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HAFTANIN DEYİMİ

HAFTANIN  ATASÖZÜ
DOĞRU SÖYLEYENİ 

DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR

YÖN BULMA YÖNTEMLERİ

Doğru olmakla birlikte başkalarının 
işine gelmeyen söz söyleyenler, 
insanlar tarafından sevilmez.
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YANGIDAN KÖRÜKLE GİTMEK

Gerginliği, sıkıntılı durumu 
artıracak biçimde davranmak.
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Belli bir noktaya göre yerimize yön denir. 
Yönler Güneş’in konumuna göre belirlenir. 
Güneş’in doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzatırsak 
sağ kolumuz doğuyu, sol kolumuz batıyı, 
sırtımız güneyi, yüzümüz kuzeyi gösterir.

kuzey doğu

batı güney
En güvenilir yön bulma yöntemi pusuladır. Düz bir yere konulan
pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir.

Doğadan Yararlanarak Yön Bulma Yöntemleri Nelerdir?
Doğadan yararlanarak da yönlerimizi bulabiliriz. Ağaç ve taşların
yosun tutan kısmı, karınca yuvalarının toprak yığılı olan kısmı, 
güneşli bir günde öğle vakti yere dikilecek bir çubuğun en kısa 
gölgesi ve geceleyin Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir.

Minarelerin kapıları ülkemizde güneyi gösterir.

BİLİYOR MUSUN?
Balonlar neden bir süre sonra söner?

Balonun yap›ld›¤› plastik çok s›k› bir mal-
zeme olmas›na karş›n üzerinde gözle 
görülemeyen çok küçük delikler bulunur. 
Balonun içindeki hava, bu deliklerden 
kaçar. Ancak helyum gibi baz› gazlar›n 
molekülleri oksijen ve azot gaz› molekül-
lerine göre daha küçüktür. Bu nedenle 
helyum balondan d›şar› daha k›sa sürede 
kaçar. Böylece, helyum gaz›yla dolu 
balonlar di¤er balonlara göre daha çabuk
sönerler.
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UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
Standart Olmayan Bedensel Uzunluk Ölçme Araçları

Standart Olmayan Nesnelerle Uzunluk Ölçme Araçları

Standart olmayan bedensel uzunluk ölçme araçları parmak, 
karış, kulaç, ayak ve adımdır. Bu ölçü birimleriyle yapılan 
uzunluk ölçümleri kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Çevremizde bulunan ip, kalem, pipet gibi standart olmayan 
nesnelerle de uzunlukları ölçebiliriz. Bu ölçü birimleriyle 
yapılan uzunluk ölçümlerinde hata yapma olasılığı yüksektir.

Standart Uzunluk Ölçü Birimleri
Standart olmayan ölçü birimleriyle yapılan ölçümler her 
zaman doğru sonuç vermez. Onun için kişiden kişiye 
değişmeyen ölçü birimi olan uzunluk ölçme birimlerinden 
yararlanırız. En temel standart uzunluk ölçü birimi metredir.
Metre ile Santimetre Arasındaki İlişki
Metreden daha kısa uzunlukları santimetre ile ölçeriz. Metre 
kısaca “m“, santimetre kısaca “cm“ ile gösterilir.
 1 metre = 100 santimetreye eşittir.
Kilometreyi Tanıyalım
Metreden büyük uzunluk ölçü birimlerinden birisi de kilometredir. 
Kilometre kısaca “km“ sembolü ile gösterilir. Kilometre, metrenin 
1000 katıdır.
 1 kilometre = 1000 metreye eşittir.


