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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!

İSTİKLAL MARŞI



Değerli Öğretmenler,

Sayın Veliler,

Sevgili Öğrenciler,

"Sosyal Bilgiler 4" adlı kitabımız yeni müfredata uygun, tüm kaza-

nımlarla ilgili pekiştirici uygulamalar ile konuyu öğrenip öğrenmediğini 

belirleyen kaynak kitaptır. Bu anlamda kitaplarımız özenle hazırlanmış 

ve çalışmalar sayfalara özenle yerleştirilmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

kendi başarılarını değerlendirmeleri için her ünitede "Testler" bulun-

maktadır. Kitabımızda çeşitli uygulama türlerine yer verilmiştir. Her 

ünite yeni öğretim programına göre dizilmiş ve konular buna göre 

sıralanmıştır. Bu anlamda öğrenci ve öğretmenlerimizin birlikte zevkle 

çalışacağı bir kitap oluşturulmuştur. 

Amacımız sadece bilen değil, bildiklerini uygulayabilen, üreten, 

problem çözen, düşünen, kendine güvenen ve bunları yapmaktan 

keyif duyan bireyler yetiştirmektir.

Tüm bu çalışmalar eğitimi önemseyen ve bunun için titizlikle çalı-

şan bir kadronun sonucunda ortaya çıkmıştır.

"Sosyal Bilgiler 4" adlı kitabımızın yaratıcılığınızı geliştireceğine, sizi 

eğlendireceğine inanıyor, başarılı bir yıl geçirmenizi diliyoruz.

Kitap & Kitap
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1.ÜNİTE - BİREY VE TOPLUM

BENİM DE KİMLİĞİM VAR

	 Nüfus cüzdanları ülkemize özgü kimlik belgeleri olarak uzun yıllar kullanıldı. Yeni 
kullanılmaya başlanan T.C. Kimlik Kartları uluslararası standartlarda, kredi kartı büyük-
lüğünde cüzdanımızda kolayca taşıyabileceğimiz şekilde üretilmiştir.

ZAMANLA DEĞİŞİYORUM

	 İn san lar ken di le rin den ön ce mey da na ge len olay la rı her za man me rak et miş ler dir. 
Yaşa dık la rı za ma nı ve bu za ma nın ön ce si ni in ce le me ih ti ya cı duy muş lar dır.
 Za ma nı bö lüm le re ayı ran ve olay la rı ta rih le ri ne gö re sıra la yan bi lim da lı na kro no lo ji 
den ir.
 Ta rih sel kro no lo ji top lum için, bi rey sel kro no lo ji de in san için önem li dir. Bi rey ler do ğar, 
bü yür ve ölür ler. Bu sü reç te yaşam la rın da bir çok deği şim ger çek leşir.

 Yaşadığımız olaylar karşısında duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız birbi-
rini etkiler. Duygu ve düşüncelerimizi sadece konuşarak değil davranışlarımızla da ifade 
ederiz. Buna beden dili diyoruz. Yüz ifademiz, duruşumuz, mimiklerimiz, el-kol hareket-
lerimiz duygu ve düşüncelerimize göre değişir. Bunlar duygu ve düşüncelerimizin dışa 
yansımasıdır.

DUYGUDAN DÜŞÜNCEYE

Durum: Bir şeyin belli bir zaman dilimi içinde bulunduğu koşulların tümüdür.

Duygu: Belirli olay veya nesnelerin bireyin iç dünyasında oluşturduğu izlenimlerdir.

Düşünce: Dış dünyanın bireyin zihninde yansıması sonucu bireyin görüşüdür.

Davranış: Dışarıdan gözlenebilen eylem ve tepkilerimizdir.
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Birey ve Toplum

FARKLIYIM, FARKLISIN, FARKLI

 Bireylerin ihtiyaçları, ilgi ve yetenekleri vardır. Bireyler birbirinden farklı da olsa 
temel ihtiyaçları aynıdır. Bunlar beslenme, barınma ve giyinmedir. Diğer ihtiyaçlar, ilgi 
ve yetenekler ise kişiden kişiye değişebilir. Bireyleri birbirinden ayıran özellikler bireysel 
farklılıklardır. Bunlar fiziksel, sosyal ve duygusal özelliklerimizdir.

SOSYAL ÖZELLİKLERİMİZ

 Bireysel farklılıklarımız sadece kimlik özelliklerimiz ve 
fiziksel özelliklerimiz değildir. Bireylerin zekâları, yetenek-
leri, ilgi alanları vs. farklıdır. Örneğin; herkes güzel şiir 
okuyamaz ya da resim yapamaz. İyi bir sporcu olmak ya 
da bilimsel alanda başarılı olmak her insanın yapabileceği 
şeyler değildir.
 Ya şa dığımız top lum da fark lı sos yal özel lik le re sa hi biz. Bu özel lik ler bi zi fark lı ve özel 
ya par. Bu fark lılıkla ra de ğer ver me li, bun la rın zen gin lik ol du ğu nu bil me li yiz. 
 Farklılıklarımızı kabul etmeli ve birbirimize karşı saygılı olmalıyız.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİMİZ

 Fiziksel özellikler insanların dış görünüşleriyle ilgili özellikler-
dir. Bunlar saç, göz ve ten rengi, boy, kilo gibi özelliklerdir. Bu 
özellikler bireyleri birbirinden ayıran farklılıklardır.
 Parmak izimiz de bizi diğer insanlardan farklı kılan fiziksel 
özelliklerimizdendir. Herkesin parmak izi birbirinden farklıdır. 
Bu nedenle parmak izi imza olarak kullanılmaktadır.
 Göz retinası ve avuç içindeki çizgiler de kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu üçü bizim 
biyolojik kimliğimizi oluşturur.

FARKLILIKLARA SAYGI

 İnsanlar ortak fiziksel özelliklere sahiptir. Ancak bazı insanlar fiziksel açıdan bizden 
farklı olabilirler. Bu farklılıkları gösteren kişilere engelli diyoruz. Toplumdaki bireyler, 
bireysel farklılıklara saygı duymalıdırlar.
 İnsanlar duygu ve düşüncelerini söyleme hakkına sahiptir. Diğer insanlar da başka-
larının duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidir. Duygu ve düşünceleri ya da fark-
lılıkları yüzünden insanları dışlamamalı, alay etmemeli ve yargılamamalıyız. Kendimizi 
onların yerine koymalı, anlamaya çalışmalı ve saygı göstermeliyiz. Buna empati diyoruz. 
Yaşadığımız olaylarda empati kurarsak daha hoşgörülü davranabiliriz.
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

A.  Kullandığımız nüfus cüzdanları ile yeni çıkan çipli kimlik kartlarını karşılaştırıp benzer-
lik ve farklılıklarını yazınız.

B.  Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı'nın ön yüzünde yer alan bilgileri işaretleyelim.

	Kişinin Cinsiyeti

	Ad - Soyad

	Uyruğu

	Parmak İzi 	Aile Sıra Numarası

	Anne Adı 	T.C. Kimlik No

	Seri No	Doğum Tarihi

	 İmzası

Ön Yüzü Arka Yüzü

       

             

        

                

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

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

.....................................................................................................................................................................................................................................
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C.  Aşağıda verilen durumlarda kullanılabilecek kimlik belgelerini numara vererek eşleş-
tiriniz.

Öğrenci Kimlik Kartı

Ders çalışmak için kütüphaneye gide-
ceğim.

1

Tasarruf yaparak biriktirdiğimiz parayı 
bankaya yatırdık.

4

Bu yıl toplu taşıma araçlarını kullana-
rak okula gideceğim.

5

Ablam arabasıyla beni okula götürecek.

3

Okul futbol takımına seçildim.

6

Yarın yurt dışı seyahatine çıkacağım.

2
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Dünden Bugüne

A.  Yaşamınızdaki bazı önemli olayları belirleyerek kronolojik sıraya göre yazınız.

B.  Aşağıdaki cümleleri okuyalım. Doğru yargı bildirenlere "D", yanlış yargı bildirenlere 
"Y" yazınız.

	Hepimizin hayatında unutamadığı önemli olaylar vardır.

	Bir kişi, öz geçmişini yazarken kronoloji hazırlar.

	Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına takvim denir.

	 	Bir kişiye ait kronolojiyi okuduğumuzda onun hayatına dair belli bazlı olayları kolay-
ca öğrenmiş oluruz.

	Bir ülkenin tarihini anlatırken de kronoloji hazırlanabilir.

	Kronoloji en çok Türkçe derslerinde kullanılır.

	Yaşadığımız tüm olayları belli bir sırayla gerçekleşir.

	 	Yaşamımızdaki önemli olayları kronolojik sıraya koyarken bu olayların sırası hakkın-
da bilgi almalıyız.

Önemli Olaylar Olayların Tarihleri

    

Dünden Bugüne
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Dünden Bugüne

C.  Elif'in babası, yaşamıyla ilgili bazı olayları söylemiştir. Bu olayları kronolojik olarak 
numara vererek sıralayınız.

D.  Atatürk'ün hayatında meydana gelen olayların kronolojisini numara vererek belirle-
yiniz.

Samsun'a çıktı.
Sakarya'da 

savaştı.
1881'de Selanik'te 

doğdu.
TBMM'yi açtı.

Cumhuriyeti ilan 
etti.

Çanakkale'de 
savaştı.

Kongreler yaptı.
Dolmabahçe 

Sarayı'nda hayata 
gözlerini yumdu.

  1998 yılında İstanbul Üniversitesine 
başladım.

  1980 yılında Çanakkale'de doğdum.

  2006 yılında evlendim.   1997 yılında Çanakkale Fen Lisesin-
den mezun oldum.

  2008 yılında ilk çocuğum Elif doğdu.   2003 yılında çalışmaya başladım.
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

A.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru kelimelerle tamamlayınız.

B.  Aşağıdaki eğitsel - sosyal etkinliklerden hangisi veya hangileri ilgi ve yetenekleriniz 
doğrultusundadır? İşaretleyiniz.

➙	 İlgi duyduğumuz alanlarda kendimizi ....................................................... uzmanlaşabiliriz.

➙	Her birimiz ................................................ ve .............................................................. farklı özelliklere sahibiz.

➙	 İnsanların ....................................................... özelliklere sahip olması son derece doğaldır.

➙	 ....................................................... büyüdükçe ilgi alanlarımız değişebilir.

➙	 İnsanların ilgi duyduğu alanlar ....................................................... gösterebilir.

yeteneklerimizle yaşımız

geliştirip ilgi farklılık farklı

Ben de Yapabilirim
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Ben de Yapabilirim

C.  Aşağıdaki cümlelerde yazılması gereken kavramları bulmacada yazarak şifreyi çözü-
nüz.

1 3

5

4

7 6

2

8

9

1. Doğum tarihimiz kimlik kartımızın ............................... yüzünde yazar.
2.  Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olduğumuzu gösteren belge .....................................

................................ dır.
3. Kızgınlığımızı anlatan duygu ............................................ dir.
4. Parmak izimiz ....................................... yerine kullanılabilir.
5. Olayları tarihlerine göre sıralayan bilim dalına  ...................................................... denir.
6. Sürücü belgesinin diğer adı ............................................................ tir.
7. Dış görünüşümüz ................................. özelliğimizdir.
8. Parmak izi, göz retinası ve avuç içi çizgileri bizim ............................... kimliğimizi oluşturur.
9. Kendimizi karşımızdaki bireyin yerine koyup anlamaya çalışmaya ............................ denir.
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Tüm Renkler Birarada

A.  Verilen özellikleri fiziksel, duygusal ve sosyal olmak üzere ilgili kutuların üzerine ya-
zınız.

B.  Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y ya-
zınız.

 Esmer

 Sinirli

 Basketbol oynamak

 Şişman

 Dans etmek

 Neşeli

 Güler yüzlü

 Kısa boylu

 Resim yapmak

  Duygularımız, düşüncelerimizi etkiler.

  İnsanların hepsi aynı fiziksel özelliklere sahiptir.

  Düşüncelerimiz yüzümüze yansır.

  Nefret ve öfke olumlu duygulardır.

  Olaylar ve durumlar duygularımızı etkiler.

  Farklılıklara karşı saygılı olmalıyız.

  Bizden farklı kişilerle alay etmemeliyiz.

  Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak onu anlamaya çalışmaya empati 
denir.

Fiziksel Özellikler

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

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

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

Duygusal Özellikler

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

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

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

Sosyal Özellikler

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

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

................................................
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Tüm Renkler Birarada

C.  Aşa ğı da, Mert ve Dam la biz le re çe şit li özel lik le ri ni an lat mış lar. Bu özel lik le ri oku-
yunuz, benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Be nim adım Dam la. Ata türk İlkokulu 4-C sınıfı öğ ren ci si yim. 147 cm 
bo yun da, 40 kg ağır lığın da yım. Sa rı şın ve ma vi göz lü yüm. İz ci lik ku-
lü bü ne üye yim. Bas ket bol oy na ma yı çok se vi yo rum. Oku lun kız bas-
ket bol ta kı mı nın kap ta nı yım. Boş za man la rım da mü zik din ler ve ki tap 
oku rum. Evim de kü çük bir yav ru ke dim var. Kö pek ler den çok kor karım.

Be nim adım Mert. Va tan İl kokulu 4-B sı nıfı öğ ren ci si yim. 142 cm bo-
yun da, 42 kg ağır lığın da yım. Bas ket bol oy na mak tan, ki tap oku mak tan 
hoş la nırım. Spor ku lü bü ne üye yim. Çiz gi film iz le me yi çok se ve rim. 
Kö pek ler den çok kor ka rım. Ev de ab la mın bes le di ği mu hab bet kuşuy la 
ar ka daş lık edi yo rum.

FARKLI YÖNLERİBENZER YÖNLERİ



Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................
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TEST - 1

4. Aşağıda ve ri len özel lik le rin han gi si 
her in san da mut la ka fark lı dır?
A. Ayak izi 
B. Parmak izi
C. Göz rengi 
D. Saç rengi

1. I. Doğum tarihi
 II. Doğum yeri
 III. T.C. kimlik numarası
 IV. Okul numarası
 Yu ka rıda nu ma ra lan mış bil gi le rin han-

gi si nü fus cüz da nın da yer almaz?
A. I B. II C. III D. IV

5. I. Olaylar karşısında empati kurar.
 II. Kırıcı olmamaya özen gösterir.
 III. Farklı düşüncelere saygılı olur.
 IV. Sinirlendiğinde sert tepki verir.
 Hoşgörülü bir insan yukarıdakilerden 

hangisini yapmaz?
A. I B. II C. III D. IV

2. Kimliğimize bakan birisi ............... bilgisine 
ulaşamaz.

 Yu ka rıda ki cüm le de boş bı ra kılan ye re 
aşa ğıda ki le rin han gi si ge ti ri le bi lir?
A. anne adı 
B. hobilerimiz
C. doğum yeri 
D. baba adı

3. ★	       ■	        ●	

 

 Yu ka rıda Mert’in ge li şim aşa ma sı 
sembollerle ve ril miş tir. 

 Han gi se çe nek te ki sı ra la ma doğru-
dur?
A. ★	●	■ B. ★	■	●

C. ■	●	★ D. ●	★	■

6. Çok istediği hâlde okulun basketbol 
takımına seçilemeyen hangi öğrenci-
nin düşüncesi doğrudur?
A. Buket çok çalışıp bir sonraki yıl ye-

niden katılmayı düşünüyor.
B. Melisa bir daha seçmelere katılma-

mayı düşünüyor.
C. Selin seçilen arkadaşlarıyla konuş-

mamayı düşünüyor. 
D. Demet spor yapmaktan vazgeçme-

yi düşünüyor.
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TEST - 1

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?
A. Müzik dinlemeyi sevmek sosyal 

özelliğimizdir.
B. Resim yapmak sosyal özelliğimizdir.
C. Renkli gözlü olmak duygusal özelli-

ğimizdir.
D. Boyumuzun kısa olması fiziksel 

özelliğimizdir.

12. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A. Her bireyin kendine ait T.C. kimlik 

numarası vardır.
B. Ehliyet ve pasaport kimlik belgesine 

örnek gösterilemez.
C. Yeni kimlik kartlarında şifre vardır.
D. Nüfus cüzdanı resmi işlerde kulla-

nılır.

9.        ★ şaşırmak

● korkmak

✿ iyimser olmak

■ kısa boylu olmak

 

 Bu tab lo duy gu sal özel lik ler tab lo su 
ol du ğu na gö re han gi sa tır tab lo dan 
çıka rıl ma lı dır?
A. ★ B. ● C. ✿ D. ■

10.                

 Aybüke'nin fiziksel özellikleri aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?
A. Sarı ve kıvırcık saçlı, mavi gözlü bi-

risiyim.
B. Siyah ve düz saçlı yeşil gözlüyüm.
C. Sarı ve kıvırcık saçlı yeşil gözlüyüm.
D. Sarı ve düz saçlı, mavi gözlü seve-

cen birisiyim.

11. Aşağıdaki duygulardan hangisi olum-
suz bir duygudur?
A. Merhamet B. Sevgi
C. Hoşgörü D. Nefret

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duy-
gu belirtilmektedir?
A. Derslerime çok çalıştım.
B. Arkadaşlarımla vakit geçirmekten 

çok mutlu oluyorum.
C. Televizyonu yakından izlememeli-

yiz.
D. Kahvaltı yapmadan güne başlama-

malıyız.



Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................
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TEST - 2

1. I.  Mevlana hoşgörü konusunda tüm 
dünyaya örnek olmuştur.

 II.  Toplumdaki insanlar aynı özellikle-
re sahiptir.

 III. Bireysel farklılıklar yoktur.
 IV.  Başkalarının davranışlarına anla-

yış göstermek gereksizdir.
 Yu ka rıda nu ma ra lan mış ifadelerin 

hangisi doğrudur?
A. I B. II C. III D. IV

2. I.  İlkokula başladım.
 II.  İlkokuldan mezun oldum.
 III. İlk karnemi aldım.
 IV.  Okuma yazmayı öğrendim.
 Yu ka rıda verilenlerden hangileri yer 

değiştirirse kronolojik sıralama doğru 
olur?
A. I ve II B. II ve III
C. II ve IV D. III ve IV

4. I.  Duygularımızı ifade ederken kırıcı 
da olabiliriz.

 II.  Duygularımızı ifade etmeliyiz.
 III. Düşüncelerimizi ifade etmemeliyiz.
 IV.  Başkalarının düşüncelerini hoş kar-

şılamalıyız.
 Yu ka rıdaki numaralandırılmış yargıla-

rın hangi ikisi doğrudur?
A. I ve II B. I ve III
C. II ve IV D. III ve IV

3. Aşağıdakilerden hangisi resmî kimlik 
belgesi değildir?
A. Nüfus cüzdanı
B. Öğrenci kimlik kartı
C. Pasaport
D. Evlilik cüzdanı

5. Baş ka la rı nın duy gu ve dü şün ce le ri ne 
kar şı say gı lı ol ma ya .............................. de nir.

 Yu ka rıda ki cüm le de boş bıra kılan ye re 
aşa ğı da ki ler den han gi si ge ti ril me li dir?
A. farklılık B. hoşgörü
C. benzerlik D. zevk

6. Kronoloji1

Tarih2

Yaşam3

Soyağacı4

 Yu ka rıdaki ifa de le rden han gi si olay la rı 
oluş sıra sına göre sıralama demektir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
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TEST - 2

7. 
✣

Yurt dışına 
çıkarken kulla-
nılır.

Pasaport

✦
Taşıt kullan-
mak için ge-
rekli belgedir.

Ehliyet

♥
Herkesin sahip 
olduğu belge-
dir.

Sürücü belgesi

●
Okula kayıtta 
kullanılır.

Nüfüs Cüz-
danı

 Yukarıdaki  kimlik belgeleri eşleştirme-
lerinden hangisi yanlış olmuştur?
A. ✣ B. ✦ C. ♥ D. ●

8.       

 

 

 Resme göre hangisini söylemek doğru 
olur?
A. Kediden korkmak Çisem’in duygu-

sal özelliğidir. 
B. Herkes gibi Çisem de kedilerden 

korkar.
C. Bu olay Çisem’in fiziksel özelliğini 

yansıtır. 
D. Çisem hatalı davranmaktadır.

9. 
Se ya hat et ti ği 
ha va yo lu şir ke ti1

Üye olduğu spor 
kulübü4

Nüfus müdürlüğü3

Çalıştığı kurum2

 Buse Hanım kim lik le ri ni kay bet miş, 
hep si ni ye ni den çıkar mak için baş vu ru 
ya pa cak tır.

 Han gi si ne git me si ne ge rek yok tur?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

10. 
Durum Duygu Düşünce

Resim yarış- 
masında ar- 
kadaşınız bi- 
rinci oldu.

Mutluluk ?

 
 Yukarıdaki tablonun düşünce kısmına 

aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A. Onu tebrik etmeliyim.
B. Keşke başkası birinci olsaydı.
C. Birinciliği hak etmişti.
D. Onunla gurur duyuyorum.
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2.ÜNİTE - KÜLTÜR VE MİRAS

	 Aile,	anne,	baba	ve	çocuklardan	oluşan	toplumun	en küçük	birimidir.	Sa-
dece	anne,	baba	ve	çocuklardan	meydana	gelen	topluluğa	çekirdek aile	adı	
verilir.

	 Ai	le		bi	rey	le	ri	ara	sın	da	sıkı	bir	bağ	var	dır.	
	 Bu	gü	nü	da	ha	iyi	an	la	mak	için	geç	miş	le	 il	gi	li	bil	gi	ve	de	ne	yim	le	ri	öğ	ren	mek	ge	re	kir.	
Geç	mi	şi	mi	zi	öğ	ren	me	ye	en	ya	kı	nı	mız	dan	ya	ni	ai	le	mi	zin	ta	ri	hîn	den	baş	la	ma	lı	yız.
	 Bunun	 için	 aile	 büyüklerine	 geçmişimizle	 ilgili	 sorular	 sorabilir,	 aldığımız	 cevapları	
değerlendirebiliriz.	Bu	yöntem	sözlü	tarih	yöntemidir.
	 Aile	tarihi	oluşturulurken	soyağacından	yararlanılabilir.	Soyağacı	sayesinde	uzak	ak-
rabalarımızla	ilgili	bilgilere	ulaşabiliriz.
	 Ayrıca,	atalarımızdan	kalan	çeşitli	eşyalar	da	bize	geçmişimizle	ilgili	bilgiler	verir.	Eski	
fotoğraflar,	eşyalar,	tablolar,	madalyalar	bunlardan	birkaçıdır.

MİLLÎ KÜLTÜR

 Kültür,	bir	milletin	tarih	boyunca	oluşturup	nesilden	nesile	aktararak	zengin-
leştirdiği	değerler bütünüdür.

	 Kültürümüzü	tanımak	için	atalarımızın	yıllar	boyunca	oluşturdukları	eserleri	bilmeli,	
onların	geçmişten	bugüne	ulaştırdıkları	gelenek	ve	görenekleri,	yaşam	tarzlarını	öğren-
meliyiz.
	 El	sanatları,	halk	oyunlarımız,	yemeklerimiz,	giyim	tarzlarımız	millî	kültür	ögelerin-
dendir.	Düğünlerimiz	geçmişten	günümüze	taşıdığımız	önemli	geleneklerimizdendir.	Yayla	
şenliklerimiz,	dinî	bayramlarımız,	Hıdırellez,	Nevruz	Bayramı	gibi	geleneklerimiz	de	millî	
kültürümüzü	yansıtır.

AİLE VE AİLE TARİHÎMİZ

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇOÇUK OYUNLARI

	 Çocuk	oyunları	da	kültürümüzün	bir	parçasıdır.	Dünyanın	her	yerinde	her	çağda	ve	
kültürde	çocuklar	oyun	oynamaktadır.	Ancak	geçmişten	günümüze	aktarılan	bu	oyun-
lardan	 bazıları	 hâlâ	 oynanırken	 bazıları	 ise	 tamamen	 unutulmuştur.	 Bazı	 oyunlar	 da	
teknolojik	gelişmeler	ve	yaşam	şartlarından	dolayı	değişime	uğramıştır.	Eskiden	oyunların	
çoğu	sokakta	oynanırdı.	Şimdi	ise	evlerde	ya	da	oyun	alanlarında	oynanıyor.
	 Eskiden	oynanan	oyunlardan	bazıları:	Körebe,	misket,	birdirbir,	 çelik	çomak,	seksek,	
yakan	top,	topaç	çevirme,	beştaş,	yüzük,	mendil	kapmaca,	istop	vb.
	 Günümüzde	bu	oyunlardan	bazıları	hâlâ	oynanmaktadır.	Ancak	çoğunun	yerini	bilgi-
sayar	oyunları	almıştır.



Kültür ve Miras
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MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ

(KURTULUŞ SAVAŞI)

MİLLÎ MÜCADELE KAHRAMANLARIMIZ

MİLLÎ MÜCADELE'DE TÜRK KADINI

-	Komutanı:	Kazım	Karabekir	Paşa
-Ermenilerle	savaşıldı.

-	Kazım	Karabekir	Paşa	komutasındaki	Türk	ordusu	Ermenileri	yendi.
-	Ermenilerle	3	Aralık	1920	tarihinde	Gümrü	Antlaşması	imzalandı.

Doğu	Cephesi

-Fransız	ve	Ermenilere	karşı	savaşıldı.
-Sakarya	Zaferi'nden	sonra	Fransızlarla	imzalanan	Ankara	Antlaş-

ması'yla	Fransızlar	bölgeyi	terk	etmişlerdir.
-Bu	antlaşmayla	Hatay	dışında	bugünkü	güney	sınırlarımız	çizilmiş	ve	Fransızlar	bölge-
den	çekilmişlerdir.
-Bu	cephede	yapılan	başarılı	mücadelelerden	sonra	TBMM	tarafından	Antep'e	"Gazi",	
Maraş'a	 "Kahraman"	Urfa'ya	 "Şanlı"	unvanı	verilmiştir.	Fransa	 ile	Ankara	Antlaşması	
imzalanarak	Güney	Cephesi'ndeki	savaş	sona	ermiştir.

Güney	Cephesi

-	I.	İnönü,	II.	İnönü,	Kütahya	-	Eskişehir	Savaşı,	Sakarya	Savaşı,	Büyük	
Taarruz	Savaşları	yapıldı.

-	TBMM	düşmanı	yurttan	atmak	için	düzenli	bir	ordu	kurdu.	Bu	ordu	Batı	Cephesi'nde	
Yunanlılara	karşı	başarılı	savaşlar	yaptı.
-	Bu	cephedeki	savaşlardan	sonra	Mudanya	Ateşkes	Antlaşması	imzalanmıştır.	Bu	ant-
laşma	ile	savaş	sona	ermiştir.

Batı	Cephesi

Hasan	Tahsin
(İzmir)

Şahin	Bey
(Antep)

Sütçü	İmam
(Kahramanmaraş)

Ali	Saip	Bey
(Urfa)

Halide	Edip	
Adıvar

Münevver	Saime
(Asker	Saime)

Kara	Fatma Nene	Hatun
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Aile Tarihimizi Öğreniyoruz

A.  Aşağıdaki soyağacını kendimize uygun şekilde tamamlayınız. Soyağacındaki boşlukla-
ra fotoğraf yapıştırabilir ya da isim yazabilirsiniz.

B.  Aile tarihimizi öğrenirken kullabileceğimiz kaynaklarını sınıflandırarak ilgili kutuya 
numarasını yazınız.

1.	Kilim

2.	Saat

3.	Beşik

4.		Nüfus	cüzdanları

5.	Fotoğraflar

6. Karneler

7.	Madalyalar

8.		Haritalar

  9.	Bindallı

10.	Afişler

11.	Mektuplar

12.	Diplomalar

Yazılı	Kaynaklar Görsel	Kaynaklar Eşya	ve	Kıyafetler
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MİNİ TEST - 1

1. Aile tarihîmizi öğrenirken aşağıdaki-
lerden hangisinden yararlanmayız?
A.	Afişler
B.	Fotoğraflar
C.	Diplomalar
D.	Yeni	aldığımız	eşyalar

2. Sözlü tarih çalışmasında aşağıdakiler-
den hangisi en son yapılmalıdır?
A.	Soracağım	soruları	hazırlarım.
B.	Görüşme	yapacağım	büyüğümden	
randevu	alırım.

C.	Hazırladığım	soruları	önce	büyüğü-
me	sorarım.

D.	Öğrendiğim	bilgileri	düzenlerim.

3. Aile tarihîmizi hazırlarken hangisi ya-
rarlanacağımız eşya ve kıyafetlerden 
değildir?
A.	Diplomalar
B.	Bindallı
C.	Kilim
D.	Madalyalar

5. Ailemizin tarihîni bilmek bize aşağıda-
ki katkılardan hangisini sağlar?
A.	Aile	ekonomisine	katkı	sağlar.
B.	Ailemizle	iyi	vakit	geçiririz.
C.	Aile	bağlarımız	güçlenir.
D.	Ülke	tarihîmizi	iyi	öğreniriz.

6. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihîmizi 
öğrenirken kullanacağımız yazılı kay-
naklardan değildir?
A.	Mektuplar
B.	Beşik
C.	Diplomalar
D. Karneler

7. Özge	aile	tarihîni	öğ-
renmek	 için	 dedesine	
sorular	sorar.

 Özge dedesiyle ya-
pacağı görüşmede, 
aşağıdaki sorulardan 
hangisini sormaz?

A.	Soyadımızın	anlamı	nedir?
B.	Çocukluğunuzda	oynadığınız	oyun-
lar	nelerdir?

C.	En	çok	sevdiğiniz	akrabanız	kimdir?
D.	Gençliğinizde	ne	iş	yapardınız?

4.	 Ömer,	ailesinin	geçmişi	hakkında	bilgi	
edinmek	için	sözlü	tarih	çalışması	ya-
pacaktır.

 Ömer yaptığı bu çalışmada aşağıda-
kilerden hangisinden daha fazla bilgi 
alır?
A.	Annesi	 B.	Babası
C.	Dedesi	 D.	Halası
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Kültürümüz

A.  Aşağıdaki resimleri in ce le ye rek kül tü rü mü ze ait olan ve ol ma yan un sur la rın nu ma ra
la rı nı aşa ğıda ki tab lo ya ya zınız.

Kültürümüze Ait Unsurlar Kültürümüze Ait Olmayan Unsurlar

1 2 3

654

7 8 9

121110
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Kültürümüz

B.  Ayşe’nin aile tarihîni oluşturmak için yararlanabileceği kaynakları kutulara yazınız.

“

“

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

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

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

“

“

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

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

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

“

“

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

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

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

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

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

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

“

“

C.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

1.	Ege	Bölgesi’nde	....................................	adı	verilen	halk	oyunu	oynanır.

2. ...........................	Türklerin	oynadığı	oyunlardandır.

3. .............................	Bahar	Bayramı	diye	de	adlandırılır.

4.		Atatürk	dilimize	önem	vermiş	ve	Türkçenin	zenginliğini	ortaya	çıkartmak	için	

............................................................................'	nu	kurmuştur.

5.	Her	yıl	haziran	ayında	Edirne’de	...........................................................................................	yapılır.

6.		Bir	topluma	özgü	duygu,	düşünce,	inanış	ve	yaşam	biçimlerinin	tümüne	..........................	

denir.

7. ...................................	ata	sporumuz	olarak	bilinir.

Cirit

Güreş

Kültür

Kırkpınar	yağlı	güreşleriTürk	Dil	Kurumu

Zeybek Nevruz
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Kültürümüz

A.  Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" 
yazınız.

B.  Aşağıda görselleri verilen kültürel ögelerin adlarını yazınız.

		Bayram	kutlamaları	bizi	biz	yapan	kültürel	değerlerimizden	biridir.

		El	sanatlarımız	milletimizin	duygularını,	beğenilerini	ve	kültürünü	yansıtmaktadır.

		Yiyecek	ve	içeceklerimiz	kültürümüzü	yansıtmaz.

			Çeşmeler	gibi	çevremizde	görebileceğimiz	cami,	türbe,	han,	kale	gibi	yapılar	mimari	
eserlerimizdir.

			El	sanatlarımızda	kullanılan	desenler,	çizimler	değişmeden	günümüze	kadar	gelmiş-
tir.

			Ülkemizin	hemen	her	yerinde	karşılaşabileceğimiz	tarihî	çeşmeler	kültürel	değerle-
rimiz	arasındadır.

			Kayseri	mantısı,	Gaziantep	baklavası,	Karadenizin	hamsili	pilavı	yöresel	yemekleri-
mizden	bazılarıdır.

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

.......................................................... ....................................................................................................................
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Şimdi Oyun Zamanı

C.  Aşağıda anlatılan oyunları görselleriyle eşleştirelim.

Oyuncular	eşit	sayıda	iki	gruba	ayrılır.	Bir	kişi	mendilci	
olarak	seçilir.	 İki	grup	karşılıklı	olarak	dizilir.	Mendilci	
mendili	havaya	kaldırır,	başla	komutunu	verir.	Mendili	
alan	oyuncu	kazanır.

1

Bu	oyun	için	geçmişte	koyunların	aşık	kemikleri	kulla-
nılırmış.	Daha	sonra	cam	ve	metalden	yapılan	misket-
ler	kullanılmış.	Oyunun	amacı	genellikle	eldeki	misketle	
diğer	misketleri	vurmaktır.

3

Oyuncular	vücutlarına	yağ	sürerek	oynarlar.	Oyna-
nılan	yer	 "er	meydanı"	 diye	 adlandırılır.	Oyunculara	
"pehlivan"	denir.

2

Yere	bir	çukur	kazılır	ve	bu	çukurun	üzerine	20	-	25	
cm	uzunluğunda	bir	çubuk	konur.	Kalın	uzun	sopa	ile	
çelik	adını	verdikleri	ince	kısa	sopaya	vurarak	oynanı-
lan	oyundur.

4

At	 üzerinde	 iki	 ayrı	 takımla	 oynanır.	 Oyuncular	 at	
üzerinde	 koşturup	 birbirine	 değnek	 isabet	 ettirmeye	
çalışırlar.

5
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Millî Mücadelemiz

A.  Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Yunanlılar Hasan	Tahsin Ali	Saip	Bey Gazi

Ermeniler Havza Fransızlar Şanlı

Kuvâ-yi	Milliye Kazım	Karabekir Kahraman İsmet	İnönü

1 	 	İzmir'i	işgale	başlayan	Yunanlara	karşı	ilk	kurşunu	vatansever	gazeteci	..............................

...........................................	atmıştır.

2 	 	Eline	silah	alan	milletimiz	düşmanlara	karşı	...........................................................................	adını	taşı-

yan	güçler	oluşturdu.

3 	 	Düşmanın	yurttan	atılabilmesi	için	önce	milletin	birlik	ve	beraberlik	içinde	hareket	

etmesini	sağlamak	amacıyla	........................................	ve	Amasya	genelgelerini	yayınladı.

4 	 	Doğu	Cephesi	komutanı	......................................................................................'dir.

5 	 	Doğu	Cephesi'nde	......................................................................................	ile	savaştık.

6 	 	Kurtuluş	Savaşı'nda	Güney	Cephe'sinde	................................................................................	ile	savaştık.

7 	 	Urfa'da	............................................................................'in	önderliğinde	Kuvâ-yi	Milliye	birliği	kuruldu.

9 	 	Batı	Cephesi'nde	................................................................................	ile	mücadele	ettik.

10   ................................................................................	Batı	Cephesi	komutanıdır.

8 	 	TBMM,	Maraş'a	"	...........................	",	Urfa'ya	"	..........................	"	ve	Antep'e	"	........................	"	un-

vanlarını	verdi.
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Millî Mücadelemiz

B.  Yurdumuzu işgal eden devletler ve işgal bölgelerini numara vererek eşleştiriniz.

C.  Aşağıda belirtilen olaylarla gerçekleştikleri tarihleri eşleştiriniz.

1.	I.	İnönü	Savaşı

2.	Cumhuriyetin	ilanı

3.	Lozan	Barış	Antlaşması

4.	TBMM’nin	açılması

5.	Sivas	Kongresi

6.	Erzurum	Kongresi	

7.	Sakarya	Savaşı	

8.	Amasya	Genelgesi

1 İngilizler

2 Fransızlar

3 İtalyanlar

4 Yunanlar
✷ Antep
✷ Urfa
✷ Maraş

✷ Antalya
✷ Konya

✷  Adana ve 
çevresi

✷ İzmir
✷ Kütahya
✷ Eskişehir

	23	Nisan	1920

	29	Ekim	1923

	23	Ağustos	1921

	4	-	11	Eylül	1919

	6	-	10	Ocak	1921

	24	Temmuz	1923

	22	Haziran	1919

	23	Temmuz-7	Ağustos	1919
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

1.	TBMM	açıldığında	meclis	başkanlığına	kim	seçilmiştir?

2.	29	Ekim	1923’te	ne	ilan	edildi?

3.	“Millî	sınırlar	içinde	vatan	bir	bütündür,	bölünemez.”	kararı	hangi	kongrede	alındı?

4.		Doğu'da	Ermenilerle	imzalanan	ve	TBMM’nin	ilk	siyasi	başarısı	sayılan	antlaşma	

hangisidir?

5.	İlk	kez	“millî	egemenlik”	kavramının	gündeme	geldiği	genelge	hangisidir?

6.	Atatürk	19	Mayıs	1919’da	Kurtuluş	Savaşı’nı	başlatmak	için	hangi	ile	gitmiştir?

7.	Atatürk’e	“mareşallik”	rütbesi	ile	“gazilik”	unvanı	hangi	savaşta	verilmiştir?

8.		Ali	Saip	Bey’in	önderliğinde	örgütlenerek	şehri	korudukları	için	TBMM	Urfa	iline	

hangi	unvanı	vermiştir?

Millî Mücadelemiz

A.  Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacada yerlerine yazınız.

2

7

4

8

6

5

1

3
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MİNİ TEST - 2

5. Şahin	Bey1 Urfaa

Sütcü	İmam2 İzmirb

Hasan	Tahsin3 Antepc

Ali	Saip	Bey4 Maraşd

 Yukarıda Millî Mücadele kahraman-
larını, bulundukları bölge ve şehirleri 
eşleştirdiğimizde tablonun görünümü 
nasıl olur?
A. 1-c
2-d
3-b
4-a

 B. 1-b
2-c
3-a
4-d

 C. 1-a
2-b
3-c
4-d

 D. 1-d
2-c
3-a
4-b

1.	 I.	TBMM'nin	açılması
	 II.	Atatürk'ün	Samsun'a	çıkması
	 III.	Sakarya	Meydan	Savaşı
	 IV.	Çanakkale	Savaşı
 Yu ka rıdakilerden hangisi Millî Müca-

dele olaylardan biri değildir?
A. I B. II C. III D. IV

2.	 Düşmanın	 yurttan	 atılabilmesi	 için	
milletin	birlik	ve	beraberlik	içinde	ha-
reket	 etmesini	 sağlamak	 için	Atatürk	
çeşitli	yerlerde	toplantılar	yapmıştır.

 M. Kemal Atatürk aşağıdaki yerlerin 
hangisinde toplantı yapmamıştır?
A.	Erzurum	 B.	Havza
C.	Konya	 D.	Sivas

3.	 1.	 I.	ve	II.	İnönü	Savaşları
	 2.	Sakarya	Savaşı
	 3.	Kütahya	-	Eskişehir	Savaşları
	 4.	Balkan	Savaşı
 Yukarıdakilerden hangisi Kurtuluş Sa-

vaşı'nda Batı Cephesi'nde Yunanlılara 
karşı yapılan savaşlardan değildir?
A.	1	 B.	2	 C.	3	 D. 4

4.	 Millî	Mücadele	milletimiz	askeri,	kadı-
nı,	yaşlısı,	çocuğu	ile	büyük	bir	özveri	
ve	vatanseverlik	göstermiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Sa-
vaşı'nda cephede savaşan kadın kah-
ramanlarımızdan biri değildir?
A.	Şerife	Bacı	
B.	Zübeyde	Hanım
C.	Kara	Fatma	
D.	Halide	Onbaşı
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TEST - 3

1.	 Geç	mi	şe	ait	bir	ko	nu	da	ki	şi	ler	le	ya	pı-
lan	söy	le	şi	ler	den	el	de	edi	len	bil	gi	le	rin	
değerlendirilmesi.

 Yu ka rıda ki açık la ma nın kar şı lı ğı seçe-
nektekilerden han gi sin de ve ril miş tir?
A.	Sohbet	 B.	Araştırma
C.	Sözlü	tarih	 D.	Yazılı	tarih

2. Aşağıda verilenlerden hangisi millî 
kültürümüzü yansıtan değerlerden 
biri değildir?
A.	Kına	geceleri	
B.	Sünnet	düğünleri	
C.	Asker	uğurlamaları	
D.	Paskalya	kutlamaları

6. Millî	kültür	bir	milleti	ayakta	tutan	en	
önemli	unsurdur.	Kuşaktan	kuşağa	ne-
sillere	aktarılır.

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden 
hangisi millî kültürün kuşaklara akta-
rılmasında etkili değildir?
A.	Tekerlemeler,	 destanlar	 ve	 masal-
ların	kitap	hâline	getirilmesi	

B.	Halk	oyunlarımızın	çocuklara	okul-
larda	öğretilmesi

C.	Çocukların	ninni	ve	masallarla	bü-
yütülmesi

D.	Çocuklara	 bilgisayar	 oyunları	 öğ-
retilmesi

3.   I.       II. 
 

 III.   IV. 
 

 Yukarıdaki görsellerden han gi le ri kül
tü rü mü ze ait un sur lar dan de ğil dir?
A. I ve II B. I ve III
C. II ve IV D. III ve IV

4. Aşa ğıda ki ler den han gi si Türk kül tü rü
ne ait bir un sur de ğil dir?
A.	Asker	uğurlaması
B.	Yeni	yılda	çam	ağacı	süslemek
C.	Bay	ram	lar	da	büyükleri	ziyaret	et- 
mek	

D.	Kına	ge	ce	si	yap	mak

5. Aşağıdakilerden hangisi halk oyunu 
değildir?
A.	Cirit	 B.	Zeybek
C.	Horon	 D.	Çiftetelli
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TEST - 3

9. Aşa ğıda ki eş ya la rın han gi si gü nü müz
de kul la nılan eş ya lar dan de ğil dir?
A.  B. 

C.   D.  

7. Aile	büyükleriI.

II. Günlükler

III. Sınıf	arkadaşları

IV. Öğretmenleri

	 Küb	ra,	 ai	le	si	nin	 ta	ri	hîni	 oluş	tur	mak	
için	nu	ma	ra	larla	belirtilen	kay	nak	la	ra	
baş	vur	muş	tur.	

 Han gi le rin den bil gi edi ne me miş tir?
A. I ve II B. I ve III
C. II ve IV D. III ve IV

8. Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih 
aşamalarından olamaz?
A.	Ansiklopedilerden	 araştırma	 yap-
mak

B.	Soruları	hazırlamak
C.	Röportaj	yapmak
D.	Bilgileri	düzenlemek

10.            
G
Ü

E
Ş

K
Ü
L

Ü
R

A T A B A R I

 Bulmacada aşağıdaki sorulardan han-
gisinin cevabı yoktur?
A.	Adını	Atatürk’ün	adından	alan	halk	
oyunu

B.	Bir	 topluma	 özgü	 yaşam	 biçimine	
verilen ad

C.	Ata	sporumuz
D.	Gölge	oyunu

11. Aşağıdakilerden hangisi Konya ilimiz 
denilince akla gelir?
A.	Mevlana
B.	Anıtkabir
C.	Kırkpınar	Yağlı	Güreşleri
D.	Efes	Antik	Kenti

12.	 I.		Röportaj	yapılacak	kişinin	belirlen-
mesi

	 II.		Soruların	hazırlanması
	 III.		İnternetten	araştırma	yapılması
	 IV.		Kişi	 ile	 belirlenen	 saatte	 görüşül-

mesi
 Yukarıdakilerden hangisi ya da han-

gileri sözlü tarih aşamalarından değil-
dir?
A. I ve II B.	Yalnız	III
C. III ve IV D. II ve IV
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TEST - 4

6.	 I.		Şekerci	Ökkeş
	 II.		Bombacı	Ahmet
	 III.		Ali	Saip	Bey
	 IV.		Kazım	Karabekir
 Yukarıdakilerden hangileri Millî Mü-

cadele Dönemi'nde yurt savunmasın-
da bulunan çocuk kahramanlarımız-
dan değildir?
A. I - II B. III - IV
C. I - III D. II - IV

1. ......................	bir	top	lum	ta	ra	fın	dan	be	nim-
se	nen	or	tak	dü	şün	ce,	inanç	ve	ku	ral	lar	
bü	tü	nü	dür.

 Cüm le si nin ba şı na aşa ğı da ki le rden 
han gi si ge ti ril me li dir?
A.	Değer	 B.	Din
C.	Kültür	 D.	Vatan

2. Kur	tu	luş	Sa	va	şı Ata	türk’ün Samsun'a
  I         II     III
	 çıkışıyla	başlar.	I.	İnönü	Savaşı	ile	biter.
      IV
 Yukarıdaki cüm le de al tı çi zi li kelime le

rin han gi si bil gi yan lı şına se bep ol muş
tur?
A. I B. II C. III D. IV

3. Aşa ğıda ki il le ri mi zin han gi sin de Kur tu
luş Sa va şı sıra sın da Fran sız la ra kar şı 
mü ca de le ve ril me miş tir?
A.	Kah	ra	man	ma	raş
B.	Ay	dın
C.	Ga	zi	an	tep	
D.	Şan	lı	ur	fa	

4.	 I.	 Fran	sa	 	 		II.	İn	gil	te	re
	 II	I.	İtal	ya	 	 	 IV.	Al	man	ya
 Yukarıda verilen nu ma ra lı ül ke le rin 

han gi si İti laf Dev let le rin den bi ri de ğil
dir?
A. I B. II C. III D. IV

5. 

Büyük	Taarruz

Gizem

Sakarya	Savaşı
Burçin

I.	Dünya	Savaşı

Tuğba

I.	İnönü	Savaşı
Veli

 
 

	 Öğ	ret	men	 öğ	ren	ci	le	ri	 ge	zi	ye	 gö	tü	re-
cek	tir.	 An	cak	 ara	ba	da	 üç	 ki	şi	lik	 yer	
kal	mış	tır.	Ada	let	li	ola	rak	üç	ki	şi	seç	mek	
için	kâ	ğıt	la	ra	sa	vaş	isim	le	ri	ni	ya	zıp	öğ-
ren	ci	ler	den	bi	ri	ni	 seç	me	le	ri	ni	 is	te	miş-
tir.	Kâ	ğıt	lar	da	ki	 sa	vaş	la	rdan	Kur	tu	luş	
Sa	va	şı	za	ma	nın	da	ya	pıl	mış	olan	la	r	ge-
zi	ye	gi	de	cek	tir.

 Bu na gö re ge zi ye kim git me ye cek tir?
A.	Gizem	 B. Burçin
C. Veli D.	Tuğba
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TEST - 4

7. Aşa ğıda ki ler den han gi si di ğer le rin den 
ön ce ger çek leş miştir?

A.	Çanakkale	Savaşı	
B.	Lozan	Barış	Antlaşması	
C.	Sakarya	Savaşı	
D.	I.	İnönü	Savaşı

8. ★	Erzurum	Kongresi
 ❁	Amasya	Genelgesi
 ■	Cumhuriyetin	ilanı
 Yukarıdaki olay la rın oluş sı ra sına gö re 

di zi li şi seçenek le rin han gi sin de ve ril
miş tir?

A. ★ ❁ ■ B. ❁ ★ ■

C. ❁ ■ ★ D. ★ ■ ❁

9. ▲	TBMM’nin	açı	lı	şı	➟	23	Ni	san	1920
 ■	Ata	türk’ün	Sam	sun’a	çı	kışı	➟
	 	 19	Ma	yıs	1919
 ●		Amasya	Genelgesi	➟	22	Temmuz	

1919
 ◆		Lo	zan	Ba	rış	Ant	laş	ması	➟	29	Tem-

muz	1923
 Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi 

yanlıştır?
A. ▲ B. ■ C. ● D. ◆

10. Kur	tu	luş	Sa	va	şı	sırasında	Fransızlarla
         ✿                   ✦
 ve Yunanlarla	yapılan	Kütahya-
       ★
	 Eskişehir	Savaşları	kaybedilmiştir.
            ♥

 Yukarıdaki cüm le de al tı çi zi li kelime le r 
den han gi si bil gi yan lı şına se bep ol
muş tur?
A. ✿ B. ✦ C. ★ D. ♥

11. 

I.	İnönü	
Savaşı

Büyük	
Taarruz

Sakarya	
Savaşı

Balkan 
Savaşları

Kurtuluş Savaşı

 Bu şe ma da ki sa vaş la rın han gi si yan lış 
yer leş ti ril miş tir?
A.	Balkan	Savaşları
B.	Büyük	Taarruz
C.	Sakarya	Savaşı	
D. I.	İnönü	Savaşı

12. Aşa ğıda ki ler den han gi si Kur tu luş Sa
va şı’nda yur du mu zu iş gal eden dev
let ler den bi ri de ğil dir?
A.	Yunanistan	 B.	Fransa
C.	İtalya	 D.	Amerika
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TEST - 5

1. Ata türk’ün han gi renk le gös te ri len 
şeh re ge li şiy le Kur tu luş Sa va şı baş la
mıştır?

A. ■ B. ■ C. ■ D. ■

3. 23	Ni	san	Ulu	sal	
Ege	men	lik	ve	Ço	cuk	
Bay	ra	mı	Kutlu	Olsun

 Ömer han gi ola yın yıl  dö nü mü nü kut
la mak ta dır ?
A.	TBMM’nin	açılışı	
B.	Ankara’nın	başkent	olması
C.	Kurtuluş	Savaşı’nın	kazanılması	
D.	Amasya	 Genelgesi'nin	 yayımlan- 
ması

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur tu luş Sa
va şı sıra sın da Yu nan lar la ya pılan sa
vaş lar dan bi ri de ğil dir?
A.	Büyük	Taarruz	
B.	Sakarya	Savaşı
C.	I.	İnönü	Savaşı	
D.	Malazgirt	Savaşı

5. Mustafa Kemal’e “Gazilik” unvanı, 
“Mareşallik” rütbesi hangi savaşın so-
nunda verilmiştir?
A.	Kütahya	-	Eskişehir	Savaşları	
B.	Sakarya	Meydan	Muharebesi
C.	Büyük	Taarruz	ve	Başkumandanlık	
Meydan	Muharebesi

D.	II.	İnönü	Savaşı

6.	 TBMM	 ...............................	 ili	miz	de	 bu	lun-
mak	ta	dır.	

 Cüm le sin de boş bıra kılan ye re yazıl-
ması ge re ken ili miz han gi si dir?
A. Ankara B.	İzmir
C.	İstanbul	 D.	Bursa

7.	 I.	I.Dünya	Savaşı	-	Sakarya	Savaşı
	 II.		Amasya	Genelgesi	-	Büyük	Taar-

ruz
	 III.		TBMM'nin	 açılışı	 -	 Cumhuriyetin	

İlanı
	 IV.		Atatürk'ün	 Samsun'a	 Çıkışı	 -	 Lo-

zan	Barış	Antlaşması
 Millî Mücadele döneminin hangi olay-

lar arasında olduğu hangi seçenekte 
verilmiştir?
A. I B. II C. III D. IV

2. Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki iller-
den hangisinde toplantı yapmamıştır?
A.	Amasya	 B.	Sivas
C.	Erzurum	 D. Bolu

 1 ve 2. soruları haritaya göre cevapla-
yınız.
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TEST - 5

8. 
Lozan	Antlaşması

Ayşe

Amasya	Genelgesi
Tolga

İzmir'in	İşgali
Helin

Sakarya	Savaşı
Mert

 

 

	 Esra	 Öğretmen,	 yukarıdaki	 olaylar	
içerisinde	en	önce	gerçekleşeni	bulan	
kişiye	ödül	verecektir.

 Ödülü hangi öğrenci alır?
A.	Ayşe	 B.	Tolga
C.	Helin	 D.	Mert

9. 24	Temmuz	1923'te	imzalanan	
          I
 Lozan	Antlaşması'yla	savaş	sona
           II
	 ermiş,	23	Nisan	1923'te cumhuriyet
                  III         IV
	 ilan	edilmiştir.
 Bu cümlede numaralanmış kelime ve 

kelime gruplarının hangisi bilgi yanlı-
şına sebep olmuştur?
A. I B. II C. III D. IV

10. 

4.	Ankara
	Antlaşması

3.	Lozan
	Antlaşması

2.	Gümrü
	Antlaşması

1.	Mondros	Ateşkes
	Antlaşması

 Mehmet kaçıncı katta inecektir?
A. 4 B.	3	 C.	2	 D.	1

Mehmet	asan-
sörden	Türk	
Devleti'nin	
varlığını	tüm	
dünyaya	kabul	
ettiren	antlaş-
manın	yazılı	
olduğu	katta	
inecektir.

11.  
2	

Amasya	
Genelgesi

4 
Lozan	

Antlaşması

3	
Erzurum	
Kongresi

1	
Atatürk'ün	
Samsun'a	
çıkışı

 

	 Yukarıda	 Kurtuluş	 Savaşı	 sırasında	
gerçekleşen	 birbirinin	 devamı	 olan	
olayların	şeması	verilmiştir.	Bu	şema-
nın	bir	halkasında	yanlışlık	yapılmıştır.

 Yanlışlığa neden olan halkanın numa-
rası kaçtır?
A.	1	 B.	2	 C.	3	 D. 4
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3.ÜNİTE - İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

YÖN BULMA YÖNTEMLERİ
Pusula Kullanma

 Pu su la yön bul ma ara cı dır. Bu ne den le pu su la kul lan ma yön bul ma nın en doğ ru ve 
ko lay yo lu dur. Pu su la her yer de ve her du rum da kul la nıla bi lir. Pu su la nın ko yu renk li ucu 
her za man ku ze yi, açık renk li ucu ise gü ne yi gös te rir.

Güneşten Yararlanma
 Gü neş ten ya rar la na rak yö nü mü zü bu la bi li riz. Sa bah le yin gü ne şe doğ ru dö ne rek kol
la rı mı zı aç tı ğımız da önü müz do ğu yu, ar ka mız ba tı yı, sa ğı mız gü neyi, so lu muz ku ze yi gös
te rir.

Kutup Yıldızı’na Göre Yön Bulma 
 Ku zey Ya rım Kü re’ de yön bul mak için baş vu ru lan yön tem ler
den bi ri Ku tup Yıl dızı ’dır. Ku tup Yıl dı zı her za man ku ze yi gös te rir 
ve ye ri hiç de ğiş mez.

Küçükayı Takımyıldızı

Büyükayı Takımyıldızı

Kutup
Yıldızı

      Çubuk Yöntemi ile Yön Bulma
 Ye re bir çu buk di ki lir se çu bu ğun göl ge si sa bah la rı ba tıyı, ak şam la rı 
do ğu yu, öğ len vak ti gü neş tam te pe dey ken ku ze yi göste rir.

Ağaç ve Taşlardan Yararlanarak Yön Bulma
 Yo sun lar tek hüc re li can lılar dan dır ve ge li şip bü yü mek için ne me ih ti
yaç du yar lar. Bu ne den le yo sun lar ağaç ve taş la rın gü neş gör me yen, nem li 
ve so ğuk kıs mın da da ha iyi ge liş me im kâ nı bu lur. Bu yön ise ku zey yö nü dür.

Karınca Yuvasına Göre Yön Bulma
 Ka rın ca lar yu va la rın dan çıkar dık la rı top rak la rı yu va nın ku zey 
ta ra fı na yığar lar. Yu va nın ağzı ise gü ne ye ba kar. Karınca yuva
larında toprağın daha fazla yığıldığı kısım kuzey yönünü gösterir. 
Karıncalar, bu şekilde kendilerini soğuktan korurlar.



İnsanlar, Yerler ve Çevreler

40

 Beşerî unsur: İnsanlar tarafından oluşturulan unsurlardır.Barajlar, köprüler, parklar, 
yollar, binalar, tüneller beşerî unsurlara örnektir. Beşerî unsurlar insanların yaşamlarını 
kolaylaştırmak için ortaya çıkmıştır. Bu unsurları yaparken çevreyi korumalı, doğal kay
nakları bilinçli kullanmalı ve doğal dengenin bozulmaması için çaba göstermeliyiz.

HAVA OLAYLARI
 Ha va du ru mu, bir yer de kısa sü re de ki rüz gâr, ba sınç, sı cak lık ve ya ya ğış gi bi olay la rın 
du ru mu nu ifa de eder. Ha va du ru mu gün den gü ne ve ya sa at ler içe ri sin de de ği şe bi lir.
 Hava durumu bilgilerine meteoroloji bilimi sayesinde televizyondan, internetten, ga
zete gibi kaynaklardan ulaşabiliriz.
 İklim, hava durumundan farklı olarak, bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, yağış, 
rüzgâr, hava basıncı gibi olayların ortalamasına verilen addır.
 Hava durumunu belirtmek için semboller kullanırız. Bu sembollerle hava durumunu 
bir grafikle ya da tablo ile gösterebiliriz.

Hava Durumu Sembolleri
  Hava durumunu bilirsek ona göre giyiniriz ve önlem alırız. Bazı meslek grupları 
hava durumunu öncede bilmelidir. Özellikle pilotlar, kaptanlar hava durumuna göre ha
reket ederler.

Güneşli Parçalı 
Bulutlu

Gök Gürültülü 
Sağanak Yağışlı

Sağanak 
Yağmurlu

Bulutlu RüzgarlıSisli

       

Doğal ve Beşerî Unsurlar
 Doğal unsur: Doğada kendiliğinden var olan unsurlardır. Vadi, körfez, dağ, göl, ova, 
Peri bacaları, Pamukkale Travertenleri doğal unsurlara örnektir.
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Neredeyim? Bul Beni

B. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Pusulanın koyu renkli ucu daima güneyi gösterir.

Kuzeydoğu, güneydoğu ana yönlerdendir.

Güneşten yararlanarak yön bulunabilir.

Kroki çizmede ölçek kullanılır.

Kuzey ile batı arasındaki yön kuzeybatıdır.

Ağaç ve taşların yosunlu bölümleri batıyı gösterir.

Kutup Yıldızı'na bakarak yön bulma Kuzey Yarım Küre'de kullanılan yön bulma 
yöntemidir.

Cami şerefelerindeki kapılar güneyi gösterir.

A. Öğrendiğiniz yön bulma yöntemlerini yazınız.

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

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

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

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

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

........................................................................................................................6
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Kroki Çiziyorum

 Marketten çıkan Ali, önce postaneye, sonra eczaneye daha sonra da eve gidecektir. 
Ali’nin gittiği yönleri aşağıdaki boşluğa sırasıyla yazınız.

 Ev den pos ta ne ye ora dan da oku la gi den Ali, han gi yön le ri kul la na cak tır? Ya zı nız.

D.  Aşağıdaki boşluğa okulunuzun krokisini çiziniz. Krokide sığınak, acil toplanma yeri ve 
acil çıkış noktalarını belirtiniz.

Atatürk Cad.

Eczane

Postane

Market

Okul

Evimiz

Ev
rim

 S
ok

.
Se

de
f S

ok
.

C
um

hu
riy

et
 S

ok
.

C.
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Kroki Çiziyorum

A.  Aşağıdaki komutları takip ederek yönümüzü belirleyelim.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

 Gülnur, 5 numaralı bölümden 3 kare 
batıya, 2 kare güneye ilerlerlerse hangi nu
maraya ulaşır?

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Selimi 18 numaralı bölümden 3 kare kuzeye, 
2 kare batıya, 2 kare güneye ilerlerse hangi 
numaraya ulaşır?

elma armut vişne muz

karpuz çilek nar avakado

erik portakal üzüm

incir kayısı şeftali kavun

Emre, bulunduğu noktadan 2 kare kuzeye, 
bir kare doğuya, 3 kare güneye, 3 kare ba
tıya ilerlerse hangi meyveye ulaşır?
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Kroki Çiziyorum

B.  Haritaya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şıklara ait harfleri sırayla kutulara 
yazarak şifreyi çözünüz.

5. Efes Antik Kenti’nin bu lun du ğu İz mir 
ili miz, yur du mu zun ne re sin de dir?
H. kuzeybatısında  
İ. batısında
S. güneybatısında

1. Kur tu luş Sa va şı’nın baş la tıl dı ğı Sam
sun ili miz, yur du mu zun ne re sin de
dir?
K. kuzeyinde  
L. doğusunda
M. güneyinde

4. En sey rek nü fu sa sa hip Hak ka ri ili
miz, yur du mu zun ne re sin de dir?
D. güneybatısında 
F. kuzeydoğusunda
K. güneydoğusunda

3. Kırkpı nar Gü reş le ri’nin ya pıl dı ğı 
Edir ne ili miz, yur du mu zun ne re sin
de dir?
M.  kuzeydoğusunda  
N.  kuzeyinde
O.  kuzeybatısında

2. En bü yük gö lü müz Van Gö lü, yur du
mu zun ne re sin de dir?
P. kuzeybatısında  
R. doğusunda
S. güneydoğusunda

Bulduğum Şifre:  

1 2 3 4 5
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Yarın Hava Nasıl Olacak

A.  Ayşe aşağıdaki tabloyu üç şehrin üç günlük hava durumunu göstermek için hazırla
mıştır. İllerle ilgili hava durumlarını biliyor ancak bunu resimli grafikle ifade edemiyor. 
Bilgileri tablonun kenarına yazmıştır. Ona yardımcı olup resimli grafikleri çizer misin?

Pazartesi Salı Çarşamba

Ankara

İzmir

İstanbul

An ka ra: Pa zar te si  yağ
mur lu, Sa lı  bu lut lu, Çar
şam ba  rüz gâr lı

İz mir:  Pa zar te si/Sa lı   gü
neşli, Çar şam ba  bu lut lu

İs tan bul:  Pa zar te si  gü
neş li, Sa lı/Çar şam ba  kar 
ya ğış lı

B.  Hava olaylarıyla ilgili aşağıdaki resimli grafiklerin yanlarındaki boşluklara ne anlama 
geldiklerini yazınız.

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

 Manavgat Şelalesi doğal unsurlara örnektir.

 Dünya nüfusunun artması sonucu doğal unsurlar artmıştır.

 Doğal ve beşerî unsurların hepsine birden coğrafi özellikler denir.

 Ülkemizde ciddi can kayıplarına mal olan depremler yaşanmamıştır.

 Fabrikalar, stadyumlar, barajlar beşerî unsurlara örnektir.

 Deprem sonrasında binayı hemen terk etmeliyiz.

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

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

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

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

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

......................
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Yaşadığımız Çevre

Fiziki Harita

Siyasi Harita

Türkiye fiziki haritasını inceleyerek coğrafi özellikler ile ilgili soruları cevaplayınız.

1. Fiziki haritalarda ülkelerin veya bölgelerin neleri belirtilir? 

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

2. Fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri gösterilirken hangi yöntem kullanılır? 

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

3. Fiziki harita üzerindeki renkler neyi simgeler? 

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

4. Fiziki haritada sarı renk neyi gösterir? 

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

5. Fiziki haritada yeşil renk neyi gösterir? 

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

6. Fiziki haritalarda kahverengi ve mor renkler neyi gösterir?

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

7. İdari haritalar neleri gösterir?

 ............................................................................................................................................................................................................................
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Yaşadığımız Çevre

A.  Aşağıdaki unsurların doğal mı, beşeri mi olduklarını altlarına yazalım.

B. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazalım.

 İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak için doğadan faydalanır.

 Yaşadığımız çevrede hem doğal hem de beşerî unsurlar vardır.

 Akarsular üzerine yapılan köprüler doğal unsurdur.

 İnsanların doğal çevreye verdiği zarar sonucu doğal denge bozulur.

 Doğal çevre insan etkisiyle oluşmuş bir ortamdır.

 Dağlar, denizler, yer altı kaynakları doğal çevrenin cansız varlıklarıdır.

 Barajlar, köprüler, evler beşerî unsurlara örnektir.

  İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek içn doğal ortama yol, bina, köprü, tünel vb. yapılar 
yapar. Bu tür yerlere beşerî unsur denir.

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

............................................. ............................................. ............................................. .............................................
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MİNİ TEST - 1

1. Aşağıdaki doğal ve beşerî unsurlar ile 
ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A. Dolmabahçe Sarayı  Beşerî 
Unsur 

B. Çamlıca Tepesi   Beşerî Unsur
C. Peri Bacaları  Doğal Unsur 
D. Ayder Yaylası  Doğal Unsur

2. Aşağıdaki görsellerden hangisi doğal 
unsurlara örnek gösterilemez?
A.  B. 

C.  D. 

4. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?
A. Şehirlerde beşerî unsurlar daha 

fazladır.   
B. Baraj, köprü, tünel beşerî unsurla

ra örnektir.
C. Beşerî unsurlar insan etkisiyle ol

muştur.  
D. Köylerde beşerî unsurlar bulunmaz.

5. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre
nin bozulmasına neden olan faktörler
dendir?
A. Ormanların tahrip edilmesi 
B. Doğal kaynakların dikkatli kullanıl

ması
C. İnsanların geri dönüşüme teşvik 

edilmesi  
D. Canlı türlerinin korunmasına dikkat 

edilmesi

6. Aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda 
insanın etkisi yoktur?
A. Barajlar 
B. Tüneller
C. Irmaklar  
D. Köprüler

3. Deniz Köprü Yol Ev

Dağ Okyanus Tünel Fabrika

 Yukarıdaki tabloda kaç tane doğal un
sur vardır?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Afetlere Karşı Önlemlerim

A.  Deprem öncesinde yapılması gerekenleri "A kutusuna", deprem sırasında yapılması 
gerekenleri "B kutusuna", deprem sonrasında yapılması gerekenleri "C kutusuna" nu
maralarını kullanarak yazınız.

B.  Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazalım.

 Depremler yeryüzünün çok şiddetli ani ve anlık hareketleridir.

 Çok büyük depremler bütün bir şehri yerle bir edebilir.

 Depremleri kaydeden, şiddetini ve uzaklığını ölçen alete termometre denir.

 Sağlam binalar yapmak depreme karşı alınacak önlemlerden biridir.

 Depremin oluşmasında hava olaylarının etkisi çok büyüktür.

 Ülkemizde en fazla meydana gelen doğal afet depremdir. 

 Deprem çantası hazırlamalıyız.

 Sağlam bir masa, sıra mobilya yanına çömelerek başımızı korumalıyız.

 Kolay devrilebilen eşyaları duvara sabitlemeliyiz.

 Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durmalıyız.

 Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğrenmeliyiz.

 Telefonlar meşgul edilmemelidir. Sadece acil durumlar için kullanılmalıdır.

 Merdivenleri, asansörleri kullanmamalıyız.

 Elektrik, su ve gaz vanalarını hemen kapatmalıyız.

 Depremi hissettiğimizde telaşlanmamalı, sağa sola koşmamalıyız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A B C
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MİNİ TEST - 2

1.  I. El feneri
  II. Düdük
  III. Cep telefonu
  IV. Su
 Yukarıdakilerden hangisi deprem çan

tasının içinde bulunmalıdır?
A. I  II  IV  B. II  III  IV 
C. I  III  IV  D. I  II  III  IV

5. 

D
ep

re
m

 
Ö

nc
es

in
de

D
ep

re
m

 
Sı

ra
sın

da
D

ep
re

m
 

So
nr

as
ın

da

3

3

3

3

Deprem 
çantası ha
zırlamalıyız.

Elektrik, su 
ve gaz va
nalarını ka
patmalıyız.

Balkon, 
asansör ve 
merdiven
lerden uzak 
durmalıyız.

Devrilebile
cek eşyaları 
sabitleme
liyiz.

 Yukarıdaki hangi öğrenci tabloyu yan
lış işaretlemiştir?
A.   B.  

C.   D. 

2. Depremin süresi ve şiddetini ölçen 
aletin adı nedir?
A. Termometre   
B. Barometre
C. Sismograf  
D. Derece

4. Aşağıdakilerden hangisi deprem anın
da güvenli sığınma yeridir?
A. Pencere kenarı   
B. Balkon
C. Merdiven  
D. Dayanıklı bir eşyanın yanı

3. Hangi öğrenci deprem öncesinde alın
ması gereken önlemleri yanlış söyle
miştir?

A. Devrilebilecek ev eşya
ları duvara sabitlenme
lidir.

 

B. Deprem çantası hazır
lanmalıdır.

C. 
Elektrik, su ve gaz va
naları kapatılmalıdır.

 

D. Yere yatma başını koru
ma ve bir şeye tutunma 
öğrenilmelidir.
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TEST - 6

1.  I. göl  beşerî unsur
  II. dağ  doğal unsur
  III. ev  beşerî unsur
  IV. hastane  doğal unsur
 Yu ka rıda ki eş leş tir me le rden han gi le ri 

yan lış tır?
A. I  II B. II  III
C. I  IV D. III  IV

4. 
I.

III.

II.

IV.

 

 Kars ili için 20 Temmuz tarihli ha va 
du ru mu yu ka rıda ki ler den han gi si ola
maz?

A. I B. II C. III D. IV

5. Aşa ğıda ki ler den han gi si doğal unsur 
değildir?
A.  B. 

C.  D. 

6. .................... ha va du ru mu nu öğ re ne bi le
ce ği miz ile ti şim araç la rın dan bi ri dir.

 Cüm le si nin ba şına aşa ğıda ki le rden 
han gi si ge ti ri le mez?
A. Televizyon B. Ansiklopedi
C. Bilgisayar D. Radyo

2. Yer ka bu ğun da ki kı rıl ma ve çök me le rin 
ne den ol du ğu do ğal afet han gi si dir?
A. Deprem B. Sel baskını
C. Erozyon D. Çığ

3. Aşa ğıda kilerden hangisi çevremizdeki 
beşerî unsurların doğal unsurlardan 
daha fazla olmasının nedenlerinden 
değildir?
A. Sık sık ağaç dikilmesi
B. Dünya nüfusunun giderek artması
C. İhtiyaçların artması
D. Ormanların yerini binaların alması

8. Ha va tah mi nî, aşa ğıda ki mes lek ler den 
han gi si için da ha az önem ta şır?
A.      B.  

C.      D. 

7. Aşa ğı da kilerin hangisi deprem sonra
sında yapılmamalıdır?
A. Balkona çıkmak
B. Doğal gaz vanasını kapatmak
C. Bi na dan çıkar ken dep rem çan ta sı nı 

al mak 
D. Kibrit, çakmak vb. kullanmamak
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TEST - 6

 

İller
Hava Durumu

Pazartesi Salı

Ankara

İstanbul

  9 ve 10. soruları yukarıdaki tabloya  
göre cevaplayınız.

9. Tab lo ya gö re pa zar te si gü nü An ka
ra’da ki ha va du ru mu hangi seçenekte 
ve ril miş tir?
A. Sisli
B. Güneşli
C. Bulutlu 
D. Kar yağışlı

10. Tabloya göre salı günü İstanbul’da 
hava durumu nasıldır?
A. Rüzgârlı           B. Bulutlu
C. Güneşli           D. Yağmurlu

13. Öğle vakti böğürtlen toplamaya or
mana gittik. Yolu karıştırdım. Yönümü 
kaybedince çok telaşlandım. Arkada
şım panik yapmamam gerektiğini ...........
............................... bakarak yönümüzü bula
bileceğimizi söyledi.

 Yukarıdaki boşluğa hangi aşağıdaki
lerden hangisini yazabiliriz?
A. Kutup Yıldızı'na 
B. Ağaç ve taşların yosunlarına
C. Minarelere 
D. Evlerin kapısına

11. Seçeneklerin hangisinde heyelanın ta
nımı yapılmıştır?
A. Aşırı ve sürekli yağış sonucunda 

her yerin sular altında kalmasıdır.
B. Kar kütlelerinin dağın yamacından 

koparak yuvarlanması ve aşağıya 
büyüyerek inmesidir.

C. Toprağın, yağmur ve kar sularının 
etkisiyle kaymasıdır.

D. Yer kabuğunun sarsılması olayıdır.

12. Depremden Önce Yapılacaklar

I.
  Binalar sağlam zeminlere inşa  
edilmeli

II.
  Devrilebilecek eşyalar sabitlen
meli

III.
  Binalar yumuşak zemine yapıl
malı

IV.  Depremle ilgili bilinçli olunmalı

 Bu tab lo nun han gi bö lü mün de yanlış
lık yapılmıştır?
A. I. B. II.
C. III. D. IV.

14. ★ Salgın hastalık    ★ Heyelan
 ★ Sel  ★ Çığ
 ★ Erozyon  ★ Trafik kazası
 Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal 

afetlere örnektir?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
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TEST - 7

2.  I. Kabataslak olması
  II. Planlı ve ölçekli olması
  III. Kuş bakışı çizilmesi
  IV. Sembollerden faydalanılması
 Yukarıdakilerden hangisi krokinin özel

liklerinden değildir?
A. I B. II C. III D. IV

1. Asena, sağ kolunu batan güneş tara
fına uzattığında yüzü hangi yönü gös
terir? 
A. Kuzey B. Güney
C. Doğu D. Batı

6. Aşağıdakilerden hangisi deprem sıra
sında yapılması gerekenlerden değil
dir? 
A. Sağlam olduğunu düşündüğümüz 

bir eşyanın yanına çökmek
B. Sabitlenmemiş bir dolabın yanında 

durmak
C. Başımızı kollarımızın arasına alarak 

korumak
D. Balkona çıkmak

5. Bir ye rin yük sek ten ba kı la rak gö rül
me si ne ................................. de nir.

 Bu cüm le de ki boş lu ğa han gi si ge ti ril
me li dir?
A. kroki B. izleme
C. kuş bakışı D. yüksek bakış

4.   Yön Bulma Yöntemleri

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

 

 
 Yukarıdaki tabloya hangisi yazılmaz?

A. Kutup Yıldızı     B. Pusula
C. Bulutlu Hava    D. Karınca yuvaları

3. Yaz mevsiminde İzmir için hava duru
mu genel olarak aşağıdakilerin hangisi 
olabilir?
A.       B. 

C.           D. 
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TEST - 7

9. Aşağıdakilerden hangisi beşerî unsur
lar arasında yer almaz? 
A. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
B. Dolmabahçe Sarayı
C. Peri Bacaları
D. Anıtkabir

8. ■ Binaların çürük olması
 ■ Depremle ilgili bilinçsizlik
 ■ Fay hatlarına bina yapılması
 ■ Sağlam zeminlere ev yapılması
 Yu ka rıda ki ifadelerden han gisi dep re

min et ki si ni art tır maz?
A. ■ B. ■ C. ■ D. ■

12. Bulutlardan süzülür,
 İnci gibi dizilir,
 Çamur olur ezilir,
 Bilin bakalım bu nedir?
 Yu ka rı da ki bilmecenin cevabı hangi 

hava olayıdır?
A. Dolu  B. Rüzgâr 
C. Sis  D. Yağmur

   İller Pazartesi Salı Çarşamba

İstanbul  

Konya

İzmir

Trabzon

Diyarbakır

  10 ve 11. soruları yukarıdaki tabloya 
göre cevaplayınız.

10. Tabloya göre üç gün üst üste aynı 
hava durumu görü len ili miz han gi si
dir?
A. İstanbul B. Konya 
C. İzmir D. Trabzon

11. Tabloya göre en az görülen hava ola
yı hangisidir?
A. Rüzgârlı  B. Bulutlu 
C. Kar yağışlı  D. Yağmurlu

7. 
Eczane

Atatürk
Caddesi

Okul

Hastane Park

 Yukarıdaki krokide yer alan hastane
nin okula göre konumu hangi yönde
dir?
A. Kuzeydoğu B. Güneybatı
C. Kuzey D. Güney
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TEST - 8

5. Aşa ğıda ki ler den han gi si bir yö nüy le 
di ğer le rin den fark lı dır?
A. Kuzey B. Güney
C. Doğu D. Güneybatı

1. 
Kuzey

 

 Güneşli bir günde yere diktiğimiz bir 
çubuğun gölgesinden yararlanarak 
yönümüzü buluruz.

 Çubuğun en kısa gölge boyu hangi 
yönü gösterir?
A. Doğu B. Kuzey
C. Batı D. Güney

2.  I. Pusula kullanımı
  II. Güneşten yararlanma
  III. Kutup Yıldızı’ndan yararlanma
  IV. Karınca yuvalarından yararlanma
 Yukarıdakilerden hangisi yön bulmada 

diğerlerinden daha güvenilir bir yol
dur?

A. I B. II C. III D. IV

6.    

 Ağaç ve taş la rın yo sun tu tan yüz le ri 
han gi yö nü gös te rir?
A. Kuzey B. Güney
C. Doğu D. Güneybatı

7. Gölgemizin en kısa olduğu zaman dili
mi ................................. vaktidir.

 Cüm le sin de ki boş lu ğa gel me si ge re ken 
kelime han gi si dir?
A. sabah B. öğle
C. kuşluk D. ikindi

4. Ankara merkez alındığında İzmir bu 
ilimizin hangi yönünde bulunur?
A. Kuzeyinde B. Güneyinde
C. Batısında D. Doğusunda

3.   
Edirne

K›rklareli

Tekirdağ

Çanakkale

Balıkesir

‹stanbul

İzmit

Bursa

Yalova
Adapazarı

Bilecik

MARMARA DENİZİ

MARMARA

BÖLGESİ

 Hari ta ya gö re Mar ma ra De ni zi’nin 
gü ne yin de ki il ler seçeneklerin han gi
sin de ve ril miş tir?
A. Bursa, Balıkesir  
B. Bursa, Tekirdağ
C. Balıkesir, Kocaeli
D. Balıkesir, Edirne
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TEST - 8

9. Yer yön ta rif et me de 
kro ki ler den ya rar la na
ma yız.Batu

Kroki çiziminde sembol
lerden yararlanırız.

Ece

Ad res ta rif eder ken ba
sit bir kro ki çi ze bi li riz.

Deniz

Kro ki çi zer ken öl çek kul
la nırız.

Duru

 

 Yukarıdaki çocuklardan hangileri kroki 
ile ilgili yanlış bilgi vermiştir?
A. Batu ve Ece       B. Batu ve Deniz
C. Batu ve Duru     D. Deniz ve Duru

10.  

 Yukarıdaki re sim de Arda’nın bu lun
duğu ye re gö re han gi si ara yön de bu
lu nur?
A.  B. 

C.  D. 

11.    Kuzey

Güney

DoğuBatı

Okul

Market

Eczane

 

 Yukarıdaki kro ki ye gö re Can ön ce 
mar ke te, son ra ec za ne ye gi de cek tir.

 Bu na gö re gi de ceği yön ler aşağı da ki
le rin han gi sin de sı ra sıy la ve ril miş tir?
A. batı  kuzey 
B. doğu  batı
C. kuzey  güney
D. doğu  kuzey

8. 
BursaAnkara

Konya

 Ha ri ta ya gö re An ka ra ve Bur sa il le ri, 
Kon ya ili nin han gi yön le rin de bu lun
mak ta dır?
 Ankara    Bursa         
A.  kuzey  kuzeybatı 
B.  güney güneybatı
C.  batı  doğu   
D.  kuzey  doğu
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4.ÜNİTE - BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

TEKNOLOJIK ÜRÜNLER VE KULLANIM ALANLARI

	 Tek	no	lo	ji	nin	iler	le	me	siy	le	ha	ya	tı	mı	za	ye	ni	araç	lar	gir	mek	te	dir.	Bu	tek	no	lo	jik	ürün	ler	
bir	çok	alan	da	kul	la	nı	la	rak	in	san	la	rın	ha	ya	tına	ko	layl	ık	sağ	lar.
 Ulaşım Alanında:	Otobüs,	taksi,	metro,	uçak,	tren	vb.
 İletişim Alanında:	Telefon,	bilgisayar,	radyo,	faks	vb.
 Sağlık Alanında:	Stetoskop,	mikroskop,	işitme	cihazı	vb.
 Eğitim Alanında:	Projeksiyon	aleti,	tepegöz,	akıllı	tahta,	bilgisayar	vb.
 Ev Alanında:	Bulaşık	makinesi,	elektrik	süpürgesi,	televizyon,	ütü	vb.
 İş Alanında:	Telefon,	faks,	fotokopi	makinesi,	yazıcılar	vb.

TEKNOLOJ‹K GEL‹ŞMELER

 Tek no lo ji,	in	sa	noğ	lu	nun	ih	ti	yaç	la	rı	na	uy	gun	yar	dım	cı	alet	ve	araç	la	rın	ya	pıl	ma	sı	ya	
da	üre	til	me	si	için	ge	rek	li	bil	gi	ve	ye	te	nek	le	rin	tü	mü	dür.
	 Teknolojinin	gelişmesiyle	hayatımızı	kolaylaştıracak	ürünler	kullanılmaya	başlanmıştır.	
Bilim	insanları	insanlık	tarihi	boyunca	yeni	keşifler	yapmış,	hâlâ	da	yapmaya	devam	et-
mektedir.
	 Hayatımızın	bir	parçası	olan	teknolojik	ürünler	zaman	içinde	gelişmiştir.

ÜRÜN TASARLAMA

	 Tek	no	lo	jik	ürün	ta	sar	la	ma	nın	aşa	ma	la	rı	şöy	le	sı	ra	la	na	bi	lir:	
•	Ra	hat	sız	olu	nan	bir	du	rum	be	lir	le	me
•	Bu	du	ru	mu	or	ta	dan	kal	dı	ra	cak	bir	ürün	ta	sar	la	ma
•	Ürü	nün	ni	te	lik	le	ri	ne	ka	rar	ver	me
•	Çö	zü	me	iliş	kin	al	ter	na	tif	ka	rar	lar	be	lir	le	me
•	Al	ter	na	tif	ka	rar	lar	dan	en	uy	gu	n	olanı	seç	me
•		Ta	sar	la	nan	ürün	le	il	gi	li	ta	nıtı	cı	bro	şür	ha	zır	la	ya	rak	in	san	la	rı	bil	gi	len	dir	me
	 Tek	no	lo	jik	ge	liş	me	ler	sü	rek	li	de	vam	et	mek	te	dir.	İn	san	lar	sü	rek	li	ola	rak	elin	de	ki	ni	ih	ti
ya	cına	da	ha	uy	gun	hâle	ge	tir	mek	için	uğ	raş	mak	ta	dır.	Bi	lim	insanları	sü	rek	li	ola	rak	ye	ni	
ürün	ler	ta	sar	la	mak	ta,	ha	ya	tı	mızı	da	ha	ko	lay	hâ	le	ge	tir	mek	için	uğ	raş	mak	ta	dır	lar.
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MUCITLER VE BULUŞLARI

Alexander Graham Bell

Uzun	 yıllar	 çalışma-
ları	sonucunda	1876	
yılında	 telefonu	 icat	
etmiştir.

İlk	 başarılı	 telsiz,	 telgraf	
sistemini	geliştiren	fizikçi-
dir.	 Kısa	dalga	 radyo	 ile-
tişimi	 üzerine	 çalışmalar	
yapmış	modern	radyonun	
gelişimine	olanak	kılmıştır.

Guglielmo Marconi

Elektrik	 ampulü,	
gramafon	 ve	 film	
gösterme	 aygıtını	
bulmuştur.

Thomas Alva Edison

1938	yılında	elektros-
totik fotokopi makine-
sini	icat	etmiştir.	1942	
yılında	da	bugün	kul-
landığımız	 fotokopi	
makinelerini	 icat	 et-
miştir.

Chester Carlson

GERI DÖNÜŞÜM

	 Kullanım	dışı	kalan	geri	dönüştürülebilir	atık	malzemelerin	çeşitli	geri	dönüşüm	yön-
temleri	ile	ham	made	olarak	tekrar	imalat	süreçlerine	kazandırılmalarına	geri dönüşüm 
denir.

Geri Dönüşümün Faydaları
	 •	Çevrenin	korunmasına	katkı	sağlar.
	 •	Daha	az	doğal	madde	tüketimi	olur.
	 •	Kaynaklar	daha	ekonomik	kullanılır.
	 •	Çevre	kirliliği	azalır.
	 •	İnsan	sağlığına	zarar	verecek	çöp	atıklara	engel	olunur.
	 Geri	dönüşümün	sağlanabilmesi	için	çöpleri	uygun	geri	dönüşüm	kutularına	atmalıyız.	
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Hayatımızdaki Teknoloji

A.  Aşağıdaki ürünlerin numaralarını "kullanım	alanları" kutucuklarına yerleştiriniz.

B.  Ha ya tımı zı ko lay laş tı ran ürün ler ol ma say dı ne ler ya şa nır dı? Dü şün ce le ri ni zi aşa ğıda
ki boş lu ğa ya zınız.

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

13

18

4

9

14

19

DIA

PLS
/min

SYS

5

10

15

20

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

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

“

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

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

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

TARIM

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

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

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

SAĞLIK

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

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

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

EĞİTİM

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

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

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

EV ALETLERİ

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

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

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

İLETİŞİM

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

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

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

ULAŞIM
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Hayatımızdaki Teknoloji

D.  Aşağıda kullanım alanları verilen teknolojik ürünlere üçer tane örnek yazınız.

Ev	aletleri

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

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

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

Sağlık

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

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

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

Eğitim

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

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

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

Ulaşım

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

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

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

İletişim

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

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

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

C.  Aşağıdaki cümleleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

farklı teknoloji hızla mucitleri

bilgisayar sağlık akıllı	tahta ulaşım

	Hızla	gelişen	.....................................................................	hayatımızın	her	alanında	yer	almaktadır.

  Teknoloji ..............................................................	gelişerek	değişmektedir.

		Termometre,	röntgen	cihazı,	mikroskop	..................................................	alanında	kullanılan	tek-
nolojik	ürünlerdir.

  ............................................	 ve	 ..............................................	 eğitim	 alanında	 kullandığımız	 teknolojik	
ürünlerdir.	

		Teknolojik	ürünler	..............................................................	alanlarda	kullanılır.

		Gemi,	uçak	ve	otomobil	.............................................	alanında	kullanılan	teknolojik	ürünlerdir.

		Hayatımızı	kolaylaştıran,	yaşanır	hâle	getiren	icatların	......................................................	vardır.



61

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Bilgiden Gelen Teknoloji

C.  Hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerden biri de aydınlatma teknolojisidir. Aydınlatma 
araçlarının geçmişten günümüze gelişimini numaralandırarak sıralayalım.

	 Duvarlara	asılan	ve	elde	taşınan	meşaleler	kullanılmaya	başlanmıştır.

	 	Meşalenin	ardından	hayvansal	yağlardan	mum	yapılmıştır.

	 	İlk	 insanlar	 ışık	 kaynağı	 olarak	gündüzleri	 güneşten,	 geceleri	Ay	ve	yıldızlardan	
yararlanmışlardır.

	 	Ateşin	keşfiyle,	sacayağı	üzerine	konan	korlar	kullanılmaya	başlanmıştır.

	 	Elektriğin	keşfiyle	ampul	icat	edilmiştir.

	 	18.	yüzyılın	başlarından	itibaren	gaz	lambaları	kullanılmıştır.

	 	Ampul	geliştirilerek,	daha	tasarruflu	olan	floresan	lambalar	üretilmiştir.

B.  Aydınlatma araçlarını geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sıralayalım.

A.  Aşağıdaki zaman ölçme araçlarını geçmişten günümüze doğru numaralandırarak sı
ralayınız.
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Bilgiden Gelen Teknoloji

D.  Aşağıda re sim le ri ve ri len ürün ler ha ya tımız da ki ba zı prob lem le rin çö zü mü için icat 
edil miş tir. Bu ürün le rin icat la rına ne den olan so run la rı boş luk la ra ya zınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E.  Aşağıdaki teknolojik ürünleri eski ve yeni hâlleriyle numara vererek eşleştiriniz.

1 2 3 4 5
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Mucitler Zamanı

A.  Aşağıdaki mucitleri ve buluşlarını eşleştiriniz.

Alexander Graham Bell

Samuel Morse

Thomas Alva Edison

Chester Carlson

John Logie Baird
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Mucitler Zamanı

B.  Aşağıdaki icatların mucitlerini karşılarına yazınız.

C.  Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına "Y" 
harfini yazınız.

		Televizyonu	John	Logie	Baird	icat	etmiştir.

		Chester	Carlson	1938	yılında	elektrostatik	fotokopi	makinesini	icat	etmiştir.

		Teknolojik	ürünler	hayatımızı	etkilemez.

		Hayal	ve	merak	buluşların	temelidir.

		İnsanlar	barajların	inşasında	kunduzlardan	esinlenmişlerdir.

		Bir	sorunu	çözmek	için	"kafa	yormak"	buluş	yapılmasını	engeller.

		Bulaşık	makinesini	Amerikalı	Josephine	Cochrane	icat	etmiştir.

		Leonardo	Da	Vinci	 kuşların	uçuşlarını	 incelemiş,	 kuşa	benzeyen	makine	 tasarımı	
yapmıştır.

İcat Mucitleri

Otomobil

Kurşun	kalem

Matbaa

Uçak

Ampul

Helikopter

Hava	gemileri

Pil
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Teknoloji Zarar Vermesin

A.  Aşağıdaki atık maddelerin numaralarını uygun geri dönüşüm kutusunun altına ya
zınız.

1

2

3

4
7

10
11

12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8
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6
4
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MİNİ TEST - 1

1. Geri dönüşüm eşleştirmelerinden han 
gisi yanlıştır?
A. 

Plastik

 B. 

Cam

C. 

Kâğıt

 D. 

Pil

3.          

 Efe'nin elindeki çöpü aşağıdaki kutu
lardan hangisine atması gerekir?
A. 

CAM

 B. 

KAĞIT

C. 

PLASTİK

 D. 

PİL

2. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm 
olabilen maddelerden biri değildir?
A.	Kâğıt	 B.	Yemek	atıkları
C. Pil D. Plastik

4.	 Kullanım	dışı	kalan	geri	dönüştürülebi-
lir	atık	malzemelerin	çeşitli	geri	dönü-
şüm	yöntemleri	ile	ham	madde	olarak	
tekrar	geri	 kazandırılmasına	geri	 dö-
nüşüm	denir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
geri dönüşümün yararları arasında 
sayılamaz?
A.	Enerji	tasarrufu	sağlar.	
B.	Çevre	kirliliği	azalır.
C.	Doğal	kaynaklar	azalır.	
D.	Ekonomiye	katkı	sağlar.

5. Aşağıdaki görsellerden hangisi eatık 
değildir?
A.  B. 

C.  D. 

6.	 Dünya	 nüfusu	 arttıkça;	 tüketim	 ar-
tar,	ham	madde	ihtiyacı	...................,	doğal	
kaynaklara	olan	ihtiyaç	...................	.

 Yukarıdaki I ve II numaralı boşluğa ne 
yazılmalıdır?
           I            II
A.  
B. 
C.  
D. 

artar azalır
azalır azalır
artar artar
azalır artar



67

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Teknoloji Zarar Vermesin

A.  Aşağıdaki görsellerden hangisinde teknoloji yanlış kullanılmaktadır? İşaretleyiniz.

B.  Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla numara vererek eşleştiriniz.

 Esmer

 Sinirli

	 Basketbol	oynamak

1 Yüksek	sesle	müzik	dinlersek çevreye	zarar	verir.

2 Uzun	süre	bilgisayar	kullanımı yangın	çıkabilir.

3 Teknolojinin	bilinçsiz	kullanılması kulak	sağlığımızı	etkiler.

4
Şarj	cihazları	çok	uzun	süre	priz-
de	takılı	kalırsa

beden	ve	ruh	sağlığımı-
zı	etkiler.
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MİNİ TEST - 2

1. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi tek
nolojik araçların gereğinden fazla kul
lanılmasından kaynaklanan sorunlara 
yanlış örnek vermiştir?
A. Uzun	 süre	 bilgisayar	

kullanırsak	 sırtımız	 ve	
başımız	ağrıyabilir.

 

B. 
Yüksek	sesle	müzik	din-
lersek	 kulaklarımız	 za-
rar	görebilir.

C. Çok	fazla	televizyon	iz-
lersek	bilgimiz	artar.

 

D. 
Uzun	 süre	 cep	 telefo-
nuyla	 konuşursak	 bey-
nimiz	zarar	görebilir.

3. Teknolojik	Ürünlerin	
Faydaları

Gideceğimiz	
yere	daha	
kısa	zamanda	
ulaşırız.

Yapılan	işler	
daha	uzun	
sürede	biter.

1.	çıkış 2.	çıkış 3.	çıkış 4.	çıkış

D

D D

Y

Y Y

	 Yukarıdaki	ifadeleri	okuyunuz.
 Doğru çıkışı bulunuz.

A.	1.	çıkış	 B.	2.	çıkış
C.	3.	çıkış	 D.	4.	çıkış

4. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden han
gisinin fazla kullanımı vücudumuzda 
duruş bozukluğuna neden olur?
A. Otomobil 
B.	Bilgisayar
C. Stetoskop 
D.	Çamaşır	makinesi

2. 

?
Çok	 kü	çük	 yaş	lar	da	 göz
le	ri	mi	 kay	be	ttim.	 Gör	me	
özür	lü	ler	 için	 ka	bart	ma	lı	
bir	al	fa	be	yap	tım.

 Yu ka rıda ken di ni ta nı tan bi lim in sa nı 
kim dir?
A.	Albert	Einstein	 B.	Louis	Braille
C.	Pasteur	 D.	Edison
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TEST - 9

2. ..........................................	 ta	rım	da	 kul	la	nı	lan	
tek	no	lo	jik	ürün	ler	den	dir.

 Bu cümlenin başına hangisi getirile
mez?
A.	Biçerdöver	 B.	Doğal	gübre
C.	İlaçlama	makinesi	 D.	Traktör

5. Aşağıda ki ler den han gi si tıp ala nın da 
kul la nıl maz?
A. Tansiyon aleti B.	MR	(emar)
C.	Telgraf	 D.	Ateş	ölçer

3. Yandaki bu luş han gi tek no lo jik 
ürü nün ge liş me si ne ze min ha
zır la mış tır?

A.       B. 

 

C.    D. 

4.	 I.	Telgraf
	 II.	Elektrik	süpürgesi
	 III.	Gemi
 Yukarıdaki ürünler aşağıdaki kullanım 

alanlarıyla eşleştirilirse hangi alan 
dışta kalır?
A.	Ulaşım	 B.	Ev	yaşamı
C.	İletişim	 D.	Eğitim

6. I.  II. 

 III.  IV. 

 Yuka rıda ki ürün le rin han gi le ri tek no
lo jik ürün de ğil dir?
A. I - II B. I - III
C.	III		IV	 D.	II		IV

1.	 1.	 	 				2.	
 

	 3.	 	 				4.	

 İleti şim le il gi li resimler kul la nım sıra sı
na göre kro no lo jik sı ra ya di zi lir se han
gi si doğru olur?
A.	1		2		3		4		
B.	3		2		1		4
C.	4		3		2		1	
D.	3		2		4		1	
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TEST - 9

12. I.  II. 

 Yu karıda res mi ve ri len var lık la rı icat 
eden bi lim insan la rı han gi se çe nek te 
ve ril miş tir?
            I                       II           
A.	T.	Edison	 									A.	Graham	Bell
B.	A.	Graham	Bell	 Galileo	Galilei
C. A.	Graham	Bell	 T.	Edison
D.	Pasteur	 									T.	Edison

8. Aşağıdakilerin hangisi farklı alanda 
kullanılır?
A.      B. 
 
C.      D. 

9. Aşağıdakilerin hangisi eğitimde kulla
nılmaz?

A. Akıllı	tahta
B. Kahve	makinesi
C. Bilgisayar
D. Projeksiyon makinesi

10. Otobüs

Fotoğraf	Makinesi

Telgraf

Telefon

Araba 

 Tab lo da ki araç lar kul la nım alan la rına 
gö re sınıf la ndırılır sa han gi si dış ta ka
lır?
A.     B.  

C.     D. 

7. Aşağıda ki lerin han gi si di ğer le rin den 
ön ce kul la nıl mış tır?
A.      B. 

C.       D. 

11. ......................	 dünya	 çapındaki	 devlet	 ku-
rumlarını,	çeşitli	kuruluşları	ve	birey-
leri	birbirine	bağlayan	bilgisayar	ağı-
dır.

 ifadesinde boş bırakılan yere ne yazıl
malıdır?
A. Ekran B.	İnternet
C.	Kablo	 D. Telefon
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TEST - 10

4. Ga	ze	te,	te	le	viz	yon,	rad	yo	ve	
       I        II          III
 te le fon	in	san	la	rın	top	lu	ca	ha	ber	
	 	 IV
	 al	dık	la	rı	kit	le	ile	ti	şim	araç	la	rın	dan	dır.
 Yukarıdaki cüm le de ki al tı çi zi li kelime

le rin han gi si bil gi yan lışı na neden ol
muş tur?
A. I B. II C. III D.	IV

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si di ğer le rin den 
da ha son ra icat edil miş tir?
A.	Televizyon	 B. Telefon
C.	Cep	telefonu	 D.	Telgraf

1. I.  II. 

 III.  IV. 

 Yukarıdakilerden hangisi bir yönüyle 
diğerlerinden farklıdır?
A. I B. II C. III D.	IV

5. I.  II. 

 III.  IV. 

 
 Resmi verilenlerden hangisi Pasteur 

tarafından icat edilmiştir?
A. I B. II C. III D.	IV

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?
A.	Telgraf		Samuel	Morse
B.	Telefon		Graham	Bell
C.	Otomobil		Blaise	Pascal
D.	Ampul		Thomas	Edison

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın 
çocuklar üzerindeki kötü etkilerinden 
değildir?
A.	Beden	ve	ruh	sağlığımızı	etkiler.
B.	Uyku	sorunlarına	yol	açar.
C.	Hareketsizlik	 sebebiyle	 obeziteye	
yol	açar.

D.	Çocuklar	için	eğiticidir.

6.	 I.	metro		tren
	 II.	telefon		mektup
	 III.	fırın		bulaşık	makinesi
	 IV.	tansiyon	aleti		elektrik	süpürgesi
 Yukarıda kullanım alanları aynı olan 

ürünler gruplandırılmıştır. Hangisi ha
talıdır?
A. I B. II C. III D.	IV
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TEST - 10

9. Sa mu el Mor se ta ra fın dan icat edi len 
ile ti şim ara cı aşa ğı da ki ler den han gi si
dir?
A. Telefon B.	Telgraf
C.	Televizyon	 D.	Mektup

8. En hızlı ulaşım aracı hangisidir?
A.       B. 

C.     D. 

11. Aşa ğıda ki ler den han gi si nin kul la nım 
ala nı di ğer le ri ne gö re da ha ge niş tir?
A.    B.  

 
C.   D.  

10. Aşa ğıda ki le rden han gi si tek no lo ji nin 
yan lış kul la nıl ma sına ör nek ola maz?
A.	İnterneti	amacı	dışında	kullanmak
B.	Gereğinden	 fazla	 televizyon	 izle-

mek
C.	Yiyecekleri	buzdolabında	saklamak
D.	Derste	cep	telefonu	kullanmak

12. .........................	 elektriğin	 kullanıldığı	 araç-
lardandır.

 Yukarıdaki cüm le nin ba şı na han gi si 
ge ti ri le mez?
A. Tost makinesi B. Mikser
C.	Buzdolabı	 D.	Tornavida

13.	 I.	Atmosferin	kirlenmesi
	 II.	Üretimin	artması
	 III.	Su	kaynaklarının	kirlenmesi
 Yu ka rıda ki le rin han gi si ya da han gi le

ri tek no lo jik ge liş me le rin be ra be rin de 
ge tir di ği za rar lar dan dır?
A. I - II B. I - III
C.	Yalnız	II	 D. II - III
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5.ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

TEMEL
İHTİYAÇLARIMIZ İSTEKLERİMİZ

Beslenme Barınma Giyinme Oynamak TV 
izlemek

Sinemaya
gitmek

Aile Bütçesi ve Tutumlu Olmak
	 Her	ai	le	nin	ge	lir	ve	gi	der	le	ri	var	dır.	Ai	le	bi	rey	le	rin	ce	ka	za	nılan	pa	ra	lar	ge lir, gerek si
nim	le	ri	kar	şı	la	mak	için	har	ca	nan	pa	ra	lar	ise	gi der dir.	Gi	der	le	rin	ge	li	re	gö	re	ayar	lan	ma	sı	
ai le büt çe si ni	oluş	tu	rur.
	 Pi	ya	sa	da	ay	nı	tür	den,	fi	yat	la	rı	bir	bi	rin	den	fark	lı	bir	çok	ürün	var	dır.	Fi	ya	tı	büt	çe	mi	ze	
uy	gun	olan	ka	li	te	li	ürün	le	ri	seç	me	liyiz.
	 Bi	linç	li	tü	ke	ti	ci	tu	tum	lu	ol	ma	alış	kan	lı	ğı	nı	ka	zan	ma	lı	dır.	Tu	tum	lu	luk,	ge	rek	siz	har	ca	ma	
yap	ma	mak	tır.

Alışverişte Dikkat Edilecekler
•		Har	ca	ma	la	rımı	zı	büt	çe	mi	ze	uy	gun	ya	pıp	sa	vur	gan	lıktan	kaçınmalıyız.
•		Mal	la	rın	ka	li	te	özel	lik	le	ri	ne	uy	gun	ol	ma	sına	stan dart	de	nir.	Ala
ca	ğımız	mal	la	rın	ka	li	te	li	ya	ni	sağ	lam,	da	ya	nık	lı	ve	te	miz	ol	ma	sı	na	
özen	gös	ter	me	li	yiz.	
•		Yi	ye	cek,	içe	cek	ya	da	ilaç	la	rın	son	kul	lan	ma	ve	üretim	ta	rih	le	ri	ne	
mut	la	ka	bak	ma	lıyız.
•		Da	ya	nık	lı	tü	ke	tim	mal	la	rının	(buz	do	la	bı,	te	le	viz	yon,	ça	ma	şır	ma	ki	ne
si	vb.)		ga	ran	ti	belgesi	var	dır.	Ga	ran	ti	bel	ge	si,	sa	tıcı	nın	alı	cıya	ma	lın	
sağ	lam	lı	ğını	ve	bel	li	bir	sü	re	için	de	bo	zul	du	ğun	da	üc	ret	siz	onar	ma	yı	
ga	ran	ti	le	di	ği	bel	ge	dir.	Al	dığı	mız	ürü	nün	ga	ran	ti	bel	ge	si	ni	mut	la	ka	al
ma	lıyız.
•		Üre	ti	ci	ler,	 mal	la	rı	nı	 sat	mak	 için	 rek	lam	 ya	par	lar.	 Rek	lam	lar	dan	
et	ki	le	nip	ih	ti	ya	cımız	ol	ma	yan	ürün	le	ri	al	mama	lıyız.
•		Alış	ve	riş	ten	son	ra	mut	la	ka	fiş	ya	da	fa	tu	ra	ala	rak	sa	tıcı	la	rın	dev
le	te	ver	gi	öde	me	le	ri	ni	sağ	la	ma	lıyız.



Üretim, Dağıtım ve Tüketim
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ÜRET‹MDEN TÜKET‹ME
	 İh	ti	yaç	la	rımızı,	sa	tı	şa	su	nu	lan	ürün	ler	le	kar	şı	la	rız.	Bu	ürün	ler,	atöl	ye,	fab	ri	ka,	ima	lat
ha	ne	ya	da	evde	yapılmaktadır.	Bu	işlem	üretim	işlemidir.
	 Aldığımız	birçok	ürün	bize	ulaşıncaya	kadar	pek	çok	aşamadan	geçer.	Ürünlerin	işlen
memiş	hâline	ham madde	diyoruz.
	 Örneğin,	vişne	reçeli,	satın	alınan	vişnelerle	evde	üretilebileceği	gibi	fabrikalarda	da	
üretilebilir.	Tarlalarda	yetiştirilen	vişneler,	toplanıp	üretim	tesislerine	getirilir.	Buralarda	
yıkanıp	ayıklanarak	reçel	hâline	getirilir.	Ambalajlanarak	alışveriş	merkezlerine	gönderi
lir.
	 Ürünlerin	 işlenmesinde	 ya	 da	 işlenmeden	 tüketiciye	 ulaşmasında	 birçok	 kişi	 çalışır.	
Teknolojinin	gelişmesiyle	birlikte	insan	gücünün	yanında	makine	ya	da	aletler	kullanıl
maktadır.	Bu	zaman	ve	güç	tasarrufu	sağlar.

SAHİP OLDUĞUMUZ KAYNAKLAR
	 Doğada	kendiliğinden	oluşmuş,	meydana	gelme	aşamasında	insanın	herhangi	bir	ro
lünün	bulunmadığı	bütün	kaynaklar	doğal	kaynaktır.	Dünyada	birçok	faaliyetin	teme
linde	doğal	kaynaklar	vardır.	Örneğin	tarımla	uğraşmak	bir	insanın	işidir.	Bu	faaliyetin	
kaynağında	ise	doğal	kaynaklar	olan	toprak	ve	su	vardır.	Doğal	kaynaklar	ekonomik	fa
aliyetleri	de	doğrudan	etkiler.	Örneğin	denizin	bulunduğu	yerlerde	balıkçılık,	ormanların	
çok	olduğu	yerlerde	ormancılık,	verimli	topraklarda	tarım	yapılır.	Doğal	kaynaklar	güneş,	
hava,	toprak,	su,	petrol,	kömür,	doğal	gaz	gibi	kaynaklardır.

	 Sahip	 olduğumuz	 kaynaklar	 sınırsız	 değildir.	Örneğin	 içme	 suyunda	 tüm	 dünyada	
sıkıntı	çekilmektedir.	Temel	olarak	yağışların	az	olmasından	dolayı	da	dünyanın	bir	kıs
mında	kuraklık	vardır.	Kuraklık	olan	yerlerde	yaşayan	insanların	yaşamları	çok	zor	geç
mektedir.	Bu	yüzden	özellikle	suyu	kullanırken	tasarruflu	olmalıyız.
	 Kaynaklardan	kömür,	odun,	petrol,	doğal	gaz,	güneş	ve	rüzgâr	enerji	kaynaklarıdır.	
Bu	kaynaklardan	yakıt,	 ısınma	ve	elektrik	üretiminde	faydalanırız.	Güneş	enerjisinden	
ve	rüzgâr	enerjisinden	elektrik	üretilir.	Kömür,	odun,	doğal	gaz	gibi	kaynakları	ısınmada	
kullanırız.
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

İhtiyaçlar mı İstekler mi?

A.  Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Numaralarını kutulardaki uygun bölüme yazınız.

B.  Resimlerdeki ürünleri alabileceğimiz yerlere göre sınıflayarak numaraları aşağıdaki 
boşluklara yazınız.

İHTİYAÇLAR

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

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

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

İSTEKLER

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

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

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

Market Pazar Oyuncakçı Mağaza Kırtasiye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 22

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 23 24

25 26 27 28 29 30

SÜT
BAL

PİRİNÇ
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İhtiyaçlar mı İstekler mi?

C.  Aşağıda verilen ifadelerden temel ihtiyaç olanların başına (+), sosyal ihtiyaç olanların 
başına (-) işaretini koyunuz.

D.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  Okula gitmek

 Tatile gitmek

	Konsere	gitmek

	Yemek	yemek

	Doktora	gitmek

		Alışveriş	yapmak

	Su	içmek

	Spor	yapmak

 Oyun oynamak

	Temizlik	yapmak

	Piknik	yapmak

 Uyumak

	Piyano	çalmak

	Barınmak

	Yüzmek

   .......................................................................		ihtiyaçlarımızdan	farklıdır.

  ................................................ , su, .................................... , ....................................	 ihtiyacı	 yaşayabilmek	 için	
zorunludur.

	 Büyüdükçe	insanların	ihtiyaçları ...............................................	.

  İsteklerimize	sahip	olmada	.......................................................................	sırasını	doğru	belirlemeliyiz.

  Kitap	okuma,	eğlenme,	tatil	yapma	.......................................................................	ihtiyaçlarımızdandır.

	 İsteklerimizin	karşılanması	bizleri .....................................................................	eder.

 Sosyal	ihtiyaçların	.....................................................................	göre	önem	sırası	değişir.

gıda artar giysi isteklerimiz

barınma öncelik sosyal mutlu kişiye
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

A.  Aşağıda bazı mesleklerin görselleri verilmiştir. Bu mesleklerin adlarını ve toplumun 
hangi ihtiyaçlarını karşıladıklarını yazınız.

B.  Cümlelerdeki boşlukları kutularda yazan uygun kelimelerle örnekteki gibi tamamlayı-
nız.

➙	Çiftçilik,	fırıncılık	gibi	meslekler	.......................................................	ihtiyacını	karşılar.

➙	Mimarlık,	inşaat	mühendisliği	gibi	meslekler	.......................................................	ihtiyacını	karşılar.

➙	Tasarımcılar,	terziler	gibi	meslekler	toplumun	.......................................................	ihtiyacını	karşılar.

➙	Polis,	askerlik	gibi	meslekler	toplumun	.............................................................	ihtiyacını	karşılar.

➙	Doktorluk,	hemşirelik	gibi	meslekler	toplumun	.....................................................	ihtiyacını	karşılar.

➙	Öğretmenlik,	akademisyenlik	gibi	meslekler	toplumun	..................................	ihtiyacını	karşılar.

➙	Avukatlık,	hakimlik	gibi	meslekler	toplumun	...........................................................	ihtiyacını	karşılar.

beslenmeadalet sağlık barınma

eğitim güvenlik giyinme

Mesleğin	Adı

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

Mesleğin	Adı

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

Mesleğin	Adı

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

Mesleğin	Adı

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

Hangi	ihtiyacı	karşılar?

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

Hangi	ihtiyacı	karşılar?

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

Hangi	ihtiyacı	karşılar?

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

Hangi	ihtiyacı	karşılar?

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

beslenme
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MİNİ TEST - 1

1. Aşağıdaki mesleklerden hangisi diğer-
lerinden farklı bir alanla ilgilidir?
A.	Doktor	 B.	Hasta	bakıcı
C.	Hemşire	 D. Pilot

4. 
Teknolojinin	 gelişimi	
bizim	işimizi	çok	kolay
laştırdı.	 Kullandığımız	
aletlerle	 hastalarımıza	
daha	faydalı	oluyoruz.

 Yukarıda anlatılan meslek aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A.	Çiftçi	 B.	Doktor
C. Polis D.	Öğretmen

5. Aşağıdaki mesleklerden hangisi bir 
malın üretim aşamasında çalışanların-
dan biri değildir?
A.	Mühendis	 B.	Fırıncı
C.	Şoför	 D. Usta

3. Yandaki görseldeki kişi çalışır-
ken aşağıdaki aletlerden han-
gisini kullanmaz?

A.	Stetoskop	 B.	Ateş	ölçer
	 	 	 (termometre)
C. Ultrason D.	Tornavida

2. Aşağıdakilerden hangisi insan kay-
nakları arasında sayılamaz?
A.  B. 

C.  D. 

6.	 Kardeşim	o		gece	ateşlendi.	Hemen	te
davi	için	hastaneye	gittik.	Doktor	kar
deşimi	muayene	etti.	Hasta	bakıcı	 ve	
hemşire	ise	kardeşimin	hastanede	ya
tarken	temizliği	ve	bakımıyla	ilgilendi.

 Paragrafa göre hangi meslek grubun-
dan yardım alınmamıştır?
A.	Doktor	 B.	Hasta	bakıcı
C.	Eczacı	 D.	Hemşire
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

A.  Aşağıda kutularda ekonomik faaliyetler yazılıdır. Bu faaliyetlerin hangi bölgelerde 
yapıldığını numara vererek yazınız.

B.  Aşağıda buğdayın ekmek oluncaya kadar geçirdiği aşamalar anlatılmıştır. Bu aşama-
ları numara vererek sıralayınız.

Buğday	 taneleri	 toprak	 sayesinde	ve	yağmur,	hava,	 ısı,	 ışık,	güneş	yardımıyla	
buğdaylar	filizlenir	ve	başak	vermeye	başlar.

Çiftçi	buğday	başaklarını	 topladıktan	 sonra	bu	başakları	harmana	götürür	ve	
buğday	taneleri	ile	başakları	ayırır	ve	çuvallara	doldurur.

Çuvallarda	unlar	fırınlara	gelir	ve	fırıncılar	bu	unun	üzerine	su	ve	tuz	ekleyerek	
hamur	hâline	getirir	ve	ekmek	yapılır.

Çuvallar	 değirmene	 gittikten	 sonra	 burada	 buğdaylar	 öğütülür	 ve	 un	 hâline	
getirilir.

Buğday	taneleri	çiftçi	tarafından	toprağa	ekilir.

1 	 	Tarım 2   Turizm 3 	 	Sanayi 4 	 	Hayvancılık

5 	 Ormancılık 6 	 Madencilik 7 	 Balıkçılık 8 	 	Arıcılık

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler



80

C.  Eda'nın belirtilen yönlerde ilerleyerek hangi ürünlere ulaşacağını, bu ürünlerin özel-
liklerini örnekteki gibi yazınız.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	2	kare	doğuya	ilerlerse	..........................................	ulaşır.	................................ 
işlenmiş	üründür.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	3	kare	kuzeye,	1	kare	doğuya	ilerlerse	..................................................... 
ulaşır.	..........................	..................................	üründür.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	1	kare	batıya,	3	kare	kuzeye,	1	kare	batıya	ilerlerse	....................
..........................................	........................................	.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	2	kare	doğuya	ilerlerse	.....................................................	ulaşır.	.....................
.......................................	.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	4	kare	güneye	2	kare	doğuya	ilerlerse	..................................................... 
ulaşır.	...............................................	.......................................................	.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	3	kare	güneye	5	kare	doğuya,	1	kare	kuzeye	ilerlerse	..............
.......................................	ulaşır.	.......................................	................................................	.

➥		Eda	bulunduğu	kareden	3	kare	kuzeye,	5	kare	doğuya	ilerlerse	..................................................... 
ulaşır.	.......................................	............................................	üründür.

SÜT

➜

elbiseye Elbise

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

A.  Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacaya yazınız. Bulmacayı çözünüz.

1.	Tüketici	koruma	derneğinin	kısa	adı

2.	Üretilen	şeylerin	kullanılıp	harcanması

3.	Gereksinim,	güçlü	istek

4.		Devletin,	bir	kuruluşun,	bir	ailenin	ya	da	bir	kimsenin	ileriye	dönük	olarak	bir	süre	
için	tasarladığı	gelir	ve	giderlerini	tür	ve	ayrıntıları	ile	gösteren	çizelge

5.	Parayı	ya	da	tüketilecek	herhangi	bir	şeyi	dikkatli	kullanma,	idareli	harcama

6.	Bir	şeyin	çıktığı	yer,	bir	ürünün	işlenmeden	önceki	doğal	durumu

7.		Topraktan,	hayvanlardan,	bitkilerden,	kaynaklardan	vb.	ürün	sağlama	mal	ve	hiz
met	olarak	yeni	şeyler	ortaya	koyma,	üretme	işi

8.		Satılan	bir	malın	cinsini,	miktarını,	fiyatını	ve	toplam	tutarını	belirten	ve	satıcı	tara
fından	düzenlenerek	alıcıya	verilen	belge

1

3

7

8

2

4

5

6
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Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

 Buğday Ağaç Zeytin Kum

 Pamuk Süt Toprak Petrol

 Şeker pancarı Fındık Meyve

D.  Yu ka rıda ki ürün le rin nu ma ra la rı nı ya pıl dık la rı ham  mad de le rin kutusuna yazınız.

Plastik

Vişne
Reçeli Çikolata
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Bütçemizi Yapalım

A.  Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

B.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

	 	Bilinçli	tüketici	.....................................................	ve	aşırı	harcama	yapmaz.

	 	.....................................................	tarihi	ürünlerin	tüketilebileceği	son	günü	gösterir.

	 	Tüketici	şikâyeti	hattı	numarası	.....................................................'tir.

	 	................................................	damgası	ürünün	Türkiye	standartlarına	uygun	üretildiğini	gös
terir.

	 	Türkiye'de	yetiştirilen	ya	da	üretilen	ürünlerin	üzerinde	"................................................."yazar.

	 	Türk	 malları	 için	 .....................................................	 ve	 ..................................................	 barkod	 numarası	
kullanılır.

	 	Alışverişlerde	aldığımız	fiş	veya	faturalar	sayesinde	devlet	 ....................................................	
geliri	elde	eder.

vergi 175 gereksiz Türk	Malı

869 868 TSE Son	kullanma

		Alışveriş	yaparken	pahalı	ürünleri	tercih	etmeliyiz.

	Zorunlu	ihtiyaçlarımıza	öncelik	vermeliyiz.

		Paketlenmiş	gıda	ürünlerinin	paketlenme	ve	son	kullanma	tarihine	mutlaka	bakma
lıyız.

		Garanti	belgesi,	tüketicinin	aldığı	ürün	bozulduğunda	ürünün	iadesi,	değişimi	veya	
tamir	edilmesini	sağlayan	sözleşmedir.

		Alışveriş	yaparken	reklamı	yapılan	ürünleri	tercih	etmeliyiz.
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MİNİ TEST - 2

2. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tü-
ketici için söylenemez?
A.	Zorunlu	 ihtiyaçlarıma	öncelik	veri
rim.

B.	Kıyafetlerin	etiketlerini	keser,	çöpe	
atarım.

C.	İhtiyaçlarımı	öncelik	 sırasına	koya
rım.

D.	Gelirimin	 bir	 kısmını	 beklenmedik	
giderler	için	ayırırım.

5. Ürünlerdeki son kullanma tarihi neden 
önemlidir?
A.	Sağlığımız	için
B.	Bütçemiz	için
C.	Ürünün	kalitesi	için
D.	Ürünün	fiyatı	için

6.          

 Yukarıdaki işaretin anlamını hangi öğ-
renci doğru söylemiştir?
A.	Türk	Standartları
B.	Türk	Standartları	Enstitüsü
C.	Türk	Standartları	Ekonomisi
D.	Tarım	Standartları	Ekonomisi

3. Bir satıcı aşağıdaki ürünlerden hangi-
sinin satışında garanti belgesi vermek 
zorundadır?
A.  B. 

C.  D. 

4.	 Cep	telefonu,	buzdolabı	gibi	dayanıklı	
tüketim	 mallarını	 aldığımızda	 garanti	
belgesini	de	alırız.

 Tüketiciler, garanti belgesini hangi 
amaçla kullanır?
A.	Ürünün	nasıl	kullanılacağını	öğren
mek	için	kullanır.	

B.	Ürünün	fiyatını	öğrenmek	için	kul
lanır.

C.	Ürünün	 kalitesini	 öğrenmek	 için	
kullanır.	

D.	Ürün	arızalandığında	kullanır.

1.	 I.		Alo	Tüketici	Danışma	Hattını	ara
malıyız.

	 II.		Satıcıyı	şikâyet	etmeliyiz.
	 III.	TÜKODER'e	başvurmalıyız.
	 IV.		Ürünü	satıcıya	götürüp	iade	etme

liyiz.
 Aldığımız bir ürün arızalı çıkarsa ön-

celikli olarak yukarıdakilerden hangisi-
ni yapmalıyız?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Bütçemizi Yapalım

D.  Bütçenize göre birikim yapabildiniz mi? Yapamadıysanız hangi ürünlerden vazgeçerek 
birikim oluşturabilirsiniz?

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

C.  Haftalık gelir ve giderinize göre bir bütçe hazırlayarak tabloyu doldurunuz.

Alacağım Ürünler Ürünün Fiyatı Toplam Paradan Kalan

To
pl

am
 g

el
ir:

 
.....

.....
.....

.....
....

B.  Bi rey sel har ca ma la rınızı he sap la ya rak ör nek te ol duğu gi bi sü tun gra fiği çizerek gös-
te ri niz.

0

5

10

15

20

25

Lunapark Okul
İhtihaçları

Harcama Tutarı (TL)

Harcama
ÇeşitleriKitap Oyuncak Harçlık

A.  Ai le büt çe ni zin ay lık har ca ma la rı nı he sap la ya rak bu nu ör nek te ol duğu gi bi daire gra-
fiğinde gösteriniz.

kira gıda
eğitim fatura

sağlık

Örnek Aile Bütçem
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MİNİ TEST - 3

1.	 I.		Gelirimizin	bir	kısmını	tasarrufları
mız	için	ayırmalıyız.

	 II.		Bütçede	 giderlerin	 gelirden	 fazla	
olması	gerekir.

	 III.		Tasarruf	yapmak	için	bazı	giderle
rimizi	azaltmamız	gerekir.

 Yu ka rıdaki ifadelerden hangileri doğ-
rudur?
A.	I	ve	III	 B.	I	ve	III
C.	II	ve	III	 D.	I		II	ve	III

2.	 Bir	kimsenin	gelecekteki	belli	bir	süre	
için	tasarladığı	gelir	ve	giderlerin	tü
müne	..................................	denir.

 Yu ka rıda ki boşluğa ne yazılmalıdır?
A.	gider	 B.	plan
C. gelir D.	bütçe

4. 

Eğ
itim Sa

ğlık

Eğ
len
ce

Gı
da

100

200

300

400

500

Harcama	
Çeşitleri

Harcama	miktarı

	 Yukarıda	Emiri	ailesinin	mart	ayı	büt
çesini	gösteren	grafik	verilmiştir.

 Grafiğe göre bu aile ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A.	Eğlence	 ve	 sağlık	 giderlerine	 eşit	
harcama	yapılmıştır.	

B.	En	 fazla	 gıda	 için	 harcama	 yapıl
mıştır.

C.	En	az	eğitim	giderleri	için	harcama	
yapılmıştır.	

D.	Eğitim	giderleri,	gıda	giderlerinden	
200	TL	eksiktir.

3. Aile bütçesinin dengeli olabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisine dikkat edil-
melidir?
A.	Harcamalarımızda	isteklerimize	önem	
vermeye

B.	Zorunlu	ihtiyaçlara	öncelik	verme
ye

C.	Harçlıklarımızın	 hepsini	 harcama
ya 

D.	Alışverişte	reklamı	yapılan	ürünler	
almaya

5. 

★ İhtiyacı	olan	ürünleri	alır.

●
Ürünün	üretim	ve	son	kullanma	

tarihine	bakar.
■ TSE	damgasına	bakar.
▲ Reklamlara	önem	verir.

Bilinçli	Tüketici

Tablonun doğru olması için hangi bö-
lümün çıkarılması gerekir?

A. ★ B. ● C. ■ D. ▲
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

İsraf Etme

A.  Tükenebilir ve tükenmeyen kaynakları ilgili kutulara yazalım.

B.  Aşağıdaki cümleleri uygun kavramlarla numara vererek eşleştirelim.

tasarruf
Kullanıldıktan	sonra	atılan	ve	genellikle	sanayide,	kulla
nım	dışı	kalmış,	atılan	her	türlü	madde.1

gelir
Gereksiz	harcama,	gereksiz	tüketim,	savurganlık,	tutum
suzluk2

atık
Para	ya	da	tüketilecek	herhangi	bir	şeyi	dikkatli	kullanıp,	
idareli	harcama3

israf
Bir	kimsenin	gelecekteki	belli	bir	süre	için	tasarladığı	ge
lir	ve	giderlerin	tümü5

tüketim Bir	kimseye	belli	zamanlarda	belli	yerlerden	gelen	para6

bütçe Üretilen	veya	yapılan	şeylerin	kullanıp	harcaması.4

Tükenebilir	Kaynaklar

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

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

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

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

Tükenmeyen	Kaynaklar

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

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

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

.....................................................
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İsraf Etme

D.  Aşağıda verilen bilgilerin hangi israfı önlemeye yönelik olduğunu örnekteki gibi yazı-
nız.

C.  Aşağıda kutulara enerji, su, giysi ve yemek konusunda yapabileceklerinizi yazınız.

	 Diş	fırçalarken	musluğu	kapatmalıyız.	(.........................................)

	 Bozuk	muslukları	tamir	ettirmeliyiz.	(.........................................)

	 Ütülenecek	giysileri	biriktirerek	ütülemeliyiz.	(.........................................)

	 Tabağımıza	yiyebileceğimiz	kadar	yemek	almalıyız.	(.........................................)

	 Kıyafet	ve	ayakkabılarımıza	özen	göstermeliyiz.	(.........................................)

	 	Kıyafetlerimizin	etiketlerinde	yazan	yıkama	ve	kullanma	uyarılarına	göre	kullan
malıyız.	(.........................................)

	 Buzdolabının	kapısını	açık	unutmamalıyız.	(.........................................)

	 Sifonu	gereksiz	yere	çekmemeliyiz.	(.........................................)

Enerji	Tasarrufu

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

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

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

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

Su	Tasarrufu

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

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

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

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

Giysi	İsrafı

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

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

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

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

Yemek	İsrafı

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

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

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

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

Su
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TEST - 11

2. 

SÜT

I.
TSE	Belgeli
Ucuz

III.
TSE	Belgesiz
Ucuz

IV.
TSE	Belgesiz
Pahalı

II.
TSE	Belgeli
Pahalı 

 Bi linç li tü ke ti ci yu karıda ki le rden han-
gi si ni al malıdır?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV

3. Aylık geliri 6000 TL olan bir aile için 
aşağıda ki har ca ma la rın han gi si uy gun 
değil dir?
A. 1000	TL’lik	mutfak	harcaması
B. 5000 TL’lik giyim
C. 500	TL’lik	okul	taksidi	
D. 2000 TL’lik kira

1. 
Y E Ş İ L

Ç A Y

SÜT

 Yukarıdaki raf aşağı da ki le rin han gi-
sin de bu lu nur?
A. Market B.	Kasap
C.	Kırtasiye	 D.	Manav

4. Bir	 ma	lın	 ka	li	te	li	 ol	duğu	nu	 gös	te	ren	
bel	ge	...........................................	.

 Bu cüm le han gi siy le sür dü rül me li dir?
A.	fiyatıdır
B.	satış	belgesidir
C. garanti	belgesidir
D.	TSE	belgesidir

6. Bilinçli tüketici hangisini yapmaz?
A.	Ma	lın	son	kul	lan	ma	ta	ri	hi	ne	ba	kar.
B.	Sürekli	pa	ha	lı	ürün	alır.
C.	Büt	çe	si	ne	gö	re	alış	ve	riş	ya	par.	
D.	İh	ti	yaç	la	rını	 göz	 önün	de	 bu	lun	du
ra	rak	alış	ve	riş	ya	par.

5. Aşağıdakilerin hangisi tüketici hakla-
rından biri değil dir?
A.	Ma	lın	 ka	li	te	 ve	 fi	ya	tı	nı	 öğ	re	ne	bil

me 
B.	Aldığı	ma	lı	her	du	rum	da	değiş	ti	re
bi	lme

C. Satıcının	ma	lı	değiş	tir	memesi	du	ru
mun	da	tü	ke	ti	ci	hak	kı	nı	ko	ru	yan	ku
ru	luş	la	ra	baş	vu	ra	bil	me

D.	Satın	aldığı	malın	garanti	belgesini	
isteyebilme



90

TEST - 11

8. 

giyinmek

1

basketbol	
oynamak

3

geziye 
katılmak

2

sinemaya 
gitmek

4

 
 
 Se da kaç numaralı ih ti ya cı na ön ce lik 

ver me li dir?
A. 1  B. 2  C. 3  D. 4

7.	 Ah	met	bi	linç	siz	bir	tü	ke	ti	ci	dir.	
	 	 	 											I
	 Ken	di	si	ne	elek	tro	nik	söz	lük	alır	ken	ön
ce	ürü	nün	büt	çe	si	ne	uy	gun	luğunu	

	 	 	 																II
	 kon	trol	et	ti.	Ürü	nün	ka	li	te	sin	den  
	 	 	 												III

	 emin	ol	du,	alış	ve	riş	so	nun	da	fa	tu	ra
	 	 																																	I	V	
al	dı.

 Bu paragrafta al tı çi zi li ifadelerden 
han gi si bil gi yan lı şı na ne den ol muş-
tur?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV

9. ▲		Bir	öğ	ren	ci	için	okul	mal	ze	me	le	ri	al
mak	te	mel	bir	ih	tiyaç	tır.

 ▲		Gi	der	le	ri	miz	 ge	lir	le	ri	miz	den	 faz	la	
ise	pa	ra	bi	rik	ti	re	bi	li	riz.

 ▲		Üre	tim	 ya	pı	la	bil	me	si	 için	 kay	nak	
ge	rek	li	dir.

 ▲	Ön	ce	lik	le	is	tek	le	ri	mi	zi	al	ma	lı	yız.
 Yu ka rı da ve ri len ifa de le rden kaç tane-

si doğrudur?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

11.   I.	 	 	 II.	

 

	 III.	 		 IV.	

 

 50 TL ile alış ve ri şe gi den bi ri res mi 
ve ri len ler den han gi si ni ala maz?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV

10.	“Ge	rek	siz	har	ca	ma	yap	ma	mak”	
 şek lin de ve ri len açık la ma aşağıda ki ler-

den han gi si  için yapılmıştır?
A.	İhtiyaç	 B. Cimrilik
C. Tutumluluk D.	Bütçe
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TEST - 12

1.	 I.			 	 	 II.				
SÜT

 
	 III.		 	 	 IV.	
 

 Yukarıdakilerden hangisi bir yönüyle 
diğerlerinden farklıdır?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV

6. Bisiklet, ayakkabı, mont	ve	gömlek
	 	 I											II									III	 								IV
	 temel	ihtiyaçlarımızdandır.
 Yukarıdaki cüm le de ki altı çi zi li kelime-

lerden han gi si bil gi yanlışına ne den ol-
muş tur?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV3.	 Ge	lir	ve	gi	der	le	rin	bir	ara	da	tu	tul	du

ğu	plan	dır.
 Bu ta nım aşa ğıda ki kav ram la rın han-

gi si ne ait tir?
A. Ekonomi B.	Bütçe
C.	Çizelge	 D.	Hesap	defteri

4. Aşağıdaki ham  mad de - ürün eş leş tir-
me le rin den hangisi yanlıştır?
A. ağaç		mobilya 
B. süt		peynir
C. tereyağı		toprak	  
D. pamuk		kumaş

5.	 Aşa	ğıda	 ba	zı	 mes	lek	ler	de	 ça	lışan	 in
san	la	rın	resimleri	ve	ril	miş	tir.	

 Bun lar dan han gisi top lu mun fark lı bir 
ih ti ya cına ce vap ve rir?
A.   B. 

C.    D. 

2. Lid ya lı lar pa ra yı icat et me den ön ce 
alış ve riş te kul la nı lan yön tem han gi si - 
di?
A.	Pazarlık	 B.	Değiş		tokuş
C.	Borç	 D.	Mal	üretimi

7.	 I.			 	 	 II.				
A
Y
R
A
N

	 III.		 	 	 IV.	
 

 Yu ka rıda ki ürün le ri ham mad de le ri ne 
gö re grup lar sak han gi si dış ta ka lır?
A.	I	 B.	II	 C.	III	 D.	IV
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10.	Süt	 işlenmemiş	 bir	 üründür.	 Böyle	
ürünlere	...........................	denir.

 Yukarıdaki cüm le de ki boş luk han gi siy-
le dol du rul ma lı dır?
A.	ham	madde	 B.	madde
C.	ürün	 D.	ihtiyaç

600
500
400
300
200
100

Eylül	 Ekim	 Kasım	 	Aralık
 Ailenin	Geliri  Ailenin	Gideri

8.	soruyu	yukarıdaki	grafiğe	göre	cevap
layınız.

8. Bu gra fi ğe gö re aşa ğı da ki le rden han-
gi si yan lış tır?
A.	Kasım	ayı	gelir	ve	giderleri	eşittir.
B.	Ey	lül	 ayın	da	 ai	le	 400	 TL	 ka	zan
mış	tır.

C.	Ekim	ayın	da	ai	le	600	TL	har	ca	mış
tır.

D.	Aralık	ayın	da	ai	le	nin	ge	li	ri	gi	der	le
rin	den	azdır.

13. ■	Öğretmen	 	
 ▲	Rehberlik	uzmanı
 ●	Eczacı
 W	Sağlık	memuru
 D	Polis
 Yu ka rı da ki mes lek ler, hiz met alan la rı-

na gö re iki şer li sı nıf la nır sa han gi si dış-
ta ka lır?
A. ■ B. ▲ C. ● D. D

11. ■	Tüketim
 ▲	Üretim
 ★	Dağıtım
 ●	Ham	madde	
	 Yu	ka	rı	da	ham	mad	de	nin	tü	ke	ti	m	aşa
ma	la	rı	ve	ril	miş	tir.

 Doğ ru sıra la ma han gi si ol ma lıdır?
A. ●  ■  ▲  ★
B. ▲  ■  ★  ●
C. ●  ▲  ★  ■
D. ▲  ●  ★  ■

12.   Meslek Hizmet alanı

F Terzi Giyim

] Hemşire Sağlık

● Polis Güvenlik

▲ Çiftçi Ulaşım
 

Yukarıdaki tablonun hangi satırında 
yanlışlık yapılmıştır?
A. F B. ] C. ● D. ▲9. Aşağıdakilerden hangisi ham madde 

değildir?
A.	Kömür	 B.	Toprak
C. Petrol D.	Kâğıt
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4.	 “Çok	gü	zel	bi	na	mo	del	le	ri	çi	zer,	kent
le	ri	gü	zel	leş	ti	ririm.”

 Yukarıdaki cümleyi söyleyen kişi için 
aşa ğıda ki mes lek le rin han gi si uy gun-
dur?
A. Mimar B.	İşçi
C.	Tesisatçı	 D. Marangoz

1. ......................	şehirdeki	düzeni,	asa	yi	şi	sağ
la	ya	rak	suç	iş	le	yen	le	ri	yakalar	ve	ka
nu	na	tes	lim	eder.

 Bu cümlenin başı na han gi si ya zıl ma lı-
dır?
A.	Asker	 B. Polis
C.	Savcı	 D.	Hâkim

2.	 Pazar	yerlerini	denetlemek	polis,
	 	 	 	 	 	 I
 zabıta	ve	askerin	görevidir.
	 				II												III
 Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcük-

lerden hangisi ya da hangileri cümle-
den atılırsa bilgi doğru olur?
A.	I		II	 B.	Yalnız	II
C.	I		III	 D.	II		III

3. Ham mad de si di ğer le rin den fark lı olan 
ürün hangisidir?
A.  B. 

C.  D. 

5. Aşağıdaki ürünlerden hangisinde son 
kullanma tarihi bulunmaz?
A.  B. 

BAL

C. 
SÜT

SÜT

SÜT D. 

6. Aşağıdaki mesleklerden hangisi farklı 
bir alanda hizmet verir?
A.	Hasta	bakıcı	 B.	Hemşire
C.	Ebe	 D.	İtfaiyeci

7.	 Aşağıdaki	 gra	fik	 Mi	ne’nin	 bir	 aylık	
büt	çe	si	nin	 ih	ti	yaç	la	ra	 göre	 da	ğılımı	nı	
gös	ter	mek	te	dir.	

 
600
500
400
300
200
100

Ki
ra

Harcama
çeşitleri

G
ıd
a

Ki
ta
p

G
iy

im 
 
 Buna gö re Mi ne’nin bir ay lık har ca ma 

tu ta rı kaç TL’dir?
A. 600 B. 650 C. 800 D. 900
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Aşa	ğı	da	ki	dai	re	gra	fi	ği	Çi	çek	ai	le	sinin	ha
zi	ran	ayı	gi	der	le	ri	ni	gös	ter	mek	te	dir.
 Eğitim

1000 TL
Sağlık

1000 TL
Kira

3000 TL

Tatil
5000 TL

9	ve	10.	soruları	yukarıdaki	grafiğe	göre	
cevaplayınız.

9. Grafi ğe gö re en çok har ca ma han gi 
ih ti ya ca ya pıl mış tır?
A.	Sağlık	 B.	Eğitim
C.	Kira	 D. Tatil

10. Grafiğe göre kira giderleri, sağlık gi-
derlerinden ne kadar fazladır?
A. 2000 B. 1500
C. 1000 D. 500

8.	 I.		Mes	lek	le	rin	her	bi	ri	top	lumun	ih	ti
yaç	la	rın	dan	doğ	muş	tur.

	 II.		Mes	lek	 se	çer	ken	 an	ne	 ba	ba	la	rın	
is	tek	le	ri	ne	mut	la	ka	uy	ma	lı	yız.

	 III.		Günümüzde	bazı	meslekler	yok	ol
muştur.

 Hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A.	I		II	 B.	Yalnız	II
C.	I		III	 D.	II	ve	III

13.           
 

 Yukarıdaki ürünler hangi mesleğin 
üretimi olabilir?
A. Marangoz B.	İşçi
C.	Tamirci	 D.	Müteahhit

11. Aşağıda ki var lık lar dan han gi iki si ne 
ga ran ti bel ge si ve ril mez?
A. 

SÜT
       B. 

C. 
SÜT

       D. 

12.	Öğ	ret	me	ni,	 Se	da’ya	 mes	lek	ler	le	 il	gi	li	
bir	 ödev	ver	miş	tir.	 Se	da	öde	vi	nin	 so
nu	na	 “İn	san	la	ra	 bir	 şey	ler	 öğ	ret	mek	
is	ti	yor	san	bu	mes	le	ği	seç	me	li	sin.”	cüm
le	si	ni	ek	le	di.

 Bu na gö re Se da’nın öde vi han gi mes-
lek le il gi li dir?
A.	Hemşire	 B.	Öğretmen
C. Mimar D.	Sanatçı
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6.ÜNİTE: ETKİN VATANDAŞLIK

20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Haklarına 
dair sözleşme kabul edilmiştir.

Ülkemizde de 14 Eylül 1990 tarihinde kabul edildi. Bu sözleşmeyle çocukların hakları 
sözleşmeye imza atan tüm devletler tarafından resmen kabul edildi. 18 yaşın altındaki 
tüm çocuklar sözleşmede yazılı olan bütün haklara sahiptirler. Buna göre;

ÇOCUK OLARAK HAKLARIMIZ

SORUMLULUKLARIMIZ

1.  Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez 
haklara sahiptir.

2.  Çocuk hakları bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun 
fark etmez.

3.  Her çocuğun bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Devlet, çocuk doğ-
duğunda bu ismi kaydeder ve çocuğa bir kimlik verir.

4. Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
5. Her çocuğun beslenme, barınma, giyinme hakkı vardır.
6. Her çocuğun oyun hakkı vardır.
7. Her çocuğun yeteneklerini geliştirme hakkı vardır.
8. Her çocuğun sağlık hakkı vardır.
9. Her çocuğun zihinsel, bedensel ve duygusal gelişim hakkı vardır.

10. Her çocuğun sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır.
11. Her çocuğun sosyal güvenlikten yararlanma hakkı vardır.
12. Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.
13. Çocuklar her türlü kötü muameleye karşı korunmalıdır.

Çevremize Karşı Sorumluluklarımız
• Yerlere çöp atmamak
• Çevremizi temiz tutmak
• Geri dönüşüme önem vermek
• Ormanlarda ateş yakmamak

Okuldaki Sorumluluklarımızı
•  Okul çalışanlarına saygılı davran-
mak

• Okula zamanında gelmek
• Okul eşyalarını korumak

Evdeki Sorumluluklarımız
• Anne babamıza yardımcı olmak
• Oyuncaklarımızı toplamak
•  Toz almak
•  Büyüklerimize saygılı davranmak

Ülkemize Karşı Sorumluluklarımız
• Vergi vermek
• Kanunlara uymak
•  Askere gitmek
•  Seçimlerde oy kullanmak
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Eğitsel - Sosyal Kulüplerin Faydaları

• Öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirir.
• Sorumluluk bilinci kazandırır.
• Kişi kendini tanır ve bireysel hedeflerini belirler.
• İş birliği ve dayanışmayı öğretir.
• Sosyal ilişkilerde saygılı ve anlayışlı olmayı öğretir.
• Kendine güven duymayı sağlar.
• Planlı ve disiplinli olmayı öğretir.
• Sorunları çözen bireylerin oluşmasını sağlar.
• Serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirmeyi öğrenir.
• Girişimci olur.
• Yeni ortamlara uyum alışkanlığı kazanır.
• Eğlenceli vakit geçirmeyi sağlar.

TBMM'NİN AÇILIŞI

Cum hu ri ye tin ila nın dan ön ce padişahlık yö ne ti mi uy gu lan mak tay dı.
1914’tebaşlayanI.DünyaSavaşı’ndan ye nik çıkan Os man lı Dev le ti yur du mu zun işga

li ni ön le ye me di. Ata türk, 19Mayıs1919’daSamsun’danKurtuluşMücadelesi’ni başlat tı. 
Ankara’yı bu mü ca de le nin mer ke zi hâ li ne ge tir di.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLLERİMİZ

23Nisan1920’de ilk mec li si miz TBMM hal kın seç ti ği tem sil ci ler le açıl dı. Mec lis baş
kan lı ğı na Atatürk se çil di. Ül ke mi zin yö ne ti miy le il gi li ka rar lar bu mec lis te alın ma ya baş
lan dı ve pa di şah lık fii len so na er di. Egemenlikmillete geç ti.

Bayrağımız İstiklâl Marşı'mız Başkentimiz Paramız AnayasamızDilimiz
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Çocuk Olmaya Hakkım Var

A.  Aşağıdakicümlelerdeboşbırakılanyerleriuyguncümlelerletamamlayınız.

B.  Aşağıdakigörsellerdehaklarıçiğnenençocuklarınkutusunuişaretleyelim.

✿ ..................................................., Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulmuş bir çocuk fonudur.

✿  20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ............................................................................
........................................ kabul edilmiştir.

✿  Ülkemizde Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanıp kontrol edilmesinden ..........................
............................................................................ sorumludur.

✿ .................................... yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

✿ Her çocuğun zihinsel, ..................................................... , .............................................. gelişim hakkı vardır.

✿ Her çocuğun ................................................................ hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.

Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı18 duygusal sağlık

Çocuk Hakları 
Sözleşmesi

UNICEF bedensel
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Çocuk Olmaya Hakkım Var

C.AşağıdakiifadelerdendoğruolanlarınbaşınaD,yanlışolanlarınbaşınaYyazınız.
(   ) Her çocuk bir işte çalışabilir.
(   ) Devlet, çocuk haklarının uygulanması konusunda görevlerini yerine getirmelidir.
(   ) Yaşamak, her çocuğun temel hakkıdır.
(   ) Çocuklara verilen haklar yasal değildir.
(   ) Çocuklar annesinin ve babasının izni olmadan başka ülkeye götürülebilir.
(   ) Her çocuk görüşlerini ifade etme hakkına sahiptir.
(   ) Çocukların kendi haklarını öğrenme hakkı vardır.
(   ) 20 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
(   )  Çocukların yetişmesinden ve gelişmesinden sorumlu olan büyükler, bu sorumlu-

luklarını en iyi biçimde yerine getirmeliler.

D.Aşağıdaverilençocukhaklarınıbulmacadabulupilgilikutularıboyayınız.

G İ Y İ N M E E B

Ü Ç S B B E K F E

V S A Ü A Ğ İ K S

E B Ğ Y R İ M L L

N Y L Ü I T L O E

L E I M N İ İ Y N

İ A K E M M K U M

K Y A Ş A M A N E

yaşama beslenme oyun barınma

eğitim güvenlik sağlık kimlik

giyinme büyüme
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Sorumluluklarım

A.Aşağıdakutularaverilensorumluluklarauygundördertaneörnekyazınız.

B.  Birçocukolaraksahipolduğunuzhaklardanbeştanesinivagonlarayazınız.

Evdeki Sorumluluklarım

• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................

Ülkeme Karşı Sorumluluklarım

• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................

Okuldaki Sorumluluklarım

• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................

Çevremize Karşı Sorumluluklarım

• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................
• ............................................................................................

Çocuk Hakları
Treni
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Sorumluluklarım

C.  Aşağıdakitabloyuörnektekigibiişaretleyiniz.

SORUMLULUKLARIMIZ

Ev
de

ki 
So

ru
m

lu
lu

kla
rım

ız

O
ku

ld
ak

i 
So

ru
m

lu
lu

kla
rım

ız

Ü
lke

m
ize

 K
ar

şı 
So

ru
m

lu
lu

kla
rım

ız

Ç
ev

em
ize

 
Ka

rş
ı 

So
ru

m
lu

lu
kla

rım
ız

Oyuncakları toplamak ✓

Okula zamanında gitmek

Askere gitmek

Toz almak

Okul eşyalarını korumak

Sınıf içi etkinlikler yapmak

Ütülenmiş kıyafetleri yerleştirmek

Yerlere çöp atmamak

Çevremizi temiz tutmak

Seçimlerde oy kullanmak

Yatağımızı toplamak

Sınıf kurallarına uymak

Kanunlara uymak

Geri dönüşüme önem vermek

Bitkilere zarar vermemek

Vergi vermek



101

Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Sorumluluklarım

A.  Aşağıdakidurumlardasorumlulukalankişilerinadlarınıkarşılarındakikutularaörnek-
tekigibiyazınız.

Ders anlatmak

Güvenli ortam sağlamak

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanıp 
kontrol edilmesini sağlamak

Ders çalışmak

Okulun temizliğinin yapılması

Evin ihtiyaçlarının alınması

Okul kitaplığı oluşturmak

Sağlık imkânları sağlamak

İyi bir eğitim sağlamak

Evi temizlemek, düzenlemek

Öğretmenin



Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

102

MİNİ TEST

1. Aşağıdakilerden hangisi okulumuza
karşısorumluluklarımızdandır?
A. Yatağımızı toplamak 
B. Seçimlerde oy kullanmak
C. Okul eşyalarına zarar vermemek 
D. Vergi vermek

2. Aşağıdakilerden hangisi bir sorumlu-
luktur?
A. Doktora gitmek 
B. Vergi vermek
C. Sağlıklı bir çevrede yaşamak 
D. Okul kitaplığından yararlanmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi'nin amaçlarından biri
olamaz?
A. Bütün çocuklar eşittir. 
B. Çocuklar kendi haklarını öğrenme-

lidir.
C. Çocuklar ihmal edilebilir. 
D. Çocuklar sağlıklı bir ortamda yaşa-

malıdır.

5. Hangiöğrenciülkemizekarşısorumlu-
luklarımızdanbahsetmiştir?
A. Büyüklerimizin sözünü 

dinlemek
 

B. 
Öğretmenimizi dinlemek

C. Okul çalışanlarına 
saygılı olmak

D. 
Seçimlerde oy kullanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi on yaşında
bir çocuğun alabileceği bir sorumlu-
luktur?
A. Camları silmek 
B. Sofrayı toplamak
C. Yemek pişirmek  
D. Alışverişe gitmek

3. Aşağıdaki görsellerin hangisinde ço-
cuğunhaklarıihlaledilmiştir?
A.  B. 

C.  D. 
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Katılmak İstiyorum

A.  Aşağıdaverilenkulüplerhakkındakısacabilgiyazınız.

B. Sosyalkulüplerinyararlarınınyazılıolduğukutularıişaretleyiniz.

 Sorumluluk duygusu kazandırır.

 Kendine güveni geliştirir.

 Yeteneklerimizi geliştirir.

 Düşünme yeteneğimizi köreltir.

 Planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.

 Bencillik duygusu geliştirir.

 Dayanışma duygusunu geliştirir.

 Ders başarımız artar.

Spor Kulübü

Çevre Kulübü

Yeşilay Kulübü

Müzik Kulübü

Oryantiring 
Topluluğu

Kodlama ve Tekno-
loji Topluluğu
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Katılmak İstiyorum

C.  Aşağıdakigörsellerdeanlatılankulüplerinisimlerininumaravererekeşleştiriniz.

3 Kütüphanecilik 
Kulübü

2 Müzik Kulübü1 Trafik Kulübü

6 Gezi Tanıtma ve 
Turizm Kulübü

5 Halk Oyunları 
Kulübü

4 Spor Kulübü

7 İzcilik Kulübü 8 Tiyatro Kulübü 9 Satranç Kulübü
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Katılmak İstiyorum

1.  İnsanları alkol ve sigaradan uzaklaştırmak için çalışmalar yapan kulübün adı nedir?
2.  Bireyler kaç yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir?
3.  Milletin ülke yönetiminde söz sahibi olmasına ne denir?
4.  Çok yönlü düşünebilen stratejik oyunları seven bir öğrenci hangi kulübe yazılma-

lıdır?
5.  Dramayı seven bu konuda yetenekli öğrenciler hangi kulübü seçmelidir?
6.  Güzel resim yapan veya yapmaktan hoşlanan öğrenciler hangi kulübe üye olmalı-

dır?
7.  Çocukların eğlenceye dayanan, boş vakitlerini geçirdikleri hakları nedir?
8.  Çocukların ve herkesin birinci hakkı nedir?
9.  Enstrüman çalmaktan ve şarkı söylemekten hoşlanan bir öğrenci hangi kulübü seç-

melidir?
10.  Halk oyunları seven bu konuda yetenekli olan öğrenciler hangi kulübü seçmelidir?

A.Sorularıncevaplarınıbulmacayayazarakbulmacayıçözünüz.

2

1

4

6
107

3

8

9

5
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Özgürlük ve Bağımsızlık Karakterimizdir

B.  Aşağıdakartlardayazılıolankelimelerikullanarakboşbırakılanyerleriuygunşekilde
tamamlayınız.

250 15 Temmuz barış demokrasi

gazi milli birlik

1   Ülkemizin demokrasisine ve ......................................................................... ortamına yönelik son dar-

be girişimi ......................................................................... yaşandı.

2  " 15 Temmuz ........................................ ve ........................................ Günü" adıyla geçti.

3   Darbe girişimi sırasında, ülkesini, özgürlüğünü, geleceğini ve demokrasisini savunan 
sivil halktan ve devlet görevlilerinden  ........................................ vatandaşımız şehit, 2193 
vatandaşımız ........................................  oldu.

C.Aşağıdakibilgilerdendoğruolanlarınbaşına(+),yanlışolanlarınbaşına(-)koyunuz.

Ankara, kurtuluş mücadelesinin merkezi olmuştur.

TBMM’nin açılış günü Çocuk Bayramı olarak kutlanır.

TBMM’nin açılışı millî egemenlik ve bağımsızlık yolunda atılan ilk adım olmuştur.

TBMM’de 600 milletvekili bulunmaktadır.

TBMM, Kurtuluş Savaşı’ndan önce açılmıştır.

23 Nisan, cumhuriyetin ilan edildiği gündür.

TBMM, 29 Ekim 1923 yılında açılmıştır.
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TEST - 14

1. Aşağıdakilerdenhangisieğitsel-sos-
yalkulüplerinfaydalarındandeğildir?
A. İş birliği ve dayanışmayı öğretir.
B. Kendine güven duymayı sağlar.
C. Sosyal ilişkilerde saygılı ve anlayışlı 

olmayı öğretir.
D. Sorunları çözmekten kaçan bireyler 

oluşturur.

4. Çocukolarakaşağıdakilerdenhangisi
ailemize karşı sorumluluklarımızdan
değildir?
A. Annemize yardım etmek
B. Çalışarak aile bütçesine katkıda bu-

lunmak
C. Derslerimize çalışmak
D. Ailemize saygılı davranmak

5. Aşağıdakilerdenhangisi çocukhakla-
rındandeğildir?
A. Her birey 15 yaşına kadar çocuk 

olarak kabul edilir.
B. Her çocuk yaşama hakkına sahiptir.
C. Devlet çocukların bu haklardan ya-

rarlanmasını sağlar.
D. Çocuk hakları bütün çocuklar için-

dir.

6. Çocuklarındüşünceözgürlüğüileilgili
verilenlerdenhangisiyanlıştır?
A. Her çocuk görüşünü serbestçe ifa-

de edebilir.
B. Görüşlerinin dikkate alınmasını is-

teme hakkına sahiptir.
C. Herkesin çocukları dinleme sorum-

luluğu vardır.
D. Çocukların fikirleri önemsizdir.

2. Selen'in ailesinde kimse sigara içme-
mektedir. Selen bu yüzden sigara içilen 
ortamlardan çok rahatsız olur. Sigara, 
alkol ve uyuşturucu maddelerden uzak 
durulması gerektiğini bilir. Bu konuda 
her zaman arkadaşlarını bilgilendirir.

 Buna göre Selen hangi kulübe katıl-
malıdır?
A. Kızılay Kulübü
B. Sivil Savunma Kulübü
C. Yeşilay Kulübü
D. Temizlik, Sağlık Kulübü

3. Eda, okulda turizmin önemini ve ülke-
mizdeki yerini arkadaşlarına anlattı. 
Bu dönemde okulda hangi gezilerin 
yapılacağını fotoğraflarını göstererek 
duyurdu.

 Edabuçalışmayıhangikulübünüyesi
olduğuiçinyapmıştır?
A. Spor Kulübü
B. Fotoğrafçılık Kulübü
C. Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
D. Kültür ve Edebiyat Kulübü
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TEST - 14

7. "Bedensel ve ruhsal gelişimimiz için çok 
faydalı çalışmalar yapıyoruz. Oyunlar 
oynuyoruz, maç yapıyoruz, turnuva-
lara katılıyoruz." diyen Burak hangi
eğitselkulüptedir?
A. Müzik Kulübü
B. Resim Kulübü
C. Satranç Kulübü
D. Spor Kulübü

8. Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak
okuldaki sorumluluklarımızdan değil-
dir?
A. Okulda öğretmenlerimize ve arka-

daşlarımıza karşı saygılı olmalıyız.
B. Okulda söz ve davranışlarımıza dik-

kat etmeliyiz.
C. Okulda arkadaşlarımıza karşı so-

rumluluklarımız yoktur.
D. Okul kurallarına uymalıyız.

10.Aşağıdakikulüpveetkinliklerieşleştir-
melerindenhangisiyanlıştır?
A. Resim Kulübü  Boş zamanlarında 

resim yapmak
B. Spor Kulübü  Piknik yapmak
C. Fotoğrafçılık  Yaşadığı şehrin fo-

toğraflarını çekmek
D. Yeşilay Kulübü  Sigara içenleri 

bırakmaları konusunda bilinçlendir-
mek

9. Aşağıdakilerden hangisi okulda yapı-
lansosyaletkinliklerdendeğildir?
A. Sınavlar
B. Sportif ve kültürel faaliyetler
C. Bilgi yarışmaları
D. Okul gezileri

12.Aşağıdakilerdenhangisiokullardabu-
lunansosyalkulüplerdendeğildir?
A. Tiyatro Kulübü
B. Kültür Edebiyat Kulübü
C. Spor Kulübü
D. Hoşgörü Kulübü

11.
............... kulübü olarak okulda 
turnuva düzenlemek istiyo-
ruz.

 

BunagöreYiğithangikulübünüyesi
olabilir?
A. Satranç Kulübü
B. Kızılay Kulübü
C. Yeşilay Kulübü
D. Tiyatro Kulübü
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TEST - 15

1. Ül ke yö ne ti min de hal kı tem sil et me si 
için se çim le gö re ve ge len ki şi le re be le
di ye baş ka nı de nir.

 Yukarıdaki cümledeki altı çizili kelime
yerine aşağıdakilerden hangisi yazı-
lırsacümledekibilgiyanlışıdüzeltilmiş
olur?
A. Vali
B. Milletvekili
C. Bürakrat
D. Kaymakam

2.

Valilik

1 2

TBMM

3 4

Polis Teşkilatı Hastane

Millî Egemenlik

 

 Kutuiçindeverilenkavram,resimlerle
ifadeedilenkurumlarınhangisiyleya-
kındanilgilidir?
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

3. 

23 Nisan 1923 23 Nisan 1920

29 Ekim 1923 19 Mayıs 1919

1 2

3 4

 

 Se def’in an ne si ço cuk bay ra mı şen li ği
ne ka tıla cak olan kızına kartondan özel 
bir bay rak ha zır la mış, bay ra ğın altına 
Ço cuk Bay ra mı ola rak kutla nan ola yın 
ta ri hi ni yaz mış tır. 

 Sedef, yukarıdaki bayraklardan han-
gisiyleşenliğegidecektir?
A. 1  B. 2 
C. 3  D. 4

4. “Milletin kendi kendini yönetme hakkı”
 Bu kavram aşağıdakilerin hangisini
anlatır?
A. Çocuk Bayramı
B. Gençlik Bayramı
C. Ulusal Egemenlik
D. Sosyal Güvenlik



110

TEST - 15

6. Ulusalegemenliğimizinbaşlangıçtari-
hiaşağıdakilerinhangisidir?
A. 23 Nisan 1920
B. 19 Mayıs 1919
C. 30 Ağustos 1922
D. 29 Ekim 1293

9. Sokak köpeklerinin aç ve susuz kal-
malarınadayanamayanveonlarıçok
sevenbiröğrencihangikulübüseçme-
lidir?
A. Çevre Koruma Kulübü
B. Turizm Kulübü
C. Beslenme, Temizlik ve Sağlık Kulü-

bü
D. Hayvanları Koruma Kulübü

10.Doğayıçokseven,sıksıkormandayü-
rüyüşyapanElifhangikulübüseçme-
lidir?
A. İzcilik Kulübü
B. Müzik Kulübü
C. Sivil Savunma Kulübü
D. Spor Kulübü

7. 
Egemenlik kayıtsız şartsız 

milletindir.

 Atatürkbusözleriyleaşağıdakilerden
hangisininöneminivurgulamaktadır?
A. Millî eğitimin 
B. Millî mücadelenin
C. Millî egemenliğin
D. Saltanat yönetiminin

5. Aşağıdakilerden hangisi sonucunda
halkaseçmeveseçilmehakkıverilmiş-
tir?
A. TBMM’nin açılışı
B. Saltanatın kaldırılması 
C. Cumhuriyetin ilanı  
D. Halifeliğin kaldırılması

8.     

 

 Resimdeki öğrenciler hangi kulüplere
üyeolmalıdır?
        I.              II.
A. Fotoğrafçılık  Resim
B. Müzik   Resim
C. Müzik   Fotoğrafçılık
D. Resim   Müzik

I. II.
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7.ÜNİTE - KÜRESEL BAĞLANTILAR

Başkenti Paris'tir. Ülkenin en önemli sembolü Eyfel Kulesi'dir. Ül-
kede Cannes Film Festivali gibi etkinlikler yapılır.

Fransa

Başkenti Roma'dır. Avrupa'nın güneyinde çizme biçiminde ülke-
dir. Önemli şehirlerinden biri olan Venedik'te gondol gezileri ya-
pılır. Dünya'ya mal olmuş en önemli yemeği pizza ve makarnadır. 

İtalya

Başkenti Tokyo'dur. Uzak Doğu'da adalardan oluşur. Hiçbir ülke 
ile sınırı yoktur. Depremler ülkesidir. Sushi (suşi) çok sevdikleri 
yemektir. Suma güreşleri çok sevilen geleneksel spordur. Oku-
maya çok önem verirler.

Japonya

Başkenti Kahire'dir. Kuzey Afrika'da yer alan ülkenin nüfusu ol-
dukça kalabalıktır. Nil Nehri önemli akarsuyudur. Birçok medeni-
yetin kurulduğu ülkedir. Tarihî geçmişi, fravunları ve piramitleri 
ile tanınır.

Mısır

Başkenti Amsterdam'dır. Dünyanın en önemli lale üreticisidir. 
Ülke yel değirmenleri ve bisikletleriyle tanınır.  Peynirleri ile ünlü 
olan ülkede süt ve süt ürünleri üretilir. Hayvan besiciliği yapılır.

Hollanda
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Yılbaşı
 31 Ara lık-1 Ocak ara sın da, mi la di tak vi me gö re ye ni bir yı lın baş lan gıcı ola rak kut lan-
mak ta dır. Bu kut la ma lar bü tün dün ya ya ya yıl mış, ge le nek hâ li ni al mış tır. 

Nevruz
 21 Mart tarihinde yeniden doğuş ve bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz, Türk 
tarihinin başlangıcından bu yana olan bir bayramdır. Bu bayramda topluca yemekler 
yenir, eğlenceler düzenlenir. 
 Bunlar dışında, birçok ülkede kutlanan Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Barış 
Günü, İnsan Hakları Haftası gibi birçok özel gün vardır.

Noel Yortusu (Bayramı)
 25 Ara lık 'ta baş la yan, yak la şık 1 haf ta sü rey le kut la nan No el, Av ru pa ve Ame ri ka kı-
ta sın da ki bir çok ül ke de kut la nır. Di nî bir bay ram olan No el, ve rim li lik ve be re ke tin sem bo lü 
olan süs len miş çam ağaç la rıy la kut la nır. Ay rıca No el Ba ba kut la ma la rın bir par ça sı dır.

Paskalya Yortusu (Bayramı)
 Hris ti yan lık la il gi li bir bay ram dır. 22 Mart-25 Ni san ara sın da de ği şe bi len ta rih ler de 
kut la nan bu bay ram da ki li se ler de ayin ler yapılır. 

DÜNYADA KUTLANAN ÖZEL GÜNLER
Şükran Günü

 Ame ri kan ge le ne ği ola rak bi li nen, her se ne Ka sım ayın da kut la nan bir bay ram dır. Bu 
bay ram da tüm ai le bi rey le ri bir ara ya ge lir ler.

ORTAK MİRAS

Geçmişte yaşamış uygarlıklardan günümüze kalan sanat, düşünce, edebiyat ve 
bilim alanındaki eserlere ortak miras adı verilir.

 UNES CO ta ra fın dan 1972 yı lın da “Dün ya Kül tü rel ve Do ğal Mi ra sı nın Ko run ma sına 
Da ir Söz leş me” ka bul edilerek, or tak mi ras eser le ri ko ru ma al tına alın mış tır.

Ortak Miras Eserlerinden Örnekler

Mısır Piramitleri
(Mısır)

Tac Mahal
(Hindistan)

Çin Seddi
(Çin)

Troya Antik Kenti
(Çanakkale)
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Keşfe Çıkalım

A.  Aşa ğıda ki ül ke bay rak la rının han gi ül ke le re ait ol duk la rını bu lu nuz. Nu ma ra la rı nı bil gi 
ku tu cuk la rına ya zı nız.

1.       2.      3.      4. 

5.       6.      7.      8. 

Fransa Rusya ÖzbekistanABD

Türkmenistan KazakistanAvustralya Çin

Güney yarım kürede 
yer alan ülke bir kıtayı 
kaplar. Başkenti Can-
berra (Kanbera)'dır.

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

Başkenti Aşkabat olan 
ülke, 1991'de bağımsız-
lığını kazanmıştır. Asya 

Kıtası'nda yer alır.

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

Başkenti Pekin olan 
ülke, dünyanın en ka-

lakabalık ülkesidir.

Asya'nın kuzeyi, Avru-
pa'nın doğusunda yer 
alır. Başkenti Mosko-

va'dır.

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

Başkenti New York'tur. 
Amerika Kıtası'nda 

yer alır.

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

Asya Kıtası'nda yer 
alan ülkenin başkenti 

Astana'dır. 1991'de ba-
ğımsızlığını kazanmıştır.

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

Başkenti Paris olan 
ülke Avrupa Kıtası'nda 
yer alır. Tarım ve besin 

sanayi gelişmiştir.

Asya Kıtası'nda yer 
alan ülke, Türk Cumhu-
riyetlerinden olup baş-

kenti Taşkent'tir.

3 / Avustralya
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Keşfe Çıkalım

B.  Aşa ğıda ve ri len kül tü rel öge le rin han gi ül ke ye ait ol duk la rı nı numaralarını yazarak 
eşleştiriniz.

İtalya

Türkmenistan

Hollanda

Hindistan

Avustralya

Türkiye

Mısır

1

2

3

4

5

6

7
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Keşfe Çıkalım

A.  Aşağıda Türk Cumhuriyetleri'nin bayrakları verilmiştir. İstenilen bilgilere göre boşluk-
ları doldurunuz.

B.  Aşağıdaki tabloları uygun bilgilerle tamamlayınız.

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

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

Başkenti: ........................................

Türkiye'ye Komşu Denizler

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

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

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

Dünya'daki Okyanuslar

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

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

..................................................................
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C.  Aşağıdaki tabloları istenilen bilgilere göre dolduralım.

D.  Aşağıda Dünya haritası üzerinde Asya Kıtası'nı yeşile, Avrupa Kıtası'nı kırmızıya, 
Avustralya Kıtası'nı sarıya, Amerika Kıtası'nı mora, Afrika Kıtası'nı kahverengiye, An-
tartika Kıtası'nı maviye boyayınız.

Kıtaların Adları

➙ ....................................................................................

➙ ....................................................................................

➙ ....................................................................................

➙ ....................................................................................

➙ ....................................................................................

➙ ....................................................................................

Ülkemize Komşu Ülkelerin Adları

➙ ............................................................................................

➙ ............................................................................................

➙ ............................................................................................

➙ ............................................................................................

➙ ............................................................................................

➙ ............................................................................................

➙ ............................................................................................
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Adı - Soyadı: ...........................................................................................    Sınıfı - Numarası: .................................................

Yollar Birbirine Bağlıyor

A.  Aşağıda ülkemizin sınır komşuları verilmiştir. Bu ülkeler ile karayolu bağlantısı sağla-
dığımız sınır kapılarının adlarını örnekteki gibi yazınız.

B.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.

1
BULGARİSTAN ......................................................................

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

YUNANİSTAN

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

GÜRCİSTAN

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

ERMENİSTAN

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

İRAN

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

IRAK

......................................................................
7

SURİYE

  Yunanistan'ın başkenti Atina'dır.

 Türkiye ile Gürcistan arasında sadece kimlik belgeleri ile seyahat edilebilmektedir.

  Türkiye - Ermenistan arasında bulunan Kars - Gümrü Sınır Kapısı kapalı olduğun-
dan Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret yapılamamaktadır.

  Suriye ile sınır kapımızın adı "Sarp Sınır Kapısı"dır.

  Mustafa Kemal Atatürk, Yunanistan sınırları içindeki Selanik'te dünyaya gelmiştir.

  Suriye'de yaşanan iç karışıklık nedeniyle ticari ilişkiler yapılmamaktadır.

  Yunanistan, Bulgaristan, Türkmenistan, İran, Suriye ve Irak ülkemizin komşularıdır.

Kapıkule Sınır Kapısı
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MİNİ TEST

2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize 
komşu olan ülkelerden değildir?
A. Ermenistan B. Yunanistan
C. Bulgaristan D. Afganistan 5. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ülkemi-

zin batısında yer alır?
A. Yunanistan B. Suriye
C. Ermenistan D. İran

1. Aşa ğıda  verilen komşu ülkeler ve sı-
nır kapıları eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır?
A. Yunanistan - İpsala
B. İran - Gürbulak
C. Suriye - Sarp
D. Irak - Habur

6. Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan

Ermenistan Azerbaycan Özbekistan

 Tabloda yazılı olan ülkelerin adları bo-
yanacaktır.

 Hangi ülkeyi farklı renge boyamamız 
gerekir?
A. Azerbeycan
B. Özbekistan
C. Kırgızistan
D. Ermenistan

3. Aşa ğıdaki ifadelerden hangisi yanlış-
tır?
A. Türk Milleti'nin ana yurdu Orta 

Asya'dır.
B. Bulgaristan ülkemize sınırı olan ül-

kelerden biri değildir.
C. Türkmenistan'ın başkenti Aşka-

bat'tır.
D. Gürcistan ile sınır kapımız Sarp Sı-

nır Kapısı'dır.

4. 
1

2

 Haritada numaralandırılarak gösteri-
len sınır komşularımız aşağıdakilerden 
hangisinde doğru gösterilmiştir ?

  1  2
A. Yunanistan İran
B. Bulgaristan Irak
C. Bulgaristan Ermenistan
D. Yunanistan Suriye
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Yollar Birbirine Bağlıyor

1  Japonya

5  Kiribati

9  ABD

13  Dominika

17  Afganistan

21  Ekvator

25  Bangladeş

2  Cezayir

6  Almanya

10  Lüksenburg

14  Fas

18  Haiti

22  Brezilya

26  Guyana

3  Hollanda

7  Çin

11  Kolombiya

15  Vietnam

19  Palau

23  Arjantin

27  Gambiya

4  Myanmar

8  Papua Yeni Gine

12  Tonga

16  Romanya

20 Kenya

24 Filipinler

28   Ürdün

Asya

Afrika

Avustralya

Avrupa
Kuzey 
Amerika

Güney
Amerika

A.  Ülkelerin hangi kıtalara ait olduklarını Dünya haritası üzerinde yuvarlakların içine 
numaralarını kullanarak yazınız.
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Dünyada Yaşam

1.  23 Ni san Ulu sal Ege menlik ve  
Ço cuk Bay ra mı

2. Pas kal ya Bayramı
3. No el Kutlamaları
4. Yıl ba şı
5. Pesah Bayramı
6. Nev ruz

7. Anneler Günü
8. Ramazan Bayramı
9. Kurban Bayramı
10. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
11.  15 Temmuz Demokrasi ve Millî 

Birlik Günü
12. 30 Ağustos Zafer Bayramı

Türkiye ABD Rusya

İran Türkmenistan Almanya

İngiltere Azerbaycan Kazakistan

Brezilya İsrail Hollanda

B.  Ba zı özel gün ler ve bayramlar sa de ce bir ül ke de kut la nır ken ba zı la rı bir çok ül ke de 
kut lan mak ta dır. Bu na gö re aşağıdaki özel gün le rin nu ma ra la rını, kut lan dık la rı ül ke le re 
ya zar mısın?
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1.              

 Yukarıdaki ül ke için aşa ğıda ki ler den 
han gi si söy le ne bi lir?
A. Deniz ürünleri tüketimi fazladır.
B. Tahıl tüketimi çok fazladır.
C. Karasal iklim görülür.
D. Bitki örtüsü bozkırdır.

2. .................................... Türkiye’nin sınır kom-
şusudur.

 Bu cümlenin başına hangisi getirile-
mez?
A. Yunanistan B. Bulgaristan
C. Suriye D. Rusya

3. I.  II. 
 

 III.  IV. 
 

 Ali, Azer bay can’dan İs tan bul’a ge len 
ar ka da şına reh ber lik ede cek tir.

 Ali, ar ka da şı nı yu ka rıda ve ri len yer
ler den han gi le ri ne gö tü re bi lir?
A. I - II B. II - III
C. I - IV D. III - IV

5. 

4. Suriye
3. ‹ran

2.
  I

ra
k

1.
Ermenistan

 
 Ha ri ta da Tür ki ye’nin do ğu ve gü ney 

kom şu la rı ve ril miş tir. 
 Bu ül ke le rin bu lun du ğu yer ler le il gi li 

bil gi yan lı şı kaç nu ma ra lı ül ke le rin yer 
de ğiş tir me siy le dü zel ti lir?
A. 1 - 2 B. 2 - 3
C. 3 - 4 D. 2 - 4

6.  

 Re sim de ki ara ba Van’dan ok yö nün de 
iler le di ği za man, han gi kom şu ül ke nin 
sını rı na ge lir?
A. İran B. Irak
C. Suriye D. Gürcistan

4. I.  Amerika
 II.  Avrupa
 III. Asya
 IV.  Sibirya
 Hangisi kıta değildir?

A. I B. II C. III D. IV
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12. He li kop te ri ile İs tan bul’u kuş ba kışı sey
ret mek için ha va lan mış olan Buğ ra, 
han gi si ni gö re mez?
A. Galata Kulesi'ni
B. Kız Kulesi'ni
C. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü
D. Etnografya Müzesini

7. Tarihî, sanatı, mimarisi, suyu ve tabiatı 
ile insanı büyüleyen nadir ülkelerden 
biridir. Baş ken ti Ro ma olan bir Ak de-
niz ül ke si dir.

 Bu par ça da sö zü edi len ül ke han gi si
dir?
A. Yunanistan B. Bulgaristan
C. İtalya D. Brezilya

8.      

Bakü

 Ha ri ta sı ve başkenti ve ri len ül ke aşa
ğı da ki ler den han gi sidir?
A. Kazakistan B. Tacikistan
C. Kırgızistan D. Azerbaycan

9.      

 Yurt dı şın dan ge len ar ka da şı nı, re sim
de ki do ğal zen gin li ğe gö tür mek is te
yen Çiğ dem’in ala ca ğı oto büs bi le tin de 
va rış nok ta sı han gi il olur?
A. Ankara B. Konya
C. Nevşehir D. Karaman

10. Ce ren’e öğ ret me ni, Ri o Kar na va lı’nın 
ya pıl d ığı Gü ney Ame ri ka ül ke sin den 
bir mi sa fi rin in ge le ce ği ni söy le miş tir.

 Konuk olacak öğrenci, hangi ülkeden 
gelecektir?
A. Amerika B. Kanada
C. Brezilya D. Almanya

11. 

 Mu rat, iş ge zi si için yurt dı şına git miş-
tir. Ça lış ma la rını bi ti rip otel de ki oda-
sına ge len Mu rat, du var da baş ka bir 
ül key le il gi li tab lo gör müş, ilk fır sat ta 
bu ül ke ye git meye ka rar ver miş tir.

 Mu rat’ın ote li nin ol du ğu ül ke ve en kı
sa za man da git mek is te di ği ül ke se çe
nek le rin han gi sin de ve ril miş tir?
A. Fransa - Çin
B. Çin - Almanya
C. Fransa - Mısır
D. Almanya - Çin
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7. 

1 2

3 4

 

 

 Bayrağı verilen ülkelerin hangisinin 
dili Türkçe değildir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

1. ............................... kut la ma la rı 21 Mart ta ri-
hin de birçok ül ke de yapılır.

 Bu cüm le nin ba şına han gi si ya zıl ma lı
dır?
A. Nevruz
B. Paskalya Bayramı
C. Sevgililer Günü
D. Noel Yortusu

2. Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan   
      I II III

 ve Bulgaristan Asya ülkelerindendir.
  IV
 Bu cüm le de ki al tı çi zi li ül ke le rin han gi

si, cüm le den çı ka rı lır sa cüm le de ki bil gi 
yan lı şı dü zel ti lir?
A. I B. II C. III D. IV

4. Verilen ülkelerin kültürleri düşünüldü-
ğünde özel gün kutlamalarından han-
gisi yanlış olur?
A. Amerika-Noel Yortusu 
B. Türkmenistan-Nevruz
C. İtalya-Ramazan Bayramı
D. İran-Kurban Bayramı

5. Or ta As ya ve Do ğu Av ru pa ara sın da 
yer alan ül ke yü z öl çü mü ba kımın dan 
dün ya nın do ku zun cu ül ke si dir. Baş-
ken ti As ta na’dır.

 Bu par ça da sö zü edi len ül ke han gi si
dir?
A. Kırgızistan B. Kazakistan
C. Rusya D. Azerbaycan

6. Aşağıdakilerden hangisi dini bir bay-
ram değildir?
A. 30 Ağustos Zafer Bayramı 
B. Paskalya Bayramı
C. Noel Yortusu  
D. Kurban Bayramı

3. I. Güney Kore - Pekin
 II. Rusya - Moskova
 III. Almanya - Berlin
 IV. Avustralya - Canberra
 Yu ka rıda ki ül kebaş kent eş leş tir me le

rin den han gi si yan lış tır?
A. I B. II C. III D. IV
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8. Bir Amerikan geleneği olarak bilinir. 
Kasım ayında kutlanan bu bayramda 
aile bireylerinin bir araya toplanması 
gelenektir. 

 Par ça da sö zü edi len özel gün aşa ğı da
ki le rden han gi si dir?
A. Paskalya Yortusu 
B. Noel Yortusu
C. Şükran Günü 
D. Nevruz

9.         

 

 Gör sel de ki ge le nek ve ge le ne ğin sa hi
bi ül ke han gi se çe nek te ve ril miş tir?
A. Kına gecesi - Japonya  
B. Kına gecesi - Türkiye
C. Sünnet düğünü - Türkmenistan
D. Düğün - Türkiye

10. Av ru pa Kı ta sı'n da bu lu nan ül ke de ik-
lim ılıman dır. Meş ru ti kral lık la yö ne ti-
len ül ke nin mil lî bay ra mı, Kra li çe Eli-
za beth’in do ğum gü nü dür. Li ver po ol 
ül ke nin önem li bir li man ken ti dir.

 Bu par ça da sö zü edi len ül ke aşa ğıda
ki ler den han gi si dir?
A. Fransa B. Almanya
C. İngiltere D. İspanya

11. Aşa ğıda ki ül ke ler den han gi si, Ra ma
zan Bay ra mı' nı kut la maz?
A. Suudi Arabistan  
B. Türkmenistan
C. Japonya
D. İran

14.     1. Sofya 2. Atina

3. Bükreş 4. Taşkent

 Yukarıdaki tablonun içinde yazılı olan-
lardan hangisi Özbekistan’ın başkenti-
dir?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

12. AVRUPA ÜLKELERİ

İtalya

Yunanistan

Belçika

Pakistan

 Yu ka rıdaki tabloda renkli bölümlerden 
hangisi çı ka rıl ma lıdır?

A. ● B. ● C. ● D. ●

13. Yuna nis tan’da ya şa yan As ta, Tür ki-
ye’de ki mek tup ar ka da şı na ül ke si ni ta-
nı tan bir teb rik kar tı gön der miş tir.

 Teb rik kar tı üze rin de aşa ğıda ki gör sel
ler den han gi si bu lu na bi lir?
A.  B.      
 

C.  D. 
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A.  Kartlarda yazılmış soruların cevaplarını altlarına yazalım.

TEMALARA UYGUN HAZIRLANMIŞ
GENEL KÜLTÜR SORULARI

(1770 - 1827) yılları arasında yaşa-
mış işitme kaybı olmasına rağmen  

9. Senfoniyi besteleyen Alman klasik 
müzik bestecisi kimdir?

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

Doğal çevrenin korunması amacı ile 
1972 yılında Birleşmiş Milletler çev-
re konferansında hangi gün çevre 

günü olarak kabul edilmiştir?

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

Mustafa Kemal Atatürk'ün nüfusa 
kayıtlı olduğu il neresidir?

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

Ülkemizde ilk nüfus cüzdanları 
hangi isimle basılmıştır?

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

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kuru-
cusu kimdir?

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

Nuhun gemisinin tufandan sonra 
bu dağın üstüne oturduğu söylenir. 
Ülkemizin de en yüksek dağı olan bu 

dağın adı nedir?

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

Mürekkep nerede bulunmuştur?

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

Tarihte parayı bulan ilk toplumun 
adı nedir?

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

Günümüzde TBMM'de  görev ya-
pan milletvekili sayısı ve milletvekili 

seçilme yaşı kaçtır?

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

Ülkemizde Cumhuriyet tarihinin 
en büyük depremi nerede ve ne 

zaman olmuştur?

.............................................................................................
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet De-
miryolları inşaatının ilk müteahhit-
lerindendir. Türkiye'nin 10 bin km'lik 
demiryolu ağının 1250 km'lik inşasını 

gerçekleştiren kişinin adı nedir?

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

Dünya'nın yedi harikasından ikisi 
ülkemizde bulunmaktadır. Bunların 

adları nelerdir?

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

Uzaya giden ilk insan kimdir?

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

Dünya'nın hem nüfus olarak, hem 
yüzölçüm olarak en küçük ülkesi 

neresidir?

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

Eski adı Hilal-ı Ahmar Cemiyeti 
olan kurumun adı nedir?

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

Ülkemizde ilk televizyon yayını ne 
zaman yapıldı?

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

Ülkemizde ilk yerli Türk uçağını 
kim yapmıştır?

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

Ülkemizde ilk yerli Türk uçağını 
kim yapmıştır?

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

İlk mekanik bilgisayar hangi ülkede 
kullanılmıştır?

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

Dünya'nın en soğuk kenti neresi-
dir?

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

Ülkemizde ilk demiryolu ulaşımı 
hangi şehirler arasında ne zaman 

hizmete girmiştir?

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

Avustralya yerlilerine verilen ad 
nedir?

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