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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. 

İSTİKLAL MARŞI 

Mehmet Akif ERSOY 

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 istiklâl. 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. 
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Neler öğreneceğiz 

Güçlü olan ve güçlendirmemiz gereken yönlerimizi, 

Davranışlarımızın bizi ve arkadaşlarımızı nasıl etkilediğini, 

Arkadaşlarımızın davranışlarının bizi nasıl etkilediğini, 

Arkadaşlık sürecinde dikkat etmemiz gereken hususları, 

Krokinin ne olduğunu, sınıf ve okul krokisini çizmeyi, 

Okulda yapılan sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerini, 

İstek ve ihtiyaçlarımızı demokratik yollarla ifade etmeyi, 

Okul kaynaklarını etkili ve verimli kullanmanın önemini, 

Meslekleri ve özelliklerini 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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1- Kendinizde güçlü olduğunu düşündüğünüz yönleri yeşile, güçlendirmeniz 
gerektiğini düşündüğünüz yönleri sarıya boyayınız. 

 

   Her insanın güçlü olduğu veya zayıf olduğu yönleri vardır. Başarılı 
olduğumuz noktalar güçlü yönlerimizdir. Onları keşfedip ortaya çıkarmalı, zayıf 
yönlerimizi ise geliştirmeye çalışmalıyız. 

Güzel resim yaparım. 

Hızlı koşarım. 

Yazım çok güzeldir. 

Çalışkan biriyimdir. 

Sabırlı biriyimdir. 

Düzenli biriyimdir. Planlıyım. Çok güzel şarkı söylerim. 

Meraklıyım. Araştırmacıyım. 

Arkadaşlarımla iletişim kurarım. 

Yardımseverim. 

2- Samet ve Derya güçlü ve zayıf yönlerinden bahsetmişlerdir. Bu yönleri uygun 
kutucuklara numaralandırır mısın? 

1- Çok çabuk sinirlenen biriyim. 

2- Hayvanlara yardımcı olmayı severim. 

3- Planlı ve düzenli çalışmayı severim. 

4- Sabırlı değilim, çoğu zaman acele ederim. 

5- Matematik dersinde çok başarılıyımdır. 

6- Dürüst ve güvenilir biriyimdir. 

7- Rol yapmakta zorlanıyorum. 

8- Şiir yazmakta kabiliyetliyimdir. 

9- Annem biraz sakar olduğumu söyler. 

10- Biraz heyecanlı ve utangaç biriyim. 
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1- Aşağıda verilen davranışların karşısına olumlu veya olumsuz yazalım. 

 

   Olumlu davranışlarımız çevremizle ilişkilerimizi güçlendirir. Olumsuz dav-
ranışlarımız ise çevremizle ve arkadaşlarımızla ilişkilerimizin bozulmasına yol açar. 

2- Aşağıdaki olumsuz davranışların doğurabileceği sonucu yazar mısın? 

1- Arkadaşlarım arasında ayrım yaparım.                  ......Olumsuz….. 

2- Yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olurum.             ………..………… 

3- Oyunlarda kuralları her zaman ben koyarım.          …………..……… 

4- Mecbur kaldığımda yalan söylerim.                      …………..……… 

5- İnsanların düşüncelerine saygı duyarım.                  …………..……… 

6- Genellikle nezaket ifadeleri kullanmaya çalışırım.      …………..……… 

7- Arkadaşlarımın bazı özellikleriyle alay ederim.         …………..……… 

8- Büyüklerime saygıda kusur etmem.                       ……….….……… 

9- Sonradan pişman olacağım kötü sözler söylemem.     ………….……… 

10- Kantinde sıraya girmeyi hiç sevmem.                  …………..……… 

11- Güler yüzlü ve sevecen birisiyimdir.                    ………….……… 

Metin arkadaşı Samet’e bilerek çamur sıçratmıştır. 

Arkadaşları futbolda iyi olmadığı için Ali ile dalga geçmiştir. 

Enes, Zehra’nın oyuncağını zorla almaya çalıştığı için oyuncağın ayağı kopmuştur. 

Davranışların neden olum
lu veya neden olum

suz 
olduğunu açıklayalım

. 
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1- Bir arkadaşta bulunması gereken olumlu ve olumsuz özellikleri tabloya yazalım. 

 

   Arkadaşlarımızın olumlu ve olumsuz davranışları hayatımızı etkiler. Bu sebeple 
arkadaş seçimi yaparken onların davranışlarını göz önünde bulundurmalıyız. 

2- Aşağıdaki davranışların neden yanlış olduklarını yazalım. 

1- Nazik 

2- Dürüst 

3- Dağınık 

4- Paylaşımcı 

5- Oyun bozan 

6- Somurtkan 

  

OLUMLU 
ÖZELİKLER 

OLUMSUZ 
ÖZELİKLER 

7- Duyarlı 

8- Yalancı 

9- Tarafsız 

10- Öfkeli        

11- Kıskanç 

12- Neşeli  

 erim emin olmadığı halde bir arkadaşını suçlamıştır. 

 elin sıra arkadaşının gözlükleri ile dalga geçmiştir. 

ustafa kaybedeceğini anlayınca oyunu bozmuştur. 

ande resmini kıskandığı için arkadaşının defterini yırtmıştır. 
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1- Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle dolduralım. 
 

1- Arkadaşlarımızın ………………………..….….….. saygılı olmalıyız. 

2- Hata yaptığımızda ……………….…………. dilemeyi bilmeliyiz. 

3- Arkadaşlarımızın sırlarını başkaları ile …………..………………… 

4- ……………….….. davranışlar arkadaşlık ilişkilerimizi bozar. 

5- Arkadaşlık ilişkilerinde …………………….…. kurallarına uymalıyız. 

6- İyi arkadaşlıklar bizi kötü ……………………..….. korur. 

7- Arkadaşlıklar bazen ………………..……….... yapmayı gerektirir. 

8- …………..…………….  etmek arkadaşsız kalmamıza yol açabilir. 

9- Arkadaşlarımız arasında ………………………….… olmalıyız. 

10- Gerçek arkadaşlar bizi asla ……………..……… yolda bırakmaz. 

11- Arkadaşımız üzgün olduğunda onun …………………..……. sormalıyız. 

 

 düşüncelerine  özür paylaşmamalıyız 

kötü 

nezaket 

alışkanlıklardan 

fedakarlık alay tarafsız 

yarı hatrını 
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2- Arkadaşlık ilişkilerine zarar veren davranış balonlarının numaralarını 
listeye yazalım. Bu davranışın neden ilişkiye zarar verdiğini açıklayalım. 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

3- İyi bir arkadaş nasıl olmalıdır? Kısaca yazar mısın? 



 

   Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıda ölçüsüz olarak çizilmesidir. Sı-
nıfımızın, evimizin, okulumuzun, mahallemizin ve benzeri birçok yerin krokisini çizebiliriz. 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 10 MaviÖnlükYayınları 

1- Şeklin içerisine sınıfınızın krokisini çizer misiniz? 

 

3/B Sınıfı 3/B Sınıfı Krokisi 

3/…… Sınıfı Krokisi 
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2- Aşağıdaki okul kat krokisine göre soruları cevaplayalım. 
 

Öğretmenler 
Odası 

Lavabolar 
4/A 
Sınıfı 

KÜTÜPHANE 

4/B 
Sınıfı 

3/C 
Sınıfı 

3/A 
Sınıfı 

3/B 
Sınıfı 

Merdiven 

1- Bu katta kaç tane sınıf vardır? 

2- Lavabolara en yakın sınıf hangisidir? 

3- Kütüphanenin karşısında hangi sınıf vardır? 

4- 3/B sınıfının karşısındayım. Hangi sınıftayımdır? 

5- Bu katta kaç tane 4. sınıf vardır? 

6- Öğretmenler odası kata çıkınca hangi yöndedir? 

7- 3/B sınıfına bitişik olan sınıf hangisidir? 

8- Koridorun sonunda hangi sınıf vardır? 

9- Lavabonun hizasında hangi sınıflar vardır? 



 

   Okul sadece ders anlatılan, bilgi öğretilen yer değildir. Okulumuzda sosyal, 
kültürel, sanatsal ve toplumsal yönden bize katkı sağlayacak birçok etkinlik yapılır. 
Böylelikle okulumuzda sevgi, saygı, paylaşma, arkadaşlık, dostluk, örnek olma, güzel 
ahlak, empati kurma, yardımlaşma ve benzeri birçok davranış öğreniriz. Bu davranışlar 
toplumların gelişmesini sağlayan örnek davranışlardır. 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 12 MaviÖnlükYayınları 

1- Okulumuzda yapabileceğimiz aşağıdaki etkinliklerin isimlerini yazalım. Bu 
etkinliklerin bize ne gibi katkıları olabileceğini tartışalım. 

 

2- Siz de okulunuzda yapabileceğiniz yukarıdakilerden farklı etkinlikler yazınız. 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 13 MaviÖnlükYayınları 

3- Sosyal ve kültürel etkinliklerin bize kazandırdığı davranışlarla ilgili 
doğru-yanlış etkinliğini yapalım. 

 

4- Okulunuzda yapılan sosyal, kültürel, sanatsal ve toplumsal etkinliklerin 
işaretini boyayalım. 

1- İlgi ve yeteneklerimizin farkında olmamızı sağlar. 

2- Derslerimizdeki başarımızın düşmesine sebep olur. 

3- İleriki yaşlarımız için bize hiçbir faydası yoktur. 

4- Zayıf yönlerimizin gelişmesine katkı sağlar. 

5- Sorumluluk duygumuzun artmasına yardımcı olur. 

6- Arkadaşlık ilişkilerimizin bozulmasına sebep olur. 

7- Kendimize olan güven duygumuzu geliştirir. 

8- Çevreye karşı daha duyarlı bireyler olmamızı sağlar. 

 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

Tiyatro etkinliği 

Spor müsabakaları 

İzcilik faaliyetleri 

Koro çalışmaları 

Gezi etkinlikleri 

Resim yarışmaları 

Yardım kermesleri 

Zeka oyunu yarışmaları 

Okul piknikleri 

Doğayı koruma etkinlikleri 

Sergi çalışmaları 

Bilgi yarışmaları 



 

   Tek başımıza yapmakta zorlanacağımız işleri başkalarının desteği ile yapmaya 
yardımlaşma denir. Topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda 
iş birliği yapmasına ise dayanışma denir. Okulumuzda yapılan yardımlaşma ve 
dayanışma faaliyetleri ile hem birbirimize destek olur dostluk bağlarımızı güçlendiririz, 
hem de çevredeki yardıma ihtiyacı olanlara destek oluruz. 
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1- Konumuz ile ilgili kelimeleri bulmacada bulup boyayalım. Kalan harfleri sırası ile 
şifreye yazalım. 

 

P D A Y A R D I M L A Ş M A T İ B 

A S İ Ş B İ R L İ Ğ İ G Y G O H İ 

Y E Ç A B A L A M A K Ü A Ö P T R 

L V N M U T L U L U K Ç I R L İ L 

A G Ş B E R A B E R L İ K E U Y İ 

Ş İ G Ö N Ü L L Ü L Ü K M V M A K 

I Y A R D I M S E V E R L İ K Ç A 

M D E S T E K S O R U M L U L U K 

 

Birlik 

Beraberlik 

Destek Sorumluluk Paylaşım 

Yardımseverlik Görev 

Yardımlaşma 

Çabalamak 

İhtiyaç 

Güç Toplum 

Mutluluk 
Sevgi 

İş birliği 
Gönüllülük 

SİFRE 
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2- Aşağıdaki yardımlaşma projesi örneğini inceleyelim. 
 

Okulumuzda kırtasiye malzemelerini almakta zorlanan arkadaşla-

rımızın olduğunu fark ettim. Bu sorunu çözmek için öğretmenime 

kırtasiye dolabı yapma fikrini sundum. Okuldaki diğer arkadaşla-

rımın yardımı ile bu fikrimi hayata geçirdik. Böylece kırtasiye mal- 

 zemesi eksik olan arkadaşlarımız bu dolaptan eksik malzemelerini alabilecekler. 

3- Biz de okul olarak yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik yapabileceği-
miz bir proje üretelim. Projemizi aşağıdaki bölüme yazarak açıklayalım. 



 

   Okulda çeşitli istek ve ihtiyaçlarımız olabilir. Bu istek ve ihtiyaçlarımızı nezaket 
kuralları içerisinde demokratik yollarla belirtebiliriz. İstek ve ihtiyaçlarımızı öğretmeni-
mize veya okul müdürüne sözlü olarak iletebileceğimiz gibi yazılı olarak dilek ve şikayet 
kutusuna da atabiliriz. Aynı zamanda bir dilekçe yazarak okul idaresine bildirebiliriz. 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 16 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyelim. Soruları cevaplayalım. 

 

Mavi Önlük İlkokulu Müdürlüğüne 
Okulumuz bahçesindeki salıncak çevresinde koruma alanı bulunmamaktadır. 

Bu durum okulumuzdaki küçük öğrenciler için tehlike oluşturmaktadır. Gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

Ömer TURGUT 
28.09.2021 

Adres: Mavi Önlük İlkokulu 3-A Sınıfı 
 3-A Sınıfı Öğrencisi 

Dilekçe kime yazılmıştır? 

Dilekçeyi kim yazmıştır? 

Dilekçenin konusu nedir? 

2- Okulumuzla ilgili dileğimizi, isteğimizi veya şikayetimizi belirten bir dilekçe yazalım. 

……………………………………........................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………..…………….…………. 

………………...……………………. 
……………..…………………………..………………..…………. 
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3- Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yazalım. 
 

4- Aşağıdaki dilek-istek kutusuna okulumuz ve sınıfımızla ilgili dilek ve isteklerimizi 
yazıp atmamız istenmiştir. Kutuya atmak için dilek ve isteklerimizin listesini yapalım. 

İstek ve ihtiyaçlarımızı belirtirken ………………..…..…... kurallarına uymalıyız. 

Sınıf başkanı veya okul temsilcisi seçimi ……….……..…….. yolla yapılmalıdır. 

Sınıftaki herkes fikrini …………………………..…….….... söyleyebilmelidir. 

İsteklerimizi okul idaresine bildirmek için ………….…………..……...  yazabiliriz. 

Arkadaşlarımızın …………………………..……….….….. saygılı olmalıyız. 

 fikirlerine nezaket özgürce dilekçe demokratik 

Dilek - İstek 
Kutusu 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 



 

   Okulumuzda su, elektrik, doğal gaz, kömür, sabun, temizlik malzemeleri, kağıt 
havlu gibi çeşitli kaynaklar kullanılır. Aynı zamanda masa, sıra, bilgisayar, tahta kalemi 
gibi araç, gereç ve eşyalar da kullanımımız içindir. Bu kaynakları kullanırken özenli ve 
tasarruflu olmalıyız. Bu kaynakların devlete verilen vergilerle karşılandığını bilmeliyiz. 
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1- Aşağıdaki doğru yanlış etkinliğini yapalım. 

 

1- Kaynaklar sınırsızdır. Dilediğimiz kadar kullanabiliriz. 

2- Okulu temiz tutmak sadece hizmetlinin görevi değildir.  

3- Kış mevsiminde pencereleri uzun süre açık tutmamalıyız. 

4- Sadece kendi açtığımız muslukları kapatmalıyız. 

5- Tahta kalemini gereksiz yere kullanabiliriz. 

6- Gereksiz yanan lambaları söndürmek öğretmenin işidir. 

7- Kaynakları tasarruflu kullanmayanları nazikçe uyarmalıyız. 

8- Lavabodaki sıvı sabunu boşuna akıtmamalıyız. 

9- Okul masamızın üzerine resim çizebiliriz. 

10- Kaynakları özensiz kullanmak ekonomiye zarar verir. 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 
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2- Aşağıdaki kaynakların tasarruflu kullanımı için neler yapılmalı, nelere 
dikkat edilmelidir? Kısaca yazalım. 

 

Su 

Elektrik 

Isı 



 

   İnsanların hem geçimini sağlamak, hem de toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için 
yaptıkları işe meslek denir. Meslek seçimi yaparken ilgi ve yeteneklerimiz ön planda 
olmalıdır. Ayrıca düşündüğümüz meslek için ne tür bir eğitim almamız gerektiğini araştırmalı, 
o mesleğin çalışma şartlarını öğrenmeliyiz. Her mesleğin değerli olduğunu unutmamalıyız. 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 20 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki öğrenciler ebeveynlerinin kıyafetlerini giymişlerdir. Bu bilgiye 
göre soruları cevaplayalım. 

 

Deren Berna 

Gökçe Suna 

Azra 

Efsun Fatma 

Rüya 

Zeliha Semine İnci Burak 

Tamer Hasan Oktay 

1- Rüya’nın annesi hangi mesleği yapmaktadır? 
 

2- Hasan’ın babasının yaptığı işi tanımlar mısın? 

 
3- Gökçe’nin annesinin yaptığı mesleğin zorlukları nelerdir? 

 

4- Suna’nın annesinin mesleğini yapmak için nasıl bir yetenek gerekir? 
 

5- Aşağıya yukarıdaki mesleklerden farklı altı meslek daha yazar mısın? 
 1-     2-     3- 

4-     5-     6-         
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
     Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
güçlü yönünden bahsetmemiştir? 
 
A) 

B) 

C) 

Ben çok hızlı koşarım. 
 

Ben güzel yazı yazarım. 
 

Ben kahverengi saçlıyım. 
 

A) 

B) 

C) 

Yukarıdaki çocukların güçlü yönü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

Güzel şarkı söylerler. 

 

Rol yapma yetenekleri gelişmiştir. 
 

Araştırmayı severler. 

     Aşağıdaki görsellerden hangisi bir 
yeteneği ifade etmez? 
 

A) B) C) 

    Güzel resim yapma yeteneği olan 
Tuna’ya karşı hangi arkadaşının 
tutumu yanlıştır? 
 

    Ahsen’in Tuna’yı yeteneğinden ötürü 
takdir etmesi. 

     Selim’in kıskanıp Tuna’nın resmini 
karalaması. 

     Hakan’ın Tuna ile birlikte resim 
yapmak istemesi. 

A) 

B) 

C) 

Güvenilir olmak. 
Yanlı davranmak. 

Merhametli olmak. 

Dürüst davranmamak. 

Yukarıdaki davranış şekillerinden kaç 
tanesi arkadaşlık ilişkilerimize zarar 
verir? 
 A) B) C) 2 3 4 

     Olumlu davranışlar toplumda ve 
arkadaşlarımız arasında kabul gör-
memizi sağlar. Buna göre hangisi olumlu 
bir davranıştır? 

 A) Arkadaşlarımıza yalan söylemek. 

B) Sorumluluklarımızı yerine getirmek. 

C) Arkadaşlarımıza saygısızca davranmak. 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Yukarıdaki özelliklerden kaç tanesi 
arkadaşımızda aradığımız olumlu 
özelliklerdir? 
 A) B) C) 

Dürüstlük  
Bencillik   
Hoşgörü   

Yanlı olmamak 
Haksızlık 
Sır tutamamak 

3 4 5

    ‘’Arkadaşlarımızın olumlu davra-
nışları bizi ………………… eder, olumsuz 
davranışları ise bizi ……………………’’ cümlesinde 
boşluklara sırasıyla hangi kelimeler 
gelmelidir? 
 
A) B) 

C) 

kızgın- şaşırtır mutlu - üzer 

mutsuz - sevindirir 

Kroki hangi anlama geliyor olabilir? 

A) 

B) 

C) 

Yandan bakmak  

Yüksekten bakmak  

Aşağıdan bakmak  

     Arkadaşlarımızın hangi davranışı 
bizim üzülmemize sebep olur? 
 
     Yolda karşılaşınca bize selam 
vermesi. 

     Oyunda başarılı olunca bizi tebrik 
etmesi. 
 
     Ayağımız kayıp düşünce bize yardım 
etmemesi. 
 

A) 

B) 

C) 

A) B) C) plan  harita  kroki 

Seda hafta sonu arkadaşı Aylin’in evine 
davetliydi. Fakat evi bilmiyordu. Aylin 
evlerinin yerini kabataslak çizerek 
arkadaşına verdi. Aylin’in ev adresini 
anlatmak için yaptığı bu ölçüsüz çizime 
ne denir?   

A) Dünya’nın B) Okulumuzun  

 
C) Sınıfımızın  

      Aşağıdakilerden hangisinin kro-
kisini çizemeyiz?  
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

Ezgi’nin söylediği cümlede boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmeli-
dir? 

 
A) B) 

C) 

Okul etkinliklerine katılmak  
…………………  geliştirir. 

kaygımızı  

yeteneklerimizi 

korkumuzu 

A) B) C) 

1. Vatan ve millet sevgisini öğreniriz.  

2. Sevgi, saygı ve doğruluğu öğreniriz. 

3. Okul bizi hayata hazırlamaz. 

Yukarıdakilerden hangisi ya da han-
gileri okulun bize katkılarındandır? 

 
Yalnız 3 1 ve 2 2 ve 3 

      Okul kütüphanemizin, belirli gün 
ve saatlerde okul çevresinde yaşayan 
kişiler için kullanıma açılması okulun ne 
tür katkısı ile alakalıdır? 

 
A) 

B) 

C) 

Bireysel katkı  

Toplumsal katkı  

Ailevi katkı   

      Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 

 
A) 

B) 

C) 

Üzüntüler paylaştıkça azalır.  

Mutluluklar paylaştıkça çoğalır.   

Üzüntüler paylaştıkça çoğalır. 

      Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
yardımlaşma ve dayanışmaya örnek bir 
davranışta bulunmamıştır? 
 
A) 

B) 

C) 

Sokak hayvanları için kapıya 
su koyarım. 
 

Hafta sonları hediyeler alır, 
huzurevine giderim.  
 
Her gün parkta arkadaşla-
rımla top oynarım. 
 

A) Damlaya damlaya göl olur. 

 
B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var. 

 
C) Ağaç yaşken eğilir. 

 

      Aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
yardımlaşma ve dayanışma ile alakalı-
dır? 

 



 

     Doruk: Tuvaletteki musluğu kim aç-
tıysa o kapatmalı. 
 

Alper: Hava kararmadan ışıkları açmam. 
 

Orçun: Ellerimi yıkayınca musluğu hemen 
kapatırım. 

Çocuklardan hangileri kaynakları özenli 
ve tasarruflu kullanmaya dikkat 
ediyor? 

A) Alper-Orçun  B) Doruk-Alper  

C) Orçun-Doruk 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

 
      Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarımızı 
okul ortamında …………….. şekilde ifade 
etmeliyiz.  

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
hangisi gelmelidir?  

A) B) C) Kızgın  Demokratik  Güvensiz  

      Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
okula ilişkin isteğini yanlış şekilde dile 
getirmektedir?  
 
A) 

B) 

C) 

Okulda bir oyun alanımız olmasını 
çok isterim. 

Sınıfımıza deney malzemesi 
almamız gerekiyor. 

Hemen bu okula bir spor salonu 
yapın. 

      Hangisi okulda yapılacak tasar-
ruflardan biri değildir? 

A) 

B) 

C) 

Hava aydınlık ise gereksiz yanan 
lambaları kapatmak. 

Tuvalette boşa akan musluğu kapat-
mak. 

Tuvalette bol bol peçete kullanmak. 

B) 

      Sedef sokaktaki hayvanları 
besliyor, onları sahiplenmek istiyor ve 
hayvanları çok seviyorsa hangi 
mesleği seçmesi uygun olur? 
 A) C) Doktor  Veteriner  Hemşire  

     Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğ-
rudur? 

A) Mesleklerin hepsi toplumun çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılar. 

 

B) Herkes anne-babasının mesleğinin 
aynısını yapmak zorundadır. 

C) Bizler anne babamız hangi mesleği 
istiyorsa onu seçmeliyiz. 
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25 

26 

27 

28 

29 

30 

 
      Satrançta Emir kadar başarılı 
olamıyorum. Oynadığımız oyunları bir türlü 
kazanamıyorum. 

Yukarıdaki sözleri dile getiren Ahmet 
bu becerisini geliştirmek için ne yap-
malıdır?  

A) 
B) 

C) 

Satranç oynamayı bırakmalıdır.  

Arkadaşı ile bir daha satranç 
oynamamalıdır. 

Satranç kursuna gitmelidir. 

     Arkadaşlarımızla iletişim kurarken 
aşağıdakilerden hangisine özellikle 
dikkat etmeliyiz?  

A) 
B) 

C) 

Nezaket kurallarına uymaya. 

Sadece arkadaşımızın duymak istediği 
sözleri söylemeye. 

İlgi alanımız dışında bir şeyden 
bahsediyorsa oradan uzaklaşmaya. 

Ezgi, öğretmen masasına en uzak sı-
rada oturduğuna göre kaç numaralı 
sıra Ezgi’nin sırasıdır?  

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

A) B) C) Üç Beş  Dokuz  

      Bir arkadaşımıza söz vermişsek 
sözümüzü tutmamız gerekir. Eğer sözümüzü 
tutmazsak arkadaşımızın …………………….. . 

Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden han-
gisi ile devam etmelidir?  

A) 

B) 

 C) 

sağlığına zarar veririz. 

güvenini kaybederiz. 

dostluğunu kazanmış oluruz. 

     Aşağıdakilerden hangisi okul olarak 
yaptığımız kültürel etkinliklerden birisi 
değildir?  

A) 

B) 

 C) 

Müze gezisi 

 
Spor müsabakaları 

 
Kurtuluş savaşı sergisi 

 
     Bir mesleğin bize uygun olup ol-
madığını belirlerken aşağıdakilerden 
hangisine dikkat etmemiz gerekir?  

A) 

B) 

 
C) 

Ne kadar yorucu olduğuna. 

Diğer insanların o mesleğe ne 
kadar değer verdiklerine. 

İlgi ve yeteneklerimize. 
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Neler öğreneceğiz 

Çocukluğumuz ile aile büyüklerimizin çocukluğunu karşılaştırmayı, 

Komşuluk ilişkilerinin önemini, 

Evimizin bulunduğu yerin krokisinin nasıl çizileceğini, 

Evde üzerimize düşen görev ve sorumlulukları, 

Evde kullanılan teknolojik aletlerin hayatımıza katkılarını, 

Evimizdeki kaynakları etkili ve verimli kullanmayı, 

Planlı olmanın kişisel yaşamımıza olan katkılarını, 

İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aile bütçemizi korumayı 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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1- Büyüklerimizin çocukluklarında kullanılan aşağıdaki eşyaların altlarına 
isimlerini yazalım. 

   Büyüklerimiz de bizim gibi çocukluk dönemi yaşamışlardır. Büyüklerimizin 
çocukluk dönemini onlara ait albümlerden veya onlarla geçmişleri hakkında 
röportaj yaparak öğrenebiliriz. 

2- Bir aile büyüğümüzle, çocukluğu ile ilgili röportaj yapalım. 

………..…………….…. …………………….……. ………………….……
 

………………………. 

………..…………….…. ……………………..…. ………………….……
 

………………………. 

………..…………….…. ……………………..…. ………………….……
 

………………………. 

   Öncelikle, aile büyüğümüze çocuklukları ile ilgili soracağımız soruları belirleyelim. 

Daha sonra aile büyüğümüzle röportaj zamanı ayarlayıp bu soruları kendisine 

yöneltelim. Aldığımız yanıtları not edelim. Not etmek için kayıt cihazı kullanabiliriz. Son 

olarak röportajımızı temiz bir kağıda geçirelim. 
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3- İfadeleri doğru ve yanlış olarak sınıflandıralım. 

4- Büyüklerimizin çocukluklarında oynadıkları oyunların isimlerini yazalım. 

 

1- Dedem tabletle oyun oynamaya bayılırmış. 

2- Anneannem toprak fırında ekmek pişirirmiş.  

3- Dedemin çocukluğunda evler genellikle tek katlıymış. 

4- Saklambaç oyunu çok eskiden de varmış. 

5- Babası nineme güzel bir cep telefonu almış. 

6- Aile albümleri bize geçmiş hakkında bilgi verebilir. 

7- Dedemin çocukluğu radyo dinleyerek geçmiş. 

8- Kütüphaneden aile geçmişimiz hakkında bilgi ediniriz. 

9- Eskiden elektrik kesintileri sık yaşanırmış. 

10- Büyüklerimiz çocukluklarında hiç oyun oynamazmış. 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 
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1- Atasözlerinin anlamlarını araştırıp altlarına yazalım.  

   Aynı veya yakın binalarda oturan kişilere komşu denir. Komşularımız hayatımızı 
paylaştığımız insanlardır. Onlara karşı saygılı olmalı, rahatsız etmemeli, hal hatırlarını 
sormalı, gerektiğinde yardımcı olmalıyız. Komşuluk dayanışma demektir. 

 

Komşuda pişer, bize de düşer. 

Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. 

Ev alma, komşu al. 
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2- Kırmızı apartmanın penceresine doğru, mavi apartmanın penceresine 
yanlış komşuluk davranışlarının numarasını yazalım. 

 

1- Ali, komşusu Selma teyzenin poşetlerini evine taşımasına yardım etti. 

2- Fulya gün içerisinde birçok kez gürültülü şekilde müzik dinler. 

3- Mehtap hanım masa örtüsünü balkondan aşağı çırptı. 

4- Hasta olan komşumuz Hülya hanıma yemek götürdüm. 

5- Babam, Metin amcanın arabasını onarmasına yardımcı oldu. 

6- Aybars asansörde karşılaştığı komşusuna selam vermedi. 

7- Şekerimizin bittiğini fark edince komşumuzdan ödünç aldık. 

8- Tatile giden komşumuzun çiçeklerini üç günde bir suluyorum. 

9- Kardeşimle apartmanımızdaki evimizde futbol oynamak çok keyifli. 

10- Mustafa dedenin bayramını kutlamak için üst kata çıktık.  

11- Harun karşı komşumuzun çocuğu ile kavga etmiş. 

12- Yeni taşındığımız apartmanda kimse hoş geldin demeye gelmedi. 

 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 31 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki mahalle krokisini inceleyelim. Soruları cevaplayalım. 

   Evimizin adresi aklımıza gelmiyorsa bunu yakınlarında bulunan okul, cami, park 
gibi bilindik binalar yardımı ile anlatabiliriz. Bu sebeple yaşadığımız yeri, bu yerde 
nerelerin bulunduğunu bilmemiz ve yaşadığımız yeri tanımamız gerekir. 

 

CIVILTI MAHALLESİ KROKİSİ 

5 

2 

FATİH CADDESİ 

Yu
nu

s 
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3 

Kafe 
Kuzey 

Güney 

Batı Doğu 

4 

Metin 

Suna 

Tarık 

Mine 

Ela 

1 

NOT: Çocukların ismi yaşadıkları evlerin çatılarında yazmaktadır. 
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2- Soruları krokiye göre cevaplayalım. 
 

1- Park hangi cadde ve hangi sokaktadır? 

 

4- Okulun doğusunda ne vardır?        

 

2- Suna okula gitmek için hangi sokaklardan geçmelidir? 

 

3- Mine arkadaşı Ela ile kafeye gidecektir. Acaba Mine arkadaşı ile kafeye 

gitmek için hangi cadde ve sokaklardan geçmelidir? 

 

6- Tarık’ın ev adresini mahalle, cadde, sokak ve kapı numarasına dikkat 

ederek yazar mısın? 

 

5- Ela pencereden güneye bakarsa neyi görür? 

 

7- Diğer çocukların adresini de defterine yazman, pekiştirmen için iyi olabilir. 

 3- Kendi ev adresini ezberleyip aşağıdaki boşluğa yazar mısın? 
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1- Aşağıdaki aile bireyleri sorumluluklarını yapmazsa evde ne gibi problemler 
yaşanabilir? Yanlarına yazalım. 

   Aile içerisinde her bireyin üzerine düşen görev ve sorumluluklar vardır. 
Çocuklar da odasını toplamak, ödevlerini yapmak gibi sorumluluklarını yerine 
getirmelidir. Ayrıca sofra kurmaya yardımcı olmak, çiçekleri sulamak gibi küçük işlerde 
büyüklerine yardımcı olup anne babanın yüklerini hafifletebilirler. 

 

2- Kendi evinizde gerçekleştirdiğin görev ve sorumluluklarını yazar mısın? 
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3- Aile içerisinde ideal bir görev dağılımı yapar mısın? Görev dağılımını 
kaktüs ailesine numaralandırmalısın. 

 

   

1- Evdeki tamirat işlerini yapmak. 2- Oyuncakları toplamak. 

10- Ev temizliği yapmak. 9- Faturaları ödemek. 11- Perdeleri asmak. 

15- Ders çalışmak. 16- Badana yapmak. 17- Çiçekleri sulamak. 

3- Yemek yapmak. 4- Ailenin geçimini sağlamak. 5- Dikiş dikmek. 

Not: Numaralandırma, etkinliği yapan kişilere göre farklılık 

gösterebilir. Aynı görev aile içerisindeki birden fazla kişiye verilebilir. 

12- Okul çantasını hazırlamak. 13- Bebeğe bakmak. 14- Çöpleri atmak. 

6- Sofra hazırlamaya yardım etmek. 7- Ütü yapmak. 8- Alışveriş yapmak. 
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1- Anlatılan elektronik aletlerin isimlerini bulalım.  

   Teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanırlar. Evimizde 
birçok teknolojik alet kullanırız. Aynı zamanda teknolojik aletlerden faydalanırken 
ortaya çıkabilecek tehlikeli durumları bilmeli, ona göre önlemimizi almalıyız. 

 

Birbirinden uzak yerdeki kimselerin 

konuşmalarını sağlayan elektronik 

alet. 

Zaman ayarı yapılarak belirli bir 

ısıda yiyecek pişirmeye yarayan 

elektronik alet. 

Işık vererek evimizdeki odalarımızın 

aydınlanması sağlayan araç. 

Kapalı bir alanı mevsime göre 

ısıtmaya veya soğutmaya yarayan 

elektronik alet. 

Kumaş veya bez türü giyim ve ev 

eşyalarının kırışıklıklarını gidermek 

için kullanılan alet. 

Yiyecekleri soğutarak uzun süre 

bozulmadan kalmalarını sağlamak 

için kullanılan alet. 

Doğal gaz kullanımını ve sıcak su 

ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmiş 

ısıtma cihazı. 

Bir veya birden çok gıda maddesini 

birbirine karıştırmak için kullanılan 

elektrikli çırpıcı, karıştırıcı. 
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2- Teknolojik aletlerin ismini, kullanım amacını ve hayatımıza katkısını yazalım. 
 

Elektrik süpürgesi temizlik amacı ile kullanılır. Evimizin yüzeyinde 
biriken tozları içerisine çekerek evimizi temizlemeye yarar. 

3- Kullanım amacına uygun üçer adet elektronik alet yazalım. 

Temizlik İletişim Beslenme 
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1- Soruları tabloya göre cevaplayalım.  

   Hayatımızı devam ettirebilmemiz için su, elektrik, besin, kıyafet gibi çeşitli 
kaynaklara ihtiyaç duyarız. Bu kaynakları belirli bir ücret ödeyerek karşılarız ve kaynaklar 
doğada sınırsız değillerdir. Bu sebeple hem aile bütçemiz, hem ülkemiz, hem de yaşadığımız 
gezegen için tasarruflu olmayı bilmemiz gerekir. 

 

Aşağıda 4 öğrenci ailesinin bir aylık fatura tüketimi verilmiştir. 

Kimin ailesi kaynak kullanımında tasarruf etmemiştir? 

En çok su tüketen aile kimin ailesidir? 

Selin’in ailesi için tasarruf konulu bir atasözü bulup yazar mısın? 

En tasarruflu aile kimin ailesidir? 

Elektrik 

Su 

Doğalgaz 

Kaynaklar 

 Selin        Murat         Furkan         Hande 
Öğrenciler 

55₺ 25₺ 30₺ 50₺ 

220₺ 140₺ 120₺ 180₺ 

290₺ 300₺ 350₺ 490₺ 

2- Aşağıdaki kaynakları kullanırken nasıl tasarruf edebiliriz? 
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1- Hafta içi planı yaparken öncelik vermemiz gerekenleri mavi renge, önceliği 
düşük olanları sarı renge boyayalım. 

   Plan yapmak, zamanı daha verimli şekilde değerlendirmemiz için gereklidir. Planlı 
insanların yaptıkları işlerde kolay kolay aksaklık yaşanmaz ve planlı kişiler hayatta başarılı 
olurlar. Plan yaparken işlerimizi öncelik ve önem sırasına koymayı unutmamalıyız. 

 

Kitap okumak. 

Sinemaya gitmek. 

Ailemiz ile vakit 
geçirmek. 

Bisiklete binmek. 

Beslenmek. 

Ders konularını 
tekrar etmek. 

Odamızı toplamak. 

Yoldan geçen 
arabaları saymak. 

Kuzen ile telefonda 
sohbet etmek. 

Uyumak. 

Oyun oynamak. 

Dizi izlemek. 

2- 24 saatlik günlük plan çarkını, sağ tarafta yer alan günlük etkinliklere ayırdığımız 
vakte göre boyayalım. 

Dinlenme vakti. Uyku vakti. 

Yemek vakti. 

Okul vakti. 

Oyun vakti. 

Evde ders çalışma vakti. 

Diğer uğraşlar. 

3- Plansız bir yaşamda başımıza neler gelebilir? 

Uyku vaktini ayarlayamayıp okula geç kalabiliriz. 
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1- Görsellerin altına “istek” veya “ihtiyaç” yazalım.  

   Yaşamımızı sürdürebilmek için gerek duyduğumuz şeyler ihtiyaçlarımızı 
oluşturur. İhtiyaçlarımızı gideremediğimizde çeşitli problemlerle karşılaşabiliriz. 
İsteklerimiz ise daha çok arzularımızı oluşturur.  Örneğin, ayakkabı ihtiyaçtır ama üçüncü 
bir ayakkabı ihtiyaçtan çok isteğimiz olmuş olur. Aile bütçemizin etkilenmemesi için 
önceliğimiz ihtiyaçlarımızı karşılamak olmalıdır. 

 

İstek 

2- Kendinizin ve aile bireylerinizden birisinin istek ve ihtiyaçlarını yazınız.  

KENDİM 
İsteklerim İhtiyaçlarım 

………………………... 

İsteklerim İhtiyaçlarım 
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3- Ailece oturup alışveriş listesi yaptınız. Fakat babanız bu ay, bozulan 
kombi yerine yenisini aldığı için aile bütçesini dikkatli kullanmamız gerektiğini 
söyledi. Bu listeden neleri çıkarmamız gerektiğini bulup üzerini çizelim mi? 

 

Bebek bezi 

Çorap 

Dondurma 

Deterjan 

Müzik çalar 

Oyuncak 

Kışlık bot 

Sabun 

Meyve ve sebze 

Defter 

Yumurta 

Çikolata 

Kıyma Sıvı yağ Saç tokası 

Kaykay Gitar 

Kolye 

Makas Makarna 
 

Playstation-5 
 

4- Boşluklara gelmesi gereken kelimeleri yazalım. 

Harçlığımızın bir kısmını ……………………..……….… atarak biriktirebiliriz. 

İstek ve ihtiyaçlarımızı belirlerken …………….…. bütçemizi düşünmeliyiz. 

Alışverişte ihtiyaçlarımızı ……….…………..…… sırasına koymak gerekir. 

Paramızı harcarken ………….……………....……… olmayı bilmeliyiz. 

İhtiyaçlarımızı gideremezsek çeşitli …………………...…….……… yaşarız. 

problemler aile tutumlu kumbaraya önem 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

A) 

B) 
C) 

Merhaba arkadaşlar. Ben Sefa. 
Öğretmenim bana aile 
büyüklerimin geçmişini araştırma 
ödevi verdi. 

Sefa bu ödevini yapmak için hangi-
sinden faydalanamaz? 

Aile büyüklerine sorabilir. 

Eski aile fotoğraflarını inceleyebilir. 

Eski dönem filmleri izleyebilir. 

A) B) C) 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangi-
leri dedemizin çocukluğunda kullandığı 
bir eşya olamaz? 

Yalnız 3 1 ve 2 2 ve 3  

1 2 3 

    Komşuluk ile ilgili aşağıdaki 
atasözlerinden hangisi ‘’Komşuların 
her zaman birbirine ihtiyacı vardır’’ 
anlamı taşımaktadır? 

A) 

B) 

C) 

Ev alma komşu al. 

Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

Komşuda pişer bize de düşer. 

Hangi renk şekil komşularımıza karşı 
hak ve görevlerimizden biri değildir? 

A) B) C) Sarı  Yeşil   Pembe  

Hoşgörü  Bencillik   Duyarlılık   

     Bir yerin ölçüsüz olarak 
çizilen ……………… görüntüsüne kroki 
denir. Cümlesinde boş bırakılan yere 

hangisi gelmelidir? 

A) B) 

C) 

Kartal bakışı Serçe bakışı  

Kuş bakışı 
 

1. Mahalle adı           4. Evimizin rengi 

2.Sokak adı              5. Cadde adı 

3.Komşu adı              6. Kapı numarası  

Yukarıda verilenlerden hangileri ev 
adresimizde bulunması gereken bilgi-
lerdendir? 

A) B) 

C) 

1-2-4-5 1-2-5-6 

2-3-5-6 



G 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

    Toplumu oluşturan en küçük yapı 
birimi nedir? 

 
A) B) 

C) 

Aile  Akraba 

Arkadaş   

    Aşağıdaki çocuklardan hangisinin 
söylediği yanlıştır? 

 

A) 

B) 

C) 

Aile içinde görev ve 
sorumluluklar sadece anne ve 
babaya aittir. 

Ailede iş bölümü yapılırken 
adil davranmak gerekir. 

Evde her bireyin kendine ait 
sorumluluğu olmalıdır. 

     Aşağıdakilerden hangisi iletişimde 
kullandığımız teknolojik aletlerden biri 
değildir? 

 
A) B) 

C) 

      Hangisi 3. sınıf öğrencisi olan 
Leyla’nın ev içi görev ve sorumluluk-
larından biri olamaz? 

 A) 

B) 

C) 

Çöpleri kapının önündeki çöp 
kovasına götürmek. 

Bozulan saç kurutma makinesini tamir 
etmek. 

Bulaşık makinesine kirli tabakları 

koyarken annesine yardım etmek. 

A) B) 

C) 

Bulaşık makinesi Fırın  

Çamaşır makinesi 

     Aşağıdaki elektrikli aletlerden 
hangisi hem su hem elektrik kaynağı 
ile çalışmaz? 

 

     Evimizde kullandığımız aşağıdaki 
eşyalardan hangisi beslenme ihtiyacı-
mıza yönelik elektrikli bir eşyadır? 

 

A) B) 

C) 

 



G 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

Yukarıdaki cümlede noktalı yere 
gelecek en uygun ifade hangisidir? 
 

A) B) 

C) 

Evimizde kullandığımız elektrik, 

su, doğalgaz gibi kaynakları 

tüketirken …………… olmalıyız. 

 

tasarruflu  

kararlı 

meraklı 

     Aşağıdaki çocuklardan hangisinin 
suyu tasarruflu kullandığı söylenemez? 

 
A) 

B) 

C) 

 Sinem’in dişlerini fırçalarken suyu açık 

bırakmaması. 

Demet’in banyoda çok uzun süre 
kalması. 

Nermin’in okul lavabosunda açık olan 
muslukları kapatması. 

       Gün içerisinde yapacağımız   
       işleri ……………………………… 
 

A) unutmamalıyız  B) planlamalıyız  

C) boşvermeliyiz 

Yukarıdaki cümleyi hangisi ile ta-
mamlarsak zamanı tasarruflu kullanma 
anlamı çıkmış olur? 

 

      Aşağıdaki cümlelerden hangisi 
planlı olmanın faydalarından biri 
değildir? 

 
A) 

B) 

C) 

Düzenli ve mutlu oluruz.  

Çalışmalarımız daha verimli olur.   

Sağlığımız bozulur. 

     Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
yanlış davranmaktadır? 
 
A) 

B) 

C) 

İsteklerimin karşılanması için 
ısrar ederim. 

Paramı harcarken istekle-
rime öncelik vermem. 
 
Harçlıklarımı kumbaramda 
biriktiririm. 
 

     Aşağıdakilerden hangisini yaparak 
aile bütçemize katkı sağlamış oluruz? 

A) Kalitesiz olsa da ucuz şeyler alarak. 
 

B) Alışveriş yapmadan önce liste 
yaparak. 
 

C)  İhtiyaçlarımıza öncelik vermeyerek. 



G 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

Aşağıdakilerden hangisi Ali dedenin 
geçmişteki oyuncaklarından olamaz? 
 

Eskiden kendi oyuncaklarımızı 

kendimiz yapardık. Bir keresinde 

tahtadan araba yapmıştım. Bü-

tün yaz o araba ile oynamıştım. 

A) B) C) 

K 

G 

B D 

Sefa’nın 
Evi 

Eczane 

Okul 

Cami 

Market 

Terzi 

Sefa önce terziye uğrayıp kıyafetine 
düğme diktirecektir. Daha sonra ba-
baannesinin ilacını alacaktır. Sefa sıra-
sıyla hangi yönlere gitmelidir? 
 

A) Doğu-Güney  B) Batı-Doğu  

C) Kuzey-Doğu 

Günlük planlamamızı yaparken 

işleri ………….. sırasına koymalıyız. 

 
Mert’in cümlesinde boş bıraktığı yeri 
aşağıdakilerden hangisi ile tamamla-
mamız uygun olur? 
 A) B) C) Keyif Önem Kolaylık 

     Aşağıdakilerden hangisi 3. sınıfa 
giden bir öğrencinin evdeki sorumlu-
luklarından birisi olabilir? 
 A) 

B) 

C) 

Çıkardığı kıyafetlerini katlayıp 
dolabına yerleştirmek. 

Bozulan elektrik prizinin tamiratını 
yapmak. 

Babasının akşam yemeğinde yemek 
için aldığı karpuzu kesip servis etmek. 

     Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir 
öğrencinin cep telefonunu kullanım 
amaçlarından birisi olabilir? 
 A) 
B) 

 C) 

Sosyal medyada gezinmek. 

Oyun oynamak. 

İletişim kurmak ve eğitim. 

Yukarıdaki tablodan istekleri çıkarıp 
ihtiyaçları bırakırsak nasıl bir şekil 
ortaya çıkar? 
   

  

 

  

  

 

  

  

 

A) B) C) 
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Neler öğreneceğiz 

Kişisel bakımı ve kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmayı, 

Yiyecek ve içecek satın alırken nasıl bilinçli tüketici olacağımızı, 

Sağlığımızı korumak için mevsimine uygun yiyeceklerle beslenmeyi, 

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığımız için çok önemli olduğunu, 

Ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyenin önemini 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 46 MaviÖnlükYayınları 

1- Kişisel bakım araçlarının ismini ve işlevini yazalım. 

   Sağlıklı, temiz ve bakımlı bir insan olarak yaşamak için kişisel bakımımıza dikkat 
etmeliyiz. Vücudumuzu ve kıyafetlerimizi temiz tutmak, dişlerimizi fırçalamak, tırnakları-
mızı kesmek, saçımızı taramak kişisel bakımımızın başında gelir. Kendi başımıza yapa-
madığımız kişisel bakımlarımızda büyüklerimizden yardım alabiliriz. Bakımımızı yaparken 
kaynakları verimli kullanmalı, kişisel bakım araçlarımızı kimseyle paylaşmamalıyız. 
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2- Aşağıdaki bilgilere göre doğru yanlış kutusunu boyayalım. 
 

1- Fazla diş macunu kullanırsak dişlerimiz daha temiz olur. 

2- Haftada 2 kez banyo yapmak sağlığımızı korur. 

3- Her sabah uyandığımızda elimizi yüzümüzü yıkamalıyız. 

4- Bulduğumuz her kişisel bakım aracını kullanabiliriz. 

5- Banyo yaparken gereğinden fazla su kullanmamalıyız. 

6- Temiz kıyafetler giyinmenin kişisel bakımla ilgisi yoktur. 

7- Uzayan tırnaklarımızı mutlaka kesmeliyiz. 

8- Bakımımızı yaparken büyüklerimizden yardım alabiliriz. 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

3- Yapmamız gereken günlük ve haftalık kişisel bakımlarımızı aşağıya listeleyelim. 
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1- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. 

   Bilinçli tüketici olmak için alışveriş öncesinde ve alışveriş esnasında dikkat 
etmemiz gereken şeyleri bilmemiz gerekir. Bilinçli tüketici ihtiyaç listesini iyi belirlemeli, 
alacağı ürünün TSE damgasına, son kullanma tarihine, ambalajının sağlamlığına bakmalı, 
bütçesine uygun olan kaliteli ürünü tercih etmelidir. Alışveriş sonrası fatura istemeli ve 
garantili ürünlerin garanti belgesini almalıdır. 

 

1- Aldığımız gıda maddelerinin .……………..………… olmasına dikkat etmeliyiz. 

2- Tüketici ……………………………… heyeti tüketicilerin haklarını korur. 

3- Aldığımız ürün kusurlu çıktığında onu ……….…..………… etmeliyiz. 

4- Alacağımız ürünün son ..………….…………...… tarihine bakmalıyız. 

5- Aldığımız ürünün fişini veya …………….……..….. mutlaka almalıyız. 

6- Alışverişe çıkmadan önce …………..………….…….. listesi yapmalıyız. 

7- …………….……….…. tarihi bir ürünün ne zaman üretildiğini gösterir. 

8- Alacağımız ürünlerin daha …………….……. ve ucuz olanını seçmeliyiz. 

9- Elektronik ürünlerin …………….……. belgesi olup olmadığını kontrol etmeliyiz. 

10- Taze ve …………….……. yırtılmamış gıda ürünlerini tercih etmeliyiz. 
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2- Aşağıdaki ürünleri alırken nelerine dikkat etmeliyiz? 

3- Aşağıdaki logoların ne anlama geldiğini araştırıp yazalım. 
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1- Meyve ve sebzelerin isimlerini uygun bölüme yazalım. 

   Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Bu 
sebeple hangi meyve sebzenin hangi mevsimde yenilmesi gerektiğini bilmeliyiz. Ayrıca 
mevsiminde alınan meyve sebzeler hem daha lezzetli olur hem de ekonomiktir. 

 

Yaz Meyve Sebzeleri Kış Meyve Sebzeleri 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 51 MaviÖnlükYayınları 

2- En sevdiğimiz meyve ve sebzeyi düşünelim. Neden sevdiğimizin sebebini 
ve hangi mevsimde yetiştiğini yazalım. 

 
M

E
Y
V

E
 

S
E

B
Z

E
 

3- Aşağıdaki bilgilere göre doğru yanlış kutusunu boyayalım. 

1- Tüm meyve ve sebzeler her mevsim yetişir. 

2- Sebze ve meyveler mevsiminde daha ucuz olur. 

3- Ayva ve nar kış mevsiminde yetişen meyvelerdir. 

4- Kış meyve ve sebzelerinde bolca C vitamini bulunur. 

5- Domates kış mevsiminde daha lezzetli olur. 

6- Mevsim başında yetişen sebze meyvelere turfanda denir. 

7- Sebzeleri daha az, meyveleri daha çok tüketmeliyiz. 

8- Mevsiminde yenilen sebzelerin besin değeri yüksektir. 

 

 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 
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1- Sağlıklı besinlerin dairesini boyayıp, harflerini aşağıdaki tabaklara 
sırasıyla yerleştirelim. 

   Sağlıklı bir yaşam sürmek için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli 
olarak yemek yeterli ve dengeli beslenmeyi oluşturur. Dengeli beslenen insanlar 
hastalıklara karşı dirençli olurlar. Sürekli aynı gıdaları yememeli, her besinden yeterli 
miktarda tüketmeli, sağlıksız gıdalardan uzak durmalıyız. 
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2- Aşağıdaki davranışların neden yanlış olduğunu yazalım. 
 

çö
ly

ak
 

o
b

ez
it

e 

3- Aşağıdaki hastalıkları araştırıp kısaca anlatalım. 

Her gün kahvaltıda düzenli olarak patates kızartması yerim. 

Günde bir kez yemek yerim ama karnımı tıka basa doldururum. 

Kantinden aldığım bisküvi ve çikolata beni gün boyu tok tutuyor. 
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1- Aşağıdaki ifadeler doğruysa baloncuğuna “D”, yanlışsa “Y” yazalım. 

   Hem kendi sağlığımızı, hem başkalarının sağlığını korumak için ortak kullanım 

alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uymamız gerekir. Bu alanların başında okullar 

gelir. Okullarda tüm öğrenciler bu alanları paylaşırlar. Bu sebeple bu alanları nasıl 

bulmak istiyorsak öyle bırakmamız gerekir. 

 

Çevremizi sadece kendi sağlığımız için temiz tutmalıyız. 

Tuvaletten çıktıktan sonra ellerimizi bol sabunla yıkamalıyız. 

Piknik bittikten sonra geride kalan çöplerimizi toplamalıyız. 

Tuvaleti kullandıktan sonra sifonu çekmeliyiz. 

Çevreyi kirletmek sadece insanlara zarar verir. 

Okul bahçesini temiz tutmak her öğrencinin sorumluluğudur. 

Aracın camından dışarıya çöp atmakta sorun yoktur. 

Okul tuvaletleri ortak kullanım alanıdır. 

Çevrede biriken çöpler bir süre sonra kötü koku yayarlar. 

Hapşırırken ağzımızı kapatmamıza gerek yoktur. 

Toplu taşıma araçlarında yiyecek yemek doğru bir karardır. 
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2- Aşağıdaki davranışların neden yanlış olduğunu yazalım. 
 

3- Okulumuzda uymamız gereken 4 tane temizlik kuralı yazalım. 

       Yakup hapşırırken elleri ile ağzını kapattı. Sonra ellerini temizlemeden 

arkadaşının yere düşen kalemini aldı ve arkadaşına uzattı. 

       Efsun hanım, parkta çikolata yiyen çocuğunun ellerini ıslak mendille 

sildikten sonra mendili kaydırağın altına bıraktı. 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 56 MaviÖnlükYayınları 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

 
     Taner aşağıdaki resimlerin hangi-
sinde kişisel bakımı ile ilgili bir şey 
yapmıyor? 
 
A) B) C) 

     Hangisi kişisel bakımımızı yaparken 
dikkat etmemiz gerekenlerdendir? 

 A) 

B) 

C) 

Dişimizi fırçalarken diş fırçasının 
üzerine çok macun koymalıyız. 

Elimizi yüzümüzü yıkarken suyu 
açık bırakmamalıyız. 

Banyoda işimiz bitince bizden sonra 
girecekler için lambaları açık 
bırakabiliriz. 

Su   

Şampuan   

Kulaklık   

Tırnak makası 

Ayakkabı   

Tarak  
Yukarıdakilerden kaç tanesini kişisel 
bakımımızda kullanırız? 
 A) B) C) 5 4 6

     Aşağıdakilerden hangisini satın 
alırken üretim ve son kullanma tarihine 
bakmayız? 
 
A) B) C) 

4 

     Hangisi bilinçli tüketicinin ürün 
alırken dikkat etmesi gerekenlerdendir? 
 
A) Kaliteli ve pahalı olması 

B) Hesaplı ve taze olması 

C) Ucuz ve sağlıksız olması 

      Aşağıdaki ürünlerden hangisi soğuk 
yerlerde ya da dolapta saklanmalıdır? 
 

A) B) 

C) 

Sıvı yağ Soğan  

Peynir  

7 

A) B) C) 

      Aşağıdakilerden hangisi bir yaz 
meyvesi değildir? 
 

     Ocak ayında annesi ile pazara giden 
Figen aşağıdaki sebze meyve grupla-
rından hangisi ile karşılaşır? 
 

A) 

B) 

C) 

Patlıcan-fasulye-karpuz 

Lahana-pırasa-nar 

 Ispanak-domates-çilek 
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9 

10 

11 

12 

13 

15 

 

14 

      Meyve ve sebzeleri mevsiminde 
tüketmenin en önemli nedeni nedir? 

A) 

B) 

C) 

Daha ekonomik olması 

Doğal üretildiği için daha sağlıklı 
olması 

Her yerde kolaylıkla bulunması 

     Hangisi dengeli beslenmenin doğru 
tanımı olabilir? 

 A) 

B) 

C) 

Mevsiminde yetişen veya yetişmeyen 
her türlü besini tüketmektir. 

Vücudumuzun ihtiyacı olan her 
besinden yeterli miktarda ve uygun 
zamanda tüketmektir. 

Büyüme ve gelişme için tek tip 
besinlerle beslenmektir. 

Hava alanı  Ortak alan  

 Oyun alanı  

      Evimizin dışında diğer insanlarla birlikte 
kullandığımız alanlara………………. denir. 

A) B) 

C) 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
 

      Gelişim çağında sürekli abur cubur 
tüketerek sağlıksız beslenen bir çocuk 
ilerde hangi hastalığa yakalanabilir? 
 
A) B) C) Obezite  Migren   Nezle  

     Aşağıdakilerden hangisi kemik 
gelişimimiz için en önemli besindir? 
 
A) B) C) 

      Aşağıdakilerden hangisi ortak kul-
lanım alanlarında uymamız gereken te-
mizlik ve hijyen kurallarından değildir? 
 A) 

B) 

C) 

Sınıfımızdaki masa, sıra, duvar gibi 
alanlara ismimizi yazmak.  

Çöpleri çöp kutusuna atmak. 

Tuvaleti kullandıktan sonra temiz 
bırakmak. 

C) 

      Parktan eve dönen Uğur’un ilk 
önce hangisini yapması temizlik ve 
hijyen kurallarına uyduğunu gösterir? 
 
A) 

B) 

Hemen mutfağa gidip yemek yemelidir. 

Odası dağınıksa odasını toplamalıdır. 

 Doğruca banyoya gidip ellerini ve 
yüzünü yıkamalıdır. 
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16 

17 

18 

19 

21 

 

20 

      Kişisel bakımımıza niçin dikkat 
etmeliyiz? 

A) 

B) 

 C) 

Tasarruf etmek için. 

Temiz ve sağlıklı olmak için. 

Annemizin kızmaması için. 

 Bilinçli tüketici aldığı gıda maddesinin 
son kullanma tarihine dikkat eder. 

 Bilinçli tüketici bir ürün alırken kalite-
sine değil fiyatına bakar. 

 Bilinçli bir tüketici vakit kaybetmeden 
eskisini bırakıp yeni çıkan ürünleri alır. 

 

      İfade doğru ise mutlu yüz, ifade yanlış 
ise üzgün yüz çizilecektir. 

 
 
 

 

Buna göre kutucukların son durumu 
nasıl olur? 

 
 
 

 

 
 
 

 

A) B) C) 

      Mevsiminin dışında yetişen sebze 
ve meyveler nerede yetiştirilir? 

A) 

B) 

 C) 

Tarlada yetiştirilir. 

Bahçede yetiştirilir. 

Serada yetiştirilir. 

      Aşağıdaki besinlerden hangilerinin 
özellikle çocukluk döneminde kemikle-
rimizin güçlenmesinde, büyüme ve 
gelişmemizdeki yeri diğerlerinden 
daha fazladır? 

A) 

B) 

 C) 

Sebze ve meyveler. 

Et, balık, yumurta, süt ve süt ürünleri. 
 
Tahıl ve tahıldan yapılan yiyecekler. 

Deren yukarıdaki sınıf panosuna kışın 
yetişen sebze ve meyveleri asacaktır. 
Bu durumda aşağıdaki görsellerden 
hangisini asması uygun olmaz? 

A) B) C) 

      Türk Standartları Enstitüsü tara-
fından verilen, malların tespit ve kont-
rolünün yapıldığını gösteren damga 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) B) C) 
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Neler öğreneceğiz 

Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını, 

Trafik kurallarını ve bu kurallara uymanın gerekliliğini, 

Yakın çevremizde meydana gelebilecek kazaları önlemek için almamız gereken 

tedbirleri, 

Acil bir durumda ne yapıp kimden yardım isteyeceğimizi, 

Güvenliğini tehdit eden bir kişiyle karşılaştığında nasıl davranman ve kimlerden 

yardım istemen gerektiğini, 

Günlük yaşamda karşılaşılacak durumlardaki güvenlik kurallarını 

 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 60 MaviÖnlükYayınları 

1- Trafik işaretleri ve anlamlarını doğru şekilde numaralandırabilir misin? 

   Ulaşım yollarının yayalar ve taşıtlar tarafından kullanılmasına trafik denir. 
Trafiğin düzenini sağlamak ve kazaları engellemek için trafik işaret ve levhaları 
kullanılır. Her yaya ve sürücü kendisini ilgilendiren trafik işaret ve levhalarının anlamını 
bilmeli ve trafik kurallarına mutlaka uymalıdır. 

 

1- Üst Geçit 

2- Bisiklet giremez 

3- Yaya geçidi 

4- Hastane 

5- Kaygan yol 

6- Lokanta 

 

7- Mecburi yaya yolu 

8- Bisiklet park yeri 

9- Okul geçidi 

10- Yolda çalışma var 

11- Kontrolsüz demir yolu 

12- Işıklı işaret cihazı 

 

13- Vahşi hayvan geçebilir 

14- Park yapılmaz 

15- Dikkat 

16- Park yeri 

17- Yandan rüzgar 

18- Alt geçit 

2 

2- Trafik işaret ve levhaları olmasaydı ne gibi problemler yaşanabilirdi? 
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1- Uymamız gereken başlıca trafik kuralları aşağıdaki gibidir. Bu kuralları 
ezberleyip defterimize yazalım mı? 

   Trafik kuralları yaya, sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlamak için koyulmuş 
kurallardır. Her birey kendisinin ve başkalarının güvenliği için bu kurallara uymalı ve 
trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmelidir. 

 

Park etmiş iki aracın arasından karşıya geçmemeliyiz. 

Emniyet kemerini mutlaka takmalıyız. 

Yaya geçitlerini, üst ve alt geçitleri kullanmalıyız. 

Yaya ve sürücü için olan trafik ışıklarına mutlaka uymalıyız. 

Ne sebeple olursa olsun yola aniden çıkmamalıyız. 

Kaldırımın yola uzak tarafından yürümeliyiz. 

Araç durmadan asla araçtan inmeye çalışmamalıyız. 

Bisiklet, kaykay gibi araçları güvenli şekilde kullanmalıyız. 

Trafik kurallarına uymayan büyüklerimizi ısrarla uyarmalıyız. 

2- Çevrene baktığında en fazla uyulmadığını düşündüğün 3 trafik kuralını 
yazar mısın? 
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3- Cümlelerde eksik bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayalım. 
 

4- Aşağıdaki trafik güvenliğine uygun olmayan durumları yanlarına açıklayalım. 

1- Karşıya geçmek için ……………...……. ışığın yanmasını beklemeliyiz. 

2- Üst ………….……..……… karşıya geçmek için güvenlidir. 

3- Yolculuk esnasında …………………..……...………..……… takmalıyız. 

4- Duran taşıtların önünden ve arkasından ………………..……………. 

5- İnip binmek için araçların …………………………..… beklemeliyiz. 

6- Caddelere yakın yerlerde ……………….……. oynamamalıyız. 

7- Karanlıkta yürürken …………………..….. renkli giysiler giymeliyiz. 
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1- Yakın çevremizde (ev, sokak, okul) yaşayabileceğimiz kazalara birkaç ör-
nek verebilir misin? 

   Canımıza veya malımıza zarar verecek durumların yaşanmasına kaza denir. 
Kazalar genellikle dikkatsizlik veya gerekli önlemi almama durumlarında yaşanır. 
Kazalar sonucunda kesik, yaralanma, boğulma, zehirlenme, yanma gibi durumlarla 
karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda ne yapmamız ve kimden yardım istememiz gerektiğini 
bilmemiz gerekir. 

 

2- Aşağıdaki durumların sebep olabileceği olumsuz sonucu yazalım. 

Bilmediğimiz şeylerin tadına bakmak. 

Yüzmek için dereye, gölete girmek. 

Çakmak, kibrit gibi şeylerle oynamak. 

Islak bir zeminde yürümek. 

Küçük parçalı nesneleri ağzımıza almak. 

Merdivenlerden koşarak inmek. 
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3- Aşağıdaki durumların olası sonuçlarını yazalım. Yaşanmaması için ne tür 
önlemler almamız gerektiğini konuşalım. 

 

4- Acil durum numaralarını telefonlara yazalım. 

1- Sehpanın üzerinde bulduğumuz ilaçları içersek. ……….………….……... 

2- Yerde bulduğumuz bilyeyi ağzımızda dolaştırırsak. ….……………..…… 

3- Islak zeminden koşarak geçmeye çalışırsak.  …………………………….. 

4- Bıçak, makas gibi kesici cisimlerle oyun oynarsak.  ……………….……….. 

5- Tüpteki çaydanlığı alıp çay koymaya çalışırsak. …….…………………... 

6- Çamaşır suyu gibi kimyasalları içer ve koklarsak. ……..…………..……… 

7- Kablo ve prizle oynar ve ıslak elle dokunursak. ……………….….…….. 

8- Deniz, göl ve akarsuların yasak bölgelerine girersek. ……………….….….. 

9- Kibrit, çakmak gibi yanıcı aletlerle oyun oynarsak.  ……………………….. 

10- Pencereden sarkarak aşağıdaki olayı izlersek. ……..………………….. 

Boğulma Yanma 

Çarpılma 

Düşme 

Zehirlenme 
. 

Kesik 
. 

Ambulans:  Polis İmdat: İtfaiye: ………. ………. ………. 

TEK NUMARA 

……………… 
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1- Aşağıdaki acil durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini düşünelim. 
Düşüncemizi durumun altına yazalım. 

   Yaşamımızın her alanında acil bir durumla karşılaşabiliriz. Acil durumlarda 
soğukkanlılığımızı korumalı ve öncelikle kendi can güvenliğimizi sağlamalıyız. Acil 
durumun türüne göre neler yapabileceğimizi hızlıca düşünmeli, kimlerden yardım iste-
yebileceğimizi bilmeliyiz. Acil durumlara karşı hazırlıklı olmak, kendimizi ve sevdiklerimizi 
korumanın ilk ve en önemli adımıdır. 

 

1- Ailemizle tatile çıktık. Gittiğimiz şehrin caddesinde gezerken vitrindeki oyuncakları 

izlemeye dalıp ailemizi gözden kaybettik.  

 

2- Annem üst raftan tencere almak için sandalyenin üzerine çıkmıştı. Bir anda yere 

düştü. Hareket etmediğini fark ettim.  

 

2- Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz acil durumlara birkaç örnek verelim. 

AMBULANS 
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3- Aşağıdaki acil durum bilgi kartını dolduralım. 
 

4- Aşağıdaki levhalarla karşılaşabileceğimiz altı tane yer ismi yazalım. 

ACİL DURUM BİLGİ KARTI 
 

Adı Soyadı : ……………………………………………………………………………… 

Doğum Tarihi : ……………………………………………………………………………… 

T.C. Kimlik No : ……………………………………………………………………………… 

Kan Grubu : ……………………………………………………………………………… 

Adres  : ……………………………………………………………………………… 

Sürekli hastalığı : ……………………………………………………………………………… 

ACİL DURUMDA ARANACAK KİŞİ 

Adı Soyadı  : ………………………………………………………………… 

Telefon Numarası : ………………………………………………………………… 



 

3. Sınıf Hayat Bilgisi 67 MaviÖnlükYayınları 

1- Aşağıdaki üç durumu doğaçlama yaparak canlandıralım. Olayların 
sonunda yapmamız gereken davranışı canlandırmayı unutmayalım. 

   Gün içerisinde birçok kişiyle karşılaşır ve iletişim kurarız. Bu kişiler ailemizden 
birileri olabileceği gibi tanımadığımız kişiler de olabilir. Tanımadığımız kişilerle iletişim 
kurarken dikkatli olmalıyız. Bizden istekleri olursa hayır diyebilmeliyiz. Kendimizi tehlike 
altında hissediyorsak oradan uzaklaşmalı, kaçmalı, bağırmalı, ailemizden veya güvenlik 
güçlerinden yardım istemeliyiz. 

 

1.Durum Sabah uyanıp elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Kah-

valtımızı yapıp üzerimizi giyiniyor, evden çıkıyoruz. Okula doğru 

ilerlerken tanımadığımız birisi karşımıza çıkıyor ve bize şeker uzatıp 

dersin başlamasına vakit olduğunu, bizi yan sokaktaki oyun 

salonuna götürebileceğini söylüyor. 

 

2.Durum Parkta oyun oynarken yanımıza telaşlı bir şekilde bir 

adam yaklaşıyor. Babamın arkadaşı olduğunu söylüyor. Babamın kaza 

yaptığını, annemin onu görmek için hastaneye gittiğini, beni de kendisi-

nin hastaneye götüreceğini söylüyor. 

 

3.Durum Yatağıma uzanmış telefonumda oyun oynuyordum. O sırada 

indirdiğim bir uygulamadan mesaj geldi. Benimle oyun oynamak istediğini 

söyledi. Eğlenceli gelmişti, ilerleyen zamanlarda oyun için fotoğrafımı pay-

laşmamı istedi. Ben de paylaştım. Daha sonra beni aileme söylemekle 

tehdit edip kötü şeyler yapmamı istedi. Hayır desem ne olurdu? Çok 

korkuyordum! Durumu aileme anlatıp anlatmamak konusunda kararsızdım. 
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2- Aşağıdaki durumlarda yapmamız gerekenleri yazalım. 
 

1- Okuldan eve giderken tanımadığım birisi annemin evde olmadığını, beni anneme 

götüreceğini söylerse ne yapmalıyım? 

2- İnternette gezinirken kaynağını bilmediğim bir yerden benimle iletişim kurmaya 

çalışan birileri olursa ne yapmalıyım? 

3- Bize yakın temasta bulunan, dokunuşları bizi rahatsız eden tanıdığımız veya 

tanımadığımız kimseler olursa ne yapmalıyız? 

4- Arkadaşım, okula gidiyormuş gibi evden çıkıp birlikte internet kafeye gitmeyi teklif 

ederse ne yapmalıyım? 
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1- Önce aşağıdaki akran baskısı örneklerini canlandıralım. Sonra davranışın 
neden yanlış olduğunu açıklayalım. 

   Günlük hayatta çeşitli olumsuz durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar bir 
arkadaşımızın bizi küçük düşürmek istemesi gibi bireysel bir sorun olabileceği gibi, savaş, 
deprem, sel gibi toplumu ilgilendiren sorunlarda olabilir. Bu sorunların çözümü için, 
sorun anında neler yapmamız gerektiğini ve kimlerden yardım almamız gerektiğini 
bilmemiz gerekir. 

 

Mert arkadaşı Selim’e yaklaştı ve 

kendisine çikolata almazsa bir 

daha onunla asla oyun oynama-

yacağını söyledi. 

Şeyda ve Aslı, Tuğçe’nin kenarın-

dan delinen ayakkabısını gösterip 

onunla dalga geçtiler. 

Betül okul çıkışında kendisiyle parka 

gelemeyeceğini söyleyen Şule’ye 

bir daha onunla konuşmayacağını 

söyledi. 
 

Tuncay arkadaşı Ali’yi futboldan 

anlamadığını söyleyerek maç esna-

sında herkesin içinde azarladı. 

Tüm arkadaşlarını doğum günü için evlerine davet eden Sevim, 

arkadaşlarının kendisine aldıkları hediyeleri açtı. Figen’in aldığı hediyeyi 

ucuz olduğu için beğenmeyen Sevim, Figen’i herkesin içinde küçük düşürdü. 
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2- Aşağıdaki durumlar esnasında, öncesinde ve sonrasında yapılması 
gerekenler nelerdir? Kısaca açıklayalım. 

 

Yangın 

Deprem 

Sel 

Savaş - Terör 
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   Oyun oynamak çocukların en temel hakkı, en büyük eğlencesidir. Ancak oyun 
oynarken güvenliğimiz her şeyden önemlidir. Oynadığımız oyuncakları ve oyun alanını 
çok iyi seçmeli, oyun esnasında dikkatli davranmalıyız. Oyun oynamak için park, okul 
bahçesi gibi güvenli oyun alanlarını tercih etmeliyiz. Aynı zamanda parklardaki oyun-
cakların sağlamlığına dikkat etmeliyiz. Paten, bisiklet, kaykay gibi araçları kullanırken 
güvenlik tedbirlerini almalı, kask, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipmanlar kullanmalıyız. 

 

1- Görsellerden güvenle oynayabileceğimiz alanları işaretleyelim. 

2- Aşağıdaki oyun araçlarını kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
     Aşağıdakilerden hangisi yaya ge-
çidi anlamı taşıyan trafik levhasıdır? 
 
A) B) C) 

Ulaşım yollarının yayalar ve ta-
şıtlar tarafından kullanılmasıdır. 

 

Yelda’nın tanımını yaptığı kavram 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A) B) 

 
C) 

Cadde  Üst geçit  

Trafik  

     Aşağıdakilerden hangisi trafikte 
uyulması gereken kurallardan birisi 
değildir? 
 
A) 

B) 

C) 

Araçta emniyet kemerimizi takmalıyız. 

Karşıdan karşıya geçerken yaya 
geçitlerini kullanmalıyız. 

Kaldırımın taşıt yoluna en yakın 
kısmından yürümeliyiz. 

    Aşağıdaki çocuğun gösterdiği trafik 
işareti hangi anlama gelmektedir? 
 

A) 

B) 

 
C) 

Geçiniz  

Yaya geçidi 

Girilmez  

    Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
trafik işaret ve levhaları ile ilgili yanlış 
bilgi vermektedir? 
 

A) 

B) 

C) 

Tüm işaret ve levhalar aynı 
anlama gelmez. 

İşaret ve levhalar sadece araç 
ve sürücüler içindir. 

Tüm işaret ve levhalar can güven-
liğimiz ve trafik düzeni için vardır. 

     Paten süren çocuklardan hangisi en 
güvenli şekilde giyinmiştir? 
 

A) B) C) 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Yukarıdakilerden kaç tanesi ev içinde 
başımıza gelebilecek kazalardan değil-
dir? 
 

Zehirlenme  

Elini kesme  

Suda Boğulma   

Elektrik çarpması 

Duvardan düşme  

Trafik kazası 

A) B) C) 3 4 5

     Aşağıdakilerden hangisini yapmamız 
can güvenliğimiz açısından doğru 
değildir? 

A) 

B) 

C) 

Kibrit, çakmak gibi yanıcı aletlerle 
oynamamak. 
 
Kablo veya prizlere ıslak elle 
dokunmak. 
 
Bahçede oyun oynayan çocukları 
pencereden sarkmadan izlemek. 

            
     Bulduğu her şeyi ağzına götüren 
minik Şeyda hangi tehlikeler ile karşı 
karşıyadır? 
 
A) 

B) 

C) 

Zehirlenme -boğulma 

Kesik- yanma 

 
Düşme- çarpılma  

Kişisel güvenliğimi korumak için neyi 
yapmam doğru olmaz? 

    Aşağıdakilerden hangisi Zeki’nin 
sorusunun cevabı olabilir? 

A) 

B) 

 C) 

Tanımadığım kişilerle konuşmamak. 

Kişisel bilgilerimi herkesle paylaşmak. 

Ailemizin telefon numarasını yanımızda 
taşımak. 

Yukarıdaki durumlarla karşılaştığımız 
zaman sırasıyla hangi numaraları 
aramalıyız?  

 Evimize hırsız girdiğinde 

 Bir yerde yangın çıktığında 

 Birisi yaralandığında 

   

A) B) 

C) 

112-110-155 110-155-112 

112-112-112  

    Islak elle kablolara dokunmak ve 
prizlere sivri cisimler sokmak hangi ev 
kazasına sebep olabilir? 

A) B) 

C) 

 Kesik  Çarpılma  

Yanma  
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

 
     Aşağıdakilerden hangisi acil durum 
kimlik kartında bulunması gereken 
bilgilerden biri değildir? 

 
A)  Kan grubu  B) Adres  

C) Sevdiğimiz renk  

1. Çamaşır suyunu koklamak. 

2. Pencereden sarkmamak. 

3. Kibrit ve çakmakla oynamak. 

4. Islak zeminde koşmak. 

Yukarıdakilerden hangilerini yapmak 
bizim için tehlike oluşturur? 

 
A) 1-2-3  B) 1-3-4 C) 2-3-4 

      Aşağıdaki trafik levhalarından 
hangisinin açıklaması doğrudur? 

 A) 

B) 

 

C) 

 Merdivende yürünmez. 

 İki taraftan daralan yol 

İsmi P ile başlayanlar 
giremez. 

    “112” aşağıdaki araçlardan hangisinin 
telefon numarası değildir? 

A) B) 

 
C) 

     Kolumuza kaynar su dökülürse 
hangisini yapmalıyız? 
 

A) 

B) 

C) 

Yanan yere diş macunu 
sürmeliyiz. 
 

Yanan yeri soğuk suyun altına 
tutmalıyız. 
 

Yanan yeri hemen sargı bezi 
ile sarmalıyız. 
 

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 
aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmeli-
dir? 

     Evde, okulda, sokakta ve trafikte 

dikkatsiz davranışlar……. sebep olabilir. 

 

A)  kazalara B)  kurallara 

C)  dalgınlığa 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

 
    Aşağıdakilerden hangisi güvenliği-
mizi tehdit eden olağanüstü olaylardan 
biri değildir? 

 
A) Deprem   B) Düğün  C) Terör  

        Topum yola kaçarsa bende       

       hızla onun peşinden koşarım. 

        Salıncakta ayağa kalkar öyle  

      sallanırım. 

        Tanımadığım biri beni yanına    

      çağırırsa asla yanına gitmem. 

    Aşağıdaki çocuklardan hangisinin 
davranışı doğrudur? 

 
A) 

B) 

 

C) 

Bazı kurallar daha çok biz 
çocuklara yöneliktir. 

      Aşağıdaki kurallardan hangisi 
buna bir örnek değildir? 

A) 

B) 

C) 

Paten kullanırken kask takmak. 

Araç kullanırken hatalı sollamamak  

Yabancı kişilerle iletişim kurmamak. 

A) 

B) 

C) 

Hırsızı kendisi yakalamaya çalışmalı. 
 

112’yi arayarak ihbarda bulunmalı. 

Aile büyüklerine haber vermeli. 

 

     Karşı komşularının camından bir 
adamın girdiğini gören Buse hangisini 
yapmamalıdır? 

     Yaya olarak trafiğe çıktığımız 
zaman hangisini yapmak güvenli 
değildir? 
 
A) 

B) 

C) 

Araçların arasından geçmek. 

Karşıdan karşıya geçerken yaya yolu 
ya da üst geçit kullanmak. 

Kaldırımlarda yürümek. 

     Oyun oynamak için aşağıdaki 
alanlardan hangisi güvenli değildir? 

 
A) 

B) 

 
C) 

 Çocuk parkı 

 Spor salonu 

 Okul merdivenleri 
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Neler öğreneceğiz 

Yakın çevremizde bulunan yönetim birimlerini ve yöneticilerini, 

Ülkemizin yönetim şeklini, 

Yakın çevremizde bulunan tarihi, doğal ve turistik yerleri, 

Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları, 

Ortak kullanım alanlarının ve araçlarının korunmasını, 

Milli birlik ve beraberliğin toplum hayatına katkısını, 

Ülkemizde yaşayan farklı kültürden insanların sorunlarını, 

Atatürk’ün kişilik özelliklerini, 

Yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişileri 

 

Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 
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1- Aşağıdaki harita ile ilgili soruları cevaplayalım. 

   Ülkemiz il, ilçe, mahalle ve köy gibi yerel yönetim birimlerinden oluşur. Bu 
birimler bulundukları bölgenin güvenliğinden, bölgenin ihtiyaçlarını karşılamaktan ve 
sorunlarını çözmekten sorumludurlar. İli vali ve belediye başkanı, ilçeyi kaymakam ve 
belediye başkanı, mahalle ve köyleri ise muhtar yönetir. Vali ve kaymakamlar devleti 
temsil ederler. Kanunların uygulanmasını sağlayan görevlilerdir. Belediye başkanları ise 
il ve ilçenin su, aydınlatma, yol yapımı, temizlik gibi hizmetlerinden sorumludurlar. 

 

1- Harita hangi şehre aittir? 

2- Amasya’nın kaç ilçesi vardır? 

3- Bu ili kim yönetmektedir? 

4- Merzifon ilçesinin köylerini kimler yönetir? 

5- Amasya ilinde su kesilirse kim ilgilenir? 

6- Taşova ilçesini kim yönetmektedir? 

7- Göynücek ilçesinin mahalle yönetiminde kim vardır? 
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2- Aşağıdaki açıklamalara göre işaretleme yapalım. 
 

AÇIKLAMA V K B M 

Yaşanılan il veya ilçenin huzur ve güvenliğini sağlar. x x   

İl veya ilçedeki bozulan yolların onarımını yapar.     

En küçük yerel yönetim biriminin başındaki kişidir.     

Sokağımızdaki lamba patlamışsa başvurabiliriz.     

İlçemizi yönetmekle görevli kişidir.     

Köyümüzün ağaçlandırılmasını isteyebiliriz.     

Şehrimizdeki çöplerin toplanmasını sağlar.     

Sularımız kesildiğinde bilgi ve yardım alırız.     

Resmi tören ve kutlamalara başkanlık yaparlar.     

Seçimle göreve gelir.     

Mahallemize kütüphane açılması için başvurabiliriz.     

Kötü hava şartlarında okulları tatil edebilir.     

Bir görevi de park ve çocuk bahçeleri açmaktır.     

Halk sağlığının korunması için işletmeleri denetler.     

İl merkezinde devleti temsil eden kişidir.     

 

V     Vali K    Kaymakam  B    Belediye Başkanı  M    Muhtar 
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1- Cumhuriyetin ülkemize kazandırmış olduğu hak, özgürlük ve yeniliklerin 
olduğu panoyu işaretleyelim. 

 
           Ülkemizin yönetim şekline cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyet 29 Ekim 1923 

tarihinde ilan edilmiştir. İlk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal ATATÜRK olmuştur. 

     Cumhuriyet halkın kendisini yöneteceği kişileri seçimle belirlemesidir. Cumhuriyet ile 
birlikte birçok yenilik, hak ve özgürlük gelmiştir. Bunlardan bazıları; seçme ve seçilme 
hakkı, soyadı kanunu, yeni Türk alfabesinin kabulü, eğitim hakkı gibidir. 

Kadınlara seçme 

ve seçilme hakkı 

verilmesi. 

Okula gitmeme 

hakkı. 

Yeni Türk 

alfabesinin kabulü. 

Matematikte 

kullanılan sayıların 

değiştirilmesi. 

Eğitim hakkı. Soyadı kanununun 

kabulü. 

Takvim, saat ve 

ölçülerde yenilik 

yapılması. 

İstediğimizi 

yapma hakkı. 

2- Cumhuriyet ile gelen aşağıdaki hak ve yeniliklerin neden önemli oldu-
ğunu düşünüp yazalım. 

Soyadı kanununun kabul edilmesi. 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi. 

Her bireye eşit şartlarda eğitim hakkı verilmesi. 
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1- Tarihi ve doğal güzelliklerimizin isimlerini yazalım. 

 
           Ülkemizde birçok tarihi eser ve doğal güzellik bulunmaktadır. Müze, cami, 
kale, hamam, köprü, milli park, açık hava müzesi gibi yerler bu eserlere örnek olarak 
verilebilir. Bu eserler ülkemizin zenginlikleridir. Geçmişten bize kalmış miraslardır. Aynı 
zamanda bu eserleri her yıl milyonlarca turist ziyaret etmektedir. Bu yüzden turistik 
öneme de sahiptirler. Bizim görevimiz ise bu eserleri korumak ve sahip çıkmaktır. 

2- Aşağıdaki tarihi yapımız hakkında kısa bir araştırma yapalım. 

Kız Kulesi Sümela Manastırı Peri Bacaları 

Pamukkale Travertenleri 

Anıtkabir 

Selimiye Cami Balıklı Göl Aspendos  

TOPKAPI SARAYI 
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1- Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşen görev ve sorumluluklar neler 
olabilir? Düşünüp 3 tanesini yazalım. 

 

2- Ülkemizin gelişmesi için gerekli görev ve sorumlulukların bulunduğu 
çerçevelerin içerisini boyayalım. 

           Ülkemiz bizim evimiz, yuvamızdır. Nasıl ki evimizde üzerimize düşen sorumluluklar 
varsa, ülkemizin gelişmesi için de üzerimize düşen görev ve sorumluluklar vardır. Bu so-
rumluluklar çevremizi temiz tutmaktan tutun, oy kullanmaya, çalışıp güzel bir meslek sahibi 
olmaya ve işimizi en iyi şekilde yaparak ülkemize katkı sağlamaya kadar gider. Atatürk’ün 
“Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” sözü bunu en iyi şekilde anlatmaktadır. 

Odamızı 
toplamak. 

Parktaki oyuncaklara 
zarar vermemek. 

Kaynakları tutumlu 
kullanmak. 

3- Herkesin işini en iyi şekilde yapması ne demektir? Kısaca açıklayalım. 
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1- Aşağıdaki kamuya ait alanların isimlerini yazalım. 

 
           Okullar, camiler, toplu taşıma araçları, parklar, stadyumlar, otobüs durakları 

gibi halkın kullanımına açık yerlere kamusal alan denir. Bu alanlarda kullanılan mallara 

ise kamu malı denir. Kamu malları halkın verdiği vergilerle yapılmaktadır. Ayrıca bu 

yerler ortak kullanım alanlarıdır. 

   Ülke ekonomisini korumak için kamu mallarını korumalı, özenli kullanmalı, zarar ver-

memeliyiz. Ayrıca kamu malına zarar vermenin yasal olarak suç olduğunu bilmeliyiz. 

2- Ortak kullanım alanlarında uymamız gereken kurallardan birkaç 
tanesini yazalım. 
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3- Aşağıdaki doğru yanlış çalışmasını yapalım. 
 

1- Ortak kullanım alanlarının temizliği sağlığımız için önemlidir. 

2- Çocuklar devlete vergi ödemekle yükümlüdürler. 

3- Evimiz ve ev eşyalarımız kamu malıdır. 

4- Kamu mallarına zarar vermek yasal olarak suç sayılır. 

5- Ülkesini seven bir insan otobüs durağına zarar vermez. 

6- Oyun parkındaki oyuncaklar kamu malıdır. 

7- Ortak kullanım alanındaki kurallar tüm insanları ilgilendirir. 

8- Sınıf masamızı karalamak devlet ekonomisine zarar verir. 

 

 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

4- Aşağıdaki alana ortak kullanım alanlarının doğru kullanımı ile ilgili afiş 
tasarlayalım. 
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           Milli birlik ve beraberlik, aynı toplumu oluşturan insanların tehlikelere ve 

olumsuzluklara karşı birlikte hareket edebilmesidir. Bu dayanışma durumu insanların 

birbirine karşı olan bağlarını güçlendirir. Birbirine karşı güçlü bağları olan toplumlar 

karşılaştıkları en büyük zorlukların bile kolaylıkla üstesinden gelirler. Dini ve milli 

bayramlarımız milli birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun ve en güçlü yaşandığı 

zamanlardır. 

1- Verilen olayların numaralarını milli bayramlarımızla eşleştirelim. 

2- Milli birlik ve beraberlik durumlarını ve kavramlarını çağrıştıran kelime-
lerin yazılı olduğu şekilleri boyayalım. 

Bayramlar 

Doğum günleri 

Ayrılık Sevinç 

Dayanışma 

23 Nisan Paylaşmak 

Kutlama Babalar günü 

15 Temmuz 

Konser 

Coşku 

Kenetlenmek 

19 Mayıs 

Gururlanmak 

Kurtuluş Savaşı 

Yarışma 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı. 29 Ekim 1923 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı. 15 Temmuz 2015 

Cumhuriyetin ilan edilmesi. 23 Nisan 1920 

Ülkemize karşı yapılan darbe girişimi. 19 Mayıs 1919 

1 

2 

3 

4 
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3- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayalım. 
 

4- Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aşağıdaki sözü bize ne anlatmak-
tadır? Kısaca açıklayalım. 

15 tEMMUZ 

KAHRAMANLIK 

yaralarımızı kurtuluş 

kenetlenmeYİ BİZİ 

1- Milli birlik ve beraberlik duygusu ……….………. bir arada tutar. 

2- ….…………..………………’da ülkemizin bütünlüğü hedef alınmıştır.  

3- Tarihimiz gurur duyulacak …………....……… öyküleri ile doludur.   

4- Salgın ve afetlerde yardımlaşma ile ……..…….....……..… sararız. 

5- Türk halkı en zor günlerinde …………………….…………... bilmiştir.  

6- ……..….....… Savaşı birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir.  

 

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe, 

yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. 
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1- Aşağıdaki göç sebepleri neler olabilir? Altlarına yazalım. 

 
           İnsanların çeşitli sebeplerle kendi ülkesini terkedip başka bir ülkede yaşama-
sına dış göç denir. Bir insanın göç etmesi için çeşitli sebepler vardır. Bunlar; savaş, terör, 
sağlık, yoksulluk, salgın hastalık veya doğal afetler gibi çeşitli etmenler olabilir. 
 Göç eden insanlar göç ettikleri yerlerde kültür ve dil farklılıklarından dolayı 
çeşitli sıkıntılar yaşar. Bu sebeple göç etmiş insanlara yardımcı olmalı, onlara karşı 
anlayışlı davranmalıyız. 

Göçmen çocuklar farklı bir ülkede arkadaş bulmakta zorlanabilirler. Kendilerini 

yalnız hissederler. 

1- Sınıfına gelen göçmen bir öğrenciye nasıl davranırsın? 

2- Dilini anlamayan biriyle alay eden arkadaşına ne dersin? 

3- Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 

2- Göç eden insanlar farklı bir ülkede ne gibi sorunlar yaşayabilir? 
Empati kurarak tahminlerimizi yazalım. 
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           Toplumlara yön veren kişilere lider denir. Topluma yön vermek için güçlü 

kişilik özelliklerine sahip olmak gerekir. Türk toplumunun en büyük lideri Mustafa Kemal 

ATATÜRK’tür. Atatürk vatansever, kararlı, ileri görüşlü, zeki ve cesur bir liderdir. Güç-

lükler karşısında hiç pes etmemiştir. Bu kişilik özellikleri sayesinde yurdumuzu kurtarmış 

ve birçok temel yenilikler yapmıştır. 

C M V A T A N S E V E R P S 

S Y P Ç A L I Ş K A N N D K 

A O L B A R I Ş Ç I R A Ü A 

B Z A S L P A F R A Ö Z R R 

I E N H A Z İ M L İ P İ Ü A 

R K L D M Ş T M E S Z K S R 

L İ I H O Ş G Ö R Ü L Ü T L 

I İ L E R İ G Ö R Ü Ş L Ü I 

 

1- Atatürk’ün kişilik özelliklerini bulup boyayalım. 

ZEKİ ÇALIŞKAN İLERİ GÖRÜŞLÜ KARARLI 

BARIŞÇI SABIRLI VATANSEVER AZİMLİ 

NAZİK DÜRÜST HOŞGÖRÜLÜ PLANLI 
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2- Cümleler ile Atatürk’ün kişisel özelliğini eşleştirelim. 
 

3- Aşağıdaki boş alana Atatürk’ün vatan sevgisi ile ilgili bir söz yazalım. 

Olaylar karşısında mücadele eder ve sorunlara çözüm üretirdi. 

Dürüstlük Hoşgörülü olma Yaratıcılık 

Atatürk doğru bildiğini söylemekten asla çekinmezdi. 

Azimli olma Açık sözlülük Çalışkanlık 

Atatürk vatanını kurtarmak için milli mücadeleyi başlatmıştır. 

Vatanseverlik Çocuk sevgisi 
 

Nazik olma 

 
Atatürk “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” demiştir. 

Barışçı olma Eğitime önem verme Azimli olma 

 “Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır”. 

Planlı olma Çocuk sevgisi 
 

Barışçı olma 

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kafi değildir. 

Muhakkak ufkun ötesini de görmesi şarttır. 

Açık sözlülük Nazik olma İleri görüşlülük 
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           Yaptığı çalışmalarla, ortaya koydukları eserlerle ülkemize büyük katkıları 

olmuş kişiler vardır. Bu kişilerin ortak özellikleri çalışkan ve vatansever kişiler olmalarıdır. 

Bu değerli kişilerin hayatlarını öğrenmeli, onlardan motivasyon alarak biz de ülkemiz 

adına faydalı bireyler olmaya çalışmalıyız. 

1- Aşağıdaki doğru yanlış etkinliğini yapalım. 

2- Ülkene katkı sağlayacak başarılı bir insan olsaydın bu başarını hangi 
alanda gerçekleştirmek isterdin? Ülkene ne gibi bir katkı sunardın? 

1- Bilim insanları değişime ve yeniliklere açık kişilerdir. 

2- En büyük hedefimiz az çalışıp çok para kazanmak olmalıdır. 

3- Başarıya giden yol planlı ve disiplinli çalışmaktan geçer. 

4- Sabiha Gökçen Dünya’nın ilk kadın pilotlarından birisidir. 

5- Bir işi ilk kez deneyip başaramazsak hemen işi bırakmalıyız. 

6- Ülkemize hizmet etmiş insanları örnek almamız gerekir. 

7- Başarılı olmak için doğru hedefler belirlemek çok önemlidir. 

8- Araştırma yapmak faydadan çok kafa karışıklığı oluşturur. 

9- Başarılı olmak için çalışmaktan çok şans gerekir. 

 

 

 

D Y 

D Y 
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D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 
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3- Aşağıdaki kişileri araştırıp ülkemize katkılarını yazalım. 
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1 

2 

4 
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     Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
yönetim birimleri büyükten küçüğe 
doğru sıralanmıştır? 
 A) B) 

 C) 

i lçe-köy-il köy-i lçe-il 

i l-i lçe-köy 

     Aşağıdaki yönetim birimi yönetici 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 
 

A) Köy-Muhtar  B) İl-Kaymakam  

C) Mahalle-Muhtar 

3      Aşağıdaki yöneticilerden hangisi 
seçimle göreve gelir? 

A) Belediye Başkanı  B) Vali 

C) Kaymakam 

     Aşağıdakilerden hangisi cumhu-
riyetin getirdiği hak ve özgürlüklerden 
birisi değildir? 

A) 

B) 

C) 

Soyadı kanununun kabul edilmesi. 

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı 
verilmesi. 

Herkese dilediği gibi hareket etme 
hakkı verilmesi. 

I. 

II. 
III. 

Belediyeler yönetimlerindeki yerin 
temizliğinden sorumludur. 

Muhtarlar seçimle iş başına gelir. 

Resmi tören ve kutlamalara vali veya 
kaymakam başkanlık yapar. 

IV. Kaymakam valinin amiridir. 

Yukarıdaki ifadeler için hangisini 
söyleyebiliriz? 

A) 
B) 

 C) 

I. ve II. doğrudur. 

 II. III. ve IV. doğrudur. 

 I. II. ve III. doğrudur. 

Haritadaki boyanmış şehri kim yönetir? 
A) B) C) Muhtar Vali Kaymakam 

     Cumhuriyet ile gelen aşağıdaki 
yeniliklerden hangisi eğitim alanında 
yapılmış bir yeniliktir? 

A) 

B) 

C) 

Her bireye eşit şartlarda eğitim hakkı 
verilmesi. 

Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün 
güvence altına alınması. 

Sağlık hizmetlerinden yararlanma ve 
sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı. 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

 
     Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 
bulunan doğal güzelliklerden birisidir? 
 

A) B) 

C) 

Yedigöller Milli Parkı  Truva Atı 

Efes Antik Kenti 

Anıtkabir 

Kız Kulesi 

Pamukkale 

İstanbul 

Denizli 

Ankara 

Yukarıdaki tarihi ve doğal güzellikleri 
bulundukları il ile eşleştirdiğimizde 
nasıl bir şekil ortaya çıkar? 
 

A) B) C) 

     Tarihi eserler hangi konuda bilgi 
edinmek için kullanılabilir? 

A) 

B) 

 
C) 

O yörenin yemekleri hakkında bilgi 
edinmek için. 

O dönemde yaşamış olan insanların 
kültürleri hakkında bilgi edinmek için. 

O bölgenin geçmiş nüfusu hakkında 

bilgi edinmek için. 

     Ülkemizdeki tarihi, doğal ve turis-
tik eserler ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? 

A) 

B) 

 
C) 

Piknik yapmak için en uygun alanların 
başında gelirler. 

Birçok turist tarafından ziyaret edilir. 
Ülkemizin tanıtımı için önemlidir. 

Geçmişten bize kalmış miraslardır. 
Mutlaka sahip çıkmamız gerekir. 

     Aşağıdakilerden hangisi doğaya 
karşı sorumluluklarımız arasındadır? 
A) 

B) 

 
C) 

Doğaya çıkıp dolaşmak, bol bol temiz 
hava almak. 

Doğayı temiz tutmak, doğada yaşayan 
canlıları korumak 

Kendi ülkemizin doğal güzelliklerini 
koruyup diğer ülkelerin doğal 
unsurlarını umursamamak. 

Ülkemizin gelişmesi için öğrenci 
olarak bizim de üzerimize düşen 
görev ve sorumluluklarımız vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu sorumlu-
luklarımız arasında değildir? 

A) 
B) 

 C) 

Kaynakları tutumlu kullanmak. 

Vergilerimizi ödemek. 

Başarılı bireyler olmak için çalışmak. 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

Yukarıdaki cümleyi hangi renk kutucu-
ğun içindeki cümle ile tamamlamamız 
uygun olur? 

Milletin birlik ve beraberlik 
içerisinde olması …………………….. 

ülkeyi güçsüz 
duruma 
düşürür. 

insanları 
huzursuz 

eder. 

toplumu bir 
arada tutar. 

A) B) C) Mavi Yeşil Sarı 

      Vatanını en çok seven, görevini en 
iyi yapandır. 

Atatürk’ün yukarıdaki sözü vatan 
sevgisi ile ilgili ne anlatmaktadır? 

A) 

B) 

 C) 

Üstlendiğimiz bir görevi en iyi şekilde 
yapmamızın önemini. 

Vatanı sevmenin görevimiz olduğunu. 

Başladığımız bir işi mutlaka bitirmemiz 
gerektiğini. 

Parklar, okullar, toplu taşıma 
araçları, sinema salonları gibi 
alanlara ……………………. denir. 

Cümlede boş bırakılan yere gelmesi 
gereken en uygun sözcük aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) B) 

C) 

gözlem alanı eğlence alanı 

ortak kullanım alanı 

     Aşağıdakilerden hangisi ortak 
kullanım alanlarından birisi değildir? 

A) B) 

C) 

Yukarıdaki durumlardan kaç tanesinde 
kamu malına zarar verilmiştir? 

Ersin bey içtiği suyun kabını 
arabasının camından fırlatmıştır. 

Tülin hanımın kızı bindikleri belediye 
otobüsünün koltuk kılıfını yırtmıştır. 

Selda arkadaşının sulu boya kutusunu 
yere düşürüp kırmıştır. 

Salih sınıf kapısını tekme atarak açmıştır. 

A) B) C) 2 3 4 

     Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 
kutlanan milli birlik ve beraberliğin 
yaşandığı özel günlerden değildir? 

A) 

B) 

 C) 

Milli bayram kutlamaları 

Dini bayram kutlamaları 

 Yılbaşı kutlamaları 
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20 

21 

22 

23 

24 

26 

 
     Aşağıdakilerden hangisi milli birlik 
ve beraberliğe ihtiyaç duyulan 
durumlardan birisi değildir? 
 A) 

B) 

C) 

Deprem, sel gibi doğal afetlerin 
yaşandığı zamanlar. 

Okul pikniği düzenlerken annelerimizin 
iş bölümü yaptığı zamanlar. 

Düşmanların ülkemizin bağımsızlığını 
tehdit ettiği zamanlar. 

     Hangisi başka ülkede yaşamak 
zorunda kalmış insanların çekebileceği 
zorlukların başında gelir? 
 A) 
B) 

 C) 

Yaşadığı ülkenin dilini bilmemek. 

Yaşadığı ülkenin yemeklerine alışık 
olmamak. 
Yaşadığı ülkede sokakların isimlerini 
bilmemek. 
 

İstiklal marşımızın yazarıdır. 

İlk Türk kadın savaş pilotumuzdur. 

Nobel ödülünü alan ilk bilim insanımız. 

Ülkemize katkıda bulunmuş aşağıdaki 
kişilerden hangisi hakkında bilgi veril-
memiştir? 

Rus işgali sırasında bebeğini evde bırakıp 
cephede savaşan kadın kahramanımız. 

A) B) 
C) 

Sabiha Gökçen Nene Hatun 

Vecihi Hürkuş 

     Aşağıdakilerden hangisi dış göç 
sebeplerinden birisi değildir? 
 

Savaş Yoksulluk 

A) B) C) 

Yaşlılık 

       I- İleri görüşlülük 
   II- Vatanseverlik 
III- Hoşgörülü olma 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
Atatürk’ün kişilik özelliklerindendir? 
 
A) B) C) Yalnızca I 

 

I. ve II. 
 

Hepsi 

25      Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinin 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında 
etkisi daha fazladır? 

A) 

B) 

 C) 

Çocuk sevgisi 
 
Vatansever oluşu 
 
Kararlı oluşu 

     “Cep Herkülü” lakabı ile tanınan, 
ülkemiz adına birçok başarıya imza 
atmış milli haltercimiz kimdir? 

A) 

B) 

 C) 

Aziz Sancar 

Sergen Yalçın 

Naim Süleymanoğlu 
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Neler öğreneceğiz 
Arkadaşlar bu ünitemizde; 

öğreneceğiz. 

İnsan yaşamı açısından bitki ve hayvanların önemini, 

Meyve ve sebzelerin hangi koşullarda yetiştiğini, 

Doğadan yararlanarak yönlerin nasıl bulunabileceğini, 

İnsanların doğal unsurlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini, 

Doğayı ve çevreyi korumak için nelere dikkat edilebileceğini, 

Geri dönüşümün kendimize ve yakın çevremize olan katkısını 
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1- Aşağıdaki hayvanların insanlara faydalarını yazalım. 

 
           Bitki ve hayvanlar hayatımızda büyük öneme sahiptir. Bitkiler insanlar tarafın-

dan besin olarak kullanıldığı gibi ilaç, araç gereç, kağıt yapımı gibi birçok alanda 

kullanılır. Aynı zamanda havayı temizleme görevi üstlenirler. Hayvanların etinden, sü-

tünden, derisinden, gücünden, dostluklarından ve bunun gibi birçok özelliklerinden fay-

dalanırız. Bitki ve hayvanları korumalı, onlara karşı davranışlarımızda hassas olmalıyız. 

2- Aşağıdaki hayvanların isimlerini söyleyelim. 
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3- Ürünleri bitkisel ve hayvansal olarak sınıflandıralım. 

4- Bitki ve hayvanlar olmasaydı ne gibi sıkıntılar yaşanırdı? Açıklayalım. 

 

Hayvansal 
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           Bitkilerin yetişebilmesi için suya, ısıya ve ışığa (Güneş) ihtiyaçları vardır. 

Çevremize baktığımızda birçok bitki görürüz. Fakat bitkiler çevremizdekilerle sınırlı 

değildir. Her bitkinin kendine özgü yetişme şartları vardır. Bazı bitkiler sıcağı çok 

severken, bazı bitkiler suyu bol ortamlarda yetişir. Kimisi ağaç üstünde, kimisi toprak 

altında yetişir. Her bitkiyi kendine özgü yetişme alanında, yani doğal ortamında 

yetiştirmek en uygun olanıdır. 

Kiraz 

Ağaçta 

1- Tablolara meyve sebze ismini ve toprak altında, toprak üstünde veya 

ağaçta şeklinde yetişme alanını yazalım. 
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2- Çevremizde yetişen meyve ve sebzeleri yazalım. 
 

1 - ……………………………….……………. 

2 - ……………………………….……………. 

3 - ……………………………….……………. 

4 - ……………………………….…………… 

5 - ……………………………….……………. 

   

1 - ……………………………….……………. 

2 - ……………………………….……………. 

3 - ……………………………….……………. 

4 - ……………………………….…………… 

5 - ……………………………….……………. 

   3- Bir bitkinin yetişme aşamalarını, büyümesi için yapılması gereken 
bakımı araştırıp aşağıdaki boşluğa yazalım. 
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           Belirli bir noktaya göre bulunulan yere yön denir. Mesela camiyi bir nokta 

sayarsak “Evimiz camiye göre kuzeydedir.” diyebiliriz. Yön bulmanın en kolay yolu 

pusula kullanmaktır. Pusulanın renkli ucu daima kuzeyi gösterir. Ayrıca doğadan 

yararlanarak da yönümüzü bulabiliriz. Güneş’in doğduğu taraf, karınca yuvalarının 

ağzı, ağaçların yosun tutan kısmı, kutup yıldızı, cami minarelerinin kapısı bize yön 

bulmamızda yardımcı olabilir. 

1- Türkiye haritasına bakarak istenilen şehirlerin haritaya göre hangi     

ana yönde ve ara yönde olduklarını yazalım. 

SAMSUN MUŞ BALIKESİR MERSİN 
………………..…………………… ……………………..…………..…. ……………………………..……………...…. ……………………………………...…

 

Not: Haritaya bakarak sağ kolumuzu Güneş’in doğduğu yöne uzatırsak sol kolumuz batıyı, önümüz 
kuzeyi, arkamız güneyi gösterir. Ana yönleri hatırlamak için haritamızı düşünebiliriz. 

MUĞLA RİZE İSTANBUL MARDİN 
………………..…………………… ……………………..…………..…. ……………………………..……………...…. ……………………………………...…

 
………………..…………………… ……………………..…………..…. ……………………………..……………...…. ……………………………………...…
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2- Doğadan yararlanarak yön bulma yöntemlerini açıklayalım. 
 

3- Aşağıdaki deneyi yapalım. 

 

 

 

 

 

Öncelikle 20cm - 40cm  arasında uzunluğa sahip bir çubuk bulalım. Güneş 

öğle vakti tam tepedeyken dışarıya çıkıp çubuğumuzu yere dikelim. Çubuğun 

oluşan en kısa gölgesini bulalım. Bu gölgenin baktığı yönü tespit edelim. 

Tebrikler! Artık bulunduğun yere göre kuzeyin hangi tarafta olduğunu biliyorsun. 
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           Doğadaki kaynaklar sınırsız değildir. Bu sebeple su, toprak ve hava başta 

olmak üzere kaynaklarımızı korumalı, kirletmemeli, bilinçsiz şekilde kullanmamalıyız. 

Canlılığın devamı için bu durumun öneminin bilincinde olmalıyız. 

 Doğayı korumak amacı ile çalışan sivil toplum kuruluşlarını (TEMA, ÇEVKO, ÇEKÜL, 

TÜRÇEV, GREENPEACE…) tanımalı, onlara yaptıkları çalışmalarda yardımcı olmalıyız. 

1- Doğanın bu hale gelmiş olmasının sebepleri neler olabilir? 
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2- Olay sonucunda hangi ortamın kirleneceğini bulalım. İşaretleyelim. 
 

3- Aşağıdaki kuruluşların tam adını araştırıp yazalım. 

T H S 

Tarımda kullanılan ilaçlar. 

T H S 

Fabrikaların bacalarına 
filtre takmaması. 

T H S 

Sanayi atıklarının akarsu ve 
denizlere boşaltılması. 

T H S 

Kullanılan deodorant ve 
parfümler. 

T H S 

Evde kullanılan atık yağları 
lavaboya dökmek. 

T H S 

Pil ve plastiklerin çevreye 
atılması. 

T H S 

Araba egzozlarından çıkan 
gazlar. 

 

T H S 

Gemilerin denize atık 
bırakması. 

 

T H S 

Piknik yaptıktan sonra 
çöplerimizi toplamamak. 

T H S Su 

 

Toprak Hava 
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           İnsanların doğa üzerinde olumlu ve olumsuz olmak üzere çeşitli etkileri vardır. 

Olumsuz etkilerinin başında çevreyi kirletmek, doğayı tahrip etmek, doğal dengeyi 

bozmak, bilinçsiz avlanmak, doğal kaynakları bilinçsiz tüketmek gelir. Olumlu etkilerini 

ise ağaçlandırma yapmak, nesli tükenmekte olan canlıları korumak, doğal afetlere karşı 

önlem almak gibi sıralayabiliriz. 

İnsan yaşamı doğal dengeye bağlıdır. Doğanın dengesini bozarsak birçok sorunla karşı 

karşıya kalırız. 

 

1- Aşağıdaki yanlışlar ne gibi olumsuz sonuçlar doğurur? 

2- Doğal çevreyi korumak için bir proje düşünelim. Projemizi kısaca anlatalım. 
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3- Aşağıdaki doğru yanlış etkinliğini yapalım. 
 

4- Nesli tükenen canlılar için ne gibi önlemler alınabilir? 

1- Fabrika bacalarına mutlaka filtre takılmalıdır. 

2- İhtiyaçlarımız için dilediğimiz kadar ağaç kesebiliriz. 

3- Doğayı korumak insanların değil devletin görevidir. 

4- Hayvanları zevk için bilinçsizce avlamak çok yanlıştır. 

5- Geri dönüşüm için çöplerimizi ayrıştırmak önem taşır. 

6- Tarımda bolca suni ilaç ve gübre kullanmak gerekir. 

 

 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

D Y 

Kelaynak Kuşu Akdeniz Foku Deniz Kaplumbağası Leopar 

Akbaba Penguen Kutup Ayısı Kardelen 
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           Atıl durumdaki bazı maddelerin hammaddelerine ayrıştırıldıktan sonra yeni bir 

ürün haline getirilme sürecine geri dönüşüm denir. Cam, kağıt, plastik, pil, metal, elekt-

ronik birçok madde geri dönüştürülebilir maddelerdir. Bu maddeleri ayrıştırarak geri 

dönüşüm kutusuna atmak hem ekonomiye hem doğaya fayda sağlamış olur. Doğada 

cam şişenin 4000 yılda, plastik poşetin 1000 yılda çözündüğünü unutmamak gerekir. 

 

2- Geri dönüşüm denildiğinde aklımıza neler gelir? 

1- Aşağıdaki atık maddeleri, atmamız gereken geri dönüşüm kutusunun 

rengini kullanarak çember içine alalım. 

3- Geri dönüşümün faydaları neler olabilir? Yazalım. 



1111 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 
     Derste kullandığımız defter aşa-
ğıdakilerden hangisinden üretilmiştir? 

 A) Hayvanlardan  B) Bitkilerden  

C) Topraktan 

     Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin 
faydalarından birisi değildir? 
 
A) 

B) 

C) 

Bitkiler doğada fazla yer kapladığı 
için insanların yerleşim alanlarını 
daraltır. 
 
İnsanlar ve hayvanlar beslenme 
ihtiyacının büyük bir bölümünü 
bitkilerden karşılar. 
 
Bitkiler solunum yaparak havayı 
temizler. 
 

     Hangi seçenekteki ürünlerin 
tamamı hayvansal gıdalardan oluş-
maktadır? 
 
A) 

B) 

 
C) 

Peynir-bal-süt-et-ekmek-yumurta 
 

Tereyağı-yoğurt-balık-süt-yumurta 

Yumurta-bal-reçel-peynir-süt-et 

     Aşağıdaki hayvanların hangisinin 
sütünden faydalanamayız? 
 
A) B) 

C) 

Yukarıda bahsedilen bitkiler nerede 
yetişmektedir? 

      Patates, havuç, soğan, turp, pancar 
gibi yumrulu bitkilerin köklerini besin 
olarak tüketiriz. 

A) 
B) 

 C) 

Ağaçta 

Toprağın altında 

Toprağın üstünde 

Bitkiler bakıma ihtiyaç duyarlar. 

Bitkiler 
beslenmezler. 

Bitkiler solunum 
yapar. 

D Y 

Y D Y D 

I II III IV 
Yukarıda etkinliği doğru şekilde yaptı-
ğımızda hangi sonuca ulaşırız? 

A) B) C) I II  IV  
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7 

8 

9 

11 

13 

14 

 

Yukarıda bahsedilen bitki aşağıda-
kilerden hangisidir? 
 A) Elma  B) Patates  C) Çay 

      Kışların ılık geçtiği, yağışlı ve nemli 
yerlerde yetişir. Yaprakları toplandıktan kısa 
süre sonra işlenmesi gerekir. Bu sebeple 
fabrikaları ekim alanlarına yakındır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu tür 
meyvelere örnek değildir? 
 
A) B) C) Kiraz Kuşburnu  Böğürtlen  

Bazı meyveler çalı gibi bodur 
bitkilerin üzerinde yetişir. 

 

     Aşağıdaki meyvelerden hangisini 
kış mevsiminde tüketmek daha uygun-
dur? 
 A) B) C) 

     Aşağıdaki meyvelerden hangisi 
ağaçta yetişmez? 
 

A) B) C) 

10 

     Yüzümüzü Güneş’in doğduğu 
yöne dönersek sağ kolumuz hangi 
yönü gösterir? 
 A) B) C) Güney Batı  Kuzey  

12      Yön bulmakta kullanılan aletin 
ismi nedir? 
 A) B) 

C) 

Stetoskop Termometre  

Pusula  

     Aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır? 
 A) 

B) 

C) 

Kutup yıldızı her zaman kuzey yönünü 
gösterir. 

Cami minarelerinin kapıları güney 
yönüne doğru dönüktür. 

Pusulanın renkli ucu daima güney 
yönünü gösterir. 

      Doğada kaybolursak yönümüzü bulmak 
için canlılardan faydalanabiliriz. Kimi zaman 
bir canlının yosun tutmuş yüzeyine, kimi zaman 
başka bir canlının yapmış olduğu yuvanın ağız 
kısmına bakabiliriz. 

Yukarıdaki metinde hangi canlıdan 
bahsedilmemiştir? 
 

A) B) C) 
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     Aşağıdakilerden hangisi insanın 
doğa üzerindeki olumlu etkilerinden 
birisidir? 

 A) 

B) 

C) 

Doğadaki canlılara zarar vermek ve 
keyif almak için avlanmak. 

Fabrikalardan çıkan atıkların havaya 
ve suya karışmasını sağlamak. 

Ormanların korunması ve ağaçlan-
dırılması için çalışmalar yapmak. 

     Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) 

B) 

C) 

Tarımda kullanılan ilaçların toprağa 
hiçbir zararı yoktur. 

Araba egzozlarından çıkan gazlar 
havanın kirlenmesine neden olur. 

Orman yangınları doğaya zarar 
verdiği gibi hayvanların yuvalarını 
da yok etmektedir. 

     Aşağıdakilerden hangisi toprak 
kirliliğinin sebeplerinden birisidir? 

 A) 

B) 

 C) 

Gemilerden denize kimyasal atık 
bırakılması. 

Ormanların tahrip edilmesi. 

Endüstriyel atıkların kontrolsüz bir 
şekilde doğaya bırakılması. 

     Aşağıdakilerden hangisi doğal 
unsur değildir? 

 A) B) C) Akarsular Barajlar  Dağlar  

Kelaynak Kuşu Leopar Akdeniz Foku 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
canlıların nesillerinin tükenmek üzere 
olmasının temel sebeplerinden birisi 
değildir? 

 A) 

B) 

C) 

İnsanların bilinçsiz biçimde avlanıyor 
olması. 

Zararlı maddelerin ve kimyasalların 
insanlar tarafından çeşitli nedenlerle 
sulara karıştırılıyor olması. 

İnsanların bu hayvanları kendilerine 
tehdit olarak görüyor olması. 

Aşağıdakilerden hangisi doğayı koru-
mak için çalışan sivil toplum kuruluş-
larından birisi değildir? 

 

      Küresel ısınmanın hızla arttığı, 
ormanların ve hayvanların bilinçsizce kay-
bedildiği günümüzde toplumsal farkındalık 
yaratmak ve doğayı korumak adına çalı-
şan sivil toplum kuruluşlarına büyük iş 
düşmektedir. 

A) B) C) LÖSEV TEMA ÇEKÜL 
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     Aşağıdakilerden hangisi ağaçların 
faydalarından birisi değildir? 

 
A) 

B) 

 C) 

Topraktaki zararlı atıkların temiz-
lenmesini sağlamak. 
 
Erozyonu önlemek. 

 Havayı temizlemek. 

     Geri dönüşüm denildiğinde 
aşağıdakilerden hangisini anlamamız 
gerekir? 

 A) 

B) 

C) 

Kırılan veya bozulan bir eşyanın 
tamir edilerek yeniden kullanılması. 

Eski zamanlarda kullanılan eşya ve 
aletlerin tekrar kullanılmaya başlan-
ması. 

Atıl durumdaki maddelerin ham-
maddelerine ayrıştırıldıktan sonra 
yeni bir ürün haline getirilmesi. 

      Bitkilerin insanlara birçok yönden 
faydaları vardır. Bitkiler insanlar 
tarafından en çok ……….…. amaçlı olarak 
kullanılır. 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere 
gelmesi gereken en uygun kelime 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) B) C) tedavi süsleme beslenme  

     Aşağıdakilerden hangisinin geri 
dönüşümü yapılamaz? 

 
A) B) C) 

     Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

 A) 

B) 

C) 

Cam şişeler geri dönüşüm yolu ile 
yeniden kullanılabilir. 

Yönümüzü bulmak için sadece pusu-
ladan faydalanabiliriz. 

Bitkilerin yetişebilmek için suya, ısıya 
ve ışığa ihtiyaçları vardır. 

     Aşağıdakilerden hangisi sebzedir? 

 
A) B) C) 

26 

Yukarıdakilerden kaç tanesi geri 
dönüşümün sağladığı faydalardandır? 

 

Ülke ekonomisine katkı sağlar. 

 Çevrenin korunmasına katkı sunar. 

 Doğal kaynakların azalmasını büyük 

oranda önler. 

Ayrı bir sektör oluşturarak insanlara iş 

kapısı oluşturur. 

 

A) B) C) 2 3 4 



Ödevlerini yazmak için bu sayfayı kullanabilirsin 

 Ödev Defterim
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