KİMLİK
Kimlik belgesi, kişilere ait bazı bilgilerin yer aldığı
resmi belgedir. T.C. kimlik kartı, Türkiye Cumhuriyeti
tarafından doğumuyla birlikte tüm vatandaşlarına verilir. T.C. kimlik kartının üzerinde T.C. kimlik no
bulunur ve herkesin kimlik numarası farklıdır. T.C.
kimlik kartı dışında pasaport, evlenme cüzdanı,
sürücü belgesi, askerlik belgesi, avukatlık kimlik
belgesi ve basın kartı resmi kimlik belgelerimizdir.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A. Aşağıdaki ifadeler doğruysa başındaki yuvarlağa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
1. ..... T.C. kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi 10 yıldır.
2. ..... Kimlik kartlarında yeteneklerimizle ilgili bilgiler yer alır.
3. ..... T.C. kimlik kartını doğduğumuz an hastaneden alırız.
4. ..... Herkesin T.C. kimlik numarası farklıdır.
5. ..... T.C. kimlik kartlarında bulunan çip, bu kartlara akıllı kart özelliği kazandırmıştır.

6. ..... Kütüphane kartı, taraftar kartı, banka kartı gibi kartlar resmi kimlik kartı
değildir.

7. ..... T.C. kimlik kartı kadın-erkek farkı olmaksızın tek renktir.
8. ..... T.C. kimlik kartında imza bulunmaz.
B. T.C. kimlik kartında bulunan bilgileri kartlarda bulundukları yüze göre doğru şekilde eşleştiriniz.

1. T.C. kimlik no
2. Anne-baba adı

3. Cinsiyet
4. Veren makam

5. Çip (yonga)
6. İmza

7. Doğum tarihi
8. Geçerlilik tarihi

a. Ön yüzünde yer alan bilgiler

b. Arka yüzünde yer alan bilgiler

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

....................................................................
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C. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla
tamamlayınız.
yeteneklerini

ihtiyaç

ilgi

sosyal ihtiyaçlar

başarıya

temel ihtiyaç

1. Yapmaktan hoşlandığımız aktiviteler .......................................... alanlarımızı oluşturur.
2. İnsanlar .......................................... tanıyarak kendilerini geliştirir ve başarılı olurlar.
3. Yapınca mutlu olduğumuz etkinliklere, zaman geçtikçe .......................................... duyarız.

4. Arkadaşlarımızla vakit geçirmek, tiyatroya gitmek .......................................... dır.
5. Yeteneklerimizi geliştirirsek .......................................... ulaşırız.
D. Aşağıdaki tabloda ilgi, ihtiyaç veya yeteneklerin yazdığı kutucuklardaki harfleri
altta verilen uygun bölüme yazınız.
Sanatsal
resimler
yapmak
a

Eğitim almak
için okula
gitmek
b

Pul koleksiyonu
yapmak

Başarılı bir
yüzücü olmak

e

f

Problemleri
hızlıca
çözebilmek

Futbol maçı
izlemekten
hoşlanmak
c
İnsanlar
tarafından
sevilmek

İyi satranç
oynamak
l

Güzel bir sese
sahip olmak

Resim sergisi
gezmekten
keyif almak
i

Fotoğraf
çekmekten
hoşlanmak

d

g

Tatile gitmek
ı

Bir müzik aleti
çalmak

m

h
Barınmak için
evde yaşamak

j

k

Sağlıklı
büyümek için
beslenmek
n

Müzik
dinlemekten
hoşlanmak
o

İlgi

Yetenek

İhtiyaç

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................
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KO N U D E Ğ E R L E N D İ R M E T E S T İ - 4
1.

3. (I) En yakın arkadaşımın saçları kıvırcık

Ankara Çankaya Belediyesi,

ve sarıdır. (II) Zayıftır. (III) Beyaz tenli ve
kısa boyludur. (IV) Çok iyi kalpli ve dürüsttür.

ilçede eğitim gören öğrencileri
Türkiye'nin ilk Engelli Farkındalık
Merkezi’ne götürüyor.

Yukarıdaki konuşmayı yapan bir
kişi, kaç numaralı cümlede arkadaşının farklı bir bireysel özelliğinden bahsetmiştir?

Bu durumun öğrencilere olan öncelikli
katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlgi alanlarının farkına varma

A) I

B) Meslek seçimlerine yardımcı olma

B) II

C) III

D) IV

C) Engelli bireylerin yaşadığı zorlukları
anlama
D) Yeteneklerini ortaya çıkarma

4.

Seyhan çok güzel dans ediyordu.
Dans partneri de onunla dans etmekten keyif alıyordu.

2. Melis ve Merve ikiz kardeşlerdir. An-

Çünkü ........................................................

neleri Kapadokya gezisinden dönerken onlara hediyeler almıştır. Melis
annesini gördüğü için, Merve ise annesi hediyeler aldığı için sevinmiştir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan
yere hangisi getirilemez?
A)

Bu paragrafta anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
B)

A) Aynı olay karşısında bireyler farklı
davranışlar sergileyebilir.
B) Davranışlarımızın farklı olması duy-

C)

gularımızın aynı olması ile açıklanabilir.
C) İkiz kardeşler aynı duyguları yaşar.

D)

D) Melis annesini Merve’den daha çok
sevmektedir.
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Diğer dans arkadaşlarına
da saygılı davranıyordu.
Danstaki arkadaşları ile
güzel iletişim kuruyordu.
Dans arkadaşları ile dalga
geçmiyordu.
Güzel dans ettiği için
bencil davranıyordu.

5. H Aile büyükleri

8.

s Ders kitapları
n Tarih ansiklopedisi
l Fotoğraf albümü
Elif, aile tarihi ile ilgili araştırma yapacaktır.

Büyük dedem, 1915 yılında Bulgaristan'dan göç ederek Bursa'ya yerleşmiştir. Orada tarımla uğraşmıştır. Millî
Mücadele yıllarında Kurtuluş Savaşı'na
katılmış ve büyük kahramanlıklar yapmıştır. Kahraman olan soyadımız da
buradan gelmekteymiş.

Buna göre Elif sembollerle belirtilen
kaynakların hangilerinden yararlanabilir?

Banu'nun dedesiyle yaptığı aile tarihi
çalışması sonucunda düzenlediği bilgiler yukarıda verilmiştir.

A) H ve n

B) s ve l

Buna göre Banu;

C) H ve l

D) l ve n

I. Soyadlarının nereden geldiğine
II. Ailede yaşanmış göçlere
III. Babasının kaç yılında doğduğuna
IV. Ailelerinde Kurtuluş Savaşı'na katılanların olup olmadığına
bilgilerinden hangilerine ulaşmıştır?

6. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi
çalışması yapabileceğimiz bir konu
değildir?

A) I ve III

B) II, III ve IV

C) I, II ve IV

D) I, II, III ve IV

A) Ülkemizin yeraltı kaynakları
B) Soyadımızın nereden geldiği
C) Ailemizdeki ekonomik faaliyetler
D) Ailemizde yapılan göçler

9.

Ailemizin geçmişteki gelenek ve
görenekleri
Ailemizdeki tanımadığımız akrabalar
Ailemizin yaptığı ekonomik faaliyetler

7. Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih
çalışmalarındaki görsel kaynaklardandır?

Ailemizin gelecekte yaşayacağı
yerler

A) Düğün davetiyeleri

C) Diplomalar

Aile tarihi çalışmasıyla yukarıdakilerden kaç tanesi hakkında bilgi sahibi
olabiliriz?

D) Eski kimlik kartları

A) 1

B) Fotoğraflar
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B) 2

C) 3

D) 4

G EÇ M İ Ş T E N B U G Ü N E Ç O C U K OY U N L A R I
Oyun oynamak çocuklar için bir ihtiyaçtır. Tarih boyunca çocuklar oyun
oynamıştır. Gelişen teknoloji ve değişen yaşam şartlarıyla çocukların
oynadığı oyunlar da değişime uğramıştır. Yakan top, saklambaç, dalye,
aşık oyunu, topaç çevirme, birdirbir, beştaş, seksek, istop, körebe gibi
oyunlar kültürümüzde yer alan geleneksel çocuk oyunlarımızdan bazılarıdır. Bu oyunlardan bazıları günümüzde hâlâ oynanırken bazıları değişime
uğramış veya ortadan kalkmıştır. Günümüzde geleneksel çocuk oyunları
yerini bilgisayar oyunlarına ve dijital oyunlara bırakmıştır. Hızlı kentleşme
ve teknolojik gelişmeler sebebiyle özellikle büyük şehirlerde geleneksel
çocuk oyunları kaybolma tehlikesiyle karşı
karşıyadır.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A. Aşağıdaki ifadeler doğruysa başındaki yuvarlağa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
1.

..... Geleneksel çocuk oyunları genellikle evin dışında oynanır.

2.

..... Teknolojik gelişmeler geleneksel çocuk oyunlarını olumsuz etkilemiştir.

3.

..... Günümüzde el yapımı oyuncaklarla daha fazla oynanmaktadır.

4.

..... Aşık oyunu günümüzde misketlerle oynanır.

5.

..... Kimi çocuk oyunları değişime uğramadan günümüze kadar gelmiştir.

6.

..... Günümüzde çocuk oyunları genellikle iç mekanlarda oynanır.

7.

..... Geleneksel çocuk oyunları çocuğun daha çok sosyalleşmesini sağlar.

8.

..... Saklambaç oyunu günümüzde hiç oynanmamaktadır.

9.

..... Teknolojinin gelişimi oyuncakları etkilememiştir.

10. ..... Güvenlik problemlerinin yaşanması çocuk oyunlarının değişimine neden
olmuştur..
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C. Tablodaki unsurları ihtiyaç ve istek olarak belirleyip işaretleyiniz.
İhtiyaç
1

Tiyatroya gitme

2

Barınma

3

Kitap okuma

4

Oyuncak

5

Beslenme

6

Giyinme

7

Luna parkta vakit geçirme

8

Uyuma

9

Su içme

10

Çikolatalı süt

11

Okula gitme

12

Dinlenme

13

Doktora gitme

14

Bilgisayar oyunu oynama

129

istek

KO N U D E Ğ E R L E N D İ R M E T E S T İ - 2
1.

2.

Aydemir Ailesi
Kasım Ayı Bütçe
Gelir: 4500 TL
Harcanan
Kira: 1750 TL
Faturalar: 350 TL
Gıda: 600 TL
Eğitim: 450 TL
Spor: 250 TL
Keman Kursu: 300 TL

I

II

III

IV

Zor Ailesi
Kasım Ayı Bütçe
Gelir: 4500 TL
Harcanan
Kira: 1650 TL
Faturalar: 300 TL
Gıda: 550 TL
Eğitim: 400 TL
Spor: 300 TL
Dans Kursu: 400 TL

Yukarıda üretimden tüketime ekmeğin geçirdiği aşamalar resimlenmiştir.
Bu aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?

Aynı kurumda çalışan iki arkadaşın
gelir ve giderleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II – III – I – IV

B) III – II – IV – I

C) III – IV – II – I

C) I – II – III – IV

A) Barınma için Aydemir ailesi daha
fazla para harcamıştır.
B) İki ailenin ihtiyaçlarına ayırdığı miktar birbirine yakındır.

3.

C) Zor ailesi, sosyal ihtiyaçlarına kasım
ayında 550 TL bütçe ayırmıştır.

I. Ahmet Amca'nın ürettiği buğday
ununu ekmek yapımı için fabrikaya
göndermesi
II. Murat'ın manavdan üzüm satın alması

D) Aydemir ailesinin, kasım ayında
sosyal ihtiyaçlarına ayırdığı miktar
550 TL'dir.

III. Çiftçi Mehmet'in bahçesinde armut yetiştirmesi
IV. Meltem Hanım'ın çalıştığı fabrikada peluş bebekler üretilmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri üretim faaliyetlerine örnek olarak verilebilir?
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A) I, III ve IV

B) III ve IV

C) I ve IV

D) I, II ve III

KAZANIM PEKİŞTİRME
A. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanıyla
tamamlayınız.
bütçesine

temel

tüketim

kullanma kılavuzu

üretim

fatura

garanti

son kullanma

TÜKODER

TSE

ambalajının

Tüketici Hakem Heyetine

1. Alışveriş yaparken, satın alacağımız ürünlerin .................................. açılmamış olmasına dikkat etmeliyiz.

2. ....................................................................., ürünün özellikleri ve hangi kurallara göre
kullanılması gerektiğini açıklayan bir belgedir.

3. Hatalı ürünleri değiştirmek, iade edip paramızı geri almak ve bozuk malların garanti hizmetlerinden yararlanabilmek için ............................................................
başvurabiliriz.

4. Bilinçli tüketici .................................. uygun, ihtiyaç önceliğine göre alışveriş yapar.
5. .............................................................. tüketici haklarını koruyan bir dernektir.
6. Bilinçli tüketici .................................. ihtiyaçlarına öncelik verir.
7. Yiyecek ürünlerinde ....................................................... ve .......................................................
tarihine bakmalıyız.

8. Elektronik eşya aldığımızda mutlaka .................................. belgesini almalıyız.
9. Standartlara uygun olarak üretilmiş ürünlerde .................................. damgası bulunur.

10. Her alışveriş sonrası fiş ya da .................................. almalıyız.
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B. Aşağıdaki ifadeler doğruysa başındaki yuvarlağa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
1.

..... Bilinçli tüketici, tüketici haklarını bilir ve uygular.

2.

..... Aldığımız ürün hatalı çıkarsa ürünü çöpe atıp yenisini almalıyız.

3.

..... Bilinçli tüketici alacağı ürünün reklamına dikkat eder.

4.

..... Paketlenmiş gıda ürünlerinin paketlerine ve son kullanma tarihine mutlaka bakılmalıdır.

5.

..... Pahalı olan ürünler her zaman daha kalitelidir.

6.

..... TSE bir ürünün hangi kalite ve nitelikte alacağını belirtmek amacıyla kurulmuştur.

7.

..... Alışverişe çıkmadan önce alışveriş listesi hazırlamalıyız.

C. Aşağıdaki açıklamalarla kavramları eşleştiriniz.
1.

2.

Ürünlerin standartlara uygun
üretildiğini belirten damga

.....

Bir ürünün en son ne zaman
tüketilmesi gerektiğini belirten tarih
.....

3.

4.

5.

6.

Son Kullanma Tarihi

Kullanma Kılavuzu

Ürünün nasıl kullanılacağını gösteren
belgedir.
.....

TSE

.....

Fiş

Alınan bir ürünün bozulması
durumunda tamir ve değerlendirilmesi
için kullanılan belgedir.

Ürünlerin kasadan geçmesinden
sonra alınan belgedir.

Alınan ürünün ne zaman üretildiğini
gösteren tarihtir.
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.....

Garanti Belgesi

çocuk hakları
20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından hazırlanan "Çocuk
Hakları Sözleşmesi" kabul edilmiş, 1990 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1990 yılında imzalamıştır. Bu sözleşmeyle çocukların sahip olduğu haklar yasalarla güvence altına alınmıştır. Çocuk Hakları
Sözleşmesi'ne göre 18 yaşın altındaki her birey çocuk sayılır ve ayrım yapılmaksızın bütün çocuklar eşit haklara sahiptir. Çocukların haklarının korunmasından
öncelikle aileleri sorumludur. Aileler bu sorumluluğu yerine getiremezse, devlet
bu hakları korumakla yükümlüdür.

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEN BAZI MADDELER

✿ 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
✿ Çocuklar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılamaz.
✿ Çocukları ilgilendiren tüm faaliyetlerde çocuğun yararı
gözetilmelidir.

✿ Devletler, her çocuğun temel yaşam hakkını korumalı ve
geliştirmelidir.

✿ Çocuklar doğumundan sonra nüfusa kaydedilme, bir isme
sahip olma, bir vatandaşlık kazanma ve anne-babasını
bilme, onlar tarafından bakılma hakkına sahiptir.

✿ Çocuklar anne ve babasının yanında yaşamalıdır. Ailesi
çocuğa kötü muamele yaparsa çocuk devlet tarafından
koruma altına alınır.

✿ Çocuklar düşüncelerini özgürce söyleme hakkına sahiptir.
✿ Bedensel ve zihinsel engelli olan çocuklar eksiksiz bir şekilde yaşama devam etmelidir.

✿ Çocukların eğitim görme hakkı vardır.
✿ Tüm çocuklar sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına
sahiptir.

✿ Tüm çocukların dinlenme, eğlenme ve oyun oynama hakkı
vardır.

✿ Devlet, çocuğu her türlü cinsel istismara karşı korumalıdır.
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D. Aşağıdaki tabloda çocukların sergilediği eylemler, eylemin sonucu ve alınması
gereken sorumluluklardan bazıları verilmiştir. Tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.
Eylem

Eylemin Sonucu

Alınması Gereken
Sorumluluklar
........................................................

Köpeğimin
tuvaletini
yapması için
dışarı çıkarmayı
unuttum.

Köpeğim tuvaletini eve
yaptı.

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

Arkadaşıma
ödevini
yapmasında
yardım etmeye
söz verdim. Fakat
verdiğim sözü
tutamadım.

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

Tutamayacağı sözler
vermemek

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

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

Ailem artık bana

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

güvenmiyor.

Ailesinin güvenini
kazanmak için her zaman
doğruyu söylemek

...............................
.....................................................
Yıl sonu
gösterisinde
okuyacağım şiiri
ezberleyemedim.

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

Üstlendiği sorumluluğu
yerine getirmek

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

Bilgisayarla
ailemle birlikte
belirlediğim
süreden çok
fazla vakit
geçiriyorum.

Ders çalışmak ve

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

ödevlerini yapmak için

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

gerekli vaktim olmadığı

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

için yazılılardan düşük

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

not aldım.
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........................................................

D. Aşağıda yazılı eğitsel kulüplerin numaralarını, alanlarına ve yeteneklerine göre
kutucukların içine yazınız.

1

Futbol yeteneğimi
geliştirmek istiyorum.
Emir

Gül

Hayvanları Koruma Kulübü

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

Hayvanları çok
seviyorum. Annemle her
gün sokak hayvanlarına
mama dağıtırız.

Resim Kulübü

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

3
Astronomi Kulübü

Osman

Yardıma muhtaç
insanlara yardım etmek
beni çok mutlu eder.

4

...............
Fen Bilimleri Kulübü

Teleskopla gökyüzünü
incelemeyi çok severim.
Sude

5

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

Müzik Kulübü

Çizim yeteneğimi daha
çok geliştirmek istiyorum.
Ayça

6
Sosyal Yardımlaşma Kulübü

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

7

Bilimsel konulara merak
duyuyorum.
Yasin

Futbol Kulübü

...............
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KO N U D E Ğ E R L E N D İ R M E T E S T İ - 3
1. Kitap okumayı, okuduklarımla ilgili ya-

3. Eğtisel kulüp çalışmaları ile ilgili;

zılar yazmayı, kitabın kahramanlarıyla
hayalimde konuşmayı, canlandırmalar yapmayı çok severim.

I. Becerilerimizi geliştiririz.
II. Sorumluluk alırız.
III. İş birliği içinde çalışırız.

Yukarıdaki açıklamayı yapan bir öğrencinin;

IV. Vatandaşlık görevimizi yerine getiririz.

I. Spor Kulübü

ifadelerinden hangileri doğrudur?

II. Yaratıcı Yazma Kulübü
III. Çevreyi Koruma Kulübü

A) II ve III

B) I ve IV

IV. Okuma Kulübü

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

eğitsel kulüplerinden hangilerine üye
olmak istemesi beklenebilir?
A) I ve II

B) II ve IV

C) II, III ve IV

D) I, II ve IV

4. Bilgisayar programlarının nasıl çalıştığını merak eden ve bu konuda araştırmalar yaparak kendi gelişimine
katkı sağlayan Sema'nın verilen kulüplerden hangisini seçmesi beklenir?
A) Satranç Kulübü
B) Kodlama Kulübü
C) Gezi ve İnceleme Kulübü
D) Aşçılık Kulübü

2. Eğitsel kulüp seçerken ilk olarak
aşağıdakilerden hangisine dikkat
edilmelidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüplerin amaçlarından birisi olamaz?

A) Anne ve babamızın isteğine

A) Sorumluluk bilinci geliştirmek

B) İlgi, istek ve yeteneklerimize

B) Sosyalleşmeyi sağlamak

C) En sevdiğimiz arkadaşımızın seçimine

C) Boş vakitleri değerlendirmek
D) Planlı çalışma alışkanılğı kazandırmak

D) Kulüp öğretmenine
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6. Bora'nın katıldığı eğitsel kulüpte çevre

8.

bilinci oluşturma amaçlı etkinlikler düzenlenmektedir.
Buna göre Bora, aşağıda verilen eğitsel kulüplerden hangisini seçmiş olamaz?

SWOT Analizi: Bir konuda karar
alırken kişinin güçlü, zayıf yönlerini
belirleyerek iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (avantaj) ve tehtidleri (dezavantaj) saptamak için kullanılan bir yöntemdir.

Osman, eğitsel kulüp seçiminde kararsız kalmış ve Swot Analizi uygulayarak aşağıdaki tabloyu arkadaşlarına göstererek kendisine iki tane kulüp
önermelerini istemiştir.

A) Çevreyi Koruma Kulübü
B) Yeşili Sev Kulübü
C) Ekoloji Kulübü
D) Teknoloji Kulübü

Güçlü Yönlerim
– Ses tonu
– Jest ve
mimikleri iyi
kullanmak
– Doğru iletişim
kurmak

Fırsatlar

7.

– Okulumda
katılabileceğim
eğitsel kulüpler
– Okul yönetimine
önerebileceğim
kulüpler
– Törenlerde görevli olabileceğim kulüpler

Okullarda ders etkinliklerinin yanında
öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri
doğrultusunda sosyal faaliyetler de
yapılır.
D

Y

Sosyal etkinliklere
katılırken
ailemizin
isteklerini tercih
etmeliyiz.
D
1. çıkış

Eğitsel
kulüpler sosyal
becerilerimizin
gelişmesine
katkı sağlar.

Y

D

Y

2. çıkış

3. çıkış

4. çıkış

B) 2. çıkış

C) 3. çıkış

D) 4. çıkış

– Çok hayal
kurmak
– Fazla duygusal
ve alıngan
olmak
– Yavaş hareket
etmek
Tehditler
– Önereceğim
kulübün diğer
öğrenciler
tarafından
tercih
edilmemesi
– Kendime
uygun kulüp
bulamamam

Osman, kararını verirken hangi arkadaşının önerilerini dikkate alabilir?
A) Deniz : Tiyatro Kulübü
			 Şiir Kulübü
B) Uygar : Yaratıcı Yazarlık Kulübü
			 Spor Kulübü

Yukarıda verilen kutucuklardaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek oklar yönünde ilerlenirse
kaç numaralı çıkışa ulaşılır?
A) 1. çıkış

Zayıf Yönlerim

C) Sedat : Bilim Kulübü
			 Drama Kulübü
D) Aylin : Sosyal Yardımlaşma Kulübü
			 Edebiyat Kulübü
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K I TA L A R V E Ü L K E L E R
Amerika

Güney
Amerika

Kıta: Yeryüzünü oluşturan
Antartika Afrika Avrupa

Asya

Okyanusya

büyük kara parçalarına
denir. Dünya üzerinde yedi
kıta bulunur. Bunlar; Asya,
Avrupa, Afrika, Amerika,
Güney Amerika, Okyanusya ve Antartika'dır.
Kıtalar üzerinde çok sayıda ülke bulunmaktadır.
Her

ülkenin

birbirinden

farklı dili ve kültürü vardır.
Dünya ülkelerinden biri de
bizim ülkemiz Türkiye'dir.
Ülke: Bir devletin egemenliği altında bulunan, sınırları belli toprak parçasına
denir.
Aşağıda farklı ülkelere ait tarihi eser ve doğal varlıklara örnekler verilmiştir.

Fransa

Türkiye

İtalya

Eyfel Kulesi

Artemis Tapınağı

Pisa Kulesi

ABD

Mısır

Yunanistan

Çin

Hindistan

Özgürlük Anıtı

Rusya

Kremlin Sarayı

Keops Piramidi

Çin Seddi

180

Akropolis

Tac Mahal

Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'dır. Ülke ile iki sınır
kapımız vardır. Bunlar,
Kapıkule ve Hamzabeyli
sınır kapılarıdır. Bulgaristan'dan elektrik enerjisi,
deri ve bazı plastik ürünler
satın alınmaktadır. Ülkemiz ise pamuk ipliği, cam,
şeker, seramik ve tekstil
ürünleri ihraç eder.

Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. İpsala
ve Pazarkule sınır
kapıları iki ülke arasında kullanılmaktadır. Ülkeden kâğıt,
bakır, alüminyum
satın alınır. Türkiye ise
fındık, tekstil ürünleri,
otomobil lastiği ihraç
eder.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'tir. Ülke ile
aramızdaki en işlek
sınır kapısı Sarp Sınır Kapısı'dır. Ülkeden kimyasal gübre
ve çelik satın alınır.
Türkiye ise plastik
boru, temizlik malzemeleri ve tıbbi
ilaçlar ihraç eder.

Suriye en fazla sınır
kapımızın bulunduğu
komşumuzdur. Başkenti Şam'dır. Karkamış, Cilvegözü, Öncüpınar sınır kapılarından birkaçıdır. Ülkedeki iç karışıklık sebebebiyle ekonomik ilişkilerimiz durma noktasındadır.
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İran'ın başkenti Tahran'dır. Üç sınır kapımız vardır. Bunlar
Gürbulak, Kapıköy ve
Esendere sınır kapılarıdır. Ülkeden petrol,
çeşitli petrol ürünleri
ithal ederiz. Türkiye ise
canlı hayvan, beyaz
eşya, temizlik ürünleri
ihraç eder.

Irak'ın başkenti Bağdat'tır. Ticari ilişkiler
Habur Sınır Kapısı'ndan
gerçekleşmektedir.
Ülkeden petrol ve
işlenmiş altın satın
alınır. Ayçiçeği, pamuk
yağı, buğday unu,
kanatlı hayvan ise
Irak'a ihraç ettiğimiz
ürünlerdendir.

KAZANIM PEKİŞTİRME
A. Aşağıdaki tablolara komşu ülkelerden aldığımız ve sattığımız ticari ürünlerle ve
bu ülkelerle olan sınır kapılarımızın isimlerini yazınız.

Yunanistan

Bulgaristan

Sınır Kapısı ......................................

Sınır Kapısı ......................................

Aldığımız
Ürünler

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

Sattığımız
Ürünler

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

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

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

Aldığımız
Ürünler

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

Sattığımız
Ürünler

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

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

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

Gürcistan

Suriye

Sınır Kapısı ......................................

Sınır Kapısı ......................................

Aldığımız
Ürünler

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

Sattığımız
Ürünler

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

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

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

Aldığımız
Ürünler

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

Sattığımız
Ürünler

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

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

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

İran

Irak

Sınır Kapısı ......................................

Sınır Kapısı ......................................

Aldığımız
Ürünler

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

Sattığımız
Ürünler

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

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

......................................
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Aldığımız
Ürünler

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

Sattığımız
Ürünler

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

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

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

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların bulunduğu kutucuğu yeşile boyayınız.
Doğru ifadelerin harflerini soldan sağa doğru sırasıyla yazarak şifreyi oluşturunuz.

Yunanistan

Türkiye'nin

ile kara yolu

kuzeybatısında

bağlantımız

Bulgaristan,

Kapıkule Sınır

batısında

Kapısı ile

Yunanistan

sağlanmaktadır.

bulunur.

Ülkemizin komşu
ülkelerle ticari
ilişkileri vardır.

C

B

A

TİKA, ülkemizin
tarihi ve kültürel

Yunanistan'dan

bağları olan

aldığımız

Türkiye üç tarafı

ülkelerle işbirliğini

ürünler; deri,

denizlerle çevrili

güçlendirmek

kâğıt, makine

bir ülkedir.

için çalışmalar

parçalarıdır.

yapmaktadır.

Ş

E

A

Bulgaristan'a

Gürcistan

sattığımız

Türkiye'nin

ürünler yağlı

kuzeydoğusunda

tohum, kereste,

Gürcistan

parke ve

bulunur.

ile kara yolu
bağlantımız Sarp
Sınır Kapısı ile
sağlanmaktadır.

mukavvadır.

K

ŞİFRE: ......

R

......

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

I

......

......

C. Aşağıdaki açıklamaları ilgili ülke ile eşleştiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

Başkenti Aşkabat'tır. Millî
sembolleri, Türkmen atı, halı
motifleridir.
........

Türkmenistan

........

Özbekistan

........

Azerbaycan

........

Kırgızistan

........

Yunanistan

........

Bulgaristan

Zeytinyağı üretiminde
dünyadaki en önemli
ülkelerden birisidir. Başkenti
Atina'dır.

Başkenti Bakü'dür. Petrol
ve doğal gaz bakımından
zengindir. Halkın çoğunluğu
Türk'tür.

Başkenti Sofya'dır. Uzun yıllar
Osmanlı Devleti egemenliği
altında olduğu için ülkenin
hemen hemen her şehrinde
Türklerden kalma eserler
vardır.

Başkenti Taşkent olan, 1991
yılında Sovyetler Birliği'nin
dağılmasıyla bağımsızlığını
elde eden ülkedir.

Başkenti Bişkek, para birimi
Som, resmi dili Kırgızca'dır.
Halkın çoğu göçebe hayatı
yaşar ve hayvancılıkla uğraşır.

Dünya'nın en kalabalık
ülkesidir.
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D. Kelime balonunda yer alan kelimeleri kullanarak boşlukları doldurunuz.
1. Gürcistan'ın başkenti ........................................... dir.

2. Yunanistan'a ...............................

TİKA

Sınır Kapısı'yla karayo		 lu geçişi sağlanmakta-

Tiflis

dır.

Azerbaycan

3. Türkiye, petrol ve
petrol ürünlerini ......
................................’dan

Kazakistan

İran

Kapıkule

satın alır.
Özbekistan

4. Türkiye, ............................

Sarp Sınır Kapısı

............... ülkesine mobilya ve inşaat malzemeleri satar.

Yunanistan

İpsala

5. Gürcistan ile karayolu bağlantımız ........................................... ile sağlanmaktadır.

6. Türkiye, ........................................... ülkesinin
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir.

7. Bulgaristan sınırımızda yer alan Edirne'deki ........................................... Sınır Kapısı
ticarette önemli geçiş noktalarındandır.

8. ........................................... ile eğitim ve kültür alanında iş birliği yapılmaktadır.

9. ........................................... ülkemizin tarihi ve kültürel bağları olan ülkelerle işbirliğini
güçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır.
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KO N U D E Ğ E R L E N D İ R M E T E S T İ - 2
1.

Kapıkule
Sınır Kapısı

Yunanistan

Sarp
Sınır Kapısı

Irak

İpsala
Sınır Kapısı

Bulgaristan

3. Türkiye'nin güneyinde, Asya kıtasında yer alır. Başkenti Bağdat'tır. Türklerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerdendir. Habur Sınır Kapısı ile kara yolu
bağlantısı sağlanmaktadır. Aldığımız
ürünler petrol ve altın; sattığımız ürünler demir-çelik, tavuk eti, yumurta ve
buğday unudur.
Yukarıdaki paragrafta bilgi verilen ülkenin bayrağı hangisidir?

Habur
Sınır Kapısı

Gürcistan

Yukarıda verilen sınır kapılarıyla ülkeler eşleştirildiğinde nasıl bir görünüm
olur?
A)

B)

C)

D)

4.

A)

B)

C)

D)

Başkenti: Tahran
Sattığımız ürünler: Altın ve çelik

2.
1

3

Gürcistan
Azerbaycan

2

4

Aldığımız ürünler: Petrol ve petrol

Özbekistan

ürünleri, doğal gaz.

Kırgızistan

Hakkında bilgi verilen sınır komşumuz
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki ülkelerden hangisi Türk
Cumhuriyetlerinden biri değildir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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A) Gürcistan

B) Irak

C) İran

D) Bulgaristan

FA R K L I K Ü LT Ü R L E R
Her ülkenin farklı kültürlere ve yaşayış biçimlerine sahip olduğu söylenebilir.
Bir ülkenin kültürünü;

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

ana dili,
gelenekleri,
yaşam biçimleri,
dini inanışları,
bayramları,
beslenme alışkanlıkları,
giyim tarzları

oluşturur.
Tüm insanlar günlük yaşamlarında; beslenme, barınma,
giyinme gibi temel ihtiyaçları
karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için yaptıkları faaliyetler, ülkeden ülkeye farklılık ya da benzerlik
gösterir.

MACARİSTAN
Mutfaklarıyla gurur
duyan Macarların dünyaca ünlü yemeği "gulaş"tır. Dana eti ve soğanla yapılan bir çeşit
çorbadır. Macaristan'da
selamlaşma genellikle
el sıkışma şeklinde olur.
Macaristan'a ziyaret
edenlerin ülkelerine dönerken aldıkları hediyelik
eşyaların başında porselen eşyalar gelir.

TÜRKİYE
Türkler millî değerlere oldukça önem
verir ve bu değerleri
yaşatmaya dikkat
ederler. Bu değerlerden birisi de bayramlarıdır. Türkiye'de
bayram demek sevgi,
barış, hoşgörü ve birliktelik demektir. Türk
lokumu ve kahvesi
ünlüdür. Bindallı gibi
geleneksel kıyafetleri
vardır. Zeybek önemli
bir halk oyunudur.
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JAPONYA
Japonların severek
yediği ve akla ilk
gelen yemekleri "suşi"dir. Yemek yerken
çatal, bıçak ve kaşık
yerine çubukları kullanırlar. Konukseverlikleriyle ünlüdürler.
Eve gelen misairler,
eğilerek yapılan
dünyaca ünlü japon
selamı "ojigi" ile karşılanır.

B. Aşağıda verilen ülkeler ile ilgili bilgileri doldurunuz.

Japonya
Başkent

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

Ana dil

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

Ünlü yemek .................................
Geleneksel
.................................
kıyafet

İtalya
Başkent

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

Ana dil

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

Ünlü yemek .................................
Geleneksel
.................................
kıyafet
Hindistan
Başkent

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

Ana dil

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

Ünlü yemek .................................
Geleneksel
.................................
kıyafet

Meksika
Başkent

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

Ana dil

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

Ünlü yemek .................................
Geleneksel
.................................
kıyafet
Macaristan
Başkent

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

Ana dil

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

Ünlü yemek .................................
Geleneksel
.................................
kıyafet

Bulgaristan
Başkent

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

Ana dil

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

Ünlü yemek .................................
Geleneksel
.................................
kıyafet
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