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İ ST İKLAL MARŞ I

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Söz
Beste

Mehmet Âkif ERSOY
Osman Zeki ÜNGÖR
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Güçlü ve Güçlendireceğim Yönlerim

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

Herkesin ........................... ve ......................................... gereken yönleri 
vardır. Güçlü yönlerimizi daha ........................... hale getirmek ve 
........................... olmayan yönlerimizi güçlendirmek için çaba gösterme-
liyiz. Her ........................... az veya çok karşılığı vardır. Başkalarının da 
güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu kabullenmek onlara ........................... 
ile yaklaşmamızı sağlar.

Başkalarının farklı özelliklerine ........................... olmalıyız. Çünkü 
farklılıklar insanı ........................... ve özel yapar.

Güçlü yönlerimizi bilmek bize ........................... sağlar. Okulda, 
meslek seçiminde, insanlarla ........................... güçlü yönlerimiz etkilidir.

saygılı güçlendirilmesi hoşgörü yarar çabanın

yeterli iletişimde güçlü iyi eşsiz

Her insan farklı özelliklere sahiptir. Yeteneklerimiz ve ilgi alanlarımız 

birbirinden farklı olabilir. Bunlar bizim güçlü yönlerimizdir.

Müzik aleti çalmak,

Satranç oynamak,

İyi koşabilmek,

Matematik alanında yetenekli olmak gibi özellikler güçlü yönlerimize 

örnek olabilir.

Güçlü yönlerimizle birlikte güçlendirilmesi gereken yönlerimiz de 

vardır. Bu yönlerimizi belirlemeli ve geliştirmek için çaba göstermeliyiz.

Etkinlik 1
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Güçlü ve Güçlendireceğim Yönlerim

Güçlü olan ve güçlendirilmesi gereken yönlerimizi ken-
dimize göre işaretleyelim.

Güçlü Yönüm
Güçlendirilmesi
Gereken Yönüm

İyi ilişkiler kurarım.
Olaylar karşısında sabırlıyım.
Sevgi doluyum.
Matematikte başarılıyım.
Dansta yetenekliyim.
Her gün kitap okurum.
İyi yüzebilirim.
Satranç oynayabilirim.
Aileme karşı saygılıyım.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Her insanın güçlü yönleri vardır.

Yeterli olmayan yönlerimizi asla güçlendiremeyiz.

Sorunlarla başa çıkabilmek, güçlü yönlerimizdendir.

Bütün insanlar birbirinden farklı özelliklere sahiptir.

Hiç kimsenin zayıf yönü yoktur.

Zayıf yönlerimizi geliştirebilmek için arkadaşlarımızdan destek ala-
biliriz.

Derslerimizde daha başarılı olmak için planlı çalışma yaparak bu 
yönümüzü güçlendirebiliriz.

Yetenek ve beceriler bizim güçlü yönlerimizdir.

Etkinlik 2

Etkinlik 3
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Arkadaşlarıma Karşı Davranışlarım

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.

Çocukların davranışlarını okuyalım. Olumlu davranışlara 
“+”, olumsuz davranışlara “-” koyalım.

Oyunlarda mızıkçılık yaparsam beni oynatmak ....................................... .

Arkadaşlarımla dalga geçersem ................................................................. .

Hasta olan arkadaşımı ziyarete gidersem ................................................ .

Dürüst, çalışkan, neşeli olursam arkadaşlarım beni .............................. .

Yaramazlık yapıp arkadaşlarıma çelme takarsam beni ......................... .

Mete, sınıfta top oynuyor.

Berna, teneffüslerde sınıfı havalandırıyor.

Cemil, sınıf tahtasını karalıyor.

Mehmet, koridordaki çöpleri toplayıp çöp kutusuna atıyor.

Yağmur, derste gürültü yapıp arkadaşlarının dikkatini dağıtıyor.

Eylül, kantinden alışveriş yaparken sıraya giriyor.

Günümüzün büyük bir bölümünü okulda, arkadaşlarımızla birlikte 

geçiririz. Okuldaki davranışlarımız hem bizi hem arkadaşlarımızı etkiler. 

Bu etkilenme bazen olumlu bazen de olumsuz olabilir.

                   Koridorda koşarken arkadaşımıza çarptığımız zaman bu ikimi-

ze de zarar verir. Dolayısıyla hem kendimizi hem arkadaşımızı olumsuz 

etkiler. Sınıf kurallarına uymak ise birbirimizi olumlu yönde etkilediğimiz 

davranışlardandır.

Etkinlik 1

Etkinlik 2
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Arkadaşlarıma Karşı Davranışlarım

Arkadaşlarımla sözleştiğimiz saatte spor 
salonunda buluştuk. Voleybol maçımız için grupla-
ra ayrıldık. Maçımız çok eğlenceli başlamıştı. Yenilme-
ye başladığımızda eğlencenin yerini öfke aldı. Maçta 
sürekli arkadaşlarıma “Sen şuraya geç, vursana, yapa-
madın.” gibi bağırmalarım olmuş. Takım arkadaşlarıma 

hakaret ettiğim için hepsini üzmüştüm. 

Yenilgiyle biten maçtan sonra bana hatalarımı ve iyimser birisi 
olamazsam bir daha takıma katılamayacağımı söylediler. Bence çok 
haklılar. Yaptıklarımdan pişmanım.

Aşağıdaki metni okuyalım. Hatalı davranışları bulup, 
noktalı yerlere yazalım.

Hatalı davranışlar:

Doğru olan davranışlara      yanlış olanlara      ko-
yalım.

Yaptığım hataları kabul eder ve özür dilerim.

Bana verilen sırları, başkasına anlatırım.

Aileme karşı hep dürüst olurum.

Arkadaşımdan izinsiz eşyasını alırım.

Yanımdan geçen birisine çelme takarım.

Arkadaşlarımı sürekli öğretmenime şikâyet ederim.

Sınıf ve okul eşyalarını özenli kullanırım.

Arkadaşım yere düşünce ona yardım ederim.

Etkinlik 3

Etkinlik 4



Arkadaşlarımızda olması gereken özellikleri bulmacadan 
bularak listeye yazalım.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Arkadaşlarımın Davranışları

Okulda, mahallemizde, gittiğimiz kurslarda pek çok arka-

daş ediniriz. Günlük hayatımızda bu arkadaşlarımızla etkile-

şim ve iletişim hâlinde oluruz. Arkadaşlarımızın birçok dav-

ranışı bizi etkiler. Olumlu davranışları bizi mutlu ederken, 

olumsuz davranışları bizi üzer.

Olumlu davranışlar arkadaşlık bağlarımızı güçlendirirken, olumsuz 

davranışlar kırgınlıklara, hayal kırıklıklarına sebep olur.
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Hastaladığında seni ziyarete 
geldi.

Söylediğin bir sırrı başka 
birine anlattı.

Sana almak istediğin bir 
kitabı hediye etti.

Kurduğu bir oyunu senin 
oynamana izin vermedi.

Yeni aldığın topu patlattı 
ama özür diledi.

Aşağıdaki davranışları, en yakın arkadaşlarımız bize 
yaptığında neler hissederiz? Yazalım.

Arkadaşlarımın Davranışları

İzin istemeden kalemini 
aldı ve geri vermedi.

Yarışmada birinci olunca 
seni tebrik etti.

Sana hiç hoşlanmadığın 
bir şaka yaptı.

Kantinden aldığı poğaçayı 
seninle paylaştı.

Yaptığınız bir davranış için 
seni öğretmene şikâyet etti.
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Arkadaşlarımızla birlikte neler yapabiliriz? Düşünelim. 
Yazalım.

Aşağıdaki davranışlardan hangileri arkadaşlarımıza ver-
diğimiz önemi gösterir? İşaretleyelim.

Arkadaşlarımla konuşurken nezaket ifadeleri kullanırım.

İhtiyacı olduğunda arkadaşıma yardım ederim.

Oyunda mızıkçılık yaparım.

Arkadaşıma verdiğim sözü tutmam.

Arkadaşlarıma karşı her zaman saygılı olurum.

Arkadaşıma isim takar, onunla dalga geçerim.

Oyun oynamak,

Arkadaşlık Bağlarımı Güçlendiriyorum

Sınıfta ve okulda arkadaşlarımızla pek çok şey paylaşırız. Aynı sınıfta 

derse girer, aynı bahçede oyunlar oynarız. Bütün bunları yaparken 

birbirimizin haklarına saygı göstermemiz gerekir.

Arkadaşlık i lişkilerimizin güzel olabilmesi için sevgi, saygı ve güven çok 

önemlidir. Çünkü arkadaşlık bu değerlere dayanır.
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Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıda özellikleri verilen çocuklardan hangisi ile arka-
daş olmak istersin? İşaretleyelim.

Doğru arkadaşlar hayatımıza katkı sağlar.

Arkadaş seçerken derslerde başarılı olanları tercih etmeliyiz.

Arkadaşlık bağlarının korunması için saygı ve dayanışma olmalıdır.

Arkadaşlıklar bir süre sonra dostluğa dönüşebilir.

Arkadaşlarımızı sevmeli ve onlara saygı göstermeliyiz.

Arkadaşlarımızla birlikte vakit geçirmek zorundayız.

Arkadaşlarımızı seçerken olumlu değerleri gözetiriz.

Arkadaşlarımızı hata yaptıklarında uyarmayız.

Paylaşımcı olmak, arkadaşlık ilişkilerimizi zayıflatır.

Arkadaşlık Bağlarımı Güçlendiriyorum
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Bencil Duyarlı Eğlenceli Tembel

Çalışkan Dürüst Kıskanç Anlayışlı

Tutarsız Adil Güvenilir Huysuz

Etkinlik 3

Etkinlik 4



Soruları 3-B sınıfının krokisine göre cevaplayalım.

Okulumuzun ve sınıfımızın yeri hakkında bilgi verirken krokiden yarar-

lanabiliriz.

Kroki bir yerin kuş bakışı (üstten) görünüşünün, kağıt üzerine kaba-

taslak (gelişigüzel) çizilmesidir. Kroki çizerken şekillerden yararlanabiliriz. 

Ayrıca cetvel, iletki gibi araçlar kullanabiliriz. Kroki ölçüsüz bir çizimdir.

Okulumuzun krokisini çizerken sınıf ların, müdür odasının, tuvaletle-

rin, kütüphanenin, öğretmenler odasının yerlerini belirleriz. Sınıf kroki-

mizde ise sıralar, öğretmen masası, dolap, çöp kovası, yazı tahtası gibi 

eşyaları şekil kullanarak çizeriz.

Sınıfımın ve Okulumun Krokisini Çiziyorum
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Tahta

Öğretmen
masası

Naz / Alp

Aslı / Asu

Oya / Cenk

Ata / Ali

Cem / Mert

Esra / Umut

Kapı

K

G
DB

3-
B

Sın
ıf K

rok
isi

• Ortada 2. sırada hangi 
öğrenciler oturuyor?

• Ata ve Ali’nin kuzeyinde 
kimler oturuyor?

• Naz ve Alp’in doğusunda 
hangi öğrenciler vardır?

• Oya ve Cenk’in arkasında 
kimler oturuyor?

• Kapı, sınıfın hangi yönündedir?

Etkinlik 1



Soruları, Atatürk İlkokulu’nun krokisine göre cevaplayalım.

At
a 

So
ka

k

17
. S

ok
ak

Cumhuriyet Caddesi

Oya’nın
evi

Can’ın
evi

Murat’ın
evi

EczaneHastane Manav Ela’nın
evi

Ada’nın
evi

Oyun Parkı Atatürk
İlkokulu

• Ada’nın evi hangi sokak üzerindedir?

• Murat’ın evi hangi sokak üzerindedir?

• Manavın doğusunda ve batısında 
neler vardır?

• Okulun etrafında neler vardır?

• Oya okula gitmek için hangi yol-  
ları kullanabilir?

• Okul, hangi cadde üzerindedir?

• Ela’nın evinin güneyinde ne vardır?

• Ada’nın evinin batısında ne vardır?

• Hastanenin güneyinde ne vardır?

K
D

G
B

Sınıfımın ve Okulumun Krokisini Çiziyorum
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Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

amaçlarını bilgiler geleceğe öğretmenler

okulgeliştiririz spor

öğretmenimizle

vücudumuzu

.................... , eğitim ve öğretimin bize sunulduğu yerdir. Zamanı-

mızın büyük bir kısmını okulda, arkadaşlarımız ve ................................... 

geçiririz. Hem .................................. öğrenir hem de eğleniriz. Kendimizi 

................................... . Okul bizi ............................... hazırlar. Bu sebeple 

de okullar toplumun ................................. gerçekleştirmek için yapılan-

mıştır.

Okulda ................................. eşliğinde birçok ders işleriz. Derslerin 

yanında çeşitli ................................. faaliyetleri yaparız. Bu faaliyetler,  

................................. geliştirir ve sağlığımız için önemlidir.

Okul, küçük yaşlardan itibaren gittiğimiz, eğitim ve öğretim faali-

yetlerinin yapıldığı bir kurumdur. Okulda birçok bilginin yanında pek çok 

değer de kazanırız.

Okulumuzun hem bize hem de topluma birçok katkısı vardır. Bu kat-

kılardan bazıları şunlardır;

Sabırlı olmayı öğretir.

Güven duygusunu geliştirir.

Birlik olmamızı sağlar.

Arkadaşlık i lişkilerimizi güçlendirir.

Sorumluluk alma duygumuzu arttırır.

Okulumuzun Bize Katkıları
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Görselleri inceleyelim. Okulun hangi alana ait bir katkısı 
olduğunu, başındaki rakamı yazarak eşleştirelim.

Okulun bize kazandırdıklarını (   ) ile işaretleyelim.

Yazı yazmayı ve okumayı öğretir.

İnsanlarla iletişimimizi güçlendirir.

Karakterimizi olumsuz yönde etkiler.

Kişilerin özgüvenini arttırır.

Doğru alışkanlıklar kazanmamızı sağlar.

Başkalarına karşı dürüst olmayı öğretir.

Arkadaşlık bağlarımızı güçsüzleştirir.

İşbirliği ve dayanışmayı öğretir.

Düşünce farklılıklarına 
karşı saygısız olmamızı 
sağlar.

Kurallar sayesinde disiplinli 
olmayı öğretir.

Ahlaki değerler sayesinde 
toplum içinde saygı gör-
memize katkı sağlar.

Ülkemize ve topluma nasıl 
faydalı olacağımızı öğretir.

Okulumuzun Bize Katkıları

1

Eğitsel

3

Kültürel

2

Sosyal
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İnsan olarak hepimizin, birbirinin yardımına ihtiyacı vardır. 

Yardımlaşma sayesinde sorunlar çözülür, işler kısa 

zamanda bitirilir.

Okul sadece yeni bilgiler öğrendiğimiz, eğitim - öğretimin 

yapıldığı bir yer değildir. Okulda aynı zamanda sosyal ve kültürel 

etkinlikler, yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları 

da yapılır. Bu çalışmalar sayesinde yardıma ihtiyacı olan 

okullara ve kişilere ulaşılır, sokak hayvanları doyuru-

lur. Buna benzer birçok kampanya yürütülebilir.

Biz de okulumuzda yapılan bu tür sosyal yardım-

laşma kampanyalarına katılmaya istekli olmalıyız.

Sosyal Yardımlaşmalara Katılıyorum

Okuldaki yardım faaliyetlerinin yazılı olduğu ifadeleri 
işaretleyelim.

İmkânı olmayan öğrenciler için yardım toplamak.

Huzur evine ziyarete gitmek.

Arkadaşlarımızla oyun oynamak.

Sınıf kitaplığından kitap alıp okumak.

Okuduğumuz kitapları başka okullardaki çocuklara göndermek.

Kullanmadığımız eşyaları ihtiyacı olanlara göndermek.

Ödevlerimizi zamanında yapmak.

Deprem bölgeleri için giyecek ve yiyecek yardımı toplamak.
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Görselleri inceleyelim. Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma ile ilgili olanları işaretleyelim.

Okullarda yapılan sosyal yardımlaşma çalışmalarının 
amaçlarını maddeler hâlinde yazalım.

Sosyal Yardımlaşmalara Katılıyorum

1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

6.

Sorumluluk bilinci kazandırmak.
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Seçim yoluyla belirlediğimiz kişilerin bulutunu boyayalım.

Sınıf
başkanımız Öğretmenimiz Sınıf

temsilcisi

Kulüp
üyesi

Müdürümüz

Nöbetçi
öğrenci

En çok
kitap okuyan

öğrenci

Okul
temsilcisi

Sınıf başkan
yardımcısı

Müdür
yardımcısı

En yakın
arkadaşımız

Nöbetçi
öğretmen

Okul ortamında istek ve ihtiyaçlarımız olabilir. Bunları ifade ederken 

nezaket kurallarına uymalı ve demokratik yolları tercih etmeliyiz. Sınıf-

ta ve okulda yapılan seçimler bu demokratik yollardan biridir. Yapılan bu 

seçimlere katılarak kendimizi demokratik yollarla ifade etmeliyiz. 

Seçimlerde adaletli olmalı ve fikirlere saygı göstermeliyiz. Kendi fikrimizi 

de nezaket kuralları içinde belirtmeliyiz.

Noktalı yerlere uygun nezaket ifadeleri yazalım.

Sabah okula geldiğimizde arkadaşlarımıza “............................................” 

deriz.
İstemeden arkadaşımızı üzdüğümüzde “.....................................................” 

deriz.
Dersler bitip evimize giderken öğretmenimize “.....................................” 

deriz.

Okulda İsteklerimi Belirtiyorum
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Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Noktalı yerlere uygun kelimeler yazarak dilekçe yazma 
kurallarını tamamlayalım.

İstek ve ihtiyaçlarımız birbirimizden farklı olabilir.
Başkalarının düşüncelerine saygı duymalıyız.
Dilekçe, resmî bir kuruma yazılan bir yazı türüdür.
Okuldaki nöbetçi öğretmeni seçim yoluyla belirleriz.
Arkadaşımız konuşurken sözünü kesmemeliyiz.
Okula yönelik isteklerimizi belirtmek için dilek kutusu oluşturabiliriz.
Nezaket ifadeleri kullanmak, ilişkilerimizi yıpratır.
Kurallara uygun olmayan dilekçelerden sonuç almak mümkün 
değildir.

anlaşılır imza üst orta adımızı

adresimizi arz sağ noktalama

Dilekçeyi vereceğimiz kurum veya kuruluşun adını kâğıdın                    
kısmına yazmalıyız.

İsteklerimizi açık ve                 biçimde yazmalıyız.

Dilekçeyi “Gereğini            ederim.” şeklide bitirmeliyiz.

                 alt köşeye tarih atmalıyız.

Tarihin altına                 ve soyadımızı yazmalıyız.

Adımızın altına                 atmalıyız.

Sol alt köşeye                      yazmalıyız.

Dilekçe yazarken                 işaretlerine dikkat etmeliyiz.

Okulda İsteklerimi Belirtiyorum
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Okul Kaynaklarını Tasarruflu Kullanıyorum

Verilen ifadelerle görselleri eşleştirelim.

Deney malzemelerini kullanırken dikkatli olmalıyız.

Gereksiz yanan ışıkları söndürmeliyiz.

Sıraların üstünü karalamamalıyız.

Teknolojik aletleri kullanmıyorsak kapatmalıyız.

Boşa akan muslukları kapatmalıyız.

Sınıf tahtasını gereksiz yere kullanmamalıyız.

1

2

3

4

5

6

Okulda neredeyse evimizde geçirdiğimiz kadar çok zaman geçiririz. 

Okulda da evimizde olduğu gibi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bazı kay-

naklar kullanırız. Evimizdeki kaynakları nasıl özenli kullanıyorsak okulu-

muzdaki kaynakları ve eşyaları da özenli kullanmalıyız. Çünkü kullandığı-

mız kaynaklar sınırsız değildir, tükenebilir. Bunun için kaynakları bilinçli 

kullanmalı, tutumlu bir öğrenci olmalıyız.
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Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Okulda kullanılan kaynakların başında elektrik ve su gelir.

Kaynakları etkili kullanabilmek için hiçbir şey yapamayız.

Kaynakların verimli kullanılması ülke ekonomisine katkı sağlar.

Okulda bulunan eşyaların verimli kullanılması, bizden sonra oku-
yacak öğrencilere fayda sağlamaz.

Kaynakların verimli kullanılması konusunda arkadaşlarımızı da 
bilinçlendirmeliyiz.

Güneş ışığının aydınlattığı bir sınıfta lambaları açmamalıyız.

Su damlatan muslukların tamiri için okul çalışanına bilgi vermeli-
yiz.

Kaynaklarımız sonsuzdur.

Kaynakları verimli kullanmayı özendirecek afişler hazırlayıp görü-
lebilecek yerlere asmalıyız.

Okuldaki kaynakların etkili ve verimli kullanılması için 
neler yapabiliriz? Yazalım.

Okul Kaynaklarını Tasarruflu Kullanıyorum
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Kişinin hayatını devam ettirebilmek ve geçimini sağlamak için sürekli 

yaptığı işe “meslek” diyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayama-

yız. Bu sebeple her mesleğe ihtiyacımız vardır. Bütün meslekler değerli-

dir ve bu meslek sahipleri bizler için çalışır. Bizler de bizim için çalışanlara 

saygı duymalı, onlara yardımcı olmalıyız.

Bizim de seçeceğimiz mesleğin ilgi ve yeteneklerimize uygun olması-

na dikkat etmeliyiz.

Meslekleri Araştırıyorum

Aşağıdaki kişileri meslekleri ile eşleştirelim.

Hayvanları çok 
seviyorum.

Resim yapmayı
çok seviyorum.

Hastalara yardım 
edip, tedavi    
ediyorum.

Zor durumda olan 
insanları savunu-

yorum.

Kötü insanları ya-
kalayıp adalete teslim 

ediyorum.

Gitar çalmayı
çok seviyorum.

Gemi kullanma-
yı seviyorum.

Köprü ve yollar 
yapıyorum.

Ressam

Doktor

Müzisyen

Avukat

Veteriner

Mühendis

Kaptan

Polis
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Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Bize en uygun meslek, çok para kazanabileceğimiz meslektir.
Her meslek beceri ve sabır gerektirir.
Mesleğimizi seçerken ilgi ve yeteneklerimize uymasına dikkat etmeliyiz.
Bütün meslekler önemli ve değerlidir.
Herkes babasının mesleğini yapmalıdır.
Mesleğimizi seçerken çalışma koşullarını öğrenmeliyiz.

Verilen hizmet alanlarına uygun meslekler yazalım.

Aşağıda verilen mesleklere sahip olmak için hangi şart-
ları yerine getirmemiz gerekir? Araştırıp, yazalım.

Eğitim
Alanında

Ulaşım
Alanında

Sağlık
Alanında

Hukuk
Alanında

Beslenme
Alanında

Güvenlik
Alanında

Servis Şoförü
Ehliyet almak, trafik kuralları-

nı iyi bilmek, dikkatli olmak

Polis

Veteriner Doktor

Meslekleri Araştırıyorum

www.ogretmenevde.com.tr26 HAYAT BİLGİSİ3.SINIF

Etkinlik 2

Etkinlik 3

Etkinlik 4



1.

........... sayesinde bazı işleri 
daha iyi yaparız.

Yukarıdaki boşluğu hangisi ile 
tamamlayamayız?

A) Yeteneklerimiz

B) Becerilerimiz

C) Kararsızlığımız

3.

4.Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Bizim gibi düşünmeyenlerle 
arkadaşlık yapmamalıyız.

B) Arkadaşımızın bir sorunu 
olduğunda ona yardım 
etmeliyiz.

C) Arkadaşlık bağlarının oluştu-
rulmasında saygı çok önem-
lidir.

5.

6.

Buna göre Aylin için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Sorumluluk sahibi

B) Dürüst

C) Güçsüz

Yukarıda verilenlerden kaç 
tanesi güçlü yönlerimizdendir?

A) 1 B) 2 C) 3

Hangi öğrencinin davranışı 
arkadaşlarını olumlu etkiler?

2.
Arkadaşlarımızla ilişkilerimizde 
hangi davranışı yapmak doğru 
olur?

A) Oyunlarda mızıkçılık yapmak.

B) Arkadaşlarımızla dalga 
geçmek.

C) Arkadaşlarımızı ismiyle ça-
ğırmak.

A) Arkadaşlarım, fikirlerimi 
kabul etmediğinde kıza-
rım. 

B) Arkadaşlarımı istemeden 
kırarsam özür dilerim.

C) Farklı düşünceler umu-
rumda olmaz.

Aylin başladığı işi 
bitirir ve verdiği 

sözü tutar.

Sabırlı olmak Karamsar
olmak

Cesaretli olmak

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1
7. Aşağıdakilerden hangisi güç-

lendirmemiz gereken bir özel-
liğimiz olamaz?
A) Mavi gözlü olmak.
B) Gitar çalabilmek.
C) Yardımsever olmak.

10. Hangi davranış, hem bizi hem 
arkadaşlarımızı olumsuz etkile-
mez?
A) Koridorda top oynamak.
B) Dersi dikkatli dinlemek.
C) Okul eşyalarına zarar 
    vermek.

12.

Noktalı yerlere sırasıyla hangi 
kelimeleri yazarsak verilen bilgi 
doğru olur?

A) batıyı, doğuyu

B) doğuyu, batıyı

C) doğuyu, kuzeyi

9. Eczaneden çıkıp okula gitmek 
istersek hangi yolu kullanmalı-
yız?
A) Metehan Caddesi
B) Ünal Sokak
C) 25. Sokak

8. Okulun etrafında aşağıdakiler-
den hangisi yoktur?

11. Bir yeri tarif etmek veya 
aradığımız yeri kolay bulabil-
mek için hangisinden yararla-
nabiliriz?

A) Saat   B) Kroki 
     C) Takvim

8. ve 9. soruları krokiye göre 
cevaplayalım.

Ev

Bakkal

Ev

Eczane

PTT

Ev

Gazi
İlkokulu

Aile
Hekimliği

25
. S

ok
ak

Ü
na

l 
So

ka
k

Metehan Caddesi

Eczane
A) B)

C)

Bakkal

Diş
Hastanesi

Krokideki yön haritasını 
karşımıza aldığımızda sağ 

taraf ......., sol taraf 
........... gösterir.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1
13.Aşağıdakilerden hangisi okulun 

bize kazandırdıklarından biri 
değildir?

A) Yalan söylemek

B) Dürüst olmak

C) Saygılı olmak

14.

Aşağıdakilerden hangisi okulları-
mızdaki spor etkinliklerinden biri 
olabilir?

A) Voleybol

B) Matematik öğretimi

C) Karagöz - Hacivat gösterimi

17.

Okuldaki kaynaklar ile kulla-
nım alanları hangi seçenekte 
doğru eşleştirilmiştir?

15.

Yukarıdaki ifadeyi hangisi ile 
tamamlarsak doğru olur?

A) çabuk tüketmeliyiz
B) kullanmamalıyız
C) bilinçli kullanmalıyız

Okuldaki kaynakları ...... .

16.

sporcu

ressam

ressam

A)

B)

C)

veteriner

veteriner

veteriner

ressam

sporcu

müzisyen

Yukarıda verilen özelliklere 
uygun meslekler hangi seçe-
nekte bir arada verilmiştir?

Resim yeteneği olan

Hayvanları seven

Spor yapmayı seven

18.Hangi seçenekte verilen mes-
leklerin tamamı, sağlık alanında 
çalışmaktadır?

A) Hakim, avukat, savcı

B) Mühendis, mimar, tekniker

C) Doktor, hemşire, ebe

A)

Su Kişisel temizliğimizi
yapmak için
kullanılır.

B) Elektrik Oyun oynamak
için kullanılır.

C)

Doğal
gaz

Teknolojik aletleri
çalıştırmak için

kullanılır.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-1
19. Hangisi güçlü yönlerimizden 

biri olamaz?

A) İnsanlarla iyi ilişkiler 
kurmak.

B) Başkalarına benzemeye 
çalışmak.

C) Planlı çalışmak.

22. Şarkı söylemeyi çok 
seven Mira, hangi 
sosyal kulübe üye 
olursa bu yeteneğini 
daha da geliştirebilir?

A) Kütüphanecilik Kulübü
B) Görsel Sanatlar Kulübü
C) Müzik Kulübü

24.Hangisini, seçim yoluyla be-
lirleriz?

A) Sınıf başkanı
B) Öğretmenimiz
C) Annemiz

20.Bir hata yaptığımızda hangi 
seçenekteki gibi davranırsak 
doğru olur?

A) Hatayı kabul etmek.

B) Kızıp, öfkelenmek.

C) Kötü sözler söylemek.

23.

Kışın okulumuzu ısıtmak için 
...... gibi kaynaklar kullanırız.

Noktalı yere panodaki kelime-
lerden hangisini veya hangile-
rini yazabiliriz?

A) Yalnız I        B) Yalnız II

      C) I, II ve III
21.

Yukarıda verilenlerden kaç 
tanesi, okulun bize katkıların-
dandır?

A) 1 B) 2 C) 3

Okuma ve yazma öğreniriz.

Dayanışmayı öğreniriz.

Para kazanmayı öğreniriz.

doğal
gaz

odun kömür

I II III
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Görselleri inceleyelim. Geçmişte, oyunlarda kullanılan 
oyuncakları işaretleyelim.

Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım

Zaman geçtikçe insanlar değişir ve yaşlanır. Aile büyüklerimiz de bir 

zamanlar çocuktu. Onların çocukluğunu aile albümlerinden yararlanarak 

veya kendilerine sorarak araştırabiliriz. Bu araşatırma sonucunda bir 

çok farklılıkla karşılaşırız. Teknolojinin gelişmesiyle oyunlarımız, oyuncak-

larımız ve yaşadığımız çevre zaman içinde değişime uğramıştır.
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Aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim.

Büyüklerimizin çocukluğu ile kendi çocukluğumuzu karşı-
laştırarak noktalı yerlere örnekler yazalım.

1. Zaman geçtikçe insanlar

2. Aile büyüklerimizin ço-
cukluğunu

3. Ailemizdeki kişiler de

4. Aile büyüklerimizin ço-
cukluğunu araştırırken,

aile albümünden araştı-
rabiliriz.

onlara sorular sorabiliriz.

değişir ve yaşlanır.

bir zamanlar çocuktu.

Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım

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

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

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

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

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

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

Hızlı tren Buharlı tren
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Görselleri ifadelerle eşleştirelim.

Birbirine yakın evlerde oturan kişilere “komşu” diyoruz. Komşuları-

mızla ilişkilerimiz önemlidir. Bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için 

bize düşen görevler vardır. Bunlardan en önemlisi haklara saygılı olmak-

tır. İyi i lişkiler beraberinde huzur ve güveni de getirir.

İhtiyaç duymaları hâlinde komşularımıza yardımcı olmalıyız. Önemli 

günlerinde yanlarında olmalı, onlarla iyi i lişkiler kurmalıyız. Komşuluk 

ilişkileri, yardımlaşma duygumuzun gelişmesine de katkıda bulunur.

İyi ki Komşularımız Var

Komşumuz hastalandı-
ğında ziyaretine gideriz.

1

Bayramlarda komşu-
muzla bayramlaşırız.

2

Yaptığımız yemekleri 
komşumuzla paylaşırız.

3

Zor durumda olan kom-
şumuza yardım ederiz.

4
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Komşuluk ile ilgili verilen atasözlerini anlamları ile 
eşleştirelim.

İyi ki Komşularımız Var

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Komşuluk ilişkileri, ailemizin huzur ve güven içinde yaşaması 
açısından önemlidir.
İyi komşuluk ilişkileri, mutluluk ve üzüntünün paylaşılmasına 
olanak sağlar.
Komşularımızla yardımlaşmak bizi mutsuz eder.
Teknolojinin gelişmesiyle komşuluk ilişkileri de eski önemini kay-
betmiştir.
Komşularımıza karşı hiç bir sorumluluğumuz yoktur.
Komşularımızla karşılaşınca onlara selam vermeliyiz.

Birbirine çok yakın yerlerde yaşayan insanlar, en küçük şeye bile 
ihtiyaç duyar ve bunun için komşusunun kapısını çalar.

İnsanlar elinde avucunda fazla olanları ihtiyaç sahiplerine ver-
mekten mutluluk duyar.

Komşuları iyi olan bir evde rahat oturabilir, huzurlu ve mutlu 
bir ömür sürebiliriz.

Başkaları için iyi şeyler dileyip yaparsak, başkaları da bizim için 
iyi şeyler dileyip yapar.

Ev alma komşu al. Komşuda pişer, bize 
de düşer.

Komşu komşunun 
külüne muhtaçtır.

Hayır dile komşuna, 
hayır gele başına.

1

3

2

4
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Evimin Yerini Krokiyle Gösteriyorum

Evimizi, bulunduğu yerin krokisini çizerek tarif edebiliriz. Kroki, bir 

yerin kuş bakışı görümünün kabataslak ve ölçüsüz çizimidir.

Evimizin krokisini çizerken çevresinde bulunan binaları, yolları, çeşitli 

yapıları belirtiriz. Bu yapılar; okul, park, market, cami, hastane, eczane, 

postane olabilir. Bu yapıları; üçgen, kare, çember, dikdörtgen gibi  geo-

metrik şekillerle gösterebiliriz.

Noktalı yerleri krokiye göre dolduralım.

Ela’nın evi, marketin ......................... yönündedir.

Kırtasiye, Ela’nın evinin ......................... yönündedir.

Ela’nın evinin batısında ......................... ve ......................... vardır.

Ela, evden parka doğru giderken ......................... yönünde ilerler.

Ela’nın evinin kuzeyinde ...................... , doğusunda ...................... vardır.

Ela, okula gitmek için ......................... Sokak’ı kullanabilir.

Oyun parkının karşısında ......................... vardır.

Okulun etrafında ......................... , ......................... , ......................... ve   
......................... vardır.

Ela’nın evi, ......................... Caddesi’ndedir.

İzmir Caddesi

Eczane

Ela’nın
evi

Ev Kırtasiye Okul

Oyun
Parkı Market Berber Ev

De
ry
a 

So
ka

k

O
nu

r 
So

ka
k

K

D

G

B
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Bir yeri tarif edebilmek için krokiden yararlanırız.

Kroki çizerken evimizin çevresindeki binaların hangi yönde olduğuna 
dikkat etmeliyiz.

Krokide yalnızca evleri belirtebiliriz.

Krokide cadde ve sokak adları bulunmaz.

Kroki ölçüsüz olarak çizilir.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Noktalı yerlere yazılması gereken kelimeleri bulup bul-
macaya yerleştirelim.

1. Bir yerin kuş bakışı görünümünün kabataslak çizimine           denir.
2. Kabataslak çizim                       çizim anlamına gelir.
3. Kuş bakışı, bir yerin                 görünümüdür.
4. Kroki               çizilir.
5. Kroki çizerken                  şekillerden yararlanırız.

1 3

4

2

5

Evimin Yerini Krokiyle Gösteriyorum
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Evdeki Sorumluluklarım

Hepimizin evinde yapılması gereken birçok iş vardır. Evimizdeki bu 

işleri iş bölümü yaparak daha kısa sürede bitirebiliriz. Bunun için bizim de 

üzerimize düşen görev ve sorumluluklar vardır. Bu görev ve sorumluluk-

ları yerine getirdiğimiz zaman mutlu ve huzurlu oluruz. İşler daha kısa 

sürede bittiği için birbirimize daha çok zaman ayırabiliriz. Birbirimize 

olan sevgi ve saygımız da artar.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sayısını doğru kutu-
suna, yanlış olanların sayısını yanlış kutusuna taşıyalım.

Demokratik ailelerde kararları babalar alır.

Ailede bütün işleri sadece anne ve baba yapar.

Aile bireyleri arasında bir iş bölümü vardır.

Ailemiz bizim için önemli ve özeldir.

Bir ailede çocukların düşüncelerine de önem verilmelidir.

Okul çantasını hazırlamak babanın görevidir.

Mutlu bir ailede herkes birbirine sevgi ve saygıyla bağlıdır.

Ailede birbirimizle iletişim kurarken saygı sözcükleri kullanmalıyız.

İş bölümü yaptığımızda işler daha uzun sürede biter.

Ev işlerinde ailemize yardımcı olduğumuz zaman mutlu oluruz.

Çiçekleri sulamak, çocukların yapabileceği bir iş değildir.

Evdeki görev dağılımı adil olmalıdır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

DOĞRU YANLIŞ
1,
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Evdeki Sorumluluklarım

Evinizde işleri kimler yapıyor? Örnekteki gibi eşleştirelim.

Kardeşin

Ütü
yapmak

Bulaşık
yıkamak

Çiçek
sulamak

Toz
almak

Çamaşır
yıkamak

Ekmek
almak

Yatak
düzeltmek

Sofrayı
hazırlamak

Yemek
yapmak

Fatura
ödemek

Oyuncakları
toplamak

Alışveriş
yapmak

Temizlik
yapmak

Perdeleri
asmak

Çamaşırları
katlamak

Çöp
dökmek

Sen

Annen

Baban

A

B

C

D

D
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Bir vidanın sökülmesi ve 
takılması için kullanılır.

Kıyafetlerimizin temizlenmesi 
için kullanılır.

Yiyeceklerin bozulmaması 
için kullanılır.

Pasta ve kek gibi yiyecekleri 
hazırlamak için kullanılır.

Araştırma yapmak ve bilgi 
edinmek için kullanılır.

Çivi çakmak için kullanılır.

Kumaş, kâğıt gibi nesneleri 
kesmek için kullanılır.

Kirlenen halıları ve yerleri 
temizlemek için kullanılır.

Kullanım amaçları ile teknolojik ürünleri eşleştirelim.

Kullandığımız Alet ve Teknolojik Ürünler
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Evimizde hayatımızı kolaylaştırmak için alet ve teknolojik ürünler 

kulanırız. Bu ürünler birçok alanda bize kolaylık sağlar. Bu alanlardan 

bazıları şunlardır;

Teknolojik ürünler sayesinde işlerimizi kısa sürede yapabiliriz. Ancak 

bu ürünleri kullanırken dikkatli olmalı, güvenlik kurallarına uymalıyız. Tek 

başımıza kullanamayacağımız ürünlerde bir aile  büyüğümüzden yardım 

istemeliyiz. Bu ürünleri dikkatsiz kullandığımızda bize zarar verebilir.

• Haberleşme         • Temizlik          • Isınma          • Tamirat



Aşağıdaki alet ve teknolojik ürünlerden kendi evimizde 
bulunanları (   ) ile işaretleyelim.

Televizyonu sadece eğlence amaçlı kullanırız.

Alet ve teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.

Pense, çeşitli parçaların sıkıştırılması, bükülmesi ve gevşetilmesi için 
kullanılır.

Çamaşır makinesinin düğmeleri ile oynamak tehlikeli değildir.

Alet ve teknolojik ürünler, dikkatsiz kullanıldığında zararlı olabilir.

Bilgisayarı hem iletişim, hem eğitim amacıyla kullanabiliriz.

Teknolojik ürünler işlerimizi zorlaştırır.

Teknolojik ürünleri kullanırken güvenlik önlemlerine dikkat etmeliyiz.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Kullandığımız Alet ve Teknolojik Ürünler
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Evdeki Kaynakları Verimli Kullanıyoruz

Elektrik, su, doğal gaz, yiyecekler, giyecekler evimizde kullandığımız 

kaynaklardır. Bu kaynakları kullanırken dikkatli olmalı, kaynakların tüke-

nebileceğini unutmamalıyız. Kaynakları verimli kullanmak için çeşitli yön-

temler geliştirmeliyiz.

Kaynakları tasarruflu kullanarak hem ailemizin hem 

de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz.

               Bayatlayan ekmekleri kullanarak yumurtalı 

ekmek yapabilir, böylece atılmasını önleyebiliriz.

Boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

Evimizde kullandığımız kaynakları işaretleyelim.

..................... , bütün canlılar için önemli bir kaynaktır. Kaynakları 
kullanırken ............................. olmalıyız.

Tasarruflu davranırsak aile ............................. katkıda bulunuruz.

Ekmek ............................. yapmamaya özen göstermeliyiz.

............................. bir kısmını biriktirmeliyiz.

Küçülen kıyafetlerimizi başkalarıyla ..................................... .

paylaşmalıyız bütçesine paramızınisrafı bilinçli su

Kömür Elektrik Su Doğal gaz Odun
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Elektrikli ev aletlerini satın alırken, enerjiyi verimli tüketenleri 
tercih etmeliyiz.

Buzdolabı kapısının uzun süre açık kalması enerji tasarrufu sağlar.

Bulaşıkları makinede yıkamak, elde yıkamaya göre daha çok su 
harcar.

Ailemizin ekonomisi için paramızı dikkatli harcamalıyız.

Kaynaklar sadece insanlar için önemlidir.

Doğal gaz, yakıt olarak kullandığımız bir kaynaktır.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıdaki durumlarda neler yapabiliriz? Düşünelim, 
yazalım.

Çocukların söylediklerini okuyalım. Davranışı doğru olan-
ları işaretleyelim.

Ekmekler
bayatladığında;

Kıyafetlerimiz küçük
gelmeye başladığında;

Faturalarımız fazla
geldiğinde;

Fırından ekmeği 
yiyebileceğimiz 
kadar alıyorum.

Karanlık olma-
dan ışıkları mut-
laka açıyorum.

Paramı gereksiz 
yere harcamıyor, 
biriktiriyorum.

Evdeki Kaynakları Verimli Kullanıyoruz
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Planlı Olmanın Faydaları

Bir gün içinde okula gitmek, ders çalışmak, uyumak, 

yemek yemek, eğlenmek gibi birçok etkinlik yaparız. 

Bunları etkili ve verimli bir şekilde yapabilmek için plan 

yapmamız gerekir. Zamanımızı planladığımız zaman 

hem işlerimiz aksamamış olur hem de daha başarılı 

oluruz.

Aşağıda verilen işlerin planlamasını yaparak sınıflandı-
ralım.

Sinemaya gitme

Uyuma

Kitap okuma

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Oyun oynama

Televizyon izleme

Yemek yeme

Kahvaltı yapma

Diş fırçalama

Okula gitme

Her gün yaptıklarım Hafta içi yaptıklarım Hafta sonu yaptıklarım

Aşağıda günlük yaptığımız işler verilmiştir. Bu işleri yap-
tığımız saatleri kendimize göre yazalım.

Saat Yaptıklarım

Uyanıyorum.

Kahvaltımı yapıyorum.

Okula gidiyorum.

Okuldan eve dönüyorum.

Saat Yaptıklarım

Dinleniyorum.

Ödevlerimi yapıyorum.

Akşam yemeğini yiyorum.

Uyuyorum.

.

.

.

.

.

.

.

.

YAPILAC
AKLAR
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Planlı Olmanın Faydaları

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Günlük ve haftalık işlerin, öncelik ve önem sırasına göre zamanının 
belirlenmesine planlama denir.

Plan yaptığımızda işleri zamanında bitiremeyiz.

Yaptığımız plana uymasak da olur.

En güzel plan, kendi ihtiyaçlarımızı gösteren plandır.

Dinlenmeye zaman ayırmak başarımızı azaltır.

Günlük plana uymadığımızda zamanı verimli kullanamayız.

huzurlu etkili dinlenmeyesağlıklı

verimli başarımız hedeflere

Zamanımızı dikkatli kullandığımızda;

Çalışmalarımız daha ................................ olur.

Hayatımızdaki ve derslerdeki ................................ artar.

Daha ................................ bir yaşamımız olur.

 ................................ ve mutlu oluruz.

Koyduğumuz ................................ daha çabuk ulaşırız.

................................ de vakit ayırdığımız için sağlıklı oluruz.

Kalıcı ve ................................ bir çalışma yapmış oluruz.
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İhtiyaçlarımızı öncelik sırasına koymalıyız.

Her istediğimizi almalıyız.

Kendi bütçemizi ve aile bütçesini düşünmeliyiz.

Zor zamanlarda kullanmak için para biriktirmeye çalışmalıyız.

Tasarruflu harcamaya dikkat etmeliyiz.

Paramızı harcarken aile bütçemizi aşmayan harcamalar 
yapmalıyız.

Pahalı ürünleri tercih etmeliyiz.

Öncelikle ihtiyacımız olan ürünleri almalıyız.

Fiyatı uygun ve kaliteli ürünler almalıyız.

Plan yapmanın bize hiçbir faydası yoktur.

Planlı yaşam, derslerimizde de başarılı 
olmamızı sağlar.

Paramızı harcarken dikkat etmemiz gerekenlerin kalbini 
boyayalım.

Bütçemize Özen Gösteriyorum

Hayatımızı devam ettirebilmek için karşılamamız gereken temel 

ihtiyaçlarımız vardır. Aile büyüklerimiz bu ihtiyaçları karşılamak için 

çalışır ve para kazanırlar. Kazanılan bu para ailemizin 

geliridir. İhtiyaç ve isteklerimiz için harcadığı-

mız para ise giderdir. Gelir ve giderlerin göste-

rildiği çizelgeye ise “aile bütçesi” adı verilir. 

Aile bütçemizi korumak için harcamalarımızı 

gelirimize göre yapmalıyız.
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İpuçlarından yararlanarak bulmacayı dolduralım.

Bütçemize Özen Gösteriyorum

1 Yaşamımızı sürdürebilmek için gerekli olan şeyler.

2 Yaşamımızı etkilemeyen fakat olmasını arzu ettiğimiz şeyler.

3 Anne, baba ve aile büyüklerimizin çalışarak elde ettiği kazanç.

4 İhtiyaçlarımızı ve isteklerimizi karşılamak için yapılan harcama.

5 Ailemizin, belli bir dönem için gelir ve giderlerini gösteren liste.

6 İhtiyaç ve isteklerimizi karşıladıktan sonra kalan para.

7 Parayı dikkatli kullanma ve idareli harcama.

8 Ufak tefek gereksinimler için ayrılan para.

1

3

2

5

6

4

7

8
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4.

Aile büyüklerinin çocukluğunu 
araştırmak istersek aşağıdaki-
lerden hangisi ile görüşmemiz 
gerekir?

A) Kardeşimizle   B) Dedemizle

    C) Komşumuzla

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Komşuluk ilişkileri aile hu-
zurumuz için önemlidir.

B) Komşularımızın kim oldukla-
rı bizim için önemli değildir.

C) Komşularımızla yardımlaş-
maya gerek yoktur.

1. Hangisi, büyüklerimizin çocuk-
luğunu araştırırken soracağı-
mız bir soru olabilir?
A) Mesleğiniz nedir?
B) Nasıl bir evde yaşıyordu-
   nuz?
C) Kaç tane çocuğunuz var?

2.

Panoda yazılanlardan kaç tanesi 
aile büyüklerimizin çocukluk 
yılları ile ilgili bilgiler verir?

A) 1    B) 2  C) 3

• Aile albümü
• Gazete
• Ansiklopedi

3.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır?
A) Komşumuzla karşılaştığımız-

da selamlaşmalıyız.
B) Komşumuzun sevincine 

ortak olmalıyız.
C) Komşumuzun hatalarını 

affetmemeliyiz.

5.

Yukarıdaki öğrenci için hangisi-
ni söyleyebiliriz?
A) Öğrendiği şeylerin değiş-

mediğini.
B) Zamanla yaptığı şeylerin 

azaldığını.
C) Büyüyüp yeni şeyler öğ-

rendiğini.

Şimdi kolayca oku-
yabiliyorum. Yazı 
bile yazabiliyorum.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2
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7.

Noktalı yere hangisini yaza-
mayız?
A) yardımlaşmak
B) dayanışma içinde olmak
C) kavga etmek

10. Komşularımızla ................. bir-
birimizi anlamamızı sağlar.

Aşağıdaki ailelerden hangisi 
için örnek bir ailedir diyebiliriz?
A) Mutlu Ailesi: Çocuklar 

çalışarak aile bütçesine 
katkıda bulunur.

B) Çınar Ailesi: Aile içinde iş 
bölümü ve dayanışma 
vardır.

C) Dost Ailesi: Bütün ev işleri-
ni anne yapar.

11.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A) Kararlar alınırken çocukla-

rın fikirleri sorulmalıdır.
B) Ailede kararlar ortak alın-

malıdır.
C) Ailede tüm kararları çocuk-

lar vermelidir.

12.

Yukarıdaki anne için hangisi 
söylenemez?
A) Evdeki kararları tek başına 

alır.
B) Ailedeki düşüncelere değer 

verir.
C) Çocukların fikirlerine saygı-

lıdır.

9.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?
A) Kroki ölçüsüz çizilir.
B) Kroki kâğıt üzerine, büyü-

tülerek çizilir.
C) Krokide adres yazmak 

zorundayız.

8.

Yukarıda verilenlerden kaç 
tanesi doğrudur?
A) 1    B) 2  C) 3

Her evde bir görev dağılımı 
olmalıdır.
Yaşımız ilerledikçe evdeki 
görevlerimiz azalır.
Görevlerimizi yapmazsak 
evde sorunlar çıkabilir.

Çocuklar! Akşama 
ne yemek yapmamı 

istersiniz?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2
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15. Yiyecek ve içeceklerin bozul-
madan saklanmasını sağlar.
Mutfakta kullandığıız en
önemli teknolojik üründür.

Yukarıda özellikleri verilen tek-
nolojik ürün hangisidir?
A) Buzdolabı
B) Bulaşık makinesi
C) Çamaşır makinesi

14.

“Giyim Bağış Kutusu”na yukarı-
da verilenlerden kaç tanesi 
atılabilir?

A) 1 B) 3 C) 4

17.Pantolonu küçülen Koray, han-
gisini yaparsa doğru davranmış 
olur?
A) Yırtarak çöpe atmalıdır.
B) “Giyim Bağış Kutusu”na 
    atmalıdır.
C) Sokağa atmalıdır.

16. Hangisi, temizlik amacıyla kul-
landığımız teknolojik bir ürün-
dür?
A) Su ısıtıcısı
B) Bulaşık makinesi
C) Ütü

Ayakkabı
Kemer

Elbise
Pantolon

13.

Yukarıdaki ifadelerin Doğru - 
Yanlış sıralaması hangi seçe-
nekteki gibidir?

Evimizde pek çok işi yapmak 
için aletler ve teknolojik 
araçlar kullanırız.
Kullanmasını bilmediğimiz 
alet ve araçlara dokunma-
malıyız.
Teknolojik ürünler hiç bir 
zaman bozulmaz.

A) B) C)D
Y
D

Y
D
D

D
D
Y

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2
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18.Aşağıdakilerden hangisi zaman- 
la ilgili bir tasarruftur?

A) Tabağımızda yemek bırak-
mamak.

B) Günlük plan yapmak.

C) Bozuk musluğu tamir etmek.

19.Aşağıda verilen işlerden han-
gisine gün içerisinde daha çok 
zaman ayırırız?

A) Uyumak

B) Diş fırçalamak

C) Kahvaltı yapmak
Noktalı yere hangisinin yaza-
biliriz?

A) değişir     B) değişmez

C) küçülür

Hangi atasözü komşuluk ilişki-
leri ile ilgilidir?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Ev alma komşu al.

C) El elden üstündür.

20. İsteklerimizi belirlerken ......... 
göz önünde bulundurmalıyız.
Yukarıdaki cümleyi doğru 
tamamlayan ifade hangisidir?

A) her şeyi almayı
B) aile bütçemizi
C) isteklerimizi

21.Hangi öğrencinin davranışı 
doğrudur?

22.

23.

A)

B)

C)

Aldığım harçlığın 
hepsini harcarım.

Alışveriş yaparken aile 
bütçesini düşünmem.

Öncelikle ihtiyaçla-
rımı karşılarım.

Zaman geçtikçe insan-
lar ........ ve yaşanır.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-2
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Kişisel Bakımımızı Yapıyoruz

Sağlıklı ve temiz yaşamak için kendimize yaptığımız 

bakıma, “kişisel bakım” diyoruz.

Kişisel bakımımızı yaparken elektrik, su gibi çeşitli kay-

naklar kullanırız. Bu kaynakları kullanırken dikkatli olmalı ve 

verimli kullanmalıyız. Boş yere harcamamalıyız. Çünkü kaynak-

lar sınırsız değildir. Bir gün gelir tükenebilir.

               Ellerimizi yıkamak, dişlerimizi fırçalamak, 

banyo yapmak kişisel bakımımızdan bir kaçıdır.

Kişisel bakımımızı yaparken hangi kaynakları kullandığı-
mızı karşılarına yazalım.

Aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim.

Ellerimizi yıkarken:

Dişlerimizi fırçalarken:

Banyo yaparken:

Saçımızı kuruturken:

Kıyafetlerimizi yıkarken:

Su ve sabun

Uykudan uyanınca

Vücut temizliği için

Tuvaletten çıkınca

Yemeklerden sonra

Banyodan sonra

banyo yaparız.

dişlerimizi fırçalarız.

elimizi yüzümüzü yıkarız.

saçımızı kuruturuz.

ellerimizi yıkarız.
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Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

Dişlerimizi fırçalarken ................................ boşa akıtmamalıyız.

Uzun süre banyoda kalarak su ................................ yapmamalıyız.

Kişisel bakımımızı yaparken kullandığımız ................................ araçları 
gereksiz yere açık bırakmamalıyız.

Saçımızı yıkarken ................................ kadar şampuan kullanmalıyız.

Kıyafetlerimizi yıkarken kullandığımız ................................, su kaynakla-
rına zarar verdiği için gereğinden fazla kullanmamalıyız.

Su ve elektrik ................................ kaynaklardandır.

Elimizi yıkarken ................................ kullanırız.

elektrikli suyu tükenebilir
gerektiği deterjan sabun

israfı

Bir hafta boyunca elektrik ve suyun kesildiğini düşüne-
lim. Böyle bir durumda kişisel bakımımızla ilgili ne gibi 
sorunlar yaşarız? Yazalım.

Kişisel Bakımımızı Yapıyoruz
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Sağlıklı Besinler Satın Alıyoruz

Beslenme, bizim temel ihtiyaçlarımızdan biridir. Bu ihtiyacımızı karşı-

lamak için yiyecek ve içecek satın alırız. Alışverişe çıktığımızda bilinçli bir 

tüketici olmalıyız. Yiyecek ve içecekleri satın alırken ürünlerin kaliteli 

olmasına dikkat etmeliyiz. Son kullanma tarihlerine bakmalı ve tarihi 

geçmiş ürünleri satın almamalıyız. Bu ürünleri satıcıya bildirmeliyiz, üze-

rinde            damgası olan ürünleri tercih etmeliyiz.           damgası olan 

ürünler kalitelidir. Çünkü standartlara uygun bir şekilde üretilmişlerdir. 

Ayrıca yiyecek ve içecekleri satın alırken ürünün rengine, şekline, koku-

suna, ambalajının yırtık olup olmamasına dikkat etmeliyiz.

Yiyecek ve içecek satın alırken dikkat etmemiz gereken-
leri bulmacadan bularak listeye yazalım.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

A

T

R

I

Ü

S

D

Ö

Ş

S

C

U

R

O

Ç

N

P

A

A

Ç

Ü

N

U

İ

B

T

Ü

İ

N

K

O

Ç

J

I

R

H

Ü

U

Ü

E

Z

N

Ü

T

N

L

R

R

M

A

N

N

Ş

L

Ü

İ

G

L

Ü

Ğ

E

A

N

Ğ

K

I

N

I

K

N

Ü

İ

B

N

R

C

L

M

N

Ü

L

A

E

H

İ

A

K

F

S

N

N

S

D

T

O

L

Ş

Y

G

E

V

A

K

D

Y

E

İ

P

Ğ

R

U

Ü

R

R

E

K

Ö

İ

S

M

F

Z

G

V

Y

H

U

E

A

J

B

İ

C

İ

Ç

O

Liste
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Alacağımız ürünlerin üzerinde bulanan içindekiler bölümünün 
hiçbir önemi yoktur.

Yiyeceklerin üzerinde üretici firmaya ait bilgiler yer almalıdır.

Yiyeceklerin sağlıklı koşullarda satılıyor olduğundan emin olmalıyız.

Son kullanma tarihi geçse de yiyecekleri alabiliriz.

Paketi açılmış ürünleri satın almamalıyız.

Sadece fiyatına bakarak ürün satın almamalıyız.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Görseller ile ifadeleri eşleştirelim.

Aşağıda verilen ürünün üzerinde bulunması gereken-
leri işaretleyelim.

TSE damgası

Ürün içeriği

Fiş

Fatura

Son kullanma tarihi

1

2

3

4

5

Son kullanma tarihi
Geri dönüşüm işareti
Okulun adresi
Üretim tarihi

Son kullanma tarihi
Üretici firma adı
Parti numarası
Adı soyadı

FATURA

Sağlıklı Besinler Satın Alıyoruz
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Karnabahar Nar Üzüm Havuç Bamya

Kiraz Bezelye Patlıcan Mandalina Bal kabağı

Domates Portakal Pırasa Karpuz Kabak

Brokoli İncir Taze fasulye Ispanak Kereviz

Karpuzu Yazın, Portakalı Kışın Yiyoruz

Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte her mevsim her türlü 

meyve ve sebzeyi bulmak mümkündür. Fakat mevsimi dışında tükettiğimiz 

meyve ve sebzeler sağlıksızdır. Çünkü her meyve ve sebzenin yetiştiği 

mevsim farklıdır. Sağlığımız için mevsiminde yetişen yiyecekleri tüketmemiz 

gerekir. Çünkü mevsiminde yetişen meyve ve sebzelerin hem besin değeri 

daha yüksektir hem de daha ucuzdur. Mevsimi dışında yetiştirilen meyve ve 

sebzelerde ek takviye ilaçlar bulunur. Bu da sağlığımız için tehlikelidir.

Yaz mevsimine ait meyve ve sebzelere Y, kış mevsimine 
ait olanara K yazalım.
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Karpuzu Yazın, Portakalı Kışın Yiyoruz

Her mevsim aynı meyve ve sebzeleri yeriz.

Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler daha lezzetlidir.

Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler doğal yollarla olgunlaştığı 
için daha sağlıklıdır.

Kavun ve karpuz kış mevsimine ait meyvelerdir.

Kışın yetişen ıspanağın besin değeri daha yüksektir.

Her mevsimde iklim koşulları değiştiği için bedenimiz farklı meyve 
ve sebzelere ihtiyaç duyar.

Mevsiminde satın alınan ürünler fiyat olarak daha ekonomiktir.

Mevsimine göre meyve ve sebze tüketimi önemli değildir.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanlara Y yazalım.

Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Bir yılda dört 
......................... 
vardır.

Her mevsimde 
birçok meyve ve 
...................... yetişir.

Mevsimi dışında yediği-
miz meyve ve sebzeler 
......................... yetişir.

Her bir yiyeceği mev-
siminde ......................... 
sağlığımız açısından 
çok önemlidir.

Mevsiminde yediğimiz 
meyve ve sebzeler 
......................... değeri 
açısından yüksektir.

sebze tüketmek mevsim serada besin
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Sağlıklı büyümek ve gelişmek için dengeli ve düzenli beslenmeliyiz. 

Vücudumuz için gerekli olan besinleri yeterli miktarda ve doğru 

zamanlarda tüketmeye “dengeli ve düzenli beslenme” diyoruz. Dengeli 

beslenirken mevsimine uygun sebze ve meyveleri tüketmeye dikkat 

etmeliyiz. Hem bitkesel hem hayvansal gıdaları yete-

rince yemeliyiz.

Sağlıksız beslendiğimiz zaman obezite, diya-

bet gibi sağlık sorunları yaşayabiliriz. Günü-

müzde çölyak ve besin alerjisi de beslenmey-

le i lgili görülen sağlık sorunlarındandır. 

Beslenmemize dikkat edip, egzersiz 

yaparsak birçok hastalıktan koruna-

biliriz.

Aşağıdaki besinleri sınıflandıralım.

4 Yumurta 8 Ispanak 12 Yoğurt 16 Ayran

3 Elma 7 Balık 11 Brokoli 15 Tavuk

2 Buğday 6 Süt 10 Armut 14 Maydonoz

1 Et 5 Muz 9 Makarna 13 Peynir

Hayvansal Besinler Bitkisel Besinler

1,

Dengeli Besleniyoruz
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Aşağıda verilen sağlık sorunları ile açıklamalarını eşleşti-
relim.

Doğru bilgiler için yeşil, yanlış bilgiler için pembe kutuyu 
işaretleyelim.

Ayrım yapmadan her çeşit yiyecekten yeteri kadar yemeliyiz.

Dengeli beslenme, vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerden 
fazla miktarda yemektir.

Günde üç öğün yemek yemeliyiz.

Yeterli ve dengeli beslenirken yiyecek israfından uzak durma-
lıyız.

Dengeli ve düzenli beslenmediğimiz zaman sağlığımız da 
yerinde olur.

Obezite

Diyabet

Çölyak

Besin alerjisi

Vücudumuzun bazı besinlere karşı gös-
terdiği aşırı duyarlılık.

Aşırı kilolu olma durumu, hastalık düze-
yinde şişmanlık.

İnce bağırsağın “Gluten” adlı proteine 
karşı hassas olması.

Şeker hastalığı.

a

b

c

d

Dengeli Besleniyoruz
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Sağlık İçin Temizliğe Dikkat Ediyoruz

Evimizin dışında diğer insanlarla birlikte kullandığımız alanlara “ortak 

kullanım alanları” diyoruz.

Bu alanlarda temizlik kurallarına dikkat etmemiz gerekir. Hem kendi 

sağlığımız hem de toplum sağlığını tehlikeye düşürecek durumlardan 

kaçınmalıyız.

               Çocuk parkları, okullar, sinema salonları, alışveriş merkezleri 

ortak kullanım alanlarından bir kaçıdır.

Ortak kullanım alanlarında temizlik 
kurallarına örnekler yazalım.

Görselleri inceleyelim. Ortak kullanım alanlarının nere-
ler olduğunu altlarına yazalım.

Ortak Kullanım Alanlarında Temizlik Kuralları

Ece

1. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız.

2. Tuvaleti kullanınca sifonu çekmeliyiz.

3.

4.

5.
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Doğru davranışların yazılı olduğu kutulardaki elmaları 
boyayalım.

Hapşırırken elimizle ağzı-
mızı kapatmalıyız.

Okuldaki tuvaletleri kirli 
bırakmalıyız.

Tuvalet kağıdını çöpe 
atmalıyız.

Sınıfın temizliğini yapma-
ya gerek yoktur.

Sıralarımızın üzerine 
ayaklarımızla çıkabiliriz.

Kirli suları sokağa dök-
meliyiz.

Hijyen kurallarına dikkat 
etmeliyiz.

Tuvaleti kullandıktan 
sonra sifonu çekmeliyiz.

Sağlık İçin Temizliğe Dikkat Ediyoruz

Doğru ve yanlış davranışları ilgili bölüme taşıyalım.

1 2 3

4 5 6
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3.

Yukarıda verilen bilgide boş 
yere hangisi yazılırsa doğru 
olur?
A) TSE damgası
B) Garanti Belgesi
C) Kullanım Kılavuzu

........., bir ürünün stan-
dartlara uygun bir şekilde 

üretildiğini gösterir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
bilinçli bir tüketici değildir?

4.Hangisi kişisel bakım ile ilgili 
bir görsel değildir?

1.

A)

B)

C)

Alacağım ürünlerin içe-
riklerine dikkat ederim.

Alacağım ürünlerin 
son kullanma tarihleri-
ne bakarım.

Alacağım ürünlerin 
reklamının iyi yapılmış 
olması  benim için çok 
önemlidir.

2.

Panolarda yazılı kişisel bakım-
larımızdan kaç tanesini ya-
parken mutlaka su kullanırız?
A) 1       B) 2        C) 3

A) B) C)

Hangisi yukarıdaki sorunun 
doğru cevabı olamaz?
A) Mevsiminde yetişen meyve 

ve sebzeler daha lezzetlidir.
B) Mevsiminde yetişen meyve 

ve sebzeler doğal yollarla 
olgunlaşır.

C) Mevsiminde yetişen meyve 
ve sebzelerin besin değeri 
düşüktür.

5.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3

diş
fırçalamak

ayaklarımızı
yıkamak

saçlarımızı
taramak

Neden mevsimlere uygun 
meyve ve sebzeler yemeliyiz?
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Dengeli ve düzenli beslenme 
için hangi öğrencinin yaptığı 
doğrudur?
A) Aslı: Günde üç öğün yemek 

yiyorum.
B) Koray: Sadece kahvaltı yapı-

yorum.
C) Pınar: Sadece gece yiyorum.

7.

Yukarıdaki görsele göre hangisi 
ile ilgili bir bilgiye ulaşabiliriz?
A) Ürünün son kullanma tarihi.
B) Ürünün kokusu.
C) Ürünün içeriği.

9.

Yukarıdaki ifade hangisi ile 
devam ederse yanlış bir bilgi 
olur?
A) temiz ve sağlıklı koşullarda 

satılıyor olmasına dikkat 
ederiz

B) açıkta satılıyor olmasına 
dikkat etmeliyiz

C) üzerinde üretici firma 
bilgilerinin olup olmadığına 
dikkat ederiz

Yiyecek ve içecek 
satın alırken ......... .

10.

Hangi kişisel bakımı diğerlerine 
göre daha sık yaparız?
A) I B) II C) III

I. Banyo yapmak.
II. El yıkamak.
III. Diş fırçalamak.

8.

Hangi seçenekte, kış mevsimine 
ait bir sebze vardır?

6.

A) B)

C)

Bamya

Taze fasulyeIspanak

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3
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Sağlığımızı korumak için;
1.  bol su içmeliyiz.
2. spor yapmalıyız.
3. sadece meyve yemeliyiz.
Yukarıdaki ifade hangileri ile 
tamamlanırsa doğru olur?
A) 1 ve 2  B) 2 ve 3

C) 1 ve 3

12.

Okan’ın dış görünüşüne
bakarak hangi sağlık
sorununun olduğunu
söyleyebiliriz?
A) Çölyak         B) Obezite

C) Alerji

11. 14.

Okul bahçesinde yerlere
çöp atabiliriz.

Ortak kullanım alanlarında
temizliğe dikkat etmeyebiliriz.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?

Mahallemizde bulunan
parklar ortak kullanım
alanlarıdır.

A)

B)

C)

13.Aşağıdaki görsellerden hangi- 
sinde yanlış bir davranış 
vardır? 16.

Hangi öğrenci yukarıdaki soruya 
doğru cevap vermiştir?
A) Can: Bol bol uyumak için.
B) Tolga: Sağlıklı olmak için.
C) Elif: Derslerimizde başarılı 

olmak için.

15.

A) B)

C)

Kişisel bakımımıza neden 
özen göstermeliyiz?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3

Aşağıdakilerden hangisi kişisel 
bakımımızdan biri değildir?
A) Masayı toplamak.
B) Yüzümüzü yıkamak.
C) Tırnaklarımızı kesmek.
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17.

Hangisi yiyecek ve içecek satın 
alırken dikkat etmemiz gere-
kenlerden biri değildir?
A) Ürünün içeriği.
B) Ürünü satın aldığımız yer.
C) Ürünü satın aldığımız 

kişinin adı.

19. Hangi seçenekteki besinlerin 
tamamı bitkisel besinler gru-
bunda yer alır?

A) ayran, muz, ekmek
B) pırasa, makarna, kivi
C) elma, ceviz, tavuk

21. Sınıfta ortak kullanılan eşyaları 
özenli ve temiz kullanan bir 
öğrenci için hangisini söyleye-
biliriz?

20.

Mete okuldan gelir gelmez 
televizyonun karşısına geçti. 
Çizgi film izlerken çikolata,
cips ve şeker yedi. Akşam 
yemeğini yemedi ve uyudu.

Yukarıda hangi konudan bah-
sedilmiştir?

A) Düzensiz uyku.
B) Sağlıksız beslenme.
C) Televizyonun önemi.

18.

Hangisi yukarıdaki sorunun 
doğru cevabı olamaz?
A) Zamanından önce olgun-

laştığı için.
B) Kimyasal ilaçlar kullanıldığı 

için.
C) Ucuz olduğu için.

Mevsiminde yetişmeyen 
sebze ve meyveleri tüket-
mek neden zararlıdır?

A) B)

C) Çalışkan

ZekiDuyarlı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-3
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Kırmızı Yandı, Dur!

Görselleri anlamları ile eşleştirelim.

1 Yaya geçidi

4 Okul geçidi

2 Mecburi yaya yolu

5 Işıklı işaret cihazı

7 Kontrolsüz demir yolu geçidi 8 Mecburi bisiklet yolu

3 Bisiklet giremez

6 Yaya giremez

Araçların, yayaların ve hayvanların kara yolu üzerindeki hareketleri-

ne “trafik” diyoruz. Trafiğin düzenli bir şekilde işlemesi için çeşitli trafik 

işaret ve levhaları belirlenmiştir.

Trafik işaret ve lavhalarının şekillerine göre anlamları vardır.

Üçgen işaret ve 

levhalar

Daire işaret ve 

levhalar

Kare ve dikdörtgen 

işaret ve levhalar

Uyarı anlamına gelir.

Yasakları gösterir.

Bilgi verir.
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Kırmızı Yandı, Dur!

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Trafik, yalnızca araçların karayolları üzerindeki hareketleridir.

Trafik işaret ve levhalarına uymamız gerekir.

Trafik işaret ve levhaları güvenli bir trafik ortamı sağlar.

Yaya yolu, bir yolun taşıtlar için ayrılmış kısmıdır.

Trafik ışıkları kavşak ve geçitlerde trafiğin akışını düzenler.

Trafik ışıklarındaki sarı ışık yayalar içindir.

İnsanların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilmeleri için 
yolun belirlenmiş bölümüne “yaya geçidi” denir.

Yaya kaldırımı olmayan yollarda yolun solundan yürümeliyiz.

Trafik lambasını uygun renklere boyayalım ve anlam-
larını yazalım.

Aşağıdaki tanımlar ile tanımı yapılan kavramları eşleş-
tirelim.

Araçların, yayaların ve hayvanların
kara yolları üzerindeki hareketleridir.

Karayolunda araç içinde bulunmayan
insandır.

Trafikte araç içinde bulunan insandır.

Yolcu

Trafik

Yaya
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Trafik Kurallarına Uyalım

Yayaların ve taşıt sürücülerinin uymak zorunda olduğu kurallara 

“trafik kuralları” diyoruz. Bu kurallar yaya ve sürücülerin can ve mal 

güvenliğini sağlar. Trafiğin düzenli bir şekilde akması ve kazaların önlen-

mesi için trafik kurallarına uymalıyız.

Trafik kurallarına uymazsak kazaların olması kaçınılmazdır. Bu kaza-

lar sonunda yaralanabilir, sakat kalabilir hatta ölebiliriz. Bunun için dik-

katli olmalı ve kurallara uymayanları da nazik bir dille uyarmalıyız.

Karşıdan karşıya geçerken yapmamız gerekenleri (   ) 
ile işaretleyelim.

Trafik polisinin olduğu
yerleri tercih etmeliyiz.

Yaya geçitlerini
kullanmalıyız.

Kalabalık caddeleri
kullanmalıyız.

Trafik polisinin
olmadığı yerleri
tercih etmeliyiz.

Işıklı işaret cihazı 
olan yerleri
kullanmalıyız.

Sola, sağa ve
tekrar sola

bakıp geçmeliyiz.

Duran iki aracın
arasını kullanmalıyız.

Duran bir aracın
arkasından geçmeliyiz.

Üst geçitleri kul-
lanmalıyız.

Alt geçitleri
kullanmalıyız.
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kullanmalıyız.
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Trafik Kurallarına Uyalım

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Bulunduğumuz yerde trafik 
ışığı yoksa karşıya geçemeyiz.

Trafik işaret ve levhalarını 
korumalıyız.

Trafik kurallarına yalnızca 
sürücüler uymak zorundadır.

Bir taşıta binerken acele 
etmeliyiz.

Duran bir aracın önünden 
ve arkasından geçmemeliyiz.

Karşıdan karşıya geçerken 
önce sola bakmalıyız.

Trafik kuralları hayat kurtarır. Trafik kuralları yalnızca 
mal güvenliğimizi sağlar.Trafiğin düzeni ve güveni 

için koyulan kurallara 
“trafik kuralları” denir.

Duran iki aracın arasından 
geçmek tehlikelidir.

Trafik kurallarına uymazsak neler yaşayabiliriz? Düşü-
nelim, yazalım.

Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Yolculuk sırasında araçtan                 sarkmamalıyız.

Kaldırımın yola                 olan tarafından yürümeliyiz.

Bisiklet sürmek için                      veya trafiğin olmadığı yerleri 
tercih etmeliyiz.

Trafik                 uyalarına dikkat etmeliyiz.

polisinin uzak dışarı bisiklet yolu
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Aman Dikkat! Kaza Olmasın

Kurallara uymaz ve dikkatsiz davranırsak kazaların yaşanmasına 

sebep olabiliriz. Bu kazaları evimizde, okulda, parkta, sokakta kısacası 

her yerde yaşayabiliriz. Kazalar yaralanmamıza hatta ölümümüze bile 

sebep olabilir. Bunun için dikkatli olmalı aceleci davranmamalıyız. Kaza-

lara karşı önlem almalıyız. Alacağımız basit önlemlerle kazaların önüne 

geçebiliriz.

Kesici, delici aletlerle oynamamak, temizlik malzemelerinden uzak 

durmak, yüksek yerlere tırmanmamak bu önlemlerden bazılarıdır.

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım.

Kazalar genellikle .................................... , bilgisizlik ve kurallara 

....................... sonucunda oluşur. Bu kazalar sonucunda yaralanma, 

....................... , zehirlenme ve hatta ....................... meydana gelebilir. 

Kazaları önlemek için bazı ....................... alabiliriz. Mutfak, tuvalet, 

banyo gibi ....................... zeminleri ıslak tutmamalıyız. .................... ve 

delici aletleri kullanırken dikkatli olmalıyız. Balkon ............................... 

sarkmamalıyız. Yanıcı ............................. yaklaşmamalıyız. Bilmediğimiz 

....................... tatmamalıyız. Önlem almamıza rağmen ....................... 

olursa mutlaka büyüklerimizden yardım istemeliyiz.

kaygan kazalar ölümler uymama maddelerekesici

dikkatsizlik demirlerinden tedbirler gıdaları sakatlanma
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Aman Dikkat! Kaza Olmasın

Aşağıda verilen kazaları ve bu kazalara karşı alınabile-
cek önlemleri eşleştirelim.

Aşağıdaki durumlar hangi kazalara yol açar? Noktalı 
yerlere yazalım.

Zehirlenmeler

Kesikler

Yanıklar

Düşmeler

Sıcak su dolu kapları çocukların 
yetişemeyeceği yerlere koymak.

Balkon demirlerini yeterince 
yüksek yaptırmak.

Bıçak, makas gibi aletleri kullanır-
ken dikkatli olmak. 

Tarihi geçmiş gıdaları tüketmemek.

Merdivenlerden koşarak 
inmek

Kibrit çöpüyle oyun oy-
namak

Islak bir zeminde yürü-
mek

Oyuncakları ortada 
bırakmak

Balkon demirlerine tır-
manmak

Bilmediğimiz bir şeyi 
tatmak

Kesici aletlerle oyun 
oynamak
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Aşağıdaki acil durum telefonlarını ilgili kurumları ile 
eşleştirelim.

Günlük hayatımızda, okulda, evde veya sokakta birçok 

kaza meydana gelebilir. Bu kazalar, dikkatsizlik, ihmal ve 

kurallara uymamaktan kaynaklanır.

Zaman kaybetmeden müdahale edilmesi 

gereken durumlar “acil durum” olarak tanımlanır.

Başımıza herhangi bir kaza geldiğinde paniğe 

kapılmamalı, sakin olmalıyız. Yetkili lere haber 

vermeliyiz. Acil telefon numaralarını arayarak 

yardım istemeliyiz. Paniğe kapılmak, kendimize ve ihtiyacı 

olan kişilere zarar verebilir.

Acil Bir Durum Var

112

155

110

156

187

177

114

122

Orman Yangın

Yangın İhbar

Acil Tıbbi Yardım

Polis

Jandarma

Gaz Kaçağı

AFAD

Zehir Danışma
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Acil Bir Durum Var

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıda verilen acil durumlarda neler yapmamız ge-
rektiğini yazalım.

Acil durum telefonlarını boş yere aramamalıyız.

Polise ulaşmak için 112’yi aramalıyız.

Köylerde polisin görevini itfaiye yapar.

Yangın durumunda itfaiyeyi aramalıyız.

İtfaiyenin numarası 110’dur.

Acil telefon numaralarını her durumda arayabiliriz.

177, Orman Yangın İhbar Hattı’dır.
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Eyvah! Tehlikedeyim

Çevremizde güvenliğimizi tehdit eden kişilerle veya durumlarla karşı-

laşabiliriz. Bu kişilerden bazıları bize istemediğimiz şeyleri yaptırmaya 

çalışabilirler. Bizi zorlayabilir hatta kaçırmaya kalkabilirler.

Böyle durumlarda güvenliğimizi tehdit eden kişi veya yerlerden 

uzaklaşmalıyız. Yüksek sesle veya bağırarak yardım istemeli, tanımadığı-

mız kişilerle konuşmamalıyız. Yaşadığımız olumsuz bir olayı mutlaka aile 

büyüklerimize anlatmalıyız.

Demir, güvenli internet kullanımı ile ilgili çeşitli bilgiler 
toplamış. Bu bilgilerdeki eksiklikleri tamamlayalım.

İnternete girmeden 
önce bir büyüğüm-
den ........................ 
isterim.

İnternette 
............................. 
biriyle asla yazış-
mam.

İsmim, adresim, 
fotoğrafım, okulu-
mun adı gibi 
................................... 
..................... inter-
nette paylaşmam.

Tanımadığım kişiler-
den gelen 
.............................  
asla açmam.

İnternette yaptığım 
her şeyi ................... 
................................... 
mutlaka anlatırım.

İnternette gördüğüm 
kişilerin ....................... 
ve isimleri gerçek 
olmayabilir, bu 
yüzden dikkatli 
olurum.

Demir

kişisel
bilgilerimi

izin

anne ve
babama

mesajları

tanımadığım

fotoğrafları
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Eyvah! Tehlikedeyim

Güvenliğimizi tehdit eden bir kişi olduğunda neler 
yapmalıyız? Panodaki kâğıtlara yazalım.

Bağırarak yardım
isterim.

Görsellerle, güvenlik kurallarını eşleştirelim.

Tanımadığım kişiler-
den hediye almam.

Korktuğum bir durum 
olursa bağırırım.

Tehlikeli ortamlardan 
hemen uzaklaşırım.

İnternet ortamında 
kişisel bilgilerimi 

paylaşmam.

Yardıma ihtiyacım 
varsa üniformalı 
birinden yardım 

isterim.
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Güvenliğim Tehlikede mi?

Günlük yaşamımızda olağanüstü durumlarla  karşılaşabiliriz. Bunlar;

Arkadaş baskısı,

Suçlu kişiler,

Terör ve savaş,

Deprem, sel gibi durumlar olabilir.

Böyle olağanüstü durumlarda öncelikle panik yapmadan bulunduğu-

muz yerden uzaklaşmalıyız. Şüphe duyduğumuz kişiler için polisten 

yardım istemeliyiz. Yetkili lerin yaptığı uyarıları dikkate almalıyız.

Akran baskısı
1

Deprem
5

Suç kaynağı kişiler
2

Savaş
4

Sel
6

Terör
3

3

Günlük yaşamda güvenliğimizi tehdit edecek durumlar 
ile görselleri eşleştirelim.
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Güvenliğim Tehlikede mi?

Depremden önce: Deprem esnasında: Depremden sonra:

Depremden korunmak için alınabilecek önlemleri yazalım.

Noktalı yerlere uygun kelimeler yazarak cümleleri ta-
mamlayalım.

Ailemizin                olmadan hiçbir yere gitmemeliyiz.

Tanımadığımız kimselerle               bilgilerimizi paylaşmamalıyız.

Olağanüstü bir durumla karşılaşınca                yapmamalıyız.

Çevremizde            işleyen kişiler görünce oradan uzaklaşmalıyız.

Olumsuz bir durumla karşılaşınca bunu mutlaka            anlat-
malıyız.

            afetler yüzünden de tehlikeli durumlarla karşılaşabiliriz.

Deprem                    görülen doğal afetlerden biridir.

               sırasında çök, kapan ve tutun tekniğini uygulamalıyız.

               sağanak yağış veya hızlı kar erimesi sonucu oluşur.

Sel sularının olduğu yerlerden            geçmeye çalışmamalıyız.

deprem

izni

ülkemizde

karşıya

kişisel

panik

sel

doğal

suç

ailemize
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Oyun Araçlarını Güvenli Kullanırım

Oyun oynamayı, bisiklet, kaykay ve paten sürmeyi her çocuk sever. 

Ancak oyun oynarken başımıza bazı kazalar gelebilir. Bu kazaların olma-

ması için güvenli oyun alanlarında oynamalı ve kurallara uymalıyız. Paten, 

kaykay ve bisiklet sürerken kendimizi korumak için kask, dizlik ve dirsek-

lik takmalıyız. Oyun parklarında oynarken oyun araçlarının sağlam olma-

sına dikkat etmeliyiz. Bu araçları da uygun olmayan şekillerde kullanma-

malıyız. Oyun alanlarının dışına çıkan oyun araçlarımızın peşinden koşma-

malıyız.

Güvenli Alanlar
1.

2.

3.

Güvenli Olmayan Alanlar
1.

2.

3.

Oyun oynamak için güvenli olan ve olmayan alanları 
bulmacadan bularak sınıflandıralım.

C

İ

Z

Ç

G

Y

D

İ

U

S

N

F

Ş

O

I

T

O

L

E

Ş

B

C

Y

V

Ü

K

U

V

A

E

A

U

E

Ç

U

Ğ

D

A

G

D

N

N

U

L

K

E

T

D

D

P

Ü

K

B

T

K

A

F

E

A

A

U

A

H

İ

L

P

L

R

S

R

H

Ş

O

A

Z

E

K

V

L

Ç

J

D

N

Ö

R

L

R

A

E

G

A

L

Y

A

A

M

R

S

Ğ

M

A

L

J

R

P

Ö

İ

İ

I

R

O

B

I

Ğ

Ç

D

K

Z

I

N

A

M

C

N

I

F

R

Ç

K

C

B

O

H

E

L
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Oyun Araçlarını Güvenli Kullanırım

Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Çocuk parkında oyun oynarken oyun araçlarını ............................... 

etmeliyiz. ............................... kopmuş salıncakta sallanmak tehlikelidir. 

Bisikletimizi ............................... gibi güvenli yerlerde sürmeliyiz. Oyun 

oynarken başkalarının da ............................... düşünmeliyiz.

bisiklet yolu kontrol güvenliğini zinciri

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıda verilen oyun araçlarını inceleyelim. Bu araçları 
kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini altlarına 
yazalım.

Oyun araçları kırık, çatlak ve yıpranmış ise kullanmamalıyız.

Bisiklet, kaykay gibi araçları kullanırken kask, dizlik ve dirseklik takmalıyız.

Oyun alanının dışına çıkan topumuzun peşinden koşmalıyız.

Bisiklet sürerken akrobatik hareketler yapmamalıyız.

Bisiklet, kaykay ve pateni hızlı kullanmamalıyız.

Güvenli oyun alanlarında oyun oynamalıyız.
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4.

A) B) C)

Esma ve Erdem yürüyerek 
okula  giderken hangi levhanın 
bulunduğu yolu tercih etmeli-
dir?

2. Aşağıdaki kişilerden 
hangisi yandaki 
aracı kesinlikle kul-
lanamaz?

5. Bulunduğumuz yerde trafik 
ışığı yoksa ..................... .

Yukarıdaki ifadeyi hangisi ile 
tamamlamak doğru olmaz?

A) karşıya kontrollü geçmeliyiz

B) yaya geçidini kullanmalıyız

C) karşıya geçmemeliyiz

6. Yandaki trafik                   
levhasının anlamı               
nedir?

A) Mecburi yaya yolu.
B) Yaya giremez.
C) Yaya geçidi.

A)       B)        C)

1.

Yukarıdaki trafik ışıklarından 
hangisi, sürücülerin geçeme-
yeceğini işaret eder?
A) Yeşil            B) Kırmızı    
          C) Sarı

 Tarihi geçmiş ilaçları atmak.
Panoda yazan, hangi kazala-
ra karşı alınabilecek bir ön-
lemdir?
A) Yaralanmalar
B) Zehirlenmeler
C) Yanıklar

3.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-4
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Yukarıdaki bilgilerden kaç 
tanesini internette paylaşmak 
sakıncalıdır?
A) 3       B) 4       C) 5

okulumun
adı

şifrem

adım vesoyadım
adresim

fotoğrafım

9.

11. Yandaki acil durum             
numarası nereye                  
aittir?
A) Orman Yangın İhbar
B) Polis İmdat
C) Acil Servis

10.Hangisi, kazalara karşı alına-
cak önlemlerden biri değildir?
A) Balkon demirlerini çocukla-

rın sarkamayacağı yüksek-
likte yaptırmalıyız.

B) Akrabalarımızı ziyaret 
etmeli, onlarla iyi geçin-
meliyiz.

C) Yanıcı maddeleri ortalıkta 
bırakmamalıyız.

8.

Acil durumlarda arayacağımız 
önemli telefon numaralarını 
görsellerin altına yazarsak 
hangisi doğru olur?
A)

B)

C)

A)       B)          C)

Yukarıda anlatılan ilk yardımı 
hangi durumda uygularız?

Başparmağımızla diğer iki 
parmağımız arasına alınmalı.

Baş öne meyilli ve dik 
olarak oturulmalı.

7.

Burun
kanaması Karın

ağrısı
Parmağın
kesilmesi

177

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-4
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13.

Tekin

Duygu

Ümit

Hangi öğrencilerin davranışı 
doğrudur?
A) Tekin - Duygu
B) Duygu - Ümit
C) Tekin - Ümit

Korktuğumda tanıma- 
sam da bir yetişkinden 
yardım isterim.

Güvenliğimi tehdit eden 
bir durumla karşılaşınca 
oradan kaçarım.

Bir yere gitmeden 
önce aileme sorarım.

12. 14.

A) Hızla varacağı yere gitmelidir.
B) Aracın hızını yavaşlatıp, sağa
   yanaşarak durmalıdır.
C) Aracı durdurup, arabadan
   çıkmalıdır.

Deprem anında 
araba kullanan 
kişiler aşağıdaki- 
lerden hangisini 
yaparsa yanlış olur?

15.

deprem
deprem
deprem

A)
B)
C)

toprak kayması
çığ
sel

Yukarıdaki boşluklara hangi 
seçenekteki bilgiler yazılmalıdır?

- Yer kabuğunun aniden ve 
şiddetle sarsılmasına ....... 
denir.

- Sürekli yağan yağmurdan 
oluşan, geçtiği yerlere zarar 
veren su taşkınlarına ........ 
denir.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-4

Hangisi panodaki sorunun 
doğru cevabı olamaz?
A) Tarihi geçmiş gıdaları tü-

ketmemeliyiz.
B) Ne olduğunu bilmediğimiz 

ürünleri tatmamalıyız.
C) Balkon demirlerinden sark-

mamalıyız.

Zehirlenmelere karşı ne 
gibi önlemler alabiliriz?
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Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?
A) Yıpranmış oyun araçları teh-
   likeli değildir.
B) Oyun oynarken başkalarının   
   da güvenliğini düşünmemiz 
   gerekir.
C) Her yer bizler için oyun 
   alanıdır.

19.

Hangileri deprem sırasında 
yapmamız gerekenlerden 
biridir?
A) I ve II      B) II ve III
         C) I ve III

I. Telaşa kapılmadan sakince 
beklemek.

II. Elektrik tellerinden uzak 
durmak.

III. Sağlam binalar yaptırmak.

18.

Aşağıdakilerden hangisi ev 
kazalarından biri değildir?
A) Zehirlenmeler
B) Kesikler
C) Trafik kazaları

21.

Hangi oyun aracını kullanmak 
tehlikeli olabilir?

17.

A) B)

C)

Yukarıda verilenlerden kaç 
tanesi sınıfımızın ecza dolabın-
da bulunmalıdır?
A) 1 B) 2 C) 3

16. yara bandı sargı bezi

oksijenli su

Hangi öğrenci karşıdan karşı-
ya geçmek için uygun bir yer 
seçmemiştir?

20.

A)

B)

C)

Alt veya üst geçit- 
leri kullanırım.

Ana caddeleri 
kullanırım.

Yaya geçitleri-
ni kullanırım.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-4
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Aşağıdaki ifadeler ile tanımları eşleştirelim.

Bir ülkede yaşayan kişilerin tamamı.

Yönetimi ilçede temsil eden, ilçenin en büyük yöneticisi.

İl, ilçe ve köylerdeki yönetim birimlerinin tümü.

İllerde bulunan en yetkili kişi.

Halkın yararına yapılan faaliyetlerin tümü.

Köy ve mahallelerde bulunan yerel yönetim birimleri.

İl ve ilçelerde sokakların bakımı, temizlik, aydınlatma gibi kamu 
hizmetlerini yerine getiren birim.

En küçük yönetim birimi.

En büyük yönetim birimi.

Kaymakam1

Kamu hizmetleri6 Yerel yönetim7

Muhtarlık2

Belediye8 Vali9

Halk3 İl4 Köy5

Yönetim Birimleri

Bizim en büyük evimiz ülkemizdir. Ülkemiz, biz vatandaşlara hizmetin 

daha kolay ve çabuk ulaştırılması için yönetim birimlerine ayrılmıştır. 

Bunlar;          İl,  İlçe,  Köydür.

En büyük yönetim birimi i ldir ve iller valiler tarafından yönetilir. İller 

ilçelere ayrılmıştır. İlçenin başında kaymakam bulunur. En küçük yönetim 

birimi ise köydür. Köyleri muhtarlar yönetir.

İl ve ilçelerde yaşayan inlanlara yol, su, aydınlatma, temizlik gibi 

hizmetler veren yapı belediyelerdir. Belediyeleri belediye başkanları 

yönetir.
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Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başında bulunur.

Yerel yönetimlerin amacı, insanlara hizmet etmektir.

Belediyeleri yöneten kişiler seçimle belirlenmez.

Mahalle ve köylerdeki yönetim birimi muhtarlıktır.

Muhtarlık, yerel yönetim birimlerinden biridir.

Beş farklı yerel yönetim birimi vardır.

İl yönetiminin başında muhtarlar vardır.

Kaymakam, bir ilçenin en yetkili yerel yöneticisidir.

Muhtar, devletin ilçedeki temsilcisidir.

Mahalleye taşınanların kayıt işlemlerini muhtar yapar.

Yönetim Birimleri

Aşağıdaki tabloyu dolduralım.

Vali

Kaymakam

Muhtar

Belediye
Başkanı

Görev Yaptığı
Yerleşim Birimi Görevleri
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Ülkemizin Yönetim Şekli

Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Yönetim biçimimiz 

cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde halk, devleti yönetecek kişileri 

seçim yoluyla kendisi seçer.

Atatürk, cumhuriyeti i lan ettikten sonra pek çok yenilik yapmıştır. 

Bu yeniliklerden bazıları şunlardır.

Yeni Türk alfabesinin kabulü

Öğretim Birliği Yasası

Medeni Kanun

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı

Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

bilim

milletin padişah seçimlecumhurbaşkanı

29 Ekim 1923demokrasiye

cumhuriyet

Atatürk

Ülkemizin yönetim şekli .................................... tir.

Cumhuriyet .................................... tarihinde ilan edilmiştir.

Cumhuriyetten önce ülkeyi .................................... yönetiyordu.

Cumhuriyet yönetiminde ülkenin başında .................................... bulunur.

Cumhuriyeti korumak için .................................... sahip çıkmalıyız.

Düşünce ve .................................... alanında çağdaş olmalıyız.

Cumhuriyet .................................... egemenliğine dayanan yönetim şeklidir.

...................................., ülkemizin ilk cumhurbaşkanıdır.

Cumhuriyetle birlikte devletimizi yönetenler .................................... iş 
başına gelmeye başladı.
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Ülkemizin Yönetim Şekli

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

En iyi yönetim şekli cumhuriyettir.

Atatürk, cumhuriyetin ilanından sonra hiç yenilik yapmadı.

Cumhuriyetin ilanından sonra Arap harfleri kullanılmaya başlandı.

Cumhuriyet, halkın kendi kendini yönetmesidir.

Atatürk’ün yaptığı yenilikleri korumak sadece büyüklerin görevidir.

Cumhuriyet yönetiminde halk, oy vererek kendini yönetenleri seçer.

Cumhuriyetin getirdiği hak ve özgürlükler ile yenilikleri 
görsellerle eşleştirelim.

A B C Ç
D E F G

Seçme ve seçilme hakkı

Öğrenim görme hakkı

Kılık kıyafette yenilik

Çocuk hakları sözleşmesi-
nin kabulü

a
b
c

d

Ölçü ve saatlerde yenilik

Kadın ve erkeklere eşit haklar

Esir olmadan yaşama hakkı

Harflerde yenilik

e
f
g

h

=
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Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz

Topraklarımızda geçmiş yıllardan günümüze kadar pek çok farklı 

kültür yaşamıştır. Bu kültürler, birçok alanda eser bırakmıştır. Bu eser-

lere “tarihi eser” diyoruz. Tarihi eserlerden bazıları şunlardır;

Tarihi eserler bizim kültürel mirasımızdır. Bu eserlere sahip çıkmak 

hepimizin görevidir.

Cami

Müze

Hamam

Çeşme

Köprü

Kale

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Ülkemiz, tarihi ve doğal güzellikler bakımından oldukça zengindir.
Tarihi eserler geçmişte yaşamış insanlar tarafından yapılmış yapı-
lardır.
Tarihi eserler sonraki nesillere bırakılmaz.
Tarihi eserlerimiz ülkemizin kültürel mirasıdır.

Geçmişte yaşamış kişiler tarafından yapılmış ve günümüze kadar 
gelen eserlere “                  ” denir.

Tarihi eserler bize           hakkında bilgi verir.

Tarihi eserler arasında cami, hamam,           gibi yapılar vardır.

Tarihi eserlerin bazıları                segilenir.

Tarihi eserleri                ve bizden sonra gelecek olan nesille-
re bırakmalıyız.

müzelerde geçmiş korumalı tarihi eser köprü
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Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz

Aşağıda ülkemize ait tarihi, doğal ve turistik yerler 
verilmiştir. Hangi illere ait olduklarını araştırarak il 
adlarını altlarına yazalım.

Pamukkale Efes Antik Kenti Ulucami Çeşmesi

Aynalı Çarşı Çifte Köprü Spil Dağı Millî Parkı

Ayasofya Müzesi Hasan Paşa Hanı Karabey Hamamı

İshak Paşa Sarayı Eğri Köprü Kaymakam Çeşmesi
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Ülkemin Gelişmesindeki Sorumluluklarım

Hepimizin ailemize karşı görev ve sorumluluklarımız olduğu gibi ülke-

mize karşı da görev ve sorumluluklarımız vardır. Ülkemizin gelişmesine 

katkı sağlamak için bunları yerine getirmemiz gerekir.

Derslerimize iyi çalışmak,

Kaynakları bilinçli kullanmak,

Doğayı korumak, bu görev ve sorumluluklarımızdan bazılarıdır.

Doğru ifadelerin bulutunu boyayalım.

Bizler Türkiye 
Cumhuriyeti 
vatandaşıyız.

Ülkemize karşı 
yalnızca büyükler 

sorumludur.

Sorumluluk ka-
zanma bilinci 
ailede başlar.

Ülkemizin geliş-
mesi için vatanse-
ver olmak gerekir.

Çocukların sadece 
ailesine karşı 
sorumluluğu 

vardır.

Trafik işaret ve 
levhalarına zarar 

verebiliriz.

Ülkesini seven 
her insan sorum-
luluğunu yerine 
getirmelidir.

Çocuk olarak ülkemize 
karşı bize düşen 

görev, derslerimizi iyi 
çalışmaktır.

Kişilerin ülkesine karşı 
yerine getirmesi gere-
ken görev ve sorumlu-
luklarına vatandaşlık 

görevi denir.

Okul eşyalarını 
özenli kullanmak 

biz öğrencilerin bir 
sorumluluğudur.
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Ülkemin Gelişmesindeki Sorumluluklarım

Ülkemize karşı yerine getirmemiz gereken görev ve 
sorumluluklarımızı işaretleyerek başındaki harfi şifre 
kutusuna taşıyalım. Şifreyi bulalım.

Ödevleri zamanında yapmak.

Sınıf kurallarına uymak.

Oyun oynamak.

Çevreyi temiz tutmak.

Tatile çıkmak.

Akrabalarımızı ziyaret etmek.

Kaynakları verimli kullanmak.

Millî bayram törenlerine katılmak.

Salıncakta sallanmak.

Okul kurallarına uymak.

Çevremizi temiz tutmak.

Alışveriş yapmak.

T

Ü

A

R

M

B

K

İ

L

Y

E

C

Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Aynı ülkede yaşayan insanlara ................................... denir.
Her vatandaşın .......................... karşı görev ve sorumlulukları vardır.
Görev ve sorumlulukları yerine getiren kişiler .......................... olur.
................................, toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar.
Bizler vatandaş olarak bu kurallara .................................. zorundayız.
Kurallara uyulmadığı zaman ........................................ düzeni bozulur.

  Okul bahçesinde yediğim dondurmanın çöpünü ....................................... 
atarım.

uymak

devlet

vatandaş toplumun ülkesine

çöp kutusuna mutlu
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Doğru ifadeler için “Evet”, yanlış olanlar için “Hayır” 
kutusunu işaretleyelim.

Ortak Kullanım Alanlarımız

Başka insanlarla ortak kullandığımız alanları  korumak ve temiz 

tutmak da sorumluluklarımızdan biridir. Parklar, bahçeler, okullar, cami-

ler, halk otobüsleri gibi ortak alanları; tarihî eserleri ve trafik levhaları-

nı korumalıyız.

Evet Hayır

Stadyum ve yüzme havuzları ortak kullanım alanla-
rıdır.

Ulaşım araçlarında koltuklara zarar vermemeliyiz.

Müzeler, ortak kullanım alanı değildir.

Ortak kullanım alanlarını korumak yalnızca büyüklerin 
görevidir.

Ortak kullanım alanlarının zarar görmesi ülke ekono-
misine zarar verir.
Milletimize ait ortak kullanım alanlarını temiz tutmak 
hepimizin sorumluluğudur.
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Görsellerde verilen ortak kullanım alanlarının isimlerini 
bulmacaya yazalım.

Ortak Kullanım Alanlarımız

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1

4

5

11

12

10

6 7
9

8

3
2
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Millî Birlik ve Beraberlik

Millî birlik ve beraberlik toplum hayatında çok önemli bir yere sahip-

tir. Farklı düşüncelere sahip olsa da ülkemizin çıkarları söz konusu oldu-

ğunda düşünmeden birlik olur ve tehlikelere hep birlikte karşı dururuz. 

Millî birlik ve beraberliğimizin en önemli örneği Kurtuluş Savaşı’mızdır.

Yakın zamanda yaşadığımız saldırıda da bunun bir örneğini millet 

olarak gösterdik. O gün 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak-

tarihimize geçmiştir. 

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.

Millî birlik ve beraberlikle kazanılan zaferlerimizi (    ) 
ile işaretleyelim.

Vatanımız dediğimiz yer, ülkemiz .......................................... ‘dir.

Millî birlik ve .......................................... , ulusların geleceği için çok önemlidir.

15 Temmuz .......................................... Zaferi ve Şehitleri Anma günü, 
okulların ilk açıldığı haftada kutlanır.

Millî birlik ve beraberliğin güçlü olması için .......................................... 
değerler önemlidir.

beraberlik manevi Demokrasi Türkiye

Çanakkale Zaferi

Kurtuluş Savaşı

Kaçkar Zaferi

Sosyal Zaferi

Büyük Taarruz

15 Temmuz Demokrasi
Zaferi
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Millî Birlik ve Beraberlik

Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanlara (   ) yanlış 
olanlara ( X ) koyalım.

Aşağıdaki ifadeleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde 
eşleştirelim.

Bayrağımız, ülkemizin bağımsızlığının sembolüdür.
Millî birlik ve beraberlik topluma katkı sağlamaz.
Çocukların ve gençlerin; demokrasi, millî birlik, beraberlik ve vatan 
sevgisini iyi anlamaları gerekir.
Kurtuluş Savaşı, millî birlik ve beraberlikle kazanılmıştır.
Toplumsal kurallar için örf ve adetlerimize uymasak da olur.
Millî birlik ve beraberlik, toplumda geleneklerin unutulmasına 
sebep olur.
Millî bayramlar, millî birlik ve beraberliğin en yoğun hissedildiği 
özel günlerdir.
Ülkemiz adına millî yarışmalarda madalya kazanmak tüm halkı 
mutlu eder.

Türk Milleti, Kurtuluş
Savaşı’nda

Millî birlik ve beraberlik
sayesinde insanlar

15 Temmuz günü, ülkemizde

Millî birlik ve beraberliğimiz

Milletin ortak çıkarları söz 
konusu olduğunda

zor durumları birlikte atlatır.

Demokrasi ve Millî Birlik
Günü olarak kutlanır.

dayanışma ve yardımlaşma
ile sağlanır.

millî birlik ve beraberliğin en
güzel örneğini göstermiştir.

hep birlikte hareket ederiz.
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Ülkemizdeki Farklı Kültürler

Bazı insanlar zorunlu sebeplerle veya kendi istekleri i le başka ülkele-

re gidebilirler. Bu duruma “göç” diyoruz. Bizim ülkemizde de farklı kültür-

lerde birçok insan yaşamaktadır. Bu insanların büyük bir çoğunluğu 

güvenli bir şekilde yaşayabilmek için ülkemizi tercih etmişlerdir.

Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların karşılaştıkları zorluk-

larda onlara yardımcı olmalıyız. Onlara hoşgörüyle ve anlayışla yaklaş-

malıyız.

Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Ülkemize ya da başka ülkelere zorunlu veya isteğe 
bağlı göç eden kişilerin karşılaşabileceği zorlukları işa-
retleyelim.

Ülkemizde farklı ....................... de insanlar yaşamaktadır. Bu insan-

ların bir kısmı ....................... bir şekilde ülkelerinden göç eden kişilerdir. 

Bu kişilerin .......................... şekilleri de bizden farklı olabilir. Onların 

.................................... saygı duymalı ve ülkemizde yaşayabilmeleri için 

gerekli koşulların sağlanmasında destek olmalıyız. Kendimizi onların 

yerine koyarak düşünmeli ve farklılıklara .......................... göstermeliyiz. 

yaşam alışkanlıklarına kültürde saygı zorunlu

Farklı kültüre uyum.

Yemek yiyememe.

Farklı dili anlamama.

Toplu taşıma araçlarını kullanma.

Yabancı ülkeye alışamama.

Eğitimde başarılı olma.
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Ülkemizdeki Farklı Kültürler

Ülkemize zorunlu veya isteğe bağlı olarak göç eden 
kişiler ile ne gibi farlılıklarımız olabilir? Bulmacadan 
bularak listeye yazalım.

E

Y

C
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D
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Ş
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Ülkemize göç eden insanların hepsi ülkemize zorunlu olarak gel-
miştir.

Düşünce özgürlüğü, her insanın sahip olduğu bir haktır.

Farklı kültürdeki insanların alışkanlıkları da mutlaka farklıdır.

Yaşam şekillerimizin farklı olduğu insanlarla görüşmemeliyiz.

Ülkemize göç eden kişilere, ülkemize alışmaları için destek olmalıyız.

Farklı ülkelerden gelen kişiler yabancı dil konuşur.

Göç eden kişiler için yapılan yardım kampanyalarını yalnızca bü-
yükler düzenler.
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Atatürk’ün Kişilik Özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk,  taşıdığı birçok kişilik özelliği i le Türk milleti-

ne öncülük etmiştir. Hayatı boyunca vatanını ve milletini çok sevmiş ve 

bu değerler için çalışmıştır.  İyi bir asker ve güçlü bir komutan olmuştur. 

Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazıları şunlardır;

 Üstün yetenekli olması

 Zeki ve çalışkan olması

 İleri görüşlü olması

Vatanına ve milletine olan sevgisi, onun Türk milletinin en büyük lideri 

olmasında etkili olmuştur. Ayrıca bu özellikler sayesinde tüm dünya 

tarafından hâlâ saygı i le söz edilmektedir.

Bulmacadan Atatürk’ün kişilik özelliklerini bularak noktalı 
alana yazalım.

Atatürk’ün Kişilik
ÖzellikleriT
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Atatürk’ün Kişilik Özellikleri

Aşağıda verilen Atatürk’ün kişilik özelliklerini araştıra-
lım. Bulduğumuz bilgileri yazalım.

Liderlik özelliği:

Azimli ve kararlı oluşu:

Atatürk’ün kişilik özellikleri ile bu özellikleri yansıtan 
sözlerini eşleştirelim.

“Benim her emrim yapılır; çünkü benden yapılamayacak emirler çıkmaz.”

“Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.”

“Ben düşündüklerimi daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım 
varsa halk beni eleştirir.”

“Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk      
olunamaz.”

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. 
Mutlaka ufkun ötesini de görmesi şarttır.”

“Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.”

“Milletin sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur.”

2. Mantıklı ve gerçekçi oluşu

   5. Sanata verdiği önem

3.  Yöneticiliği

6.  Açık sözlülüğü
7. Millet sevgisi 8.  Çocuk sevgisi

1.  Vatanseverliği

4.  İleri görüşlülüğü
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Ülkemize Katkıda Bulunanlar

Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkı sağlayan kişilerin başarılı olmaların-

da kişilik özelliklerinin etkisi büyüktür. Başarılı insanlar amaçlarına ulaşmak 

için;

•  Araştırır,

•  Çabalar,

•  Pes etmez ve sabreder.

Bu kişiler aynı zamanda ülkesini seven, meraklı, azimli ve cesur kişilerdir. 

Onlar gibi bizler de çok çalışmalı ve ülkemizi daha da ileriye götürmeliyiz.

Ülkemize katkıda bulunan kişilerle, yaptıkları çalışmaları 
eşleştirelim.

Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarınan biridir. Erzurum civarın-
da savaşa bizzat katılmış ve birçok fedakârlık göstermiştir.

Halter tarihinde, “En genç dünya rekortmeni” ünvanını alarak ülke-
mize spor alanında pek çok başarı kazandırmıştır.

Türk toplumunun bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı’nı yazmıştır.

Düşman uçağı düşüren ilk pilot olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı’-
nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştirmiştir.

1

M. Âkif Ersoy Nene HatunVecihi Hürkuş Naim Süleymanoğlu

2 3 4
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Ülkemize Katkıda Bulunanlar

Aşağıdaki kişilerin ülkemize katkıda bulunmak için yaptığı 
çalışmaları araştırarak, elde ettiğimiz bilgileri yazalım.

Ülkesine katkı sağlayan insanların özelliklerini bulmaca-
dan bulalım. Kalan harfleri sırasıyla balonların içine 
yazarak şifreyi çözelim.

Engin Arık

Jale İnanAtatürk

Zihni Derin

K A R A R L I L I K
L A P L A N L I L I
M Z E K İ L İ K N L
E S A B I R L I
R Ç A A Z İ M L
A H A Y A L G Ü

L I
I Ş
C Ü

P
K
I
K
I
N

K Ü R E T K E N
Ç A L I Ş K A N

L İ
L I

K
K

Başarılı olmak için ;
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ŞİFRE :

gerekir.
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1. Aşağıdakilerden hangisi yerel 
yönetim birimlerinden biri 
değildir?

A) Muhtarlık 

B) Belediye

C) Valilik

2. 5.I. Belediyeler, o bölgenin 
temizliğinden sorumludur.

II. Valiliğin başında belediye 
başkanı bulunur.

Yukarıdaki ifadeler için hangi-
sini söyleyebiliriz?

A) Yalnız I doğrudur.

B) Yalnız II doğrudur.

C) Her ikisi de doğrudur.

Hangisi, belediyelerin hizmetle-
rinden biri değildir?

A) Yol yapım çalışması

B) Yerleşim biriminin temizliği

C) Askerlik işlerinin takibi

3. Büyük millet olma yolunda 
ilerleyen ülkemizin gelişimini 
engellemek için yapılan hare-
ketin adı nedir?

A) Kuşatma        B) Darbe

C) Savunma

6. Latin harflerini getirdi.

Okuma-yazma seferberliği
başlattı.

Çağdaş okullar açtı.

Kılık-kıyafette değişiklik yaptı.

A) B)

C)

A) 1 B) 2 C) 3

Atatürk’ün eğitim alanında 
yaptığı hizmetler hangileridir?

4. Yeni Türk Alfabesi
Soyadı Kanunu

Medeni Kanun

Yukarıdakilerden kaç tanesi 
Atatürk’ün yurdumuza yaptığı 
hizmetlerdendir?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5
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8.

7. Aşağıdaki tarihi yerler hangi 
ilimize aittir?

I.  Dolmabahçe Sarayı

II.  Ayasofya Müzesi

III. Yere Batan Sarnıcı

A) İstanbul    B) Ankara

           C) İzmir

10.

müzeler

anıtlar

parklar

A)

B)

C)

tarihi

evler

orman

Yukarıda harflerle belirtilen 
yerlere hangi seçenekteki bilgi-
ler yazılmalıdır?

....... ve ....... yerler insanlığın 
geçmişine ışık tutarlar.

Ülkemizin ........ için görev ve 
sorumluluklarımızı yerine      
getirmeliyiz.

Yukarıdaki ifadeyi doğru ta-
mamlayan kelime hangisidir?

A) gerilemesi     B) geçmişi

C) gelişmesi

9.  Çevremizi temiz tutmak.

 Cep telefonu, kullanmak.

 Yasalara uymak.

Verilenlerden kaç tanesi ülke-
mize karşı yerine getirmemiz 
gereken sorumluluklarımızdan-
dır?

A) 1   B) 2  C) 3

12. Ülkemiz en çok hangi ülke-
den göç almıştır?

A) Yunanistan

B) Suriye

C) İran

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5

11.Zafer Bayramı
Çocuk Bayramı
Cumhuriyet Bayramı

23 Nisan
29 Ekim
30 Ağustos

A) B) C)

Millî bayramlar ile tarihleri 
eşleştirildiğinde oklar nasıl 
görünür?
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14.Sorumluluklarını bilen bir 
vatandaş aşağıdakilerden han-
gisi gibi davranır?

A) Devlet malına zarar 
 vermez.

B) Çevreyi kirletir.

C) Kaynakları bilinçli kullan-
 maz.

17. İstiklâl Marşı’mızın şairi kimdir?

A) Osman Zeki Üngör

B) Fuzulî

C) Mehmet Akif Ersoy

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5

13.Millî Birlik ve beraberlik sağla-
nırsa aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşir?
A) Örf ve adetlere uyulmaz.
B) Vatanın bölünmez bütünlü-       
    ğü sağlanır.
C) Ağaçlandırma ortamları 

artar.

15. Doğum günleri
Anneler günü
Millî bayramlar

A) B) C)

Yukarıda verilenlerden hangisi 
millî birlik ve berberliğin ya-
şandığı özel günlerdir?

Atatürk’ün “Kimsenin            
düşünce ve vicdanına         
egemen olunamaz.”            
sözü, hangisine verdiği               
önemi belirtmektedir?

A) İnsan hak ve hürriyetlerine

B) Bilim ve bilgiye

C) Eğitime

16.
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A) Kolay vazgeçmesi

B) Sabırsızlığı

C) Açıksözlülüğü

18.Naim Süleymanoğlu hangi 
spor dalıyla dünya rekoru 
kırmıştır?

A) Yüzme   B) Halter

C) Tenis

21.

20. Ülkemize katkıda bulunan 
kişileri öğrenmek için hangi 
yöntemi kullanırız?

A) Araştırma    B) Tanışma

C) Yazma 

19.

Yukarıda verilen kişilerin ortak 
özelliği nedir?

A) Her ikisi de millî koşucudur.

B) Her ikisi de çay üreticisidir.

C) Her ikisi de bilim insanıdır.

22.

Atatürk’ün hangi kişilik özelliği 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılma-
sında etkili olmuştur?

A) I   B) II        C) III

I. Vatanseverliği

II. Hoşgörülü olması

III. Yeniliklere açık olmasıEngin Arık Jale İnan

23.

A) Tuvaletleri temiz kullanmak.

B) Okula zamanında gelmek.

C) Sınıfı havalandırmak.

Aşağıda verilen okul kuralla-
rından hangisi ortak kullanım 
alanlarını korumakla ilgili 
değildir?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-5
Aşağıdakilerden 
hangisi, Atatürk’ün 
kişilik özelliklerinden 
biridir?
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Ya Olmasalardı?

Bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için birbirine ihtiyaç duyar. 

Bitki ve hayvanların insan yaşamı için önemi büyüktür. Çevremizde 

birçok bitki ve hayvan yaşar. Biz insanlar temel  ihtiyacımız olan beslen-

meyi bitki ve hayvanlardan elde ettiğimiz besinlerle sağlarız. Bazı bitki 

ve hayvanlardan da sağlık, eğitim, güvenlik gibi alanlarda faydalanırız. 

Bazı hayvanlar ise bize arkadaşlık eder. Bu yüzden onları korumalıyız. 

Onlara zarar verenleri nazik bir şekilde uyarmalıyız. 

Aşağıdaki hayvanlardan hangi şekilde faydalanırız? Eş-
leştirelim.

Gücünden faydalanırız

Yününden faydalanırız

Sütünden faydalanırız

Dostluk kurarız

Yumurtasından faydalanırız

Balından faydalanırız

Etinden faydalanırız
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Ya Olmasalardı?

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Hayvanlar insanların besin kaynakları arasında yer alır.

Bazı hayvanların gücünden yararlanabiliriz.

Birçok bitkinin ve meyvenin oluşmasında arıların ve böceklerin çok 
büyük etkisi vardır.

Evimizde hiçbir hayvanı besleyemeyiz.

Hayvanlardan sadece besin olarak faydalanırız.

Evimizde beslediğimiz hayvanlarla aramızda sevgi bağı oluşur ve 
bu sevgi bağı bizi mutlu eder.

Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Bitkiler ........................ hayatında önemli bir yere sahiptir. 
........................ de canlıdır ve solunum yaparak ........................ üretir-
ler. Yani oksijen kaynağıdırlar. İnsanlar, bitkilerden birçok 
........................ yararlanır. En temel ihtiyacımız olan ........................ 
açısından bitkiler büyük bir öneme sahiptir.

İnsanlar ........................ yaparak elde ettikleri bitkilerden gıda 
........................ büyük bir bölümünü karşılar.

Ayrıca bitkiler canlılara ........................ ortamı oluşturur. 
........................ zenginleştirilmesine yardımcı olur, ........................ kirli-
liğini önlerler.

oksijen çevre canlı ihtiyacının bitkiler

alanda beslenme tarım yaşam toprağın
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Meyve ve Sebzelerin Yetişme Koşulları

Çoğu meyve ağaçta yetişir. Bazıları ise toprak üstünde veya çalılar-

da yetişir. Sebzelerden bazıları toprak üstünde, bazıları toprak altında 

yetişir.

Meyve ve sebzelerin de tıpkı bizler gibi bakıma ihtiyacı vardır. Bitkile-

rin yetişmesi için toprağa, suya, Güneş’e ihtiyacı vardır.

Elma

ağaçta

yetişir.

Domates

toprak

üstünde

yetişir.

Havuç

toprak

altında

yetişir.

Ağaçta yetişen bir meyvenin yetişme aşamalarını nu-
maralandırarak sıralayalım. Altlarına aşamalarla ilgili 
bilgiler yazalım.

1

Toprağı açarak
elma fidanını
toprağa dikeriz.

Bitkilerin büyümesi için gerekli olanları yazalım.
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Meyve ve Sebzelerin Yetişme Koşulları

Her meyve mutlaka ağaçta yetişir.
Meyve ve sebzeler büyürken hava, su, ısı ve ışığa ihtiyaç du-
yarlar.
Yeterli güneş ışığı alamayan sebzeler gelişemezler.
Meyve ve sebze yetiştirmek için bir büyüğümüzden yardım 
istemeliyiz.
Meyvelerimizin çabuk büyümesini istiyorsak onları bol bol sula-
malıyız.
Meyve ve sebzelerimizin olgunlaşmasını sabırla beklemeliyiz.
Meyvelerin güneş ışığına ihtiyacı yoktur.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Tabloda verilen meyve ve sebzelerin yetişme alanlarını 
işaretleyelim.

Meyve ve Sebze Ağaçta Toprak Üstünde Toprak Altında Çalılıkta
Havuç
Elma
Çilek
Armut

Böğürtlen
Portakal
Domates
Ayva

Ahududu
Salatalık
Soğan
Biber
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Doğada Yönümü Buluyorum

Bilmediğimiz bir yeri bulabilmek veya nerede olduğumuzu tarif ede-

bilmek için yönlerden yararlanırız. Yönümüzü bulmanın en doğru ve en 

kolay yolu pusula kullanmaktır. 

Pusulamız yoksa doğal yön bulma yöntemlerinden yararlanarak 

yönümüzü bulabiliriz. Doğal yön bulma yöntemleri; Güneş’in doğuşu ve 

batışı, karınca yuvaları, Kutup Yıldızı, ağaçların yosunlu yüzü gibi yön-

temlerdir.

Pusulanın renkli ucu 

daima kuzeyi gösterir.

Kuzey

Güney

D
o
ğ
uB

a
tı

Doğadan yararlanarak yönümüzü bulabiliriz. Bu yön-
temleri araştırarak elde ettiğimiz bilgileri yazalım.

Ağaçlar ve taşlar Karınca yuvası

Kutup Yıldızı Saatin akrebi

Pusula Güneş’in doğuşu
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Doğada Yönümü Buluyorum

Yönler, Güneş’in doğuş ve batış yönüne göre belirlenir.
Yönümüzü en kolay pusula ile buluruz.
Pusulanın renkli ucu daima güneyi gösterir.
Karınca yuvalarının açık olan girişi kuzeyi gösterir.
Ağaçların ve taşların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir.
Geceleri yönümüzü bulmak için Ay’dan yararlanırız.
Yüzümüzü doğuya döndüğümüzde sağ kolumuz kuzeyi gösterir.
Çubuğun gölge uzunluğu Güneş’in en dik olduğu öğle saatinde en 
kısadır ve kuzeyi gösterir.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

Aşağıdaki bulmacayı çözelim.

Açık havalarda ve gündüzleri yönümüzü bulmada kullanırız.

Geceleri yön bulmak için yararlandığımız yıldızın adıdır.

Sağ kolumuz doğuyu gösterdiğinde sol kolumuzun gösterdiği yöndür. 

Kayaların yosun tutan 
tarafının gösterdiği yöndür.

Karınca yuvalarının ağzını 
gösterdiği yöndür.

Batı yönünün zıttıdır.

1
2
3
4

5

6

1

2

5

64

3
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Doğal Çevreye Etkilerimiz

Yaşadığımız çevre ile aramızda sürekli bir etkileşim vardır. Biz insan-

lar yaşadığımız çevreyi olumlu veya olumsuz şekillerde etkileyip değiştir-

mekteyiz. Bu değişimin sebeplerinden bazıları ihtiyaçlarımız, bazıları da 

hayatımızı kolaylaştırma çabasıdır.

•  Çevremize ağaç, çiçek dikmek        Çevreyi olumlu etkiler.

•  İnşaat ve fabrikalar        Çevreyi olumsuz etkiler.

Doğayı ve çevremizi değiştirirken bilinçli davranmalıyız. Ormanları-

mıza, su kaynaklarımıza zarar vermemeli, hayvanların neslinin tükenme-

mesi için çaba göstermeliyiz.

Ağaçlandırma çalışması.

Kaynakların israfı.

Plansız şehirleşme.

Barınak yapılması.

Bacalara filtre takılması.

Verilen tabloda, insanların doğal çevre üzerindeki 
olumlu etkilerine “+”, olumsuz etkilerine “-” koyalım.

Verilen cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle ta-
mamlayalım.

çevre dostu TEMA doğaya

Plastik şişe, pil ve cam atıklarını ......................... bırakmamalıyız.

................... vakfı gibi çevreyi koruyan, çevre dostu vakıflara sahip 
çıkmalıyız.

............................................ yakıtlar kullanarak hava kirliliğini önlemeliyiz.

Hızlı nüfus artışı.

Hayvanların korunması.

Bez torba kullanılması.

Çöplerin çevreye atılması.

Yağların lavaboya dökülmesi.
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Doğal Çevreye Etkilerimiz

Nesli tükenmekte olan hayvan isimlerinin kutularını (  ) 
ile işaretleyelim.

Sinek

Leopar

Kelaynak

Vaşak

Köpek

Panda

Puma

Fare

Mamut

Kanguru

Kedi

Dinozor

Akdeniz foku

Alageyik

Caretta
caretta

Karınca

Kutup ayısı

Dağ gorili

Telli turna

Zürafa

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.

pandalar tükenmesine dengesini kutup ayısı caretta caretta

• Bilinçsiz avlanma hayvanların nesillerinin .................................. sebep 
olabilir.

• Nesli tükenen hayvanlar doğanın .................................. etkiler.

• ....................................... buzullarda yaşayan ve sayıca az kalan hayvan-
lardır.

• Siyah beyaz renklerden oluşan .......................... koruma altındadır.

• Yumurtadan çıkan .................................., bilinçsizce oluşan kentleşmeden 
denize ulaşamamaktadır.

Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazalım.

Doğaya atılan plastikler doğaya zarar verir.

Çevre kirliliği hayvan türlerini etkilemez.

Taşıtların egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur.

Nüfus artışının çevreye etkisi yoktur.
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Doğayı ve Çevreyi Koruyorum

Daha iyi bir çevrede yaşayabilmek için hava, su, toprak gibi doğal 

kaynakları temiz tutmalıyız. Bu konuda hepimiz sorumluluklarımızı 

yerine getirmeliyiz. Çevreyi temiz tutmanın i lk adımı çöpleri çöp kutu-

suna atmakla başlar. Ayrıca çöplerimizi kâğıt, metal, cam, plastik 

olarak ayrıştırmalıyız.

Çevreyi korumaya katkıda bulunan kuruluşlar vardır. Bunlardan 

bazıları şunlardır;

DOÇEV      (Doğa ve Çevre Vakfı)

TEMA       (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal

                 Varlıkları Koruma Vakfı)

TÜRÇEV    (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı)

ÇEKÜL      (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı)

Bizler de bu kuruluşlara katılarak veya destek olarak çevreyi koru-

maya katkıda bulunabiliriz.

Aşağıdaki cümleleri okuyup boşluklara uygun kelimeler 
yazalım.

yağ tıbbi kullanarak bilinçsiz geri dönüşüm

Yeraltı suları ve kaynak sular ....................................... kullanılmamalıdır.

Suları zehirleyen deterjan ve ............................ gibi atıklar doğaya 
bırakılmamalıdır.

Kâğıt, plastik, metal gibi maddeler için ..................................................... 
tesisleri kurulmalıdır.

Hastanelerden çıkan ............................. atıklar özel olarak toplanmalıdır.

Toplu taşıma araçları .............................. çevreyi koruyabiliriz.
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Doğayı ve Çevreyi Koruyorum

Doğayı ve çevreyi koruma konusunda arkadaşlarınızla 
yapabileceğiniz etkinlikleri (   ) ile işaretleyelim.

Meyve çekirdeklerini dikmek.

Çocuk Günü’nü kutlamak.

Geri dönüşüm
kampanyaları yapmak.

Sokak hayvanlarını korumak.

Suyun önemi ile ilgili etkinlik
hazırlamak.

Aşağıdaki sivil toplum kuruluşları ile yaptıkları işleri 
eşleştirelim.

Doğa katliamları, hayvanların avlanması, nük-
leer enerji santrallerinin kurulması gibi konu-

lara karşı sistemli çalışan bir kuruluştur.

Çevre temizliği için mücadele eden bir kuruluş. 
Özellikle zararlı atıkların doğaya zarar verme-
den geri dönüşüme kazandırılması için çalışır.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıt-
ma Vakfıdır. Türkiye coğrafyasını bir miras 

olarak kabul eder.

“Türkiye Çöl Olmasın” sloganıyla yola çıkıp 
binlerce hektar alanı ağaçlandırır. Çevre 

koruma, erozyon, çorak toprakları canlandırma 
ve ağaçlandırma çalışmaları yapar.

Fidan dikme etkinliğine
katılmak.
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Etkinlik 2

Etkinlik 3



Geri dönüşüm sisteminin basamakları aşağıda verilmiş-
tir. Noktalı yerleri uygun kelimelerle tamamlayıp bul-
macayı dolduralım.

Doğru ifadelerin başına D, yanlış olanların başına Y 
yazalım.

ayrı ayrılmış ürünü ayırma ayrılması

1
3

5

2

41. Kaynakta ........................... işlemi 
yapılması. 

2. Değerlendirilebilir atıkları 
....................... toplama.

3. Toplanan malzemelerin sınıflara 
.................................. . 

4. ........................ ve temiz olan mal-
zemelerin geri dönüşüm işlemi.

5. Yeni ......................... ekonomiye 
kazandırma.

Atık piller, pil toplama kutusuna atılmalıdır.

Camlar çöpe atılmalıdır.

Geri dönüşümle çöp miktarı azalır.

Geri Dönüşüm Yapalım

Doğaya atılan cam, plastik şişe, kâğıt, pil gibi maddeler doğada uzun 

süre kalır ve çevreye zarar verir. Ancak bu malzemeleri bilinçsizce atmak 

yerine fabrikalarda işlenip tekrar kullanılabilir hâle gelmesini sağlayabili-

riz. Bu sayede çevreye de zarar vermemiş oluruz. Daha az ağaç kesilme-

sine ve ülke ekomonisine katkı sağlamış oluruz.

Geri dönüştürülebilir tüm ürünleri genel çöp kutularına değil, özel geri 

dönüşüm kutularına atmalıyız.
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2.

Hayvanlar için verilen bilgi-
lerden hangisi doğrudur?
A) Bütün hayvanları evimizde 
    besleyebiliriz.
B) Sadece karada yaşayan 
    hayvanlar faydalıdır.
C) Bazı hayvanlar yük taşıma 
    konusunda insanlara yar-
    dımcı olurlar.

1.

Pek çok canlının 
yuvasıdır.

Çevreyi güzelleştirir.

Toprağın verimini 
azaltır.

Defne

Çınar

Burcu

5.

4.

Daima kuzeyi gösteren yıldız 
hangisidir?

A) Kuyruklu Yıldız

B) Kutup Yıldızı

C) Küçük Ayı Takım Yıldızı

3.

I. Güneş’in en dik olduğu 
zamanda çubuğun gölgesi 
en kısadır.

II. En kısa gölge boyu kuzeyi 
gösterir.

III. En uzun gölge boyu 
doğuyu gösterir.

A) I ve II  B) II ve III

           C) I ve III

Gölge boyu ile yön 
bulma yöntemine göre   
verilen bilgilerden      
hangileri doğrudur?

Yüzümü batıya dönüp
kollarımı açtım.

Buna göre Mehmet’in sağ kolu 
hangi yönü gösterir?

A) Kuzey            B) Güney

C) Doğu

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6

Bitkiler ile ilgili hangi öğrenci-
ler doğru bir bilgi vermiştir?

A) Defne ve Çınar 

B) Çınar ve Burcu

C) Burcu ve Defne
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Hangisi, doğa ve çevreyi koru-
mak amacıyla kurulmuş bir sivil 
toplum kuruluşudur?

A) Türk Kalp Vakfı

B) Türkiye Tabiatını Koruma 
Derneği

C) Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Hangisi besin olarak tüketebil-
diğimiz bir bitki değildir?

A) Domates B) Ispanak

C) Menekşe

9.

Yukarıdaki ifadeyi hangisi ile 
tamamlarsak doğru bir bilgi 
vermiş oluruz?

A) güneyi  B) doğuyu
C) kuzeyi

11.

Hangisi, öğretmenin sorusunun 
doğru cevabı olabilir?
A) Bitki ve hayvanları yakın-
 dan tanıma şansımız olmaz.
B) Onlardan korkmuş oluruz.
C) Sorumluluk bilincimizi ge-
 liştiririz.

10.

6.

7.

Murat, yönünü aşağıdaki yön-
temlerin hangisi ile bulamaz?

A) Kutup Yıldızı

B) Karınca yuvaları

C) Ağaçların yosunlu tarafı

8. Kamp yaptığım 
alanda gündüz 

yolumu kaybettim.
Pusulanın renkli ucu 
daima ..... gösterir.

Aşağıdakilerden hangisi gücün-
den yararlandığımız bir hay-
vandır?

A)         B)   C)    

Evimizde bitki yetiştir-
menin veya hayvan 
beslemenin nasıl bir 

faydası vardır?

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6
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12.Aşağıdaki canlılardan hangisinin 
yuvası yön bulma yöntemi 
olarak kullanılır?

A)  B) C)    

13.Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Hayvanlardan yalnızca 
besin olarak yararlanırız.

B) Yetiştireceğimiz canlı ile 
ilgili bilgi sahibi olmalıyız.

C) Çiçek yetiştirirken başkala-
rından yardım alabiliriz.

15.

16.

Aşağıdakilerden hangisi geri 
dönüştürülemeyen evsel bir 
atıktır?

A) Cam kavanoz

B) Plastik şişe

C) Yemek artıkları

14.

Yukarıda verilenlerden kaç 
tanesi insanların çevre üzerin-
deki olumlu etkilerindendir?

A) 1 B) 2 C) 3

Nesli tükenmekte olan hay-
vanları koruma altına almak.

Orman yangınlarını çıkaran 
kişilere ağır cezalar vermek.

Ağaç dikerek yeşil alanları ço- 
ğaltmak.

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6
Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Farklı meyvelerin yetişme 
koşulları da birbirinden 
farklı olabilir.

B) Bütün sebzelerin yetişme 
alanı aynıdır.

C) Hava, bazı sebze ve mey-
velerin yetişmesi için önem-
lidir.
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17.

Aşağıdakilerden hangisini 
yaparsak 1 numaralı Dünya 
oluşur?

A) Bol ağaçlandırma yapar-
sak.

B) Bütün çöplerimizi denize 
atarsak.

C) Geri dönüşüm faaliyetleri-
ne destek olursak.

18.

Neden “Geri Dönüşüm” yap-
malıyız?

A) Bilinçsiz tüketiciliği bırak-
mak için.

B) Kaynakları bilinçsizce kul-
lanmak için.

C) Ağaçları kesmek için.

20.Aşağıdakilerden hangisi nesli 
tükenmekte olan bir hayvan 
değildir?

A)        B)          C)     

21.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Fabrika bacalarından çıkan 
dumanlar zararsızdır.

B) Boş olan arazilere ağaç 
dikilemez.

C) Doğanın temiz tutulmasıy-
la ilgili çevremizi bilinçlen-
dirmeliyiz.

19.Yaşadığımız çevreyi ....... tutmak 
önemlidir.

Noktalı yere hangisini yazabili-
riz?

A) kirli         B) temiz

        C) dikkatsiz

Panda Koala İnek

1 2

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ-6
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CEVAP ANAHTARI

ÜNİTE DEĞ.

TESTİ 2

1.

13.

B

C

2.

14.

C

C

3.

15.

B

A

4.

16.

C

B

5.

17.

A

B

6.

18.

A

B

7.

19.

B

A

8.

20.

B

B

9.

21.

C

C

10.

22.

C

A

11.

23.

A

B

12.A

ÜNİTE DEĞ.

TESTİ 3

1.

13.

B

C

2.

14.

B

C

3.

15.

A

A

4.

16.

C

B

5.

17.

C

B

6.

18.

A

C

7.

19.

A

B

8.

20.

B

C

9.

21.

C

A

10.B 11. B 12.A

ÜNİTE DEĞ.

TESTİ 1

1.

13.

C

A

2.

14.

C

C

3.

15.

B

C

4.

16.

A

B

5.

17.

C

A

6.

18.

B

C

7.

19.

A

B

8.

20.

C

A

9.

21.

A

B

10.

22.

B

C

11.

23.

B

C

12.

24.

B

A

ÜNİTE DEĞ.

TESTİ 4

1.

13.

B

B

2.

14.

C

A

3.

15.

B

C

4.

16.

A

C

5.

17.

C

A

6.

18.

A

A

7.

19.

A

B

8.

20.

C

B

9.

21.

C

C

10.B 11.A 12.C

ÜNİTE DEĞ.

TESTİ 6

1.

13.

A

A

2.

14.

A

C

3.

15.

C

A

4.

16.

A

C

5.

17.

B

B

6.

18.

B

C

7.

19.

B

B

8.

20.

A

C

9.

21.

C

A

10.C 11.C 12. B

ÜNİTE DEĞ.

TESTİ 5

1.

13.

B

B

2.

14.

A

A

3.

15.

B

C

4.

16.

C

A

5.

17.

C

C

6.

18.

A

B

7.

19.

A

C

8.

20.

C

A

9.

21.

B

C

10.

22.

A

A

11.

23.

B

B

12. B


