 Doğal Sayılarla İşlemler

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Tahmini Sonuç 
ile Gerçek Sonuç 
Arasındaki Fark

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Tahmini Sonuç 
ile Gerçek Sonuç 
Arasındaki Fark

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Tahmini Sonuç 
ile Gerçek Sonuç 
Arasındaki Fark

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Tahmini Sonuç 
ile Gerçek Sonuç 
Arasındaki Fark

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Tahmini Sonuç 
ile Gerçek Sonuç 
Arasındaki Fark

Tahmini 
Sonuç

Gerçek 
Sonuç

Tahmini Sonuç 
ile Gerçek Sonuç 
Arasındaki Fark

225 205 20

Bir bilgisayarın ya da cihazın verilen komutlara göre çalışmasını sağlayacak yazılımı 
yapma ve bu yazılımı cihazın anlayacağı dilde cihaza yükleme işlemi Türkçede aynı an-

lamlara gelen “kodlama, programlama, yazılımlama” kelimeleri ile tanımlanır. 
Yazılım Uzmanı Sevinç Hanım, çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin etme ile ilgili 

bir program yazar. 
Bu programda girilen sayılar;
2 basamaklı ise en yakın onluğa, 
3 basamaklı ise en yakın yüzlüğe, 
4 basamaklı ise en yakın binliğe yuvarlanacaktır. 
 Program, yuvarlama işlemini yaptıktan sonra sisteme girilen 

işlemin tahmini sonucunu bulur.
Sevinç Hanım, programın bulduğu tahmini sonuçlar ile kendi 

bulduğu gerçek sonuçları karşılaştıracaktır. 
Siz de programa girilen işlemlerin tahmini sonuçları ile Sevinç Hanım’ın elde edeceği gerçek 

sonuçları bulunuz. Gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki farkı tabloya yazınız.

3591 × 87

8610 : 42

225

2256 : 48

285 × 14

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

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

5786 : 22

439 × 96

Görsel 1.12 
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Etkinlik 17 Doğal Sayılarla İşlemler

Yanda zihinden çarpma 
ve bölme işlemleri yapılırken, 
kullanılan bazı stratejiler 
verilmiştir. 

Sayı bulmacasının içine 
sayılar ve bu sayılar kulla-
nılarak yapılacak işlemler 
yerleştirilmiştir. İşlemlerin 
sonuçları bir sonraki işlem 
için ipucu içermektedir. 
İşlemleri yanda verilen zihin-
den işlem yapma stratejilerini 
kullanarak çözünüz.

Başlangıç

Bitiş

35 80

100

400

20

=

÷

=

÷

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

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

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

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

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

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

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

÷

=

÷

=

10

50

5

9

=

×

=

=

×

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

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

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

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

×

÷

×

5

8

8

=

=

×

=

×

=

10, 100, 1000 ile 
zihinden çarpma 
işlemi yapılırken, 
sıfır yokmuş gibi 
işlem yapılır. So-
nuna sıfırlar ekle-
nir.

10,100, 1000 ile zi-
hinden bölme işlemi 
yapılırken, sıfır yok-
muş gibi bölme işle-
mi yapılır. Bölünenle 
bölen sayıdan eşit 
sayıda sıfır silinerek 
sonuca ulaşılabilir.

5 ile zihinden böl-
me işlemi yapılır-
ken, sayıyı 2 ile 
çarpıp, 10 ile bö-
lerek sonuca ula-
şılabilir.

9 ile zihinden 
çarpma işlemi ya-
pılırken, sayı önce 
10 ile çarpılır, 
sonuçtan sayının 
kendisi bir kez çı-
karılarak sonuca 
ulaşılabilir.

8 ile zihinden çarpma 
işlemi yapılırken, sa-
yının üç defa iki katı 
alınarak sonuca ulaşı-
labilir.

5 ile zihinden 
çarpma işlemi ya-
pılırken, sayı 10 
ile çarpıldıktan 
sonra 2’ye bölü-
nerek sonuca ula-
şılabilir.
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Etkinlik 18 Doğal Sayılarla İşlemler

Bir şehir halkının ulaşım gereksiniminin, çok sayıda 
insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşı-
lanmasını sağlayan ulaşım sistemine toplu taşıma denir. 
Bu sistemle bir seferde birden fazla yolcu taşınarak hem 
benzin tasarrufu yapılır hem de otomobil egzozlarının 
neden olduğu hava kirliliği azaltılır.

Ülkemizdeki toplu taşıma araçlarında kart sistemi kul-
lanılmaktadır. Toplu taşıma araçlarını kullanabilmek için 
kartlarına para yükleyen Alper ve ailesi ile ilgili verilen 
soruları cevaplayınız.

Öğrenci biniş ücreti 2 lira olduğuna göre kartına 45 lira yükle-
yen Alper, kartını kullanarak en fazla kaç defa otobüse binebilir?

Alper, 2 hafta boyunca hafta içi her gün 2 defa otobüse binmiş-
tir. Kartında arta kalan parayla da 5 defa tramvaya binebilecektir. 
Buna göre tramvay için öğrenci biniş ücreti kaç liradır?

Alper’in öğretmen olan ablası Arzu Hanım, kartına 165 lira 
yükleme yaptığında otobüse 55 kez binebilecektir. Buna göre oto-
büs için öğretmen biniş ücreti kaç liradır?

Arzu Hanım, 3 hafta boyunca hafta içi kartını günde 2 defa 
kullanacak; kalan parasıyla da aktarma yaparak yolculuk edecektir. 
Her aktarma için kartından 1 lira kesildiğine göre kalan parasıyla 
en fazla kaç defa aktarmalı yolculuk edebilir?

Alper’in annesi Mine Hanım’ın kartında yetişkin tarifesi ge-
çerlidir. Otobüslerde yetişkin tarifesi 4 lira olduğuna göre, kartına 
215 lira yükleyen Mine Hanım otobüse en fazla kaç defa binebilir?

Mine Hanım, tüm biniş hakkını kullandıktan sonra kartında 
kalan parasına kaç lira eklerse bir kere daha otobüse binebilir?

�������������

11

22

33
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Etkinlik 19 Doğal Sayılarla İşlemler

Çam balı, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’ndeki, özellikle Muğ-
la’daki, ulu çam ormanlarından elde edilen bir bal türüdür. 

Çam balının rengi, çiçek ballarından daha koyudur. En önemli özelliği 
de uzun süre kristalleş meden saklanabilmesidir. İçinde çeşitli enzim, 
mineral ve antioksidanlar bulunur. Dünyadaki çam balının yaklaşık 
%92’ si Türkiye’de üretilmektedir. 

Muğla’da yaşayan Ahmet Bey de çam balı üretmektedir. Yılda 
iki defa, ağustos ve ekim aylarında bal toplayan Ahmet Bey’in üretti-
ği bal miktarının kayıtlarını torunu Ömer tutmaktadır. Ahmet Bey’in 
kayıtlarını tutan Ömer’e, aşağıdaki hesaplamaları yapması için yardımcı olunuz.

Ahmet Bey, ağustos ayında elde etiği 1115 kg balı hiç artmayacak 
şekilde 25 kg’lık teneke lere dolduracaktır.
Ahmet Bey’in en az kaç tenekeye ihtiyacı vardır?

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

Ahmet Bey, 565 kg balı 3 kg’lık tenekelere, tenekelerde boşluk 
kalmayacak şekilde dolduracaktır. Bu durumda Ahmet Bey’in son 
tenekeyi de tamamen doldurabilmesi için en az kaç kilogram daha 
bala ihtiyacı olacaktır?

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

Ahmet Bey, 33 kg’lık balı 4 çocuğuna eşit miktarda paylaştıracaktır. 
Ahmet Bey, çocuklarının her birine kaç kilogram bal vermiştir?

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

Görsel 1.14 
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Etkinlik 20 Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpma bölme üçgenlerinin içindeki sayılar birbiri ile ilişkilidir.
Üçgenin alt kısmına yerleştirilen kutulardaki sayıların çarpımı üst kutudaki sayıyı verir. 
Üst kutudaki sayının alt kutulardaki bir sayıya bölümü alt kutulardaki diğer sayıyı verir. 

Üçgenlerin içlerindeki boş kutulara yazılması gereken  sayıları çarp ma veya bölme 
işlemi yaparak bulunuz. Örnekten de yararlanarak çarpma bölme üçgenlerinin içlerinde ve-
rilen harfleri aşağıdaki kutuya, ilgili olduğu sonucun altına yazınız. Harflerin doğru şekilde 
yerleştirilmesi ile oluşacak kelimeyi bulunuz.

11 242 3500 30 65 3500 103 72 98 132 5047

M

1080 2592

30 36 4936 103

M İ T÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷

× × ×

4225 5768

10065 35 56

H U R÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷

× × ×

4802 7656

49 154 73 58

Y C E÷ ÷ ÷÷ ÷ ÷

× × ×

Örnek:
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Etkinlik 21 Doğal Sayılarla İşlemler

Aşağıdaki  problemleri çözmek için yapılacak işlemler, yukarıdaki kutuların içlerinde verilmiş-
tir. Problemlerle işlemleri eşleştirerek problemlerin yanlarına kutuların numaralarını yazınız.

25 × 32 × 20 140 × 7 140 : 7

20 × 7 1400 : 40 40 × 12

4 × 8 32 × 8 32 : 8

480 : 40 36 × 40 116 000 : 640

Nimet Hanım, 25 L’lik zeytinyağı bidon-
larından 32 tane satın almıştır. Zeytin-
yağının 1 litresi 20 lira olduğuna göre 
Nimet Hanım zeytinyağı bidonları için 
toplam kaç lira ödemiştir? ...............

Günde 20 sayfa kitap okuyan Ahmet, 
haftada kaç sayfa kitap okur? ...............

 1440 kg unu her biri 40 kg alan çuvallara 
doldurmak istersek kaç tane çuvala ihtiya-
cımız olur? ...............

40 kişilik bir otobüste, otobüse binenler-
den kişi başı 12 lira ücret alınırsa kaç lira 
toplanmış olur? ...............

5-A sınıfı öğrencileri dörderli gruplan-
dırıldığında 8 grup oluştuğuna göre 5-A 
sınıfının mevcudu kaç kişidir? ...............Her biri 36 tane kalem alabilen 40 kutuda 

toplam kaç kalem vardır? ...............

116 000 lira, kişi başına 640 lira düşecek 
şekilde paylaştırılsaydı kaç kişi arasında 
pay edilmiş olurdu? ...............

32 m’lik kumaş 8 eş parçaya bölünürse 
bir parçanın uzunluğu kaç santimetre 
olur? ............... 40 dakikada 480 km yol alan bir uçak 1 

dakikada kaç kilometre yol alır? ...............140 tane defter 7 kişiye eşit şekilde pay-
laştırılırsa bir kişiye kaç defter 
düşer? ...............

121110

7

4

1 2

8

5

9

6

3
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Etkinlik 22 Doğal Sayılarla İşlemler

Üçlü yapboz parçalarında:
Pembe parçanın üstünde yazan üslü ifadenin değeri mavi parçanın 

üstünde,
          Pembe parçanın üstünde yazan üslü ifadenin okunuşu yeşil parçanın 
üstünde verilmiştir. 
Örneğin; 3  üslü ifadesinin değeri 3 × 3 = 9 mavi yapboz parçasının üstüne, 
okunuşu “üçün karesi” yeşil yapboz parçasının üstüne yazılmıştır.

Buna göre aşağıda dağınık olarak verilen yapboz parçalarının birbiriyle ilişkili olanlarını 
birleştiriniz.
Pembe ve yeşil yapboz parçalarının arasında eşleştirilmeyen yapboz parçalarının değerle-
rini hesaplayınız.  
Kalanlar arasında mavi yapboz parçası var ise hangi sayıların üslü olarak gösteriminin 
sonucu olacağını bulunuz.

Üçün karesi

9

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

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

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

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

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

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

49

121

225

343

on birin ikinci 
kuvveti

yedinin üçüncü 
kuvveti

iki üssü üç 

on beş ü
ssü

 iki 

2
15

29

2
11

37

2

Kalan pembe ve yeşil yapboz parçalarının üstündeki sayıların değerlerini hesaplayınız.
................................................................................................................................................
Kalan mavi yapboz parçasının üstündeki sayının üslü olarak gösterimini yazınız.
................................................................................................................................................

23
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Etkinlik 23 Doğal Sayılarla İşlemler

Emre Öğretmen, öğrencilerine üslü sayıları 
öğretmek için görselde verilen iki gözlü, üç 

gözlü ve dört gözlü takboz parçalarının kullanıldığı bir 
etkinlik hazırlar. Örnekte verilen etkinliği inceleyiniz.

 2 × 2 × 2 = 2  = 8’dir.

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

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

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

Yanda iki gözlü dört takboz par-
çası verilmiştir. Modelde göste-
rildiği gibi üst üste birleştirilen 
takboz parçalarının göz sayıla-
rını ok yönünde sayarak çarpım 
şeklinde yazalım. Yazdığımız çar-
pımı üslü ifade olarak gösterelim. 
Çarpımın sonucunu bulalım.

Yanda iki gözlü iki takboz 
parçası verilmiştir. Modelde 
gösterildiği gibi yan yana bir-
leştirilen takboz parçalarının 
göz sayılarını ok yönünde sa-
yarak çarpım şeklinde yazalım. 
Yazdığımız çarpımı üslü ifade 
olarak gösterelim. Çarpımın 
sonucunu bulalım.

Aşağıdaki takboz parçası modellerinin göz sayılarını ok yönünde sayarak modelerin altındaki 
boşluklara çarpım şeklinde yazınız. Yazdığınız çarpımı üslü ifade olarak gösteriniz. Çarpımın sonu-
cunu bulunuz. 

2 × 2 = 2  = 4’tür.2 3
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Etkinlik 24 Doğal Sayılarla İşlemler

Aşağıdaki işlemlerin 
sonucunu takip ederek sincabı, 
meşe palamuduna ulaştırınız. 

3 × (7 + 5) =

48 − (7 × 3) =

12 × (5 + 3) =

( 25  + 2) × 2 =

23  × (12 − 3) =

42 + (12 ÷ 3) =

624 ÷ (4 × 3) =

(104 ÷ 4) × 3 =

71 + (42 ÷ 3) =

14 × (24 − 18) =

(36 ÷ 9) × 14 =

26

27

63

Bitiş

Başlangıç
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Etkinlik 25 Doğal Sayılarla İşlemler

Çengel bulmacanın 
içine aşağıdaki sorula-
rın numaraları yer-
leştirilmiştir. Soruları 
çözünüz. Bulduğunuz 
cevapları, soru numa-
ralarının gösterdiği ok 
yönündeki kutulara 
yazınız. 

Kerem her gün 25 sayfa kitap 
okumaktadır. Kerem, 1050 sayfa-
lık bir kitabı kaç haftada bitirebi-
lir?

Bir sinema salonunda tam bilet 
20 lira, indirimli bilet 12 liradır. 
Bir film için 120 indirimli, 32 tam 
bilet satılmıştır. Bu satıştan kaç 
lira elde edilmiştir?

Okulumuzda 204 kız öğrenci var-
dır. Erkek öğrenci sayısı kız öğren-
ci sayısından 72 kişi fazladır. Bütün 
öğrencileri okul gezisine götürmek 
için 24 kişilik kaç otobüs gerekir?

12 katlı bir binanın her katında 
4 daire, her dairede 18 pencere 
vardır. Buna göre bu binada toplam 
kaç pencere vardır?

Aslı’nın 245 lirası vardır. Parası-
nın 95 lirasını harcamıştır. Geriye 
kalan parası ile aynı fiyattan sa-
tılan 15 tane kitap almıştır. Buna 
göre 1 kitap kaç liradır?

Serkan, 240 kg cevizin yarısını 
30 kg’lık; diğer yarısını 24 kg’lık 
çuvallara koy mak istiyor. Serkan’ın 
kaç çuvala ihtiyacı vardır?

180 sayısının 15 katının 
51 eksiği kaçtır?
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KAYN A KÇA

G E N E L AG KAYN A KÇA

A. Aşağıda görsel ve etkinlik numaraları, 123rf kimlikleri, freepik kimlikleri ve erişim tarihleri belirtilen görseller 

(https://www.123rf.com; ET: 25.01.2020 - devam ediyor, https://www.freepik.com; ET: 25.01.2020 - devam ediyor) 

internet adreslerine ait web sayfasından telifi ödenerek alınmıştır.
Kapak: 123rf id: 102673833 ET. 11.02.2020 saat: 10:38

Sayfa Tasarım:123rf id:102673833 ET.12.02.2020 saat:11:00 

Görsel 1.1 Freepik id: 6600300 ET. 02.04.2020 saat: 16:53

Görsel 1.2 Freepik id: 4997410 ET. 07.04.2020 saat: 20:22

Görsel 1.2 Freepik id: 4394149 ET. 07.04.2020 saat: 20:21

Görsel 1.3 Freepik id: 1215906 ET. 09.04.2020 saat: 14:12

Görsel 1.5 Freepik id: 5148562 ET. 07.04.2020 saat: 22:54

Görsel 1.5 Freepik id: 7456940 ET. 07.04.2020 saat: 22:53

Görsel 1.6 Freepik id: 1991554 ET. 07.04.2020 saat: 20:04

Görsel 1.7 Freepik id: 1951099 ET. 07.04.2020 saat: 20:12

Görsel 1.7 Freepik id: 7103228 ET. 07.04.2020 saat: 20:10

Görsel 1.8 Freepik id: 1951103 ET. 07.04.2020 saat: 21:04

Görsel 1.8 Freepik id: 2148581 ET. 07.04.2020 saat: 21:02

Görsel 1.9 Freepik id: 1116125 ET. 09.04.2020 saat: 14:26

Görsel 1.9 Freepik id: 2818295 ET. 09.04.2020 saat: 15:48

Görsel 1.10 123rf id: 99723709 ET. 14.04.2020 saat: 15:09

Görsel 1.11 Freepik id: 7584609 ET. 11.04.2020 saat: 12:53

Görsel 1.12 Freepik id: 2196926 ET. 09.04.2020 saat: 16:42

Görsel 1.13 123rf id: 60299231 ET. 06.02.2020 saat: 13:38

Görsel 1.14 Freepik id: 6055510 ET. 14.04.2020 saat: 16:38

Görsel 1.15 123rf id: 23508803 ET. 14.04.2020 saat: 14:52

Etkinlik 1

Freepik id: 4803674 ET. 31.03.2020 saat: 15:23 

123rf id: 95253509 ET. 29.03.2020 saat: 13:52

GÖRS E L KAYN A KÇA
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Etkinlik 2

Freepik id: 2775608 ET. 08.04.2020 saat: 20:31

Freepik id: 4398995 ET. 07.04.2020 saat: 12:58

Freepik id: 6825411 ET. 08.04.2020 saat: 20:40

Freepik id: 6206117 ET. 07.04.2020 saat: 13:04

Freepik id: 7187253 ET. 07.04.2020 saat: 13:01

Freepik id: 4724380 ET. 07.04.2020 saat: 12:57

Freepik id: 5510069 ET. 07.04.2020 saat: 12:59

123rf id: 90328862 ET. 12.03.2020 saat: 23:35

123rf id: 83872720 ET. 04.03.2020 saat: 11:43

Etkinlik 3

Freepik id: 3844200 ET. 23.02.2020 saat: 18:02 

123rf id: 78758614 ET. 13.02.2020 saat: 16:26

123rf id: 95253509 ET. 29.03.2020 saat: 13:52

Etkinlik 4

123rf id: 40919631 ET. 06.04.2020 saat: 16:25

123rf id: 97995683 ET. 05.03.2020 saat: 14:19

Etkinlik 5

Freepik id: 4804940 ET. 02.04.2020 saat: 14:59

Freepik id: 4979602 ET. 07.04.2020 saat: 16:16

Etkinlik 6

123rf id: 44672502 ET. 04.03.2020 saat: 12:13

Etkinlik 7

Freepik id: 1302882 ET. 23.02.2020 saat: 18:09 

Freepik id: 5560402 ET. 12.03.2020 saat: 20:09

Etkinlik 8

Freepik id: 6516294 ET. 09.04.2020 saat: 14:38

123rf id: 116219616 ET. 12.04.2020 saat: 18:50

Etkinlik 9

123rf id: 13697318 ET. 22.02.2020 saat: 16:08 

123rf id: 95607379 ET. 29.03.2020 saat: 13:54 

123rf id: 95253508 ET. 29.03.2020 saat: 13:56

123rf id: 111159297 ET. 23.02.2020 saat: 19:39

123rf id: 92917129 ET. 06.08.2020 saat: 12:58

123rf id: 111986188 ET. 05.03.2020 saat: 09:23 

Etkinlik 10

123rf id: 82619015 ET. 22.02.2020 saat: 15:48

123rf id: 30923087 ET. 05.03.2020 saat: 11:43 

Etkinlik 11

Freepik id: 5954826 ET. 09.04.2020 saat: 15:55

123rf id: 59804387 ET. 29.03.2020 saat: 13:55

Etkinlik 12

123rf id: 59804387 ET. 29.03.2020 saat: 13:55  

Freepik id: 5898138 ET. 10.04.2020 saat: 22:50

Etkinlik 13

123rf id: 30923087 ET. 05.03.2020 saat: 11:43

Etkinlik 14

Freepik id: 1307183 ET. 22.02.2020 saat: 10:36 

Etkinlik 15

123rf id: 13697318 ET. 22.02.2020 saat: 16:08

123rf id: 111986188 ET. 05.03.2020 saat: 09:23 

Freepik id: 6221553 ET. 09.04.2020 saat: 17:07

Etkinlik 16

Freepik id: 5784569 ET. 09.04.2020 saat: 18:17

123rf id: 110005753 ET. 03.03.2020 saat: 15:32

Etkinlik 17

123rf id: 30923087 ET. 05.03.2020 saat: 11:43

123rf id: 80733618 ET. 05.03.2020 saat: 11:31

Etkinlik 18

Freepik id: 3617893 ET. 23.02.2020 saat: 18:25 

Etkinlik 19

123rf id: 131938644 ET. 11.03.2020 saat: 10:51

123rf id: 27944650 ET. 14.04.2020 saat: 16:54

Freepik id: 2814534 ET. 14.04.2020 saat: 16:15

123rf id: 27931419 ET. 29.03.2020 saat: 10:59 

123rf id: 101058804 ET. 04.03.2020 saat: 09:51

Etkinlik 20  

123rf id: 35947997 ET. 10.03.2020 saat: 12:15

Etkinlik 21 

123rf id: 40055928 ET. 03.03.2020 saat: 11:14

Etkinlik 22

Freepik id: 1582069 ET. 24.02.2020 saat: 23:28  

Etkinlik 23

Freepik id: 5560402 ET. 12.03.2020 saat: 20:09

Freepik id: 6248683 ET. 31.03.2020 saat: 15:30

123rf id: 111986188 ET. 05.03.2020 saat: 09:23

Etkinlik 24 

123rf id: 35228191 ET. 14.04.2020 saat: 14:16

123rf id: 27632547 ET. 22.02.2020 saat: 15:36

123rf id: 108045943 ET. 14.04.2020 saat: 14:26
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Etkinlik 25

Freepik id: 4803672 ET. 31.03.2020 saat: 15:35

B. Aşağıdaki görsel numaraları belirtilen görseller belir-

tilen internet sayfalarından alınmıştır.

Görsel 1.4 https://edirne.ktb.gov.tr/TR-85343/kulliyeler.

   html 07.04.2020 saat: 19:45

C. Aşağıdaki görsel numaraları belirtilen görseller tasa-

rım uzmanlarımız tarafından tasarlanmıştır.

Tablo ve grafiklerin tamamı görsel uzmanımız tarafından 

yapılmıştır.


