1.

1. ÜNİTE

Güçlü ve Zayıf
Yönlerimiz

GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİMİZ
Herkesin farklı yetenek ve becerileri vardır. Kimi insanların iletişim kurma becerisi çok gelişmişken kimi insanların anlama becerisi gelişmiştir. Kimi insanlar iyi
resim yaparken kimileri spor alanında yeteneklidir. Bunlar bizim güçlü yönlerimizdir.
Güçlü yönlerimizi bilmek; meslek seçiminde, okulda ve günlük hayatta üstlenebileceğimiz görevlerde bize yarar sağlar.
Güçlü yönlerimiz olduğu gibi güçlendirilmesi gereken zayıf yönlerimiz de vardır.
Güçlü yönlerimizi geliştirirken zayıf yönlerimizi de çevremizdekilerle iş birliği yaparak, planlı ve verimli çalışarak geliştirmeliyiz.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A Aşağıda verilen özelliklerin numarasını uygun sepete yazınız.
1 Kararsız olmak

6 		 İş birliği yapmak

2 Planlı çalışmak

7 		 Hoşgörülü olmak

3 İyi dans etmek

8 		 Unutkan olmak

4 Aceleci olmak

9 		 Ekip çalışmasına yatkın olmak

5 Karanlıktan korkmak

10 		 Kaybetmeyi kabullenmek

ZAYIF YÖNLER

GÜÇLÜ YÖNLER
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1. ÜNİTE

SEVGİ ve
Yardımlaşma
Dayanışma

B Aşağıda verilen kelimeleri bulmacada bulup işaretleyiniz. Kalan harfleri sırasıyla
şifre kutusuna yazarak gizli kelimeyi bulunuz.
yardım
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ŞİFRE:

C Aşağıdaki ifadelerden yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olanları işaretleyiniz.
Mülteci çocuklar için “Oyuncak Toplama Kampanyası” düzenlemek
Okulumuza en yakın köye piknik düzenlemek
Depremzedelere gıda yardımı yapmak
Yıl sonu partisi için bir araya gelmek
Engelli bireyler için farkındalık çalışmaları yapmak
Kütüphanesi olmayan bir okul için kitap toplama kumbaraları oluşturmak
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1. ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

1. Güçlü yönlerimizi bilmek aşağıdaki

4.

durumlardan hangisinde bir yarar
sağlamaz?

Gökhan

A) Meslek seçiminde

Sabah erkenden kalktım. Odamı toparladıktan sonra evden çıktım. Yolda arkadaşım Ufuk’a rastladım. Selam verdikten sonra nasıl olduğunu sordum.
O sırada beklediğim otobüs durağa
geldi. Çok acelem olduğu için herkesin
önüne geçip otobüse bindim.

B) Büyüme ve gelişmede
C) Okulda üstleneceğimiz görevlerde

2. Can, futbol takımına girmeyi çok istiyor fakat arkadaşları kadar başarılı
olmadığı için elemeleri geçemeyeceğini düşünüyordu.

Yukarıda yaşadıklarını anlatan Gökhan’ın hangi davranışı olumsuz davranıştır?

Can’ın yapacağı en doğru davranış
hangisidir?

A) Odasını toparlaması
B) Arkadaşına selam vermesi

A) Çevresindekilerden yardım isteyerek planlı bir şekilde çalışmalı.

C) Acelesi olduğu için durakta herkesin önüne geçip otobüse binmesi

B) Futbol oynamayı bırakmalı.
C) Kendine yeni ilgi alanları bulmalı.

5. Aşağıdaki davranışlardan hangisi

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

bizi olumlu etkiler?

A) Zayıf yönlerimizi de geliştirmeliyiz.

A) Saygısızlık

B) Başarısız olduğumuz konularda
çalışmamıza gerek yoktur.

C) Dürüstlük

B) Haksızlık

C) Yeteneklerimiz geliştirilemez.
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2. ÜNİTE

Bir Zamanlar
SEVGİ
Çocuklar

BİR ZAMANLAR ÇOCUKLAR
Aile büyüklerimizin çocukken ya da gençken neler yaptıklarını, hangi oyunları
oynadıklarını, hangi eşyaları kullandıklarını onlara sorarak veya eski albümlere
bakarak öğrenebiliriz.
Eski albümlerde gördüğümüz eşyalar ve oynanan oyunlar, günümüzde farklılık
gösterebilir.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A Aile büyüklerinizden birisine aşağıdaki soruları sorarak röportaj yapınız.
Adınız soyadınız nedir?
		
.......................................................................................................................................
Kaç yılında ve nerede doğdunuz?
		
.......................................................................................................................................
Çocukken nasıl bir evde yaşardınız?
		
.......................................................................................................................................
Çocukluğunuzda hangi oyunları oynardınız?
		
.......................................................................................................................................
Çocukken hangi oyuncaklarla oynardınız?
		
.......................................................................................................................................
Çocukken kullandığınız ama günümüzde kullanılmayan hangi eşyalar vardı?
		
.......................................................................................................................................
Çocukken akşamları evinizde ailenizle nasıl vakit geçirirdiniz?
		
.......................................................................................................................................
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2. ÜNİTE

SEVGİ
Bir Zamanlar
Çocuklar

B Aşağıdaki görsellerin altında verilen harfleri, tabloda uygun yerlere yerleştiriniz.

A

C
B

D

F
E

G

H

Geçmişteki
Kıyafetler
Eşyalar
Oynanan Oyunlar
Sınıflar
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Günümüzdeki

2. ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

1. Aşağıdaki görsellerden hangisi geç-

3.
Benim çocukluğumda
at arabasıyla ulaşım
sağlardık.

mişte oynanan oyunlardan değildir?
A)
Kezban Teyze

Kezban Teyze’nin geçmişte ulaşım
için kullandığı araç, günümüzde aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmaz?
B)

A)

B)
C)
C)

4.

2. Dedesinin geçmişini araştırmak iste-

“Ev alma, komşu al.”
Yukarıdaki atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

yen Özge’nin bu araştırmada aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur?

A) İhtiyacı olan komşularımıza para
vermeliyiz.

A) Fotoğraf albümlerine bakmak

B) Komşuluk ilişkileri, ev almaktan
önemlidir.

B) Dedesi ile röportaj yapmak
C) Geçmişte kullanılan sözlükleri incelemek

C) Komşularımıza ev almalıyız.
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3. ÜNİTE

Kişisel Bakım

KİŞİSEL BAKIM
Sağlıklı olmak için kişisel bakımımıza dikkat etmeliyiz. Elimizi ve yüzümüzü yıkayarak, dişlerimizi fırçalayarak, banyo yaparak, tırnaklarımızı keserek kişisel
bakımımızı yaparız.
Kişisel bakımızı yaparken kaynakları tasarruflu kullanmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken, banyo yaparken, elimizi ve yüzümüzü yıkarken su israfından kaçınmalıyız.
Diş macunu, şampuan, sabun gibi temizlik malzemelerini ve tuvalet kağıdı, havlu, diş fırçası gibi araçları da özenli kullanmalıyız.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A Aşağıda doğru el yıkamanın aşamaları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralamayı
görsellerin altındaki yuvarlağa yazınız.

Ellerinize sabun alın.

Ellerinizi iyice
durulayın.

Ellerinizi ıslatın.

Ellerinizi kurulayın.

Suyu kapatın.

Ellerinizi köpürtüp
20 saniye ovalayın.
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3. ÜNİTE

Kişisel Bakım

B Aşağıdaki kutularda yer alan bilgilerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirleyerek uygun çıkışa ulaşınız.

Kişisel bakım, sağlıklı bir hayat sürdürebilmemiz için gereklidir.

D

Y

Ellerimizin temizliğini sadece su
ile yaparız.

Kişisel bakımımızı yaparken
elektrik, su gibi kaynakları kullanırız.

D
Günde
bir kere
dişlerimizi
fırçalamalıyız.

D
1.çıkış

Y
2.çıkış

D

Y
Kişisel bakımımızı
yaparken
kaynakları bilinçli
kullanmalıyız.

D
3.çıkış

Kaynakları özenli
kullanmak aile
bütçesine katkı
sağlar.

Y

D

4.çıkış

5.çıkış

Y
Sabun, şampuan
gibi temizlik
malzemelerini
yeteri kadar
kullanmalıyız.

Y

D

Y

6.çıkış
7.çıkış

8.çıkış

C Kişisel temizlik ve bakım ile ilgili cümleleri, verilen kelime veya kelime gruplarından
uygun olanıyla tamamlayınız.
özenli

tasarruflu

kişisel bakımını

ellerimizi

su israfından

aile bütçesine

1. Kendine ve çevresine saygı duyan herkes ................................... yapmalıdır.
2. Yemeklerden önce ve sonra ............................. yıkamalıyız.
3. Kişisel bakımımızı yaparken kaynakları ................... kullanmalıyız.
4. Banyo yaparken ........................................ kaçınmalıyız.
5. Kaynakları verimli kullanmak ..................................... katkı sağlar.
6. Havlu, tuvalet kâğıdı, tırnak makası gibi araçları ....................... kullanmalıyız.
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3. ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

1. Selma, yemekten sonra banyoya

3. Günümüzde çocuklarda da obezite

gitmiş. Ellerini yıkamış, dişlerini fırçalamış. Bunları yaparken de su israfından kaçınmıştır. Fakat banyodan
çıkarken banyonun lambasını kapatmayı unutmuştur.

hastalığındaki artışın sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?
A) Çocukların okula gitmesi

Yukarıdaki ifadede Selma’nın yaptığı
hatalı davranış hangisidir?

C) Evde yapılan yemeklerin lezzetsiz
olması

B) Fazla ve yanlış beslenme alışkanlıkları

A) Su israfından kaçınması
B) Banyonun lambasını kapatmayı
unutması
C) Ellerini yemekten sonra yıkaması

4.

I. Her gün meyve yer.
II. Çok sık hasta olur.
III. Yiyeceklerden yeterli miktarda
tüketir.

2. Duru, diyabet hastasıdır.

Dengeli ve düzenli beslenen bir öğrenci için yukarıdakilerden hangileri
söylenebilir?

Duru aşağıdaki besinlerden hangisini
dikkatli tüketmelidir?
A) Tahıl içeren besinleri
B) Yağlı besinleri

		A) I - II		

C) Şekerli besinleri
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C) I - II - III

B) I - III

4. ÜNİTE

Trafik İşaret ve
Levhaları

EVİMİZDE H
AYAT

TRAFİK İŞARET VE LEVHALARI

Okula gidiş ve gelişlerimizde çeşitli trafik işaret ve levhaları görürüz. Bu işaret ve
levhaların görevi, bizlerin trafikte güvenliğini sağlamak; yayaları ve sürücüleri uyarmaktır. Trafik işaret ve levhalarının sayesinde, trafikteyken hangi davranışları yapıp
yapmamamız gerektiğini öğreniriz.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A Aşağıda verilen trafik işaret ve levhalarının anlamlarını tablodan bularak altlarına
yazınız.
Bisiklet Giremez

Kontrollü Demiryolu Geçidi

Okul Geçidi

Işıklı İşaret Cihazı

Yaya Geçidi

Mecburi Bisiklet Yolu

2

1

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

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

4

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

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

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

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

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi tek başımı-

3. Aşağıdakilerden hangisi okullarda

za kullanmamamız gereken araçlardandır?

her yıl yapılan tatbikat çalışmalarının
amaçlarından biri değildir?

B)

A)

A) Can ve mal kaybını önlemek
B) Acil durumlarda doğru davranışları göstermek

				

C) Acil durumlar için ilk yardım uzmanı olmak

C)

4. Aşağıdakilerden hangisi yayalar için
güvenli karşıya geçiş yeri değildir?
A)

2. Aşağıdakilerden hangisi kazalara kar-

B)

şı alınabilecek önlemlerden değildir?
A) Ocakta kaynayan demlik çayı büyüklerimiz olmadan kaldırabiliriz.
B) Kesici, delici aletlerle oynamamalıyız.

C)

C) Ağaca kaçan topumuzu büyüklerimiz olmadan almaya çalışmamalıyız.
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5. ÜNİTE

Yönetim Birimleri

YÖNETİM BİRİMLERİ
Bir ülkenin vatandaşlarına daha iyi hizmet sunması, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla yönetim birimleri kurulmuştur.
Yolların, okulların, köprülerin yapılması ve onarılması, çevre temizliğinin sağlanması yönetim birimlerinin verdiği hizmetlerdendir.
Ülkemizde şehirlerdeki yönetim biriminin başında vali, ilçelerdeki yönetim biriminin başında kaymakam, köylerde ve mahallelerdeki yönetim biriminin başında ise muhtar bulunur. Ayrıca il, ilçe ve kasabalarda belediyeler görev yapmaktadır.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A Aşağıda verilen yöneticilerin hangi yerleşim yerinin veya yerlerinin başında bulunduğunu yazınız.

Vali: .........................................................................................................................................

Kaymakam: ............................................................................................................................

Belediye Başkanı: ..................................................................................................................

Muhtar: ...................................................................................................................................
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5. ÜNİTE

Yönetim Birimleri

B Yaşadığınız yerdeki valinin, kaymakamın, belediye başkanının ve muhtarın isimlerini araştırarak yazınız.
köyün / mahallenin muhtarı: ........................................
ilçenin kaymakamı: ...........................................................
YAŞADIĞIM

ilin / ilçenin belediye başkanı: .......................................
ilin valisi: ..................................................................................

C Aşağıdaki zihin haritasını doldurunuz.

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

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

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

Yönetim Birimlerinin
Görevleri

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

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

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

D Sizce ülkemiz niçin il, ilçe, kasaba, köy, mahalle diye birimlere ayrılıp farklı yöneticiler tarafından yönetilmektedir? Düşüncelerinizi yazınız.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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5. ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 1

1. Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti

4. Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’un

ne zaman ilan etmiştir?

düşmanlar tarafından işgal edildiğini
gördüğünde yanındaki silah arkadaşına “Geldikleri gibi giderler.” demiştir.

		A) 19 Mayıs 1919
		
B) 23 Nisan 1920

Yukarıdaki olay, Atatürk’ün hangi kişilik özelliğini anlatır?

		
C) 29 Ekim 1923

		A) Sanatseverliği

2. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet

		
B) İleri görüşlülüğü

ile birlikte ülkemizde yapılan yeniliklerden değildir?

		
C) Yenilikçiliği

		A) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
		
B) Latin harflerinin yerine Arap harflerinin kabul edilmesi
		
C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

3.

I. Yerlere çöp atmamalıyız.
II. Eserlere dokunmamalıyız.

5.

III. Eserlere zarar gelmemesi için flaş
kullanmadan fotoğraf çekmeliyiz.

I. Çalışkanlık
II. Vatanseverlik
III. Kararlılık

Yukarıda, dikkat edilmesi gereken durumların verildiği ortak kullanım alanı
hangisi olabilir?

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün
kişilik özelliklerindendir?

		A) Otobüs durağı

		A) I ve II

		
B) Müze

		
B) II ve III

		
C) Yüzme havuzu

		
C) I, II ve III
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6. ÜNİTE

Bitki ve Hayvanların
Önemi

BİTKİLERİN VE HAYVANLARIN ÖNEMİ
Bitkilerin, yaşamımız için önemi şunlardır:
– Yediğimiz yiyeceklerin çoğunu bitkilerden elde ederiz.
– Yaşamak için ihtiyacımız olan oksijenin bir kısmı bitkiler tarafından sağlanır.
– Bitkiler kökleriyle toprağı tutarak erozyon ve toprak kaymasının zararlarını
engellediği gibi sel sularının zararlarını da engeller.
– Günlük hayatta kullandığımız pek çok eşya bitkilerden yapılır.
– İlaç yapımında bitkilerden faydalanılır.
Hayvanların ise etinden, sütünden, derisinden, gücünden faydalanırız. Her gün
tükettiğimiz yumurta, bal, süt gibi besinler hayvanlardan elde edilir. Aynı zamanda hayvanlar, insanların en iyi dostudur.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A Aşağıda verilen besinlerden, bitkilerden elde edilenleri yeşil renge, hayvanlardan
elde edilenleri ise kırmızı renge boyayınız.
1)

3)

5)
4)

2)

6)

8)

10)
9)

7)
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6. ÜNİTE DEĞERLENDİRME - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi insanın do-

3.

I. Toprak

ğaya olumlu etkilerindendir?

II. Bitkiler

A) Atık suların arıtılmadan doğaya bırakılması

III. Canlılar

B) Yerleşim yeri yapmak için ağaçların kesilmesi

Kirlenen su, yukarıda verilenlerden
hangilerini olumsuz etkiler?

C) Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması

A) I ve II
B) II ve III

		

C) I, II ve III

4. Aşağıdaki yön bulma yöntemlerinden hangisi farklı bir yönü gösterir?
A) Güneş’in doğduğu yön

2.

I. Sokak hayvanlarına barınak yapmak

B) Kutup Yıldızı
C) Ağaçların yosunlu tarafı

II. Çöpleri ayrıştırmadan atmak
III. Temizlik malzemelerinin atık sularla deniz ve akarsulara karışması
Yukarıdakilerden hangileri insanın
doğaya olumsuz etkilerindendir?

5. Aşağıdakilerden hangisi akşam sa-

A) I ve II

atlerinde yön bulmak için kullanılamaz?
A) Pusula

B) II ve III

B) Kutup Yıldızı

C) I, II ve III

C) Güneş
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6.

I. Kuş yuvalarına bakarak yönümüzü bulabiliriz.

8. Aşağıda verilen geri dönüşüm ile ilgili
ifadelerden hangisi doğrudur?

II. Güneş’in doğduğu yön batıdır.

A) Cam, plastik gibi atıkları çöp kutusuna atmalıyız.

III. Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi
gösterir.

B) Evimizde kullandığımız sıvı yağlar
geri dönüştürülebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

C) Kullanılmış pillerin içindeki maddeler doğaya zarar vermez.

A) Yalnız III
B) II ve III
C) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüme alınabilecek atık maddelerden
biri değildir?
A)

9.

B)

plastik

cam

kâğıt

I. Pet şişe
II. Gazete

III. Kavanoz
IV. Çay
bardağı

V. Karton
kutu
VI. Naylon
poşet

Yukarıda geri dönüşüm kutularına
atılan atıklar belirtilmiştir. Buna göre
hangi atık maddeler yer değiştirirse
sonuç doğru olur?

C)

A) II ve IIII
B) II ve VI
C) V ve VI
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