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Meh met Âkif ER SOY

Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
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BEN VE OKULUM Ünite

1

Dış görünüşümüz bizim fiziksel özelliklerimiz-
dendir. Yani boyumuz, kilomuz, saç rengimiz, 
ten rengimiz, göz rengimiz gibi özelliklerimiz 
bizim fiziksel özelliklerimizdir. Fiziksel özellikle-
rimizin bazıları doğduğumuz günden itibaren 
büyüdükçe değişir. Boyumuz ve kilomuz aynı 
kalmaz. Bununla birlikte yapabildiklerimiz de 

değişir ve gelişir. Bebekken yapamadığımız bir çok şeyi çocukken, 
çocukken yapamadıklarımızı da yetişkin olunca yapabiliriz. Bireylerin 
fiziksel özelliklerinde benzerlikler olsa da herkes birbirinden farklıdır. 
Kişilik özelliklerimiz, duygularımız, hoşlandıklarımız, yapmak istedik-
lerimiz birbirimizden farklıdır. Bu farklılıklara saygı duymalı hoşgörü 
ile karşılamalıyız.

Derslerimizde başarılı olmak için planlı ve disiplinli olmalıyız. Ken-
dimize bir program hazırlamalı ve onu uygulamalıyız. Gün içindeki iş-
lerimizi planlar ve zamanı iyi kullanırsak her şeye vakit ayırmış oluruz.

Sınıf ile ilgili konularda kararlar öğretmen 
ve öğrenciler ile birlikte alınır. Bunlar sınıf ku-
rallarının oluşturulması, sınıf içi etkinliklerin 
belirlenmesi, panoların oluşturulması vb. ko-
nular olabilir. Bu kararlar alınırken iletişimde 
uygun bir dil kullanılmasına özen gösterilme-
lidir. Karar alma süresine herkes katılmalıdır. 
Sınıf ve okul içi çalışmalarda birbirimize karşı 
saygılı olmalı ve adil davranmalıyız. 

DERS NOTLARIM
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Sınıfta veya okulda yapılan etkinliklerde grup çalış-
ma kurallarına uymalıyız. Grup çalışmalarında işbirliği 
vardır. Herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine ge-
tirmelidir. Arkadaşlar birbirleriyle yardımlaşma ve da-
yanışma içinde olmalıdır. Görev paylaşımında adil dav-
ranmalı ve herkes birbirine saygı göstermelidir.

Okulda iletişim kurarken kendimizi açıkça 
ifade edebilmeliyiz. Olaylar karşısındaki duygu 
ve düşüncelerimizi arkadaşımızı kırmadan dile 
getirmeliyiz. İtirazlarımızı nezaket kuralları çer-
çevesinde yapmalıyız. Kendimizi arkadaşımızın 
yerine koyarak ve onu anlayarak hareket etme-
liyiz. Birbirimizi dikkatle dinlemeli ve hoşgörülü 
olmalıyız. Dinleme kurallarına uymalıyız.

Okulda harçlıklarımızı öncelikle ihtiyaçlarımız doğrultusunda kul-
lanmalıyız. Paramızı boşa harcamamalı isteklerimiz için biriktirmeli-
yiz. Böylece tutumlu oluruz.

Okulda arkadaşlarımızla oyun oynarken 
kurallara uymalıyız. Oyunu birlikte seçmeli ve 
adil olmalıyız. Oyunda arkadaşlarımıza zarar 
vermemeliyiz. Oyunu kazanmanın önemi ka-
dar kaybetmenin de doğal olduğunu bilme-
liyiz. Oyun oynarken arkadaşlarımıza karşı 
nezaket dili kullanmalıyız.
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A. Verilen özelliklere uygun olan çocukları bulup eşleştirelim.

Mavi gözlü, sa-
rı saçlı zayıf bir 
çocuğum.

A

Uzun boylu, si- 
yah saçlı ve göz-
lüklüyüm.

B

Düz, siyah saçlı, 
yeşil gözlü es- 
mer biriyim.

C

B. Aşağıdaki cümleleri tamamlayalım.

 Fiziksel özelliklerimizin dışında yapmaktan hoşlandıklarımız vardır. 

Benim yapmaktan hoşlandığım şeyler; ........................................

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

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

 İkinci sınıf öğrencisi olarak tek başıma yapabildiğim işler; ............

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

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

 Farklı özelliklere sahip olan arkadaşlarıma karşı; .........................

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

....................................................................................................
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B. Aşa ğ› da ki ifadelerden doğ ru olan la r›n baş› na (D), yan l›ş olan
la r›n baş› na (Y) ya za l›m.

A. Aşağıda öğrencilerin fiziksel ve kişisel özellikleri verilmiştir. 
Öğrencilerin adlarını verilen özelliklerine göre kutulara yaza
lım.

Ali, gözlük kullanmakta-
dır.

Kerem, çok 
sinirli bir 
çocuktur.

Sude, kitap 
okumaktan 
zevk alır.

Ayşe, sarı 
saçlıdır.

Can, sakin 
bir yapıya 
sahiptir.

Serkan’ın 
saçları  

kıvırcıktır.

Nil, tahtaya 
ne zaman 

çıksa 
heyecanlanır.

Onur,  
sınıfımızın en uzun boylu  çocuğudur.

Fiziksel Özellikler

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

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

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

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

Kişisel Özellikler

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

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

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

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

 Her çocuğun başarılı olduğu alanlar vardır.

 Kişilerin becerileri onları diğer insanlardan farklı yapar.

 Kızlar aynı yeteneklere sahiptir.

 Arkadaşlarımızın farklılıklarına saygı duymalıyız.
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A. Okulumuzun adresini öğrenelim ve yazalım.

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

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

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

B.  Okulunuzun yerini arkadaşınıza tarif edecek olsanız nasıl tarif 
edersiniz? Bunun için okulun çevresindeki varsa bilinen yapı ve 
kurumlardan yararlanalım.

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

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

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

C. Arkadaşımıza okulun yerini tarif ettikten sonra bir de kro
kisini çizelim. Krokimizde sokak ve caddeleri belirtelim.
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A.  Sınıfla ilgili konularda kararları öğretmen ve öğrenciler birlikte 
verirler. Sınıfla ilgili aldığımız kararlardan beş tanesini yazalım.

1. ..........................................................................................

2. .........................................................................................

3. .........................................................................................

4. .......................................................................................

5. .........................................................................................

B. Kararları alırken nasıl bir iletişim dili kullandınız?

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

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

C. Belirlediğiniz kurallara uymazsanız ne olur?

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

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

D. Aşağıdaki çocuklardan kurallara uymayanların kutusuna çarpı (✗) 
işareti koyalım.
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A. Ders araç gereçlerimizin ve eşyalarımızın kullanımında tasarrufa 
özen göstermeliyiz. Buna göre aşağıdaki resimlere bakarak okul 
eşyalarımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair sloganlar yazalım.

B. Aşağıdaki durumlardan doğru olanların başına (D), yanlış olan
ların başına (Y) yazalım. Yanlış cümlelerin doğrusunu altlarına 
yazalım.

(    ) Ayşe, gündüz vakti ders çalışırken masa lambasını yakıyor.

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

(    ) Ali, tenefüslerde sürekli tahtayı karalıyor.

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

(    ) Elif, dişlerini fırçalarken musluğu kapatıyor.

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

(    ) Zafer, sınıfın kapısına zarar veriyor.

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

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

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

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

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

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

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

Boş yere sayfaları-
mı koparıyorlar.

Beni gereksiz
açıyorlar.

Üzerime yazı
yazıyorlar.
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A.  Sınıf ve okul içi çalışmalarımızda arkadaşlarımızla yardımlaşmalı
yız. Böylece bazı değerlerimizi uygulamış oluruz. Buna göre aşa
ğıdaki cümlelerle uygun ifadeleri eşleştirerek bulalım.

doğruluk

paylaşım

nezaket

adalet

güven

saygı

sevgi

hoşgörü

 1. Okulda arkadaşlarıma kaba davranmam.

 2. Arkadaşlarıma verdiğim sözleri hep tutarım.

4.  Okuduğum hikaye kitaplarını arkadaşlarıma  
da veririm. 

5.  Öğretmenime ve arkadaşlarıma asla yalan 
söylemem.

 6. Farklı olan arkadaşlarıma kötü davranmam.

7. Sınıftaki herkese iyilikle yaklaşırım.

 8. Sıra arkadaşımı severim. 

 3.  Öğretmenimiz  boya kalemlerini hepimize eşit 
olarak dağıttı.
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B. Aşa ğ› da ki boş luk la r› uy gun ne za ket ifa de le ri ile ta mam la ya
l›m.

a. Bir arkadaş›m›zla karş›laşt›ğ›m›zda .................................. deriz.

b. Sabahlar› ailemize ........................................................ deriz.

c. Bir hediye ald›ğ›m›zda ............................................ ederiz.

ç. Hasta olan arkadaşımıza ............................................ deriz.

d. Bir hata yapt›ğ›m›zda karş›m›zdakinden ........................... dileriz.

e. Eve misafir geldiğinde ........................................... deriz.

f. Gece yatarken ailemize .......................................... deriz.

g. .............................................. kullanarak iyi ilişkiler kurar›z.

A.  Bir nezaket kumbarası oluşturalım ve bildiğimiz nezaket ifade
lerini örnekteki gibi kumbaraya yazalım.

NAZİK KUMBARA

Canım arkadaşım, kusura bakmayın.

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

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

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

............................................................................
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A.  Yukarıdaki zaman çemberinde günlük yapacaklarımız planlan
mıştır. Hangi etkinliğe ne kadar zaman ayırmamız gerektiğini 
çemberde boyayarak gösterelim.

✾  Uykuya ayırmamız gereken zamanı sarı renge boyayalım.
✾  Ders çalışmaya ayırmamız gereken zamanı mavi renge boya-

yalım.
✾  Oyun oynamaya ayırmamız gereken zamanı turuncu renge 

boyayalım.
✾  Televizyon izlemeye ayırmamız gereken zamanı pembe renge 

boyayalım.
✾  Kitap okumaya ayırmamız gereken zamanı yeşil renge boya-

yalım.
✾  Yemek öğünlerine, dinlenmeye, ailemize yardım etmeye, 

okula hazırlanmaya ayırmamız gereken zamanı mor renge 
boyayalım.

✾  Okulda geçireceğimiz zamanı kırmızı renge boyayalım.
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sorumluluk

kavga

disiplin

güven

iş birliği

tembellik

öfke

paylaşma

A.  Aşağıdaki kavramlardan grup çalışmalarında olması gereken
leri işaretleyelim.

B.  Aşağıda verilen grup çalışma kurallarından doğru olanların 
başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazalım.

(    ) Grup kuralları grupça belirlenmelidir.

(    ) Grupta herkes söz sahibidir.

(    ) Grup kurallarını lider kişi söylemelidir.

(    ) Konuyu sadece bir kişi söylemelidir.

(    ) Grup çalışmaları iş bölümü ile gerçekleşmelidir.

(    ) Grup çalışmaları boyunca herkes birbirine saygı göstermelidir.

(    ) Grupta herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir.
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B. Okul harçlıklarımızı öncelikle 
ihtiyaçlarımız doğrultusunda 
harcamalıyız. Ayla ve anne
si yandaki listeden hangileri
ni alırlarsa ihtiyaçlarını almış 
olurlar?

 Süt

 Meyve

 Oyuncak

 Mendil

 Toka

 Makarna

Alışveriş Listesi
  Patates

 Yumurta

Film cd’si

 Top

 Çorap

 Ekmek

A.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olan
ların başına (Y) yazalım. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına 
yazalım. 

(    ) Oyun oynarken hep kazanan olmalıyız.

 ..............................................................................................
(    ) Oyun oynarken oyun kurallarına uymalıyız.

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

(    ) Oyun oynarken arkadaşlarımıza zarar vermemeliyiz.

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

(    ) Oyunda kazanan arkadaşımızla konuşmamalıyız.

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

(    ) Oyunu kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu bilme- 
 liyiz.

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

(    ) Oyunda hep aynı kişi lider olur.

.................................................................................................
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BEN VE OKULUM
Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kişi
sel özelliklerden değildir?

A. Sabırlı olmak 
B. Uzun boylu olmak
C. Dürüst olmak

2.      

 

 Han gi se çe nek te ders araç la
r› n› ve ge reç le ri ni özen li kul
lan ma ya uyul ma m›ş t›r?

A. Can, def ter le ri ni ve ki tap la-
r› n› kap l› yor. 

B. Al per, def terinin yap rak la-
r›n dan uçak ya p› yor.

C. Bu se, ka lem le ri ni gerek siz 
ye re aç m› yor.

3. Aşa ğ› da ki ço cuk lar dan han
gi si bir yö nü ile di ğer le rin den 
fark l› d›r?

 A.      B.   C.

5. Aşa ğ› da ki dav ra n›ş lar dan han
gi si doğ ru de ğil dir?

A. Ba ran, arkadaşını oyuna al-
madı. 

B. Sa lih, oyu nu ku ral la r› na gö-
re oy nar.

C. Ber kay, oyun da hak s›z l›k 
yap maz.

4. I.  Okula sıra ile girer, okuldan 
sıra ile çıkarım.

 II.  Koridorlarda gürültü yap-
mam.

 III. Yerlere çöp atmam.

 IV.  Öğretmenimin sözünü kes-
mem.

 V. Okula zamanında gelirim.
 S› la def te ri ne s› n›f ve okul ku-

ral la r› n› ya zmak istiyor.
 Yu ka r› da ki le rin kaç ta ne si ni 

ya zar sa ku ral la r› doğ ru yaz
m›ş olur?

 A.  B.  C. 
3 4 5
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6. “Ar ka daş la r›m la iyi ge çin mek 
için on la ra dai ma 
hoş gö rü lü dav ra-
n› r›m ve on la r› se-
ve rim.” di yen bir 
öğ ren ci için aşa ğ›
da ki ler den han gi si 
söy le ne mez?

A. nezaketli
B.  duygusal
C. sevimsiz

10. “Yanlışlıkla çarptığımız ar
kadaşımıza ........... demeli
yiz. “ cümlesinde boş bırakı
lan yere hangisinin yazılması 
uygun olmaz?

A. özür dilerim 
B. önüne baksana
C. afedersin

11. Aşağıdaki ifadelerden han
gisi yanlıştır?

A. İsteklerimiz ihtiyaçlarımız-
dan önemlidir. 

B. Okul harçlıklarımızı öncelik-
le ihtiyaçlarımız için  harca-
malıyız.

C. İhtiyaçlarımız her zaman ön-
celikli olmalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi   özen
le ve dikkatle kullanmamız ge
reken ortak okul eşyalarımız
dandır?

 A. panolar   B. kalemlik
      C. okul çantası

8. Fiziksel ve bireysel farklılık 
larımıza saygı duyarsak 
arkadaşlarımızda aşağıdaki
lerden hangisi olamaz?

A. 

B. 

C. 

sevinç

tartışma

barış

9. Gün içinde en çok za 
manımızı ayırdığımız etkinlik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. ders çalışmak
B. uyumak
C. oyun oynamak
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BEN VE OKULUM
Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................TEST 2

1. Sınıf içi kararları alma ile ilgili 
verilenlerden hangisi yanlış
tır?

A. Kararlar hep birlikte alınma-
lıdır.

B. Kararları öğretmen almalı-
dır.

C. Alınan kararlar görünür bir 
yere asılmalıdır.

3. Oyunda kazanan arkadaşımı
za ne söylemeliyiz?

A. Keşke ben kazansaydım.
B. Tebrikler!
C. Bir daha seninle oynamak 

istemiyorum.

4. Oyunu kurallarına uygun oy
namayan bir öğrenci için ne 
söylenebilir?

A. Bir daha oyuna alınmaz.
B. Arkadaşları tarafından çok 

sevilir.
C. Oyunda her zaman lider se-

çilir.

2. Aşağıdaki öğrencilerden han
gisi grup çalışma kurallarına 
uymamıştır?

A. Nilüfer, aldığı görevi zama-
nında yerine getirmiştir.

B. Damla, araştırması ge- 
reken kaynakları bulmuştur.

C. Özge, grup çalışmalarına 
geç kalmıştır.

5. Hangi öğrenci parasını tu
tumlu kullanmıştır?

A. Mehmet beslenme ihtiyacı 
dışında harcamamıştır.

B. Hale her gün çikolata, şeker 
almaktadır.

C. Eren sürekli topunu kaybe-
dip yenisini almaktadır.

6. Grup çalışmalarında hangisi 
önemlidir?

A. Grupta işleri bir kişiye bırak-
mak

B. Üzerine düşen görevi zama-
nında ve eksiksiz yapmak

C. Grupta lider olup sa- 
dece çalışmaları izlemek
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7. Aşağıdaki atasözlerinden han
gisi “tutumlu olmak” ile ilgili
dir?

A. Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.

B. Birlikten kuvvet doğar.
C. Damlaya damlaya göl olur.

8. Sınıf ve okul içi çalışmalarda 
aşağıdakilerden hangisi ol
mamalıdır?

A. paylaşım
B. adil davranma
C. sorumsuzluk

9. Sınıfla ilgili konularda öğren
ciler de karar almaya katıl
malıdır. Buna göre aşağıdaki
lerden hangisi bu konulardan 
değildir?

A. Ders programının hazırlan-
ması

B. Panoların hazırlanması
C. Sınıf kurallarının belirlenme-

si

10. Aşağıdakilerden hangisi grup 
çalışmalarının bize kazandır
dıklarından değildir?

A. Özgüven ve disiplin
B. Yardımlaşma ve paylaşma
C. Bencillik ve haksızlık

11. Aşağıdaki öğrencilerden han
gisi bir gününü planlarken 
yanlışlık yapmıştır?

A.  Ece bir günün sekiz saatini 
uykuya ayırmıştır.

B.  Beren bir günün yedi saatini 
oyun oynamaya ayırmıştır.

C.  Senem bir günün üç saatini 
ders çalışmaya ayırmıştır.

12. I.  Elektrik
 II.  Su
 III. Temizlik malzemeleri

 IV.  Ev eşyaları
 Yu ka r› da ki le rden hangisi ya 

da hangileri evde tasarruflu 
kullanmamız gerekenlerden
dir?

 A. I ve II
B. I, II ve III
C. hepsi
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AİLEM VE EVİM Ünite

2

Yaşadığımız evin bir adresi vardır. Adres 
bilgilerinde mahalle, cadde, sokak adı, kapı 
numarası, daire numarası bulunur. Ayrıca ya-
şadığımız yerin köy, ilçe ya da il olduğunu da 
adreste belirtiriz. Adres bilgilerimizi özellikle 
internet ortamı başta olmak üzere tanımadı-
ğımız hiç kimse ile paylaşmamalıyız.

Evimizdeki su, elektrik, doğal gaz gibi kaynakları kullanırken bi-
linçli olmalıyız. Kaynaklarımız sınırsız değildir. Evimizdeki kaynakları 
dikkatsizce kullanmak aile bütçemize de zarar verir. Gündüz ışıkları 
açık bırakmamalıyız. Boş yere su akıtmamalıyız. Akşamları bulun-
duğumuz odanın ışığını açmalı diğerlerini boş yere yakmamalıyız. 
Çok fazla elektrik tüketen araçları kullanırken daha dikkatli olmalıyız. 
Kaynakların kullanımı konusunda tasarruflu olursak isteklerimizi de 
yerine getirebiliriz.

Evde herkesin bir sorumluluğu olmalıdır. Çocuk 
olarak bizim de sorumluluklarımız vardır. Giysilerimi-
zi toplamak, odamızı temiz tutmak, oyuncaklarımızı 
oynadıktan sonra yerine koymak bizim sorumluluk-
larımızdandır. Gerektiğinde annemize yardım etmeli 
yapabileceğimiz işleri yapmalıyız. Küçük kardeşimiz 
varsa onunla ilgilenmek, sofrayı kurmaya ve topla-
maya yardım etmek, çamaşırları katlamak gibi işler 
bunlardan bazılarıdır.

DERS NOTLARIM
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Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimselere akraba denir. Teyze, 
amca, dayı, dede, anneanne, babaanne, hala, kuzen, yeğen gibi 
terimler akrabalık terimleridir. Annemizin annesi ve babası bizim 
anneannemiz ve dedemiz olur. Babamızın annesi ve babası bizim 
babaannemiz ve dedemiz olur. Teyze, annemizin kız kardeşine, 
hala, babamızın kız kardeşine denir. Amca, babamızın erkek kar-
deşine dayı ise annemizin erkek kardeşine denir.Kardeş çocukları 
birbirine kuzen olurlar. Kendi kardeşimizin çocuğu ise yeğenimiz 
olur.

Aile bireyleri ve akrabalar arasında yardımlaşma ve dayanışma 
olmalıdır. Aile toplumun en küçük parçasıdır. Aileler ve akrabalar 
biraraya gelerek toplumu oluştururlar. Ailede ve akrabalar arasında 
sevgi, saygı, dayanışma ve iş bölümü olmalıdır.
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AİLEM VE EVİM

A.  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olan
ların başına (Y) yazalım.

(    ) Kaybolduğumuz zaman adres bilgilerimizi bilmek bize yardımcı   
 olur.

(     ) Adresimizi bilmek önemli değildir.

(    ) Adresimiz taşındığımızda değişir.

(    ) Her adreste mahalle ismi mutlaka olur.

(     ) Her adreste cadde ismi mutlaka olur.

(    ) Evler yolun bir tarafında tek sayılarla diğer tarafında çift sayılarla  
 numaralandırılmıştır.

(    ) Daire numaramız apartmandaki herkes ile aynıdır.

(    ) Adresimizle birlikte telefon numaramızı da bilmeliyiz.

(    ) Kaybolduğumuz zaman önümüze çıkan ilk kişiden yardım isteme 
 liyiz.

B.  Aşağıya adres bilgilerimizi, anne ve babamızın telefon numa
ralarını yazalım.

Annemin telefon numarası

Babamın telefon numarası

Adresim : ..............................

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

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

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

.............................................
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A.  Aşağıdaki resmi inceleyelim. Soruları cevaplayalım.

1.  Ayşe’nin evinin önünde ne vardır?

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

2.  Oya’nın evinin arkasında ne vardır?

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

3.  Okulun karşısında ne vardır?

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

4. Ayşe’nin evinin çevresinde neler vardır?

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

5. Sizin evinizin çevresinde neler vardır?

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

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

6. Kütüphanenin arkasında ne vardır?

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

Belediye

okul

ev

Berke’nin
 evi

Oya’nın
 evi

oyun 
parkı

Ayşe’nin
 evi

hastane

market

otopark

kütüphane
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AİLEM VE EVİM

A.  Aşağıdaki işlerden yapabileceklerimizin kutusunu yeşil renge 
boyayalım.

 Oyuncaklarımızla oynadıktan sonra odamızı toplayabiliriz.

 Evi süpürmede annemize yardım edebiliriz.

 Sofrayı kurmaya yardımcı olabiliriz.

   Yemek yapmaya yardım edebiliriz.

   Katlanmış çamaşırlarımızı yerine koyabiliriz.

   Küçük kardeşimizle ilgilenebiliriz.

  Yıkanmış çamaşırları ütüleyebiliriz.

  Çalışma masamızın üzerini toplayabiliriz.

B.  Aşağıdaki boşlukları evdeki iş dağılımına göre tamamlayalım.

❁ Annemin yapacağı işler; ...............................................................

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

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

❁ Babamın yapacağı işler; ...............................................................

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

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

❁ Benim yapacağı işler; ...................................................................

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

....................................................................................................
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A.  Çocuk olarak bize düşen görevleri ve evdeki sorumluluklarımızı 
yerine getirdiğimizde hangi duyguları hissederiz? İşaretleyelim.

B.  Çocukların aile içinde bazı sorumlulukları vardır. Aşağıdaki 
cümlelerden hangileri bu sorumluluklardandır? İşaretleyelim.

 mutlu

 hayal kırıklığı

 öz güvenli

 paylaşımcı

 üzgün

 sinirli

 suçlu

 yardımsever

 kızgın

 huzurlu

 korkak

 panik

 iyimser

 gururlu

 sabır

 coşku

 Odasını toplamak.

 Büyüklere saygılı olmak.

 Kendi fikrini söylemek.

   Anne ve babasının sözünü dinlemek.

   Derslerine çalışmak.

   İsteklerini dile getirmek.

  Büyüklerine yardım etmek.

  Aile bütçesine katkı için bir işte çalışmak.

  Kişisel eşyalarını temiz tutmak.

  Evi temizlemek.
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AİLEM VE EVİM

B. Aşağıda verilen kişisel bakım uygulamalarının, karşılarında 
verilen araçlardan hangileriyle yapıldığını bulalım, eşleştire
lim.

❁ Tırnaklarımızı onunla keseriz.

❁ Banyodan sonra vücudumuzu onunla kurularız.

❁ Ellerin temizliğinde kullanırız.

❁ Saçlarımızı onunla yıkarız.

A.  Kişisel bakımımızla ilgili aşağıdaki eşyalardan hangilerini kul
lanıyoruz? Resimlerin altındaki kutucukları işaretleyelim.

C.  Kişisel bakım eşyalarımızın dışında bir de evde kullandığımız 
kişisel eşyalarımız vardır. Bunlardan bize ait olanları işaretle
yelim.
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1. Kişisel eşya ne demektir?

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

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

2. Kişisel eşyalarımızı nasıl kullanmalıyız?

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

.............................................................................................
3. Kişisel eşyalarımızı özenli kullanmazsak ne olur?

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

..........................................................................................
4. Evdeki sorumluluklarımız nelerdir?

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

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

A. Aşağıdaki metni okuyalım. Soruları cevaplayalım.

Evimizde pek çok eşya vardır. Bunlardan bazıları sadece bize 
ait olan eşyalardır. Bunlara kişisel eşyalarımız diyoruz. Kişisel 
eşyalarımızı özenli ve temiz kullanırsak daha uzun süre kulla-
nabiliriz. Giysilerimizi temiz kullanırsak uzun süre giyeriz. Ça-
buk yıpranmaz ve eskimezler. Böylece aile bütçesine de katkı 
sağlamış oluruz. 

Kendimize ait bir odamız varsa odamızı temiz tutmalıyız. 
Oyuncaklarımızla oynadıktan sonra onları toplamalıyız. Ders 
çalıştıktan sonra masamızı düzenlemeliyiz. Giysilerimizi dola-
bımıza yerleştirmeliyiz. Böylece evdeki sorumluluklarımızı da 
yerine getirmiş oluruz.
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AİLEM VE EVİM

Ak akçe kara gün içindir.

Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Ayağını yorganına göre uzat.

Damlaya damlaya göl olur.

Sakla samanı gelir zamanı

B. Aşağıdaki atasözlerinden tasarruf ile ilgili olanların gülen yüzü
nü, olmayanların üzgün yüzünü boyayalım.

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yan l›ş olan
la r›n baş› na (Y) ya za l›m.

Boşa akan mus luk la r› ka pat ma l› y›z.

Bü tün elek trik li alet le ri ay n› an da kul la na bi li riz.

Ta sar ruf lu dav ra n›r sak ai le büt çe si ne kat k› da bu lu nu ruz.

Kaynaklar›m›z› kullan›rken bilinçli olmal›y›z.

Çevremizi temiz tutmak hepimizin görevidir.

Kaynakları gereğinden fazla kullanmamalıyız.

Kaynaklar hiç bir zaman tükenmez.

Elektrik ve suyu boş yere harcamazsak faturalarımız az gelir.
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A. Evi miz de kul lan d› ğ› m›z kay nak lar la il gi li aşa ğ› da ki re sim le ri 
in ce le ye lim. Doğ ru olan la r›n al t›n da ki ku tu yu ma vi ye, yan l›ş 
olan la r›n al t›n da ki ku tu yu k›r m› z› ya bo ya ya l›m.

Doğal gaz Elektrik FaturalarSu

230

120

60

B. Yukarıdaki grafikte bir ailenin evde kullandığı kaynakların 
faturaları gösterilmiştir. Buna göre soruları cevaplayalım.

1. Bu aile en az faturayı hangi kaynak için ödemiştir?

 .............................................................................................
2. Hangi kaynağı ya da kaynakları tasarruflu kullanırlarsa daha 

az fatura öderler?

 .............................................................................................
3. Sizce kaynaklardan hangisini gereğinden fazla kullanmışlar? 

 ............................................................................................. 
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AİLEM VE EVİM

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacada yazalım.

1. Annemizin annesine ne deriz?

2. Babamızın kız kardeşine ne deriz?

3. Babamızın babasına ne deriz?

4. Biz babanemizin nesi oluruz?

5. Dayımızın hanımına ne deriz?

6. Babamızın erkek kardeşine ne deriz?

7. Annemizin ablasına ne deriz?

8. Biz amcamızın neyi oluruz?

9. Biz teyzemizin çocukları ile ne oluruz?

6
➠

7
➠

9
➠

3 ➠2 ➠

4 ➠

5 ➠

8 ➠

1
➠



34

A. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Ailenizde kimlerle yaşıyorsunuz?

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

2. Aileniz kaç kişiden oluşuyor?

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

3. Aile ve akrabalık ilişkileri nasıl olmalıdır?

 .............................................................................................
4. Aile bireyleri ve akrabalar arasındaki dayanışma ve yardımlaş

maya örnekler veriniz.

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

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

B. Ailemizdeki kişileri en belirgin özelliklerine göre yazalım.

En şefkatli              ...................

En becerikli             ...................

En mutlu                 ...................

En yardımsever           ...................

En sabırlı                ...................

En duygusal            ...................

En çalışkan               ...................

En rahat                ...................

En olgun                ...................

En esprili              ...................

En nazik                ...................

En hoşgörülü                 ...................

En yaramaz           ...................

En obur                ...................

En sakin                ...................

En düşünceli               ...................

En meraklı                ...................

En küçük                ...................
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

AİLEM VE EVİM

TEST 3

2. Akrabalık ilişkileri ile ilgili ve
rilenlerden hangisi yanlıştır?

A. Akrabalık ilişkileri güç- 
lü olmalıdır.

B. Akrabalar arasında daya-
nışma ve yardımlaşma ol-
malıdır.

C. Akrabalar birbirine muhtaç 
değildir.

4. “Annemle, baban kardeşler. 
O halde babanın annesi be-
nim ............. olur.“ diyen Can 
boşluğa ne yazmalıdır?

 A. babaannem  
 B. anneannem             

C. kardeşim

5. Aşağıdakilerden hangisi evde 
üstleneceğimiz görevlerden 
değildir?

A. çiçekleri sulamak 
B. odamızı toplamak 
C. ütü yapmak

3. Mektup zarfının üzerinde aşa
ğıdakilerden hangisi bulun
maz?

A. adres 
B. imza 
C. ad ve soyad

1. “Adres bilgimizde sırasıyla 
mahalle adı, ........?......... adı, 
bina numarası, ilçe ve il adları 
bulunur.“  ifadesinde (?) işare
ti olan yere hangisi getirilme
lidir?

 A.  B.

  C.

sokak

anne

kapı
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7. Ailede görev paylaşımının ya
pılması neyi gösterir?

A. Ailede dayanışmanın oldu-
ğunu

B. Ailede neşenin olduğunu.
C. Ailede sorunların olduğunu.

6.   Evde bütün işleri anneler 
yapar.

   Babalar evde hiçbir iş 
yapmaz.

   Aile bireylerinin hepsi 
evde bir iş yapmalıdır.

 Yukarıdaki bilgilerden doğru 
olanlara (D), yanlış olanlara 
(Y) yazdığımızda sonuç han
gisi gibi olur?

 A. D

Y

D

    B. 

Y

Y

D

    C. D

D

D

8. Aşa ğ› da ki kay nak lar dan han
gi si ni evde kul lan ma y›z?

A. pet rol - motor yağ›
B. su - elek trik
C. do ğal  gaz - kö mür

A.

10. Aşağıdaki atasözlerinden  han
gisi yardımlaşma ile ilgilidir?

A.  Damlaya damlaya göl o- 
lur. 

B.  Sakla samanı gelir zama-
nı. 

C. Birlikten kuvvet doğar.

9. babamızın
erkek kardeşi

●babaanne ●

annemizin
erkek kardeşi

●amca ●

babamızın
annesi

●dayı ●

 Yukarıdaki akrabalık terimle
rini eşleştirdiğimizde nasıl bir 
şekil oluşur?

C.

B.•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

AİLEM VE EVİM

TEST 4

1. Al›ş ve riş yap ma dan ön ce 
aşa ğ› da ki ler den han gi si ni 
yap ma l› y›z?

A. bütçe
B. plan
C. ihtiyaç listesi

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A. Yaşadığımız evin bir adresi 
vardır.

B. Adres bilgisinde sokak adı 
bulunur.

C. Adres bilgimizi internette 
paylaşabiliriz.

5. Aşağıdakilerden hangisi ço
cuk olarak evde yapabilece
ğimiz işlerden değildir?

A. Kardeşlerimizle ilgilenmek
B. Yemek pişirmek
C. Sofrayı hazırlamaya yardım 

etmek

2. “Bi linç li tü ke ti ci ..................... 
bi lir.” ifa de sin de boş b› ra
k› lan ye re aşa ğ› da ki ler den 
han gi sinin gelmesi daha uy
gun olur?

A. haklar›n›
B. kaynaklar›n›
C. isteklerini

4.   Kaynaklar sınırsızdır.

   Boş yere su akıtmamalıyız.

   Evdeki kaynakları dikkat-
sizce kullanmak aile büt-
çesine zarar verir.

 Yukarıdaki bilgilerden doğru 
olanlara (D), yanlış olanlara 
(Y) yazarsak sonuç nasıl olur?

 A. D

Y

D

    B. 

D

Y

D

    C. Y

D

Y
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6. Aşa ğ› da ki ler den han gi si bir ço
cu ğun pa ra bi rik ti re rek ala bi le
ce ği ürün ler den de ğil dir?

 A.   B.   C.

7. ★ su          ♥ elek trik
 ■ do ğal  gaz  ● pet rol
 ✿ kö mür
 Yu ka r› da ki kay nak lar dan 

han gi le ri ni bi linç li ve ta sar
ruf lu kul lan ma lı y›z?

A. Yalnız ★, ● 
B. Yalnız ★, ■
C.  ✿, ●, ■, ★, ♥

9. Hangi öğrencinin davranışı 
yanlıştır?

A. Tuğçe ders çalıştıktan sonra 
çalışma masasını topluyor.

B. Can oyuncaklarıyla oyna-
dıktan sonra hepsini sepete 
koyuyor.

C. Mert giysilerini çıkarınca ya-
tağının üzerinde bırakıyor.

10. Aşağıdakilerden hangisi an
nemizin özelliklerinden olabi
lir?

A. şefkatli - sevecen
B. merhametli - bencil
C. kıskanç - neşeli

11.”Amcamın eşi .............. 
olur.” ifadesinde boş bırakı
lan yere ne yazılmalıdır?

 A.halam   B.yengem         
     C. teyzem

12.”Evdeki kaynakları tasarruflu 
kullanmak .................... ya-
rar sağlar.” 

 Yukarıdaki cümlede boş bı
rakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

 A. bilinçli tüketici 
 B. tasarrufa 
 C. aile bütçesine

8.  Aşağıdakilerden hangisi ev
deki kişisel eşyalarımızdan o 
lamaz?

 A.  B.

  C.
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BENİM EŞSİZ YUVAM Ünite

20
SAĞLIKLI HAYAT Ünite

3
DERS NOTLARIM

İnsanların büyümek için dengeli ve düzenli beslenmeye ihtiyacı var-
dır. Her çeşit besinden yeteri kadar yemeğe dengeli ve düzenli beslen-
me denir.

Vücudumuzun her türlü besine ihtiyacı vardır. Et,süt, yumurta, bal, 
peynir gibi besinleri hayvanlardan sağlarız. Meyve ve sebzeler bitki-
lerden elde edilir. Bu besinler vücudumuzun 
gelişip büyümesini sağlar. Ayrıca vücudu-
muz hastalıklara karşı daha dirençli olur.

Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal 
ve sağlıklı ürünler tüketmeliyiz. Sebze ve 
meyveleri tüketmeden önce bol su ile yıka-
malıyız.

Dengeli ve düzenli beslenmek ayrıca okul 
başarımızı da artırır.

Yemek yerken uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bunlar görgü 
kurallarıdır.

Yemek yerken çatal, bıçak, kaşık, peçete kullanmalıyız. Herkes ye-
meğe aynı anda başlamalıdır. 
Ağzımızda lokma varken konuş-
mamalıyız. Tabağımıza yiyebile-
ceğimiz kadar yemek almalıyız. 
Aldığımız yemeği bitirmeliyiz. 
Yemek sonunda yemeği yapan 
kişiye teşekkür etmeliyiz.
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Sağlıklı büyüme ve gelişme için dengeli ve düzenli beslenmenin ya-
nında spor yapmalıyız. Spor yapmak  vücudumuza zindelik verir. Bu-
nun yanında yeteri kadar uyku uyumak da sağlık için gereklidir.

Temizlik, kişisel bakım, denge-
li ve düzenli beslenme, spor yap-
mak, yeteri kadar uyumak sağ-
lıklı büyümemizi sağlar.

Yaşadığımız evi ve çevremizi 
temiz tutmak sağlığımızı koru-
mak için gereklidir.

Hastalandığımızda bizleri iyileştirmek için çeşitli sağlık kurumları 
ve meslekler vardır.

Hastaneler, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler sağlıkla ilgili ku-
rumlardır.Hemşireler, doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar bu kurum-
larda çalışırlar. Doktorlar bizleri muayene eder. Eczaneden gerekli 
ilaçlarımızı alırız.

Dişlerimizi düzenli olarak fırçalamalı ve diş hekimine kontrol ettir-
meliyiz. Böylece dişlerimizle ilgili bir sorun yaşamayız.

Kendimizin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım 
alanlarında temizliğe özen gös-
termeliyiz. Ortak kullanılan okul, 
hastane vb. yerlerde tuvaletlerde 
hijyen kurallarına uymalıyız. “Na-
sıl bulmak istiyorsan öyle bırak” 
kuralını uygulamalıyız. Böylece 
toplum sağlığını da korumuş olu-
ruz.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

A. Resimdeki besinlerin adlarını tabloda ait oldukları grupların 
altına yazalım.

Et ve Et 
Ürünleri

Süt ve Süt
Ürünleri Meyveler Sebzeler Tahıl ve Tahıl 

Ürünleri

B. Aşa ğ› da ki yi ye cek grup la r›n dan han gi lerini yer sek den ge li bes
len miş olu ruz? ‹şa ret le ye lim.

I. Grup II. Grup III. Grup IV. Grup
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A.  Bir günlük dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlayalım. 
Bunun için görsellerden yararlanabiliriz.

Sabah: .........................................

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

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

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

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

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

Öğle: .........................................

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

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

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

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

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

Akşam: .......................................

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

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

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

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

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

YOĞURT
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

✿ Ayşe her öğünde mutlaka kola 
içiyor.

✿ Berk sabah kahvaltısında sa- 
dece çikolatalı ekmek yiyor.

✿ Sude abur cubur yiyecekleri çok 
fazla tüketiyor.

✿ Murat açıkta satılan yiyecek- 
leri tüketiyor.

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

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

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

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

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

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

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

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

A.  Aşağıda verilen durumların sonuçlarını yazalım.

B.  Elif “Dengeli Beslenme ve Sağlık“ konulu bir afiş ödevi için aşa
ğıdaki sloganı yazmıştır. Bizde bu konuda bir slogan yazalım.

Sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa !

Benim Sloganım; .................................

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

.............................................................
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A.  Aşağıdaki görsellerden yararlanarak sağlıklı bir sandviç tarifini 
yazalım.

B.  Aşağıdaki bilmecelerin cevabı sağlıklı yiyeceklerdir. Haydi bu 
yiyecekleri bulalım.

Malzemeleri; ...........................

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

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

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

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

Yapılışı; .................................

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

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

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

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

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

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

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

✾  Yemyeşil yaprakları var, 
     Yiyenleri güçlü yapar.

✾  Salkımda tane tane
     Tadı da pek şahane.

✾  Kat kat çiçek
     Yemeği yenecek.

✾  Sarıdır zerdali değil 
     Suludur şeftali değil.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

 Sofraya aile bireyleri ile birlikte oturulur.

  Yemekte görgü kurallarına uymanın bir sebebi de başkalarına 
duyulan saygıdır.

 Ağzımızı şapırdatmadan yemeliyiz.

 Ağzımızda yemek varken sohbet edebiliriz.

 Yemekte peçete kullanmalıyız.

 Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız.

 Yemeklerimizi elimizle yiyebiliriz.

  Yemekten sonra sofrayı ve yemeği hazırlayanlara teşekkür etme-
liyiz.

  Sofrada ayrı tabak ve bardak kullanmalıyız.

  Yemeği hızlı hızlı yemeliyiz.

  Başkasının tabağından da yiyebiliriz. 

A.  Aşağıdaki kurallardan yemekte uyulması gereken görgü kural
larına uygun olanların çiçeğini boyayalım.

B.  Aşağıdaki masaya sofradaki tabak, çatal, bıçak, kaşık ve peçe
te düzenini doğru gösteren şekli çizerek gösterelim.
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A.  Aşağıdaki cümleleri sonuçlarıyla eşleştirelim.

B.  Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Yemekte görgü kurallarına 
uymayanların kutusuna çarpı (✗) işareti koyalım.

✿	Yemekte temizlik kuralı-
na uymak için yemekte konuşmamalıyız.

tabağımıza yiyebileceğimiz 
kadar yiyecek almalıyız.

çatal, kaşık, bıçak ve peçete 
kullanmalıyız.

sofraya herkesle birlikte otur-
malı ve yemeğe birlikte baş-
lamalıyız

✿	Aile bireylerine saygılı ol-
mak için

✿	Ağzımızdaki yemeğin dı-
şarıya sıçramaması için

✿	Tabakta yemek bırakma-
mak için
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

dengeli

dengeli

görgü

abur cubur

dengeli 
beslenme

uykuda

spor

spor

kişisel

su

süt

A.  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle dolduralım. 
Bulduğumuz kelimenin yazılı olduğu kutuları boyaya 
lım.

B.  Aşağıdaki şiirde boş bırakılan yerleri kelimelerden uygun 
olanı ile tamamlayalım.

✿ Sağ l›k l› bü yü mek için ............................... bes len me li yiz.

✿ ................................... her çe şit be sin den ye te ri ka dar ye mek tir.

✿ Sağ l›k l› ol mak için ................................ yap ma l› y›z.

✿ ..................................... ba k› ma özen gös ter me li yiz.

✿ Ye mek yer ken .................................... ku ral la r› na uy ma l› y›z.

✿ Kemiklerimizin gelişmesi için ...................... ürünleri tüketmeliyiz.

Bol bol ................ içip

Sağlığa dikkat edelim

Her gün ............. yapıp

................. beslenelim

................... yemeyelim

Zarar verir vücuda

Yorulmuş bedenimiz 

Dinlenir .................
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(   ) Çevre bütün insanların yaşadığı alandır ve temiz tutulmalıdır.

(   ) Çöplerimizi kapımızın önüne bırakabiliriz.

(   ) Evimizde özellikle tuvalet, banyo ve mutfak temizliğine özen  gös 
 terilmelidir.

(   ) Çevremizde evlerin, okulların vb. binaların duvarlarına yazılar ya  
 zabiliriz.

(   ) Park ve bahçelerdeki bitkilere zarar vermemeliyiz.

(   ) Akarsu, göl ve denizlerimizi kirletmemeliyiz.

A.  Sağlığımızı korumak için evimizi ve çevremizi temiz tutmalıyız. 
Bununla ilgili verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), 
yanlış olanların başına (Y) ya za l›m.

B.  Sağlık ve temizlik ile ilgili verilen bilmecelerin cevaplarını yaza
lım.

Göz ile görünmez.
El ile tutulmaz.
Ondan uzak duranlar,
Sağlamdır hasta olmaz.
....................................

Suyu terli içersen
İşte ondan olursun sen
....................................

Musluklardan akar,
Her yere temizlik katar,
Açık unutursan, 
Evini basar.
....................................

Şırıngayla vurulur.
Hastalıklardan korur.
....................................
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

✾  Doktorun tedavi ile ilgili isteklerini ye-
rine getirip hastalara bakar, hemşire-
lere yardım eder.

✾  Hastaları muayene ve tedavi eder.

✾  Doktor tarafından verilen tedavileri 
uygular, hastayı denetler.

✾  Dişlerimizi kontrol ederek gerekli ise 
tedavi eder.

✾  Doktor tarafından yazılan reçeteler-
deki ilaçları temin eder ve hastaya 
verir.

B.  Aşağıda sağlık ile ilgili meslekler ve görevleri karışık olarak 
verilmiştir. Doğru eşleştirmeyi yapalım.

A.  Aşağıdaki kurumlardan sağlık ile ilgili olanları işaretleyelim.

BELEDİYE Toplum Sağlığı Merkezi

eczacı

hasta bakıcı

diş hekimi

hemşire

doktor
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(   ) Temizlik kurallarına uymak topluma karşı görevimizdir.

(   ) Tuvaletten çıkarken mutlaka sifonu çekmeliyiz.

(   ) Park ve bahçelerde çekirdek kabuklarını yere atabiliriz.

(   ) Okul bahçesinde yediğimiz yiyeceklerin çöpünü yere atmamalıyız.

(   ) Ortak kullanılan tuvaletlerde kapılara yazılar yazabiliriz.

(   ) Ortak kullanım alanlarında temizliğe daha çok özen göstermeliyiz.

B.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olan
ların başına (Y) ya za l›m.

A.  Sağlığımızı korumak için ortak kullanım alanlarında da temizlik 
kurallarına uymalıyız. Bununla ilgili verilen görsellerden yanlış 
olanları işaretleyelim.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

TEST 5

1. Sağ l› ğ› na dik kat eden bir ço
cuk aşa ğ› da ki ler den han gi si
ni ya par sa yan l›ş dav ran m›ş 
olur?

A. Den ge li ve dü zen li bes le nir-
se

B. Kişisel bakımına özen gös-
terirse

C. Ter li iken so ğuk su içer se

2. Aşa ğ› da ki ler den han gi si gör
gü ku ra l› d›r?

A. Yemeğe herkesten önce 
başlamak

B. Yemekte kaşık, çatal, bıçak 
kullanmak 

C. Giy si le ri mi zi te miz tut mak

3. “................. vücudumuza zin-
delik verir.” cümlesinde boş 
bırakılan yere aşağıdakiler
den hangisi yazılmalıdır? 

 A. Spor yapmak 

B. Çok uyumak 
C. Ders çalışmak

4. Aşa ğ› da ki mes lek ler den han
gi si nin ça l›ş t› ğ› alan di ğer le
rin den fark l› d›r?

A. eczac›
B. aşç›
C. diş hekimi 

6. Aşağıdakilerden hangisi ülke
mizdeki sağlık kurumlarından 
değildir?

A. sağlık ocağı
B. hastane
C. aşevi

5. Toplum sağlığını korumak için 
aşağıdaki kurallardan hangi
sine dikkat etmeliyiz?

A. hijyen kuralları
B. sınıf kuralları
C. trafik kuralları
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9. Yemeğe herkesle birlikte baş
lamayan ve tabağında yemek 
bırakan Merve hangi kurala 
uygun davranmamıştır?

A. ahlak kuralları
B. görgü kuralları
C. sınıf kuralları

7. ✾  Kişisel bakım

✾  spor

✾  dengeli beslenme

✾  diyet yapma

✾  uyku

 Sağlıklı büyüme ve gelişme 
için yukarıdakilerden kaç ta
nesi gereklidir?

A. 3  B.4  C.5

8. Aşağıdaki öğrencilerin kah
valtıda yedikleri verilmiştir. 
Hangi öğrenci kahvaltıya uy
gun besinleri tüketmiştir? 

 A. 

 
 B. 

 C. 

et, süt
yumurta

makarna
çorba
salata

zeytin, peynir
süt, yumurta

10.  “Sağlıklı büyümek ve geliş-
mek için ................ gerekir.” 
cümlesinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi 
yazılamaz?

A. oyun oynamak
B.  dengeli ve düzenli beslen-

mek
C. spor yapmak

11.  Ahmet, çok şeker yediği için 
dişi çürümüş. Buna göre Ah
met’i aşağıdakilerden hangi
si tedavi etmelidir?

A. 

B. 

C. 
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

SAĞLIKLI HAYAT

TEST 6

2. Aşa ğ› da ki ler den han gi si ev de 
uy ma m›z ge re ken ku ral lar dan 
de ğil dir?

A. Ye mek sa at le rin de ai le ce 
sof ra ya otur mak 

B. Oda m› z› te miz ve dü zen li 
tut mak 

C. Kişisel bakımımıza dikkat 
etmek

1. Hangisi yiyecek ve içecekleri 
satın alırken sağlığımız için 
dikkat etmemiz gerekenler
den değildir?

A. Açıkta satılan yiyecek- 
leri almamalıyız.

B. Ekmeği her zaman fı- 
rından almalıyız.

C. Paketli ürünlerin ambalajı-
nın zarar görmemiş olması-
na dikkat etmeliyiz.

5. 
 

 
 Aşa ğ› da ki ler den han gi si ai le

de de mok ra tik bir or tam sağ
la mak için ya p› l›r?

A. Ai le ce otu rup çay iç mek 
B. Ka rar la r› bir lik te al mak 
C. Erken yatıp erken kalkmak

4. Eren: Yediği çikolataların am-
balajını çalışma masasında bı-
rakmaktadır.

 Yaren: Oyuncaklarıyla oynadık-
tan sonra odasını toplar.

 Yusuf: Evdeki eşyalara zarar 
vermez ve temiz tutar.

 Yukarıdaki öğrencilerden han 
gisinin davranışı yanlıştır?

A. 

B.   

C. 

Eren

Yaren

Yusuf

3. Sağlıklı büyümemiz ve geliş
memiz için aşağıdakilerden 
hangisini yapmamız gerek
mez?

A. Düzenli uyku uyumak 
B. Dengeli beslenmek 
C. Çok yemek yemek
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6.
An nem ev iş le ri ni 
ya par. Ba bam ağ›r 
iş ler de an ne me yar-
d›m eder. Ab lam ve 
ben oda m› z› top la-
r›z. Sof ra y› ku rar-
ken an ne me yar d›m 
ede riz. 

 
 Yu ka r› da ki bil gi le re gö re Zey

nep’in ai le si için han gi si ni 
söy le ye me yiz?

A. Ai le dü zen li ve te miz dir. 
B. Ai le de kim se baş ka s› n›n işi-

ni yap maz. 
C. Ai le de yar d›m laş ma var d›r.

7. Aşağıdakilerden hangisi vü
cudumuzun ihtiyaç duyduğu 
besin maddelerinden değil
dir?

 A. 

 
 B. 

 
 C. 

elma, muz 
  armut

et, süt
yumurta

8. Ozan      Okulda tuvalet-
ten çıkınca sifonu çekiyor.

 Pelin     Pelin okuldaki la-
vaboda ellerini yıkarken sabun 
kullanmıyor.

 Eda      Tuvalet kağıtlarını çöp 
kovasına atıyor.

 Yukarıdaki öğrencilerden 
hangisi ortak kullanım alanla
rında temizlik ve hijyen kural
larına dikkat etmiyor?

A. Pelin 

B. Ozan

C. Eda

9. “Alper düzenli olarak banyo 
yapıyor. Haftada bir tırnak-
larını kesiyor. Her gün saçını 
tarıyor. Günde 3 kere dişlerini 
fırçalıyor.“ Buna göre Alper 
aşağıdakilerden hangisine 
özen gösteriyor?

A. Kişisel bakımına
B. Diş sağlığına
C. Dengeli beslenmeye

hamburger
   cips
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GÜVENLİ HAYAT Ünite

4
DERS NOTLARIM

Yaya olarak trafikte uymamız gereken kurallar vardır.
Karşıdan karşıya geçerken yaya ge-

çitlerini, alt ve üst geçitleri, trafik ışıkla-
rının veya trafik polisinin olduğu yerleri 
tercih etmeliyiz.

Caddelerde yürürken yaya kaldırım-
larından yürümeliyiz. Yaya kaldırımının 
olmadığı yerlerde yolun solundan yürü-
meliyiz. Geceleri araçların bizi görebi-
leceği şekilde giyinmeliyiz. Üzerimizde 
açık renkli veya fosforlu kıyafetler olmalıdır.

Ulaşım araçlarında yolculuk ederken de uymamız gereken kurallar 
vardır. Özel araçlarda çocuklar ara-
cın arka koltuğunda oturur. Güven-
lik açısından herkes emniyet kemeri 
takmalıdır.

Toplu taşıma araçlarında ya da 
okul servislerinde camlardan sark-
mamalıyız. Ayakta durmamalıyız. 
Şoförle konuşmamalıyız. Tehlike ya-
ratacak hareketlerden sakınmalıyız.

Gerçek yaşamda veya internet or-
tamında tanımadığımız kişilerle ileti-
şim kurmamalıyız.

Tanıdığımız kişilerle iletişim kurar-
ken ise nezaket kurallarına dikkat et-
meliyiz. Büyüklerimizle konuşurken 
saygılı olmalıyız.
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Oyun oynarken güvenli alanları seçmeliyiz. Parklar, okul bahçeleri, 
evimizin bahçesi, arabaların geçme-
diği boş alanlar oyun oynayabilece-
ğimiz yerlerdir.

Bisiklet, paten, kaykay, kızak gibi 
araçlar oyun araçlarıdır. Bu araçla-
rı kullanırken güvenlik kurallarına 
uymalıyız. Bunun için kask ve dizlik 
takmalıyız. Uygun kıyafetler giymeli-
yiz. Bu araçları kullanırken hız yap-
mamalıyız.

Teknolojik araç-gereçleri kullanırken dikkatli olmalıyız. Evdeki elekt-
rikli ev aletlerini büyüklerimiz olmadan kullanmaya çalışmamalıyız. 
Ateş ve ateşli her türlü araç ve gereçten uzak durmalıyız.

Acil durumlarda aramamız gereken telefon numaralarını bilmeliyiz. 
Bu numaraları gereksiz yere meşgul 
etmemeli ve aramamalıyız.

İtfaiye 110, ambulans 112, polis 
imdat 155, jandarma 156, AFAD 
122, aile, kadın, çocuk, özürlü ve 
sosyal hizmet danışma hattı 183, 

orman yangınları ihbar hattı 177’dir.

Reçetesiz ilaç kullanılmamalıdır. İlaçlarımızı bü-
yüklerimizin kontrolünde kullanmalıyız. Herhangi 
bir sağlık problemi, alerjik durumumuz veya sürekli 
kullandığımız ilaç olabilir. Bunların yazılı olduğu bir 
kağıdı sürekli yanımızda taşımalıyız.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

A.  Aşağıdaki öğrenciler karşıdan karşıya nasıl geçtiklerini söy
lemişlerdir. Buna göre doğru olanların kutusunu yeşil renge, 
yanlış olanların kutusunu kırmızı renge boyayalım.

B.  Aşağıdaki trafik levhalarının anlamlarını yazalım.

Karşıdan karşıya geçerken yaya ge-
çitlerini kullanırım.

Üst geçide çıkmaya üşenirim, yol-
dan geçerim.

Trafik polisinin olduğu yerlerden ge-
çerim.

Alt ve üst geçitlerden geçerim.

Trafik lambaları kırmızı yandığında 
geçerim.

........................ ........................ ........................ ........................
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 Yaya olarak uymamız gereken kuralları aşağıdaki kelime grup
larını eşleştirerek bulalım ve aşağıya yazalım.

1.  ....................................................................................................

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

2.  ....................................................................................................

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

3.  ....................................................................................................

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

4.  ....................................................................................................

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

5.  .....................................................................................................

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

üzerimizde açık renkli giysi-
ler ve yansıtıcılar olmalıdır.

yolun sağından yürümeliyiz.

yolun sol tarafından yürü-
meliyiz.

sağ tarafından yürümeliyiz.

saygılı olmalıyız.

1.  Sokakta ve caddede her za-
man

2.  Yaya kaldırımının her zaman

3.  Yaya kaldırımı olmayan so-
kak ve caddede

4.  Yaya kaldırımında yürürken 
diğer yayalara

5.  Gece yolda yürüyorsak
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

A.  Aşağıdaki araçlardan ulaşım aracı olanların kutusunu işaretle
yelim.

B.  Yolculuk yaparken uymamız gereken kurallar vardır. Bu kural
lara uymayan ifadelerin başına çarpı (✗) işareti koyalım.

 Şoför ile konuşmamalıyız.

 Taşıt içinde yüksek sesle konuşmalıyız.

 Küçük çocuklar arabanın ön koltuğunda oturabilir.

 Mutlaka emniyet kemeri takmalıyız.

  Toplu taşıma araçlarında başkalarını rahatsız edecek davranışlar-
dan kaçınmalıyız.

 Elimizi, kolumuzu camdan dışarı sarkıtmalıyız.

 Hasta, yaşlı ve hamilelere yer vermeliyiz.

 Özel araçlarda çocuklar arabanın arka koltuğunda oturmalıdır.

8
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A.  Okula servisle gidip geliyorsak nelere dikkat etmeliyiz? 
Örnekteki gibi madde madde yazalım.

B.  Aşağıdaki paragrafı okuyalım. Paragrafta yanlış bulduğumuz 
ifadelerin doğrusunu alttaki boşluğa yazalım.

Esra okula gitmek için durağa geldi. Arkadaşı Osman da oradaydı. 

Otobüs geldiğinde Esra binmek için sırasını bekledi. Osman ise herkesi 

itip otobüse bindi. Herkesten önce oturdu. Biraz sonra Esra Osman’ ın 

koltukların arkasına yazı yazdığını gördü ve onu uyardı. Osman ise hiç 

aldırış etmedi. Okulun bulunduğu durağa geldiklerinde Osman ön kapı-

dan indi. Koşarak caddeyi geçti. Esra şaşkınlıkla arkadaşına bakakaldı. 

Oysa okulda taşıtlarda uyulması gereken kuralları yeni öğrenmişlerdi.

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

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

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

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

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

1.  Servise sıra ile binmeli ve inmeliyiz.

2.  .............................................................................................

3.  .............................................................................................

4.  .............................................................................................

5.  .............................................................................................

6.  .............................................................................................

   .............................................................................................
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

Mert okuldan çıkınca yürüyerek eve gidiyordu. Bir gün farklı bir 
yoldan gideyim derken yolu şaşırdı. Bir türlü evinin yolunu bulamı-
yordu. Telaşa kapıldı. Evin adresini ezbere biliyordu. Etrafta tanıma-
dığı kişiler vardı.

Feyza okul çıkışında annesini göremedi. Komşusu Belgin Hanım 
onu eve bırakabileceğini söyledi. Arkadaşı Selin de “Birlikte gidebili-
riz.” dedi. Feyza biraz düşündü ikisinide tanıyordu.

Yiğit okulun müze gezisine katılmıştı. Katılan öğrenci sayısı da ol-
dukça çoktu. Annesi kaybolmasına karşılık Yiğit’in çantasına ev ad-
resinin ve telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıt koymuştu. Ge-
zide rehberler ve kapıda güvenlik görevlileri vardı. İçeride bir anda 
grubunu kaybetti.

Kısa metinleri okuyalım. Soruları cevaplayalım.

Mert’in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

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

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

Feyza’nın yerinde olsanız nasıl bir iletişim kurar ve ne yapardınız?

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

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

Yiğit’in yerinde olsanız ne yapardınız?

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

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

.....................................................................................................
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A.  Tanımadığımız kişilerle iletişim kurarken dikkat etmemiz gere
ken bazı kurallar vardır. Buna göre aşağıdaki kurallardan doğru 
olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazalım.

 Tanımadığımız insanlara karşı mesafeli olmalıyız.

 Sanal ortamda tanımadığımız kişilerle konuşabiliriz.

 Tanımadığımız kişilere sanal ortamda ev adresimizi vermemeliyiz.

 Yabancı kişiler bizimle konuşmak istediklerini söylediklerinde ka-
bul etmeliyiz.

 Tanıdığımız kişilere karşı nazik davranmalıyız.

 Gerçek yaşamda tanımadığımız kişilere nasıl davranmamız gere-
kiyorsa, sanal ortamda da aynı davranmalıyız.

B.  Aşağıdaki soruları cevaplayarak ulaştığımız çıkışın kutusunu 
boyayalım.

Ailenizin izni olmadan bir arkadaşınıza gider misiniz?

İnternetteki kişilerle 
tanışır mısın?

Tanımadığınız bir kişi size 
şeker verirse alır mısınız?

Evet

Evet Evet

Hayır

Hayır Hayır

1.çıkış 2.çıkış 3.çıkış 4.çıkış
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

B. Aşağıdaki ifadeler güvenli oyun yerlerinin özelliklerini anlat
maktadır. Doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına 
(Y) yazalım.

 Çocukların oyun alanları kum, toprak, çimen gibi yumuşak yerler 
olmalıdır.

 Oyun parkı içindeki oyun aletlerinin kenarları sivri olabilir.

 Bisiklet yollarının kenarlarında mutlaka korkuluklar bulunmalıdır.

 Çocuk bahçesi, parklar, boş alanlar (caddeye yakın olmayan)  
güvenli oyun yerleri değildir.

 Çocuk oyun alanlarında çocukların ayaklarına takılabilecek taş, 
ağaç dalı gibi şeyler bulunmamalıdır.

A. Aşağıdaki alanlardan güvenli oyun alanı olabilecek yerlerin 
kutusunu işaretleyelim.
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A. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri oyun araçlarını güvenli 
kullanmamızı sağlar? İşaretleyelim.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1.  Çevrenizde bulunan güvenli oyun alanları nelerdir?

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

............................................................................................
2. Cadde ve sokaklarda oyun oynarsak ne gibi tehlikelerle karşıla-

şabiliriz?

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

............................................................................................
3. Niçin güvenli yerlerde oyun oynamalıyız? 

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

............................................................................................
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

A. Aşağıdakilerden hangileri evde kullandığımız teknolojik araç ve 
gereçlerdendir? İşaretleyelim.

B. Aşağıda ev güvenliğiyle ilgili verilen cümlelerden doğru olan

ların başına  ifadesini, yanlış olanların başına ise  

ifadesini yapalım.

  Elektrik prizlerine ıslak elle dokunmamalıyız.

  Evdeki alet ve makineleri kullanırken büyüklerimizden yardım 
istemeliyiz.

  Yanımızda büyüğümüz yokken de ocağı yakabiliriz.

  Tatile çıkarken gaz vanalarını açık bırakabiliriz.

  Tanımadığımız kişilere kapıyı açmamalıyız.

  İlaç, deterjan gibi maddeleri çocukların ulaşamayacağı yerlere 
koymalıyız.
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A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilenlerden uygun 
olan ile tamamlayalım.

B. Aşağıda acil durumlarda arayabileceğimiz kurum ve telefon 
numaralarını eşleştirelim.

✿  ............................... acil durumlarda arayabileceğimiz kurumlar-
dan biridir.

✿ Bir yangın gördüğümüzde ................................... aramalıyız.

✿ Acil telefon numaralarını ................................ yere meşgul etme-
meliyiz.

✿ ..................................... trafikte diğer araçlar yol verir.

✿ Kazalarda yaralıya müdahale edebilmek için  ............................... 
bilgimizin olması gerekir.

itfaiyeyi polis

gereksiz Ambulansa

polis imdat

ilk yardım

ambulans

itfaiye

AFAD

jandarma

112

122110

155 156
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanla
rın başına (Y) yazalım.

A. Aşağıdaki resimlerle kelimeleri eşleştirelim.

Reçetesiz ilaç kullanabiliriz.

Doktorun verdiği ilaçları kullanmalıyız.

Küçükler yetişkin kontrolünde ilaçlarını kullanmalıdır.

Hastalandığımızda evdeki ilaçlardan içeriz.

Herhangi bir sağlık problemimiz varsa bunu yazılı bir bel-
ge ile yanımızda bulundurmalıyız.

❀ İlaç

❀ Reçete

❀ Doktor

❀ Diş Hekimi

❀ Şırınga

❀ Eczane
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A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yazılması gereken 
kelimeleri bulmacada yazalım.

1

3

4

6

5

7

2

8

1.  Karşıdan karşıya geçerken ................................. kullanmalıyız.

2.  Büyüklerimize karşı ........................................ olmalıyız.

3.  Ulaşım araçlarında ................................. kemeri takmalıyız.

4.  ................................. ilaç kullanmamalıyız.

5. Evde elektrikli araçları kullanırken ...................... kurallarına 
uymalıyız.

6.  Tanımadığımız kişilerle .................................... kurmamalıyız.

7.  110 ........................ nin numarasıdır.

8.  Bisiklet kullanırken ................................ takmalıyız.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

TEST 7

1. Aşağıdakilerden hangisi okul 
yolunda yapılmaması gereken 
davranışlardandır?

A. Okul yolunda tanıdık birisiy-
le karşılaşırsak onunla se-
lamlaşırız.

B. Yabancı birisi babamızın 
bizi acilen çağırdığını söyler-
se hemen onunla gitmeliyiz.

C. Okulun önünde açıkta satı-
lan yiyeceklerden almamalı-
yız.

2. Geceleri araçların bizi gör
meleri için aşağıdakilerden 
hangisini giyinmemiz uygun 
olmaz?

A. açık renkli kıyafetler 
B. koyu renkli kıyafetler
C. fosforlu kıyafetler

3. Yaya kaldırımının olmadığı 
yerlerde yolun neresinden yü
rümeliyiz?

A. solundan 
B. sağından
C. ortasından

4.   I. Alt  ge çit
  II. Tra fik lam ba la r› n›n olduğu  

 yerler
  II I. Ya ya ge çi di
 IV. Üst ge çit
 Yu ka r› da ki ler den han gi si ya 

da han gi le ri gü ven li ge çiş yol
la r›n dan bi ri dir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I, II, II I ve IV

5. Aşa ğ› da ki ler den han gi si te
miz lik te kul lan d› ğ› m›z tek no
lo jik ürün ler den de ğil dir?

 A.  B.   C.

6. Aşağıdaki trafik işaret levha
larından hangisi karşıdan kar
şıya geçmek için güvenli olan 
yolları göstermez?

A.  B.  C.
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8. Hangi davranışımız tehlikeli 
durumlar oluşturmaz?

A.  Elektrikli aletleri tek başına 
tamir etmeye çalışmak

B.  Evden çıkarken su vanala-
rının kapalı olup olmadığını 
kontrol etmek

C.  Prizlere sivri uçlu cisim batır-
mak

10. Aşağıdakilerden hangisi ula
şım araçlarında kurallara uy
mamıştır?

A. 

B. 

C. 

9. Aşa ğ› da ki ler den han gi si ev de 
kim se yok ken ger çek leş ti ri lir
se çok teh li ke li olur?

 A.  B.  C.

7. Se zen Ha n›m mut fak ta ye mek 
pi şi ri yor du. Bu s› ra da kom şu su 
acil bir du rum için Se zen Ha-
n›m’› ça ğ›r d›. Se zen Ha n›m’›n 
han gi dav ra n› ş› teh li ke oluş
tur maz?

A. Ye me ğin al t› n› aç›k unu tup 
git me si 

B. Ten ce re yi oca ğ›n üs tün den 
al›p git me si 

C. Ye me ğin al t› n› ka pa t›p git-
me si

11.  Tanıdığımız kişilerle konu
şurken hangi kurallara dik
kat etmeliyiz?

A. güvenlik kurallarına
B. nezaket kurallarına
C. trafik kurallarına

12.  Aşağıdakilerden hangisi bi
siklet, paten, kaykay, kızak 
gibi araçlarda kullanmamız 
gerekenlerden değildir?

A. kask
B. dizlik
C. emniyet kemeri
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GÜVENLİ HAYAT

TEST 8

1. Aşağıdakilerden hangisi gü-
venli oyun alanlarından biri 
değildir?

A. parklar 
B. bahçeler
C. caddeler

4. İrem’in çiçek tozlarına karşı 
alerjisi var. Bunun için bahar 
aylarında ilaç kullanması ge-
rekiyor. İlacını düzenli olarak 
içmesi için yanında bulundur-
ması şart. İrem okul pikniğine 
hazırlık yaparken bununla il-
gili hangisini yapmalıdır?

A. İlacını ve kullanım şeklinin 
yazılı olduğu bir kağıdı yanı-
na almalıdır. 

B. Piknikte öğretmenine duru-
mu anlatmalıdır.

C. Piknikte yiyeceği malzeme-
leri çantasına koymalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi tek-
nolojik araçları güvenli bir şe-
kilde kullanmaktadır?

A. Lale annesi olmadan fırında 
kek pişirir. 

B. Pınar ailesi olmadan elekt-
rikli araçlara dokunmaz.

C. Can fişi prize takarak tele-
vizyonu açar.

3. Aşağıdakilerden hangisi doğ-
ru bir davranış sergilemiştir?

A. Ayşe parkta şeker dağıtan 
birisinden şeker almıştır. 

B. Can annesinden izin alarak 
arkadaşının evine gitmiştir.

C. Emre parkta yeni tanıştığı 
arkadaşının evine gitmiştir.

2. Acil sağlık sorunları olduğun-
da aşağıdakilerden hangisini 
aramalıyız?

A.  B. 

  C.
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6. Aşağıdakilerden hangisi toplu 
taşıma araçlarında yapmamız 
gerekenlerdendir?

A. Yüksek sesle konuşmak 
B. Pencereden başımızı çıkar-

mak.
C. Bir koltuk bulup oturmak ya 

da bir yere tutunmak.

10. Aşağıdakilerden hangisini ya- 
zılı olarak yanımızda bulun-
durmamız daha önemlidir?

A. Sevdiğimiz yemeklerin adı-
nı

B. Kullandığımız ilaçların adı-
nı

C. Ailemizdeki kişilerin adını

11. ◆ AFAD → 112

 ❤ itfaiye → 110

 ✿ polis imdat → 155

 Yukarıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

A. ◆  B. ❤ C. ✿ 

Resimde belirtilen 
güvenli geçiş yolu-
nun adı nedir?

8.  

A. alt geçit 
B. üst geçit
C. yaya geçidi

9. Hangisi toplu taşıma aracı 
değildir?

 A.  B. 8       

         C.

7. Sokağımızda bir yangın olayı 
ile karşılaşırsak hangi numa-
rayı aramalıyız?

 A.  B.  C. 
112 156 110
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ÜLKEMİ SEVİYORUM Ünite

5
DERS NOTLARIM

Bir neslin kendinden sonra gelecek olanlara bıraktığı her şey miras-
tır. Geçmişten günümüze kadar gelen değerlerimiz kültürü oluşturur. 
Yemeklerimiz, giyim tarzımız, düğünlerimiz, bayramlarımız, gelenek 

ve göreneklerimiz, müziğimiz, ya-
şam şeklimiz, oyunlarımız, sporları-
mız, tarihi ve turistik yerlerimiz bizim 
kültürümüzü yansıtan öğelerdir.

Ülkemizde bir çok üretim faaliyeti yapılmaktadır. Sanayi alanındaki 
işler, tarım ve hayvancılık bunlar-
dan bazılarıdır. Ülkemizin hemen 
her yerinde çeşitli sebze ve mey-
veler, tahıllar yetiştirilmektedir. Ör-
neğin Karadeniz’de fındık, çay; İç 
Anadolu’da ve Güneydoğu Anado-
lu’da tahıllar yetişir. Ege’de zeytin, 
incir; Akdeniz’de portakal, muz ye-
tişir. Doğu Anadolu’da çoğunlukla hayvancılık yapılır. Marmara Böl-
gesi sanayi alanında en çok üretim faaliyeti yapan bölgedir.

Ülkemiz Dünya’da Asya ve Avrupa kıtala-
rını birleştirir.

Dünya modeli üzerinde Türkiye’nin yerini 
görebiliriz. Haritada Türkiye’yi incelediği-
mizde üç tarafının denizlerle kaplı olduğunu 
görürüz.
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Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bayrağımız Türk bayra-
ğı, marşımız İstiklal Marşı’dır. Bay-
rağımız dikdörtgen şeklinde kırmızı 
renklidir. Üzerinde beyaz ay ve yıldız 
vardır. İstiklal Marşı Mehmet Akif 
Ersoy tarafından yazılmıştır. Türk 
bayrağı ve İstiklal Marşı vatanımızın 
ve milletimizi temsil eder. Bağımsız-
lığımızın sembolleridir.

Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı 
başlattı. Atatürk’ün liderliğinde Türk milletinin azmiyle bu savaş ka-
zanıldı. 19 Mayıs’ı Atatürk gençlere bayram olarak armağan etti. 19 
Mayıs’ta her yıl Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutla-
nır. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk 

çocukları çok sevdiği için bu günü 
de çocuklara bayram olarak hedi-
ye etti. Her yıl 23 Nisan’da Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kutlanır. 30 Ağustos’ta Atatürk’ün 
önderliğinde kazanılan Büyük Ta-
arruz Savaşı’nın zaferi, yani Zafer 
Bayramı kutlanır. 29 Ekim 1920’de 
Cumhuriyet ilan edildiği için her yıl 

29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı kutlanır. Bunlar bizim milli bayram-
larımızdır.

İki tane dini bayramımız vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kur-
ban Bayramı’dır. Evlerde bayram için 
temizlik yapılır. Misafirlere ikramlar 
hazırlanır. Bayramlarda büyüklerin el-
leri öpülür. Akraba, eş dost ziyaretleri 
yapılır. Dini bayramlarımız yardımlaş-
ma ve dayanışma için önemli günler-
dendir.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

A. Aşağıdaki ifadelerin anlamlarını bulup yazalım. Kelimeleri cümle 
içinde kullanalım.

✎ Kültür: ...................................................................................... 

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

 Cümle: ............................................................................

✎ Kültürel miras: ..........................................................................

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

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

 Cümle: .....................................................................................

B. Aşağıdaki kültür öğelerimizin neler olduğunu altlarına yazalım.

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

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

........................... ....................
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A. Türkiye çok eski bir tarihe sahip olduğu için kültürel miras bakı-
mından çok zengindir. Aşağıda bazı kültürel miras öğeleri karışık 
olarak verilmiştir. Adlarıyla görselleri eşleştirerek bulalım.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların 
başına (Y) yazalım.

✿ Nemrut Dağı

✿ Göreme Milli Parkı

 Kapadokya

✿ Truva Antik Kenti

✿ Hacivat ve Karagöz

✿ Kırkpınar Yağlı

 Güreşleri

✿ Pamukkale

İstanbul’un tarihi alanları kültürel miras öğelerimizdendir.

Gelenek-görenekler, giyim-kuşam, müzik, folklor gibi öğeler 
kültürümüzü yansıtır.

Kültürel miras yeni nesil tarafından oluşturulmuştur.

Heykel, mimari ve sanatsal eserler kültürel mirası oluşturur.

Kültürel mirasımıza sahip çıkmalıyız.

Kültürel öğeler her ülkede aynıdır.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

A. Aşağıda sanayi alanında yapılan üretim faaliyetlerine örnekler 
verilmiştir. Bunlardan çevremizde olanlara (✗) işareti koyalım.

B. Çevremizde yetişen tarım ürünlerini araştırıp yazalım.

 şeker fabrikası

 Dericilik

 kilim dokumacılığı

 Mobilyacılık

 çimento fabrikası

 konserve fabrikası

 halıcılık

 madencilik

 cam fabrikası

 Demir-çelik tesisleri

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

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

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

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

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

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

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

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



78

A. Aşağıdaki haritada Türkiye’nin yerini bularak istediğimiz renge 
boyayalım.

✿ Dünya modelinde Türkiye’nin çevresinde hangi denizler olduğunu 
inceleyelim.

✿ Yandaki Dünya modeli üze-
rinde ülkemizin yerini bulup 
işaretleyelim.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

A.  Aşağıdaki şiiri okuyalım. Verilen soruları cevaplayalım.

Atalarım, gökten yere
İndirmişler ay yıldızı,
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı
Ne gelincik, ne gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır
Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı, gökyüzünün
Ayla yıldızından yüksek
Türk’ün alın yazısıdır;
Türk’tür onu yüceltecek.

Vasiyetimdir bayrağımı
Üstün tutmak her bayraktan.
Can veririm, kan dökerim
Vazgeçmem ben bu haktan.
   Hasan Ali Yücel

1. Şiirin konusu nedir?

 ........................................................................................
2. Birinci dörtlükte bayrağın hangi özelliğinden bahsediliyor?

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

........................................................................................
3. Şiire göre bayrağımız rengini nereden almıştır?

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

.
4. Şiire göre vazifemiz (görevimiz) nedir?

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

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

Bayrağım
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B.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle 
tamamlayalım.

A.  Bayrak kelimesinin bize çağrıştırdığı kelimeleri yazalım. 

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

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

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

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

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

❋ Bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız ................................. sembolüdür.

❋ Bayrağımızın üzerinde ....................... ve .......................... vardır.

❋ Milli marşımız .......................................... dır.

❋ Vatanını seven herkes bayrağa ve milli marşına ...................... gös-

termelidir.

❋ İstiklal Marşı’mızın yazarı ..................................................... dur.

❋ İstiklal Marşı ................ kıtadan oluşmaktadır.

❋ Her bağımsız ülkenin bir .................................. vardır.

❋ Bayrağımız ...................................... renklerdedir. 
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

A.  Aşağıdaki milli bayramları, tarihleriyle eşleştirelim.

B.  Aşağıdaki milli bayramlarda hangi olayların gerçekleştiğini 
yazalım.

19 Mayıs

29 Ekim

30 Ağustos

23 Nisan

1. Cumhuriyet Bayramı: .............................................................

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

2. Zafer Bayramı: ......................................................................

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

3. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: .......................................

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

4. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı: ..........................

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

Zafer Bayramı

Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı

Atatürk’ü Anma ve Genç-
lik ve Spor Bayramı

Cumhuriyet Bayramı
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6
8

3
4

5

7

1

2

1. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için nereye gitmiştir?

2. 30 Ağustos’ta hangi bayramı kutlarız?

3. 29 Ekim’de hangi bayramı kutlarız?

4. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı hangi ayda kut-
lanır?

5. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara kim armağan 
etmiştir?

6. 23 Nisan 1920’de ne açıldı?

7. Kaç tane milli bayramımız vardır?

8. Milli bayramlarda pencerelere ne asarız?

A.  Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Cevapları bulmacaya yazalım.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

❋ Atatürk Milli Mücadele’yi başlatmak için ................................. 

Samsun’a çıktı.

❋ Atatürk gençlere çok güvenir ve severdi. Bu nedenle 19 Mayıs günü 

................................................................. olarak kutlanır.

❋ Milli Mücadelenin yönetilmesi için bir meclise ihtiyaç vardı. Bu ne-

denle .................................................. açıldı.

❋ Atatürk’ün liderliğinde yurdumuz ................................... kurtuldu.

❋ Atatürk çocukları çok severdi. Bu nedenle 23 Nisan gününü ...........

 ............................................................................... olarak kutlarız.

A.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

B.  Aşağıya Atatürk’ün liderdiğini anlatan bir akrostiş çalışması 
yapalım.

A

T

A

T

Ü

R

K

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

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

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

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

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

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

...................................................
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A.  Aşağıdaki tabloya dini bayramlarımızı ve bu bayramlarda neler 
yaptığımızı yazalım.

B.  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olan-
ların başına (Y) yazalım.

 Dini bayramlar birlik ve beraberlik için önemli günlerdir.

 Dini bayramlarda tatil yapmalıyız.

 Dini bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmeliyiz.

 Dini bayramların öncesinde evlerde temizlik yapılır.

 Dini bayramlarda evlere bayrak asılır.

 Dini bayramlarda misafirlere ikram hazırlanır.

 Dini bayramlarda okullarda tören yapılır.

Dini Bayramlarımız

Neler Yapıyoruz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neler Yapıyoruz?
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

TEST 9

1. Aşağıdakilerden hangisi gele-
nek ve göreneklerimizden de-
ğildir?

A. Asker uğurlama
B. Düğünler
C. Boğa güreşleri

3. Aşağıdakilerden hangisi ta-
rım alanında yapılan üretim 
faaliyetlerindendir?

A. Kuzuları otlatma
B. Arı yetiştiriciliği
C. Buğdayın ekilmesi

4. Türkiye hangi kıtaları birbiri-
ne bağlar?

A. Asya-Avrupa
B. Avrupa-Afrika
C. Asya-Amerika

2. Aşağıdakilerden hangisi kül-
türümüze ait yiyeceklerden 
değildir?

 A.  B.       

     
        C.

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A. İstiklal Marşı Atatürk tara-
fından yazılmıştır.

B. Törenlerde bayrağa saygı-
mızı “hazır ol” vaziyette du-
rarak gösteririz.

C. Bütün ülkelerin bayrakları 
aynıdır.

6. Türk bayrağındaki semboller 
nelerdir?

A. kırmızı ay ve yıldız
B. beyaz yıldız
C. beyaz ay ve yıldız
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7. Kurtuluş Savaşı nasıl kazanıl-
mıştır?

A. Başka ülkelerin yardımıyla
B. Atatürk’ün liderliğinde Türk 

halkının dayanışmasıyla
C. Güçlü silahlar kullanılarak

8. Ece, arkadaşları ile birlikte sı-
nıfı süsledi. Öğretmenin ver-
diği şiiri haftalar öncesinden 
ezberlemişti. Bayram gününü 
heyecanla bekliyordu.

 Yukarıdaki anlatıma göre Ece 
hangi bayramı bekliyor olabi-
lir?

A. Cumhuriyet Bayramı

B. Kurban Bayramı

C. Zafer Bayramı

9. Hangisi dini bayramlarda ya-
pılan etkinliklerden değildir?

A. Her yeri bayrakla süslemek
B. Büyükleri ziyaret etmek
C. Uzaktaki akrabaları telefon-

la aramak

10. 19 Mayıs ile ilgili bir pano 
hazırlayacak olan Eda hangi 
bayramla ilgili etkinlikler bul-
malıdır?

A. Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı

B. Cumhuriyet Bayramı
C. Atatürk’ü Anma ve Gençlik 

ve Spor Bayramı

11. Ülkemizde sanayi alanında 
yapılan üretim faaliyetleri en 
çok hangi bölgede yapılır?

A. Karadeniz
B. Akdeniz
C. Marmara

12. Aşağıdaki sporlardan hangisi 
kültürümüze aittir?

A. basketbol
B. yağlı güreş
C. beyzbol
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

ÜLKEMİ SEVİYORUM

TEST 10

1. Aşağıdakilerden hangisi kül-
türümüze ait müziklerden de-
ğildir?

A. Türküler
B. Türk Sanat Müziği
C. Opera

6. Aşağıdakilerden hangisi 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı ile ilgili yanlış 
bir bilgidir?

A. Tüm dünyada kutlanır.
B. TBMM’nin açılış günüdür.
C. Sadece ülkemizde kutlanır.

3. Aşağıdakilerden hangisi İstik-
lal Marşı’mızın yazarıdır?

A. Atatürk
B. Mehmet Akif Ersoy
C. Osman Zeki Üngör

2. Aşağıdakilerden hangisi kül-
türümüze ait halk oyunların-
dan değildir?

A. 

B. 

C. 

4. Aşağıdakilerden hangisi hay-
vancılıkla uğraşan bir kişinin 
elde ettiği ürünlerden değil-
dir?

 A.   B. 

     
        C.

5. Dini bayramlarda aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?

A. Birlik beraberlik
B. Dayanışma
C. Bencillik 
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7. Aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A. Milli bayramlarda okullarda 
törenler yapılır.

B. Cumhuriyet Bayramı çocuk-
lara armağan edilmiştir.

C. Her yıl 29 Ekim’de Cumhu-
riyet Bayramı kutlanır.

9. Aşağıdakilerden hangisi dini 
bayramlarda yapılanlardan 
değildir?

A. Misafirlere ikram hazırlanır.
B. Bayram öncesi evlerde te-

mizlik yapılır.
C. Tören düzenlenir.

8. 

 Haritaya göre aşağıdakiler-
den hangisi Türkiye’nin kom-
şusu değildir?

A. Almanya
B. Bulgaristan
C. Nahçivan

10. Aşağıdakilerden hangisi va-
tanımızı ve milletimizi temsil 
etmez?

A. Dini bayramlar
B. İstiklal Marşı
C. Türk bayrağı

11.◆ Cumhuriyet
Bayramı

     
29 Ekim

 ❤ 
Ulusal Ege-
menlik ve Ço-
cuk Bay

 

        

 ✿ 
Zafer
Bayramı

 

 Yukarıda milli bayram ve kut-
landıkları tarihler eşleştirilmiş-
tir. Hangi eşleştirme yanlış-
tır?

A. ◆  B. ❤ C. ✿ 

23 Nisan

19 Mayıs
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DOĞA VE ÇEVRE Ünite

6
DERS NOTLARIM

Bitkilerde insanlar gibi canlıdır. Bitkilerin büyümesi ve gelişmesi 
için uygun havaya, ısıya ve suya ihtiyacı vardır.

Her bitkinin büyüyüp gelişmesi için bulunduğu 
ortamda belli bir sıcaklığın olması gerekir. Su da 
bitkilerin yaşaması için zorunludur. Bitki tohumu-
nu suladığımızda uygun sıcaklık, hava ve suyun 
etkisiyle tohum çimlenir ve uyanır. Yani canlan-
maya başlar. Daha sonra filizlenir. Yaprakları 
oluşur. Daha önceleri besin deposundan besle-
nen bitki artık kendi besinini üretmeye başlar.

Bir bitki ve ağaç yetiştirmenin doğaya katkıları çoktur. Ağaçlar bi-
zim oksijen kaynağımızdır. Bu yüzden ağaç dikelim havamız temiz 
olsun.

Diğer bir canlı türü de hayvanlardır. Hayvanların da hayatlarını 
sürdürebilmeleri için su, hava ve besine ihtiyaçları vardır. Çevremiz-
deki bitki ve hayvanları koruyup kollamalıyız. Onların da birer canlı 
olduğunu unutmamalı ve zarar vermemeliyiz.

Dört tane ana yön vardır. Ana yönlerin oluşmasında Güneş’in ha-
reketleri etkili olmuştur. Güneş’in doğduğu yön doğu, battığı yön 
batıdır. Güneş’in doğduğu yöne sağ kolumuzu uzattığımızda önü-
müz kuzey, arkamız güneyi gösterir.

Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucunda 
mevsimler oluşur. Mevsimler dört tanedir. Sonba-
har, kış, ilkbahar, yaz. Her mevsimin özelliği farklı-
dır. Doğada farklı olaylar yaşanır. Kışın kar yağar, 
hava çok soğuk olur. Sonbaharda bol yağış olur. 
Ağaçlar yapraklarını döker. Göçmen kuşlar sıcak 
ülkelere göç eder. İlkbaharda hava ısınmaya baş-
lar. Ağaçların yaprakları yeşerir, çiçek açar. Yazın 

hava çok sıcak olur. Mevsim değişikliklerine göre giyiniriz.
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Canlılara zarar veren, can ve mal kaybına yol açan doğa olaylarına 
doğal afet denir. Deprem, sel, heyelan, çığ, orman yangını gibi olay-
lar doğal afettir. Deprem yeryüzünün sallanması ile oluşur. Heyelan, 
toprak kaymasıdır. Sel aşırı yağışlar sonucunda akarsuların da taş-
masıyla oluşan, toprağı sular altında bırakan afettir. Orman yangını, 
doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların yanmasıdır.

İnsanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri vardır. Ormanların yok 
edilmesi, çevre kirliliği bunlardan bazılarıdır. İnsanlar çevreyi kirle-
terek duyarsız davranmaktadır. 
Sanayi atıkları sulara karışa-
rak deniz kirliliğine neden olur. 
Fabrika bacalarına filtre takıl-
mazsa hava kirliliğine neden 
olur. Çevreye atılan çöpler has-
talıklara sebep olur. Ayrıca bitki 
ve hayvanların hayatını tehlike-
ye atar.

Çevre kirliliğini azaltmak için bazı atıkları ayrı ayrı çöpe atmalıyız. 
Bu aynı zamanda geri dönüşüme katkı sağlar. Plastikler, kağıtlar, 
cam, pil gibi atıklar doğada uzun süre yok edilemeyen maddelerdir. 
Bu maddeleri ayrı ayrı geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Bu kutula-
ra atılan atıklar tekrar değerlendirilir. Buna geri dönüşüm denir. Böy-
lece bu atıklar tekrar kullanılabilir hale getirilir. Doğaya zarar vermez. 
Enerji tasarrufu sağlanır.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

A. Bitkilerin çimlenmesi ve büyümesi için gerekli olanları işaretle-
yelim.

B. Aşağıda bir tohumun büyüme aşamaları karışık verilmiştir. 
Numaralandırarak doğru sıralamayı yapalım.

 su

 ışık

 sıcaklık

 toprak

 yem

 hava

Tohumların filizlenmesi

Bitkinin kendi besinini üretmesi

Tohumların sulanması

Tohumların uyanması

Yaprakların oluşması

Uygun sıcaklık, hava ve suyun etkisiyle tohumun çimlenmesi
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A.  Ağaç dikmenin doğaya olan katkılarını anlatan ifadelerden 
doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazalım.

B.  Ailemizle birlikte bir fidan dikelim. Bu fidanın zaman içindeki 
değişimini inceleyelim.

C.  Yandaki boşluğa bir 
ağaç dikme kam-
panyası ile ilgili afiş 
hazırlayalım.

 Afişimize slogan yaz-
mayı unutmayalım.

 Ağaçlar hava kirliliğini azaltır.

 Ağaçlar sayesinde toprak kayar.

 Ağaçların olduğu yerlerde daha çok yağmur yağar.

 Herkes bir ağaç dikmelidir.

 Bitkiler canlı değildir.

 Ağaçlar meyve verir.

 Ağaçlar insanların yaşaması için gerekli olan oksijeni üretirler.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

A.  Hayatta kalmak için canlıların temel ihtiyaçları nelerdir? 
Yazalım.

B.  Aşağıdaki ifadeleri okuyalım. Doğru olanların başındaki çiçeği 
turuncu renge, yanlış olanların başındaki çiçeği mavi renge 
boyayalım.

 Yaşamak için sadece beslenmek yeterli değildir.

 Güneş olmasaydı bitkiler besinlerini yapamazdı.

 Oyun oynamak da temel ihtiyaçlarımızdandır.

  Hayvanların da tüm canlılar gibi beslenmeye ve barınmaya ih-
tiyacı vardır.

  Balıkların yaşamaları için beslenmeye ihtiyaçları yoktur. Suda 
olmaları yeterlidir.

‹n san la r›n te mel ih ti yaç la r›: ............................................................

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

Hayvanların te mel ih ti yaç la r›: .........................................................

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

Bitkilerin te mel ih ti yaç la r›: ..............................................................

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

Tüm canlıların ortak ih ti yaç la r›: .....................................................

......................................................................................................
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Çevrenizde hangi hayvanlar var?

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

............................................................................................
2. Bu hayvanları korumak için neler yapabiliriz?

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

............................................................................................
3. Evimizde ya da çevrenizde bulunan bitkiler nelerdir?

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

............................................................................................
4. Bitki ve hayvanların yaşamak için nelere ihtiyacı vardır?

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

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

B. Aşağıdaki davranışlardan doğru olanların kutusunu işaretleyelim.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

B. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanla-
rın başına (Y) yazalım.

C. Krokiye göre aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları dolduralım.

A. Aşağıdaki yön şemasında ana yönlerin adlarını yazalım.

Güneşin battığı yön Güneşin doğduğu yön

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

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

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

 Yönler Güneş’in hareketlerine göre belirlenmiştir.

 Güneş’in doğduğu yön doğudur.

 Ay’ın hareketleri yönleri belirler.

 Dört tane ana yön vardır.

Mert’in evi P›nar’›n evi

Oya’n›n evi

K

G

B D

Mert’in evi oyun park›n›n ..........................................................d›r.

Mert’in evinin kuzeyinde .......................................................vard›r.

Okul, P›nar’›n evinin .................................................................dir.

Oyun park›, P›nar’›n evinin ........................................................ d›r.
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❋ Her yer yeşermeye başlar.  Ağaçlar to-
murcuklanır.  Hava ısınmaya başlar.

 Ben .............................. mevsimiyim.

❋ Hava çok ısınır. Meyveler olgunlaşır. 
İnsanlar denize girer.

 Ben ............................... mevsimiyim.

❋ Hava soğumaya başlar. Ağaçlar yap-
raklarını döker. Göçmen kuşlar sıcak 
ülkelere göç eder.

 Ben ............................... mevsimiyim.

❋ Hava, su, toprak çok soğur. Kar yağış-
ları görülür. Bazı hayvanlar kış uykusu-
na yatar.

 Ben ............................... mevsimiyim.

A. Aşağıdaki özellikleri verilen mevsimlerin ne olduğunu bulup 
yanlarında verilen kutulara resimlerini çizelim.

B. Şu anda hangi mevsimdeyiz? Yazalım. Bulunduğumuz mevsime 
göre giyebildiğimiz kıyafetlerin kutusunu işaretleyelim.

 Bulunduğumuz mevsim: .......................................................
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

A. Aşağıdaki soruları yanda verilen resme 
göre cevaplayalım.

B. Aşağıdaki eşyalardan hangilerin deprem çantamızda olması 
gerektiğini işaretleyelim.

1. Evler neden hasar görmüş olabilir?

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

..............................................................................................
2. Bu gi bi du rum lar da han gi ku rum ya da ku ruluşlar yar d›m da bu-

lu nur?

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

.............................................................................................
3. Dep rem den za rar gör me mek için han gi ön lem le ri al ma l› y›z?

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

..............................................................................................
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  Binalar dayanıklı yapılmalıdır.

  Dere yataklarının kenarına evler yapılmamalıdır.

  Eğimli yamaçlarda ağaçlandırma yapılmalıdır.

  Suların toplanacağı barajlar yapılmalıdır.

  “Çök, kapan, tutun“ yöntemi bilinmelidir.

 Piknik alanlarını terk ederken eğer ateş yaktıysak söndüğünden 
emin olmalıyız.

 Çöpleri yere atmamalıyız.

 Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmamalıyız.

 Bir yangın gördüğümüzde 112’yi aramalıyız.

 Orman yangını ihbar hattı 177’dir.

  Kara ve demir yolu ulaşımı çığ alanlarından uzak yapılmalıdır.

  Doğal park alanları çoğaltılmalıdır.

  Eğimin çok olduğu yerler ağaçlandırılmalıdır.

  Evde, iş yerinde, okullarda yaşam üçgeni alanı oluşturulmalıdır.

  Kış sporları çığ alanlarından uzak yerlerde yapılmalıdır.

A. Aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri selden etkilenme-
mek için yapılması gerekenlerdendir? İşaretleyelim.

B. Aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri orman yangın-
larından korunmak için alınması gereken önlemlerdendir? 
İşaretleyelim.

C. Aşağıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri çığdan korunmak 
için yapılması gerekenlerdendir? İşaretleyelim.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olan-
ların başına (Y) yazalım.

B. Aşağıda temiz çevre ve sağlıklı yaşam ile ilgili verilen bilgi-
lerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) 
yazalım.

Depremler can ve mal kaybına yol açabilir.

Bilinçli insanlar çevreyi temiz tutar.

‹nsanlar kirli çevrede daha rahat yaşar.

İnsanların çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.

  Parkları, sokakları ağaçlandırmalıyız.

  Kirli çevrede mikroplar daha kolay çoğalır.

  Çöp poşetlerini sokağa bırakmalıyız.

  Yerlere tükürmemeliyiz.

  Atık maddeleri denizlere atabiliriz.

  Yeşil alanların çok olduğu yerde hava daha temiz olur.

  Kirli çevrede bulaşıcı hastalıklar ortaya çıkabilir.

Fabrika bacalarına filtre takmak su kirliliğine neden olur.
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 ....................................................................................................

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

A. Çevremizdeki en yakın park ve ormanların adını yazalım.

C. Çevre ile ilgili bir dörtlük yazalım.

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

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

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

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

B. Aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Yeşil alanların çoğalması için neler yapılmalıdır?

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

...............................................................................................
2. İçtiğimiz ve kullandığımız suların temiz olması gerekmektedir. 

Bunun için neler yapılmalıdır?

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

...............................................................................................
3. İnsanların çevre üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?

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

...............................................................................................
4. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için nasıl bir çevrede yaşamalıyız?

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

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



101

Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

pil kağıt

cam

GAZETE

A. Aşağıdaki varlıkların hangi geri dönüşüm kutusuna atılması 
gerektiğini eşleştirerek gösterelim.

plastik
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A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olan-
ların başına (Y) yazalım.

  Geri dönüşüme atılan maddeler tekrardan kullanılabilir hale gelir.

  Geri dönüşüm ile enerji tasarrufu sağlanmış olur.

  Geri dönüşüm çevre kirliliği oluşturur.

  Kağıtları geri dönüşümle tekrar kullandığımızda hava kirliliğini ön-
lemiş oluruz.

  Geri dönüşüm israf demektir.

  Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımız korunur.

  Geri dönüşüm sayesinde çöplerde atıklar birikir.

  Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar.

❋ 1 ton kağıdın geri dönüştürülmesiyle 17 

ağacın kesilmesi önlenebilir.

❋ Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması 

sonucunda petrolden tasarruf sağlanır.

❋ 1 ton camın geri dönüştürülmesinden 100 

litre petrol tasarrufu sağlanır.

❋ 1 metal kutunun geri dönüşümü ile 20 tane 
metal kutu yapılabilir.

Bunları Biliyor musunuz?



103

Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

TEST 11

2. Aşağıdakilerden hangisi yan-
lıştır?

A. Tüm canlıların güneş ışığına 
ihtiyacı vardır.

B. Hayvanlar ve bitkiler cansız 
varlıklardır.

C. Karıncalar kışı toprağın al-
tında geçirirler.

3. - gün ışığı   - su  - hava 

Yukarıdakilerden kaç tanesi 
bitkilerin yaşamak ve büyü-
mek için ihtiyaç duydukların-
dandır?
A. 1 B. 2 C. 3

6. Güneş’in doğduğu yöne yü-
zünü dönen Mert’in sol kolu 
hangi yönü gösterir?

A. batı 
B. kuzey 
C. güney

4. Aşağıdakilerden hangisi yakın 
çevremizde sıklıkla görebile-
ceğimiz hayvanlardan değil-
dir?

 A.   B.       

     
        C.

5. 

 

 Yukarıdaki krokiye göre Elif’in 
evinin kuzeyinde ne var?

A. Seda’nın evi
B. okul
C. park

K

G

DB

Seda’nın     
    evi

park

okul
Elif’in
  evi

1. Hayvanlar yaşamak için aşa-
ğıdakilerden hangisine ihtiyaç 
duymazlar?

A.  B.  

  C. 

kıyafet

su

yiyecek
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8. Yaz mevsimi olmasına rağ-
men hava durumunda yağış 
olduğunu gören Selma nasıl 
bir önlem almalıdır?

A. Hiç dışarı çıkmamalıdır.
B. Yanına şemsiye alarak dışa-

rı çıkmalıdır.
C. Mont alarak dışarı çıkmalı-

dır.

9. Yeryüzünün sarsıldığı ve evle-
rin hasar gördüğü hatta yıkıl-
dığı büyük afetin adı nedir?

A. sel
B. fırtına
C. deprem

10. Aşağıdakilerden hangisi in-
sanların çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerinden biri de-
ğildir?

A. Ağaç dikme kampanyaları
B. Ormanlık alanların yok 

edilmesi
C. Çevre kirliliği

11. Aşağıdakilerden       hangisi    atık- 
ları değerlendirmek için ya-
pılan bir iştir?

A. Ağaçları sulamak
B. Çöpleri kutuya atmak
C.  Pilleri, kağıtları, şişeleri ayrı 

toplamak

12. Aşağıdakilerden hangisi ül-
kemizde sonbaharda yaşa-
nan bir olaydır?

A. Yağmurların azalması
B. Göçmen kuşların ülkemiz-

den ayrılması
C.  Havanın ısınması

7.  Ağaçlar çiçek açar.

  Hava soğumaya başlar.

  Çok ince kıyafetler giyeriz.
 Yukarıdakilerden hangisi ilk-

bahar mevsiminin özelliğidir?

A.    B.     C.
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

DOĞA VE ÇEVRE

TEST 12

1. Aşağıdakilerden hangisi ağaç 
dikmenin faydalarından de-
ğildir?

A. Ağaç olan yerde hava kirlili-
ği daha az olur.

B. Ağaçların bol olduğu yerde 
toprak kayması daha az olur.

C. Ağaçların çok olduğu yerler-
de yağmur daha az yağar.

3. Aşağıdaki davranışlardan han-
gisi yanlıştır?

A. Emre yazın hayvanlar için 
kapının önüne su koyuyor.

B. Burak sokak kedilerinin kuy-
ruğundan çekiyor.

C. Tarık kuşlar için pencerenin 
önüne yem koyuyor.

2. Aşağıdakilerden hangisi bit-
kilerin büyümesi ve gelişmesi 
için gerekli değildir?

A. besin    B. su    C. saksı

4. Aşağıdakilerden hangisi evde 
yetiştirebileceğimiz bitkilerden 
değildir?

A. menekşe
B. açelya
C. çam ağacı

5. Güneş’in battığı yöne sağ ko-
lunu uzatan Arda’nın yüzü 
hangi yöne bakar?

A. güney
B. kuzey
C. batı

6. Bambaşkadır ...................

 Ağaçlar çiçek açar.

 Kuşlar öter sevinçle,

 .............. geldi herkese.

 Yukarıdaki dörtlükte boş bıra-
kılan yerlere aşağıdaki mev-
simlerden hangisi yazılmalı-
dır?

A. yaz
B. ilkbahar
C. sonbahar
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7. Aşağıdakilerden hangisinin 
deprem çantasında bulunma-
sı gerekmez?

A.  B. 

 C. 

8. Aşağıdakilerden hangisi dep-
remde insanlara yardım eden 
kurumlardan değildir?

A. Yeşilay
B. AKUT
C. Kızılay

9. Aşağıdakilerden hangisi yağ-
murun çok yağması ve dere-
lerin taşması sonucu oluşan 
doğal afettir?

A. deprem
B. çığ
C. sel

10. “Orman yangını gördüğü-
müzde .............. numaralı 
telefonu aramalıyız.”

 Yukarıdaki cümlede boş bı-
rakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A. 177 B. 155
  C.  156

11. “Plastik maddelerin geri dö-
nüşüm kutusuna atılmasıyla 
............... tasarruf sağlanır.”

 Yukarıdaki cümlede boş bı-
rakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A. sudan
B. petrolden
C.  ağaçtan

12. Deprem sırasında uygula-
mamız gereken yöntem aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. hızla koş
B. çök-kapan-tutun
C.  yat-tutun
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GENEL DEĞERLENDİRME 1

1. Aşağıdaki özelliklerden han-
gisi fiziksel özelliklerimizden-
dir?

A. kısa boylu olmak
B. adaletli olmak
C. sevecen olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi öğ-
renci olarak gün içinde yaptı-
ğımız işlerden değildir?

A. okula gitmek
B. oyun oynamak
C. temizlik yapmak

6. Adres bilgimiz hangisinde yer 
almaz?

A. Mektup zarfının üstünde
B. Defter etiketlerimizin üstünde
C. Eve gelen faturaların üstün-

de

4. “Ailemizle, arkadaşlarımızla ve 
öğretmenlerimizle olan iletişi-
mimizde ...............................
.................. uymalıyız.”

 Yukarıdaki cümlede boş bıra-
kılan yere ne yazılmalıdır?

A. sınıf kurallarına
B. nezaket kurallarına
C. trafik kurallarına

2. Aşağıdakilerden hangisi oyun 
kurallarından değildir?

A. Oyunda haksızlık yapılma-
malıdır.

B. Oyunda kurallara uyulmalı-
dır.

C. Oyunda hep aynı kişi ebe 
olmalıdır.

3. Sınıfta kararları kim almalı-
dır?

A. sınıf öğretmeni
B. sınıf başkanı
C. bütün sınıf
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7. Sağlıklı beslenmek istiyorsak 
aşağıdakilerden hangisini çok 
fazla tüketmemeliyiz?

A.  B. 

   C.  

8. Sağlık alanında bir meslek sa-
hibi olmak isteyen Esra hangi 
mesleği seçmelidir?

A. mimar
B. diş hekimi
C. mühendis

9. Aşağıdakilerden hangisi ortak 
kullanım alanında dikkat edil-
mesi gerekenlerden değildir?

A. temizlik ve hijyen
B. başkalarını rahatsız edici 

davranışlardan kaçınmak
C. kötü kullanmak

10. “Gölge oyunu” diye de ad-
landırılan kültürümüze ait 
oyunun adı nedir?

A. Hacivat ve Karagöz
B. Yağlı güreş
C.  tiyatro

11. 1.Doğayı kirletmemek
 2. Yeşili korumak
 3.  Çöpleri piknik alanında bı-

rakmak
 4.  Herkesi çevre kirliliği konu-

sunda bilinçlendirmek
 5.  Ormanlık alanlara yeni bi-

nalar yapmak
 Doğayı korumak için insan-

ların üzerine düşen görevler 
yukarıdakilerden hangileri-
dir?

A. 1,2 ve 3
B. 1,2 ve 4
C.  1,2,3 ve 5
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Adı: .............................................

Soyadı: ........................................

No: ..............................................

GENEL DEĞERLENDİRME 2

3. Evimizin adresini öğrenirken 
aşağıdakilerden hangisini öğ-
renmemize gerek yoktur?

A. Mahallemizin adını
B. Muhtarımızın adını
C. Cadde ve sokağımızın adını

4. 

 Yukarıdaki eşyalardan hangi-
leri sadece bizim kullandığınız 
kişisel eşyalardandır?

A. çorap-masa saati-sandalye
B. gözlük-çorap-eldiven
C. eldiven-masa saati-gözlük

5. Aşağıdakilerden hangisi elek-
trik faturasının az gelmesi için 
yapacağımız tasarruf tedbir-
lerinden biri değildir?

A. Akşam karanlıkta oturmak
B. Ders çalışırken televizyonu 

kapatmak
C. Çıktığımız odanın ışığını ka-

patmak

2. Nazlı Öğretmen öğrencilerine 
“Arkadaşlık nedir?” diye sor-
du. Aşağıdaki öğrencilerden 
hangisinin verdiği cevap yan-
lıştır?

A. 
Paylaşmaktır.

B. Birlikte güzel zaman 
geçirmekttir.

C. Hoşgörülü olmamak-
tır.

1. Aşağıdaki davranışlardan doğ-
ru olanların başına “D”, yanlış 
olanların başına “Y” yazarsak 
nasıl bir tablo oluşur?

   Sınıfımızla ilgili kararları 
öğretmenimiz ve sınıf baş-
kanımız alır.

   Düşüncelerimiz arkadaş-
larımızın düşüncelerinden 
her zaman önemlidir.

   Sınıfta alınan kararlara he-
pimiz uymak zorundayız.

A. 
D
D
Y

    B. 
D
Y
D

    C. 
Y
Y
D
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6. ➘  Annemizin kız kardeşinin 
çocuğuna ......I....... deriz.

 ➘  Babamızın erkek kardeşinin 
eşine ........II......... denir.

 Yukarıda boş bırakılan yerle-
re aşağıdakilerden hangile-
rinin gelmesi uygundur?

        I                II     
A. kuzen amca
B. yenge kuzen
C. kuzen yenge

8. ✸  Aile Sağlığı Merkezleri

 ✸  Ağız ve Diş Sağlığı Merkez-
leri

 ✸  Trafik Eğitim Merkezleri

 ✸  Eczane

 Yukarıdakilerden kaç tanesi 
sağlığımız ile ilgili kuruluşlar-
dandır?

A. 2    B. 3    C. 4

7.  .............. vücudumuzu hasta-
lıklara karşı güçlü yapar.

 Yukarıda boş bırakılan yeri 
aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlamamız uygun olur?

A. Meyve ve sebzeler
B. Çikolata
C. Cips, kola

9. Eda karşıdan karşıya güvenli 
bir şekilde geçmek için nasıl 
davranmalıdır?

A. Trafik ışıklarının bulunduğu 
yerde kırmızı ışık yanınca 
geçmelidir.

B. Trafik polisinin bulunduğu 
yerlerde onun hareketine 
göre karşıya geçmelidir.

C. Alt ve üst geçitler güvenli 
olmadığı için oraları kullan-
mamalıdır.

10. Deniz kıyısında yaşayan Yu-
suf’un dedesi ............ yapa-
rak para kazanıyor.

 Yukarıda boş bırakılan yeri 
aşağıdakilerden hangisi ile 
tamamlamamız uygun olur?

A. balıkçılık
B. halı dokumacılığı
C.  hayvancılık

11. Atatürk 23 Nisan’da kutla-
dığımız bayramı kimlere ar-
mağan etmiştir?

A. kadınlara
B. gençlere
C.  çocuklara
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TEST 1 - BEN VE OKULUM 
1. B 2. B 3. C 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 
9. B 10. B 11. A

TEST 2 - BEN VE OKULUM 
1. B 2. C 3. B 4. A 5. A 6. B 7. C 8. C 
9. A 10. C 11. B 12. C

	TEST	3	-	AİLEM	VE	EVİM	
1. B 2. C 3. B 4. B 5. C 6. B 7. A 8. A 
9. B 10. C

TEST	4	-	AİLEM	VE	EVİM	
1. C 2. A 3. C 4. B 5. B 6. B 7. C 8. A 
9. C 10. A 11. B 12. C

TEST	5	-	SAĞLIKLI	HAYAT	
1. C 2. B 3. A 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C 
9. B 10. A 11. C

TEST	6	-	SAĞLIKLI	HAYAT	
1. B 2. C 3. C 4. A 5. B 6. B 7. C 8. A 
9. A

CEVAP	ANAHTARI

TEST	7	-	GÜVENLİ	HAYAT	
1. B 2. B 3. A 4. C 5. B 6. C 7. C 8. B 
9. B 10. A 11. B 12. C
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TEST	8	-	GÜVENLİ	HAYAT	
1. C 2. B 3. B 4. A 5. B 6. C 7. C 8. B 
9. C 10. B 11. A

TEST	9	-	ÜLKEMİ	SEVİYORUM	
1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. B 8. A 
9. A 10. C 11. C 12. B

TEST	10	-	ÜLKEMİ	SEVİYORUM 
1. C 2. A 3. B 4. C 5. C 6. A 7. B 8. A 
9. C 10. A 11. C

TEST	11	-	DOĞA	VE	ÇEVRE 
1. A 2. B 3. C 4. C 5. C 6. B 7. A 8. B 
9. C 10. A 11. C 12. B

TEST	12	-	DOĞA	VE	ÇEVRE 
1. C 2. C 3. B 4. C 5. A 6. B 7. B 8. A 
9. C 10. A 11. B 12. B

GENEL	DEĞERLENDİRME	1
1. A 2. C 3. C 4. B 5. C 6. B 7. C 8. B 
9. C 10. A 11. B

GENEL	DEĞERLENDİRME	2
1. C 2. C 3. B 4. B 5. A 6. C 7. A 8. B 
9. B 10. A 11. C 


