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BİREY V E TOPLUM
Aşağıda örnek br kmlk kartı verlmştr. Kmlk kartında boş bırakılan kısımları kend blglernzle doldurun.

123456

EK

01/01/2023

Tİ
R

01

R

N

WORKWIN >>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>> SMART****
>>>>>>1234567890<<<<<<<

2

Ö
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Yen kmlklerde yer
alan yonga (çp) kısmında yer alan blgler sarı renge boyayın.
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Parmak z

Doğum
yer

Dn

Baba adı

Doğum
tarh
Kan
Grubu
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1

Emre Bey beyn evnden havalmanında uçağa bnene kadar
başından geçen olaylar verlmştr. Boşlukları uygun fadelerle doldurunuz.

Emre Bey sabah kalktığında eşyalarını topladı. Havalmanına gtmeden önce yolda okuyableceğ brkaç ktap
almak çn kütüphaneye doğru yola çıktı.

Tİ
R

Ev

Pols
noktası

EK

Yolda kontrol yapan trafk polsler onu durdurdu.
Emre Beyden …………………………..’n göstermesn
stedler.

Kütüphane

R

N

Kontroller bttkten sonra kütüphaneye geld. Kütüphane görevls
ktapları teslm edeblmek çn Emre Bey’den
……………………………….. ve ………………………….’nı göstermesn
sted. Ktapları aldıktan sonra havalmanına doğru yola çıktı.

Havalmanına grer grmez bletn onaylattı, valzlern teslm ett. Yurt
dışına çıkış şlemler çn sıraya grd. Sıra ona geldğnde görevl bletn ve
…………………………… göstermesn sted. İşlemler tamamlandıktan
sonra uçağın kalkış saatn beklemek çn bekleme salonuna geçt.

Ö

Havalmanı

Sürücü Belges
Kmlk Belges

Kütüphane Üye Kartı
Pasaport
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T

1983 Yılında doğdum.

2003 yılında ünverstey
kazandım.

R

1985 yılında kardeşm
doğdu.

M

2018 yılında ev aldım.

R

N

U

2012 yılında evlendm.

L

2011 yılında lk arabamı
aldım.

İ

1984 yılında yürümeye
başladım.

Ö
12

Tİ
R

B

1

Apartman yönetcs Şaml Bey 4. Sınıf öğrencs olan Fatma’dan
katları dolaşıp her darenn kapsına bıraktığı fadey okumasını,
bu fadeler kronolojk olarak sıralamasını ve fadeye at harf
yaptığı sıraya göre çatıda hazırladığı alana yerleştrp apartmanın smn oluşturmasını. Buna göre Fatma’nın oturduğu apartmanın sm nedr?

V

1994 yılında 4. sınıfı
btrdm.

P

2009 yılında kend şm
kurdum.

E

1998 yılında lseye
başladım.

E

1990 yılında lkokula
başladım.

O

2008 yılında askere
gttm.

Y

1993 yılında satranç
kursuna başladım.

EK

Bil-Bul
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1

Aşağıdak olayları kronolojk sıraya koyarak altındak kutucuklara yazınız.

Annem ve babamın evlenmesi

Dördüncü yaş günümü kutlamam

Ana sınıfına gitmem

İlkokula başlamam

Kardeşimin bugün dünyaya gelmesi

4. sınıfa gitmem

Tİ
R

İlk dişimin çıkması

Okumayı öğrenmem

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

EK

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

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

N

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

R

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

Ö

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

.....................................................
.....................................................
07

08

.....................................................
.....................................................
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1. Günlük yaşamımızda kim olduğumuzu kanıtlamamız gereken
durumlar olabilir.

3.

I.

II.

Trafk Kontrolü

Yurt Dışına Çıkış

A) Trafik kontrolünde
B) Kütüphaneye kayıt yaptırırken
C) Markette alışveriş yaparken
D) Yurtdışına seyahat ederken

Tİ
R

Aşağıdakilerden hangisi bu durumlara örnek olarak verilemez?

III.

Nkah

EK

Yukarıda resimleri verilen durumlarda kullanılan resmi belgeler hangi
eşlemede doğru verilmiştir?

A)

I

II

III

Nüfus
Cüzdanı

Pasaport

Aile
Cüzdanı

Sürücü
Belgesi

Aile
Cüzdanı

Aile

Pasaport

N

B) Pasaport

Ö

R

2. Ahmet Öğretmen: Kişiye doğumundan itibaren verilen ve her
vatandaşın sahip olduğu belgedir.
(Öğretmen Resmi Eklenecek)
Ahmet Öğretmen’in bahsettiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus Cüzdanı
B) Pasaport

C) Sürücü Belgesi
D) Öğrenci Belgesi

C)
D)

Sürücü
Belgesi
Sürücü
Belgesi

Cüzdanı
Pasaport

Aile
Cüzdanı

4. Aşağıdakilerden hangisi bizim kim
olduğumuzu ispatlayan bir belgedir?
A) Marketten aldığımız alışveriş fişi
B) Sürücü belgesi
C) Takdir belgesi
D) Doktor reçetesi
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7.

5.

Yaşadığımız tüm
olaylar belrl br
sırayla gerçekleşr.

Olayların oluş
zamanlarına göre
sıralanmasına ne
denr

D
Olayları kronolojk
olarak sıralamak
bze anlatımda
fayda sağlar.

Hatice öğretmenin sorduğu sorunun
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaman Şeridi.

D

●

B) Kronolojik sıralama.
C) Zaman Tüneli.

N

R

Kronolojk sıralama yaparken en
çok ……. dkkat
ederm.

★

▲

Ö

İsmail Hakkı’nın söylediği ifadenin
doğru olabilmesi için boş bırakılan
yere ne yazılmalıdır?

Y

■

B) ★

C) ▲

D) ■

8. Melih hayatıyla ilgili bazı olayları bizimle paylaşıyor.
I

II
4. Sınıfa
başladım.

İsmal Hakkı

III

Okumayı
öğrendğm
çn babam
ktap hedye ett.

Yürümey
öğrendm.

Anaokuluna
başladım.

IV

B) Olayların tarihine.

Melih’in verdiği bilgilerin kronolojik
olarak sıralaması hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

C) Ailemin isteklerine.

A) II - IV - III - I

B) IV - II - III - I

D) Arkadaşlarımın eğlenmesine.

C) I - II - III - IV

D) II - IV - I - III

A) Olayların önemine.
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D

Yukarıdaki ifadeleri okuyup doğru
ise (D) yolunu, yanlış ise (Y) yolunu
takip eden öğrenci hangi çıkışa ulaşır?
A) ●

6.

Y

EK

D) Klorofobik sıralama.

Olayları oluş sırasına göre sıralamaya
kronoloj denr.

Tİ
R

Hatce Öğretmen

Y

Göz rengimiz

1

Hızlı
koşabilmemiz

2

Sevinçlerimiz
6

R

N

5

Parmak izimiz

Üzüntülerimiz

Resim
yapabilmemiz
3

Korkularımız
10

Ten rengimiz
7

Rol
yapabilmemiz
11

Şiir
okuyabilmemiz
4

Boyumuz
8

Kilomuz
12

Ö

9

Tİ
R

1

İfadeler fzksel özellk, duygusal özellk ve yetenek olarak sınıflandırıp her fadenn başındak sayıyı lgl buluta yaz.

EK

Bil-Bul
Uy g u l a
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????

1. Olayların nsanların ç dünyasında uyandırdığı etk.

Tİ
R

Sorumluluk

2. Yapılan şn ya da alınan
görevn sonuçlarının üstlenlmes.
3. Kendne özgü ntelkler olan
kş.

Ale

EK

4. Akılda tasarlanan ya da
canlandırılan fkrler.

Düşünce

5. UNESCO’nun 2007 yılına
smn verdğ kş

N

6. Anne baba ve çocuklardan
oluşan en küçük toplumsal
yapı.

Brey

Hoşgörü

R

7. İnsanların olaylara ya da
çevresne karşı anlayışlı
olması.

Ö

8. Kendmz karşımızdak kşnn yerne koyma.

20

Mevlana
Empat

Duygu

Bil-Bul
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1

Görseller verlen durumları nceleyerek boşlukları kend cümlelernzle doldurunuz.
Yernde ben olsaydım ............................................................................ hsseder;
.....................................................................................................................

düşünürdüm.

....................................................................................... yapamazdım, bunu çözmek çn

Tİ
R

....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................ yapardım.

Yernde ben olsaydım ............................................................................ hsseder;
.....................................................................................................................

düşünürdüm.

....................................................................................... yapamazdım, bunu çözmek çn

EK

....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................ yapardım.
Yernde ben olsaydım ............................................................................ hsseder;
.....................................................................................................................

düşünürdüm.

N

....................................................................................... yapamazdım, bunu çözmek çn
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

R

1

............................................................................................................ yapardım.

Ö

Bil-Bul
Uy g u l a

Kendnz Haşm’n yerne koyarak sorduğu soruyu cevaplayınız
ve yaşadığı problemlere çözüm üretnz.

Merhaba ben
Haşm. Ülkemden
başka br ülkede
msafr olarak yaşamaktayım. Szce günlük
hayatta ne gb problemlerle karşılaşıyor
olablrm?

Bence Haşm,

21
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3. Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Mevlana gibi düşünürler yaşadıkları
dönemde farklı kültür, din ve inançtan insanların sevgi ve saygısını
kazanmışlardır.

Yukarıdaki durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Metinde söz edilen kişiler aşağıdaki
özelliklerden hangisini taşımazlar?

A) Fiziksel farklılıklarımızla
B) İlgi ve isteklerimizin farklı olmasıyla
C) Anne ve babamızın istekleriyle

A) Saygılıdırlar.

B) Empati kurabilirler.
C) Kıskançtırlar.

D) Hoşgörülüdürler.

N

EK

D) Okul kurallarıyla

Tİ
R

1. Arkadaşlarımızla bir araya gelerek
oyun oynamak istediğimizde kimileri saklambaç, kimileri voleybol ya
da başka oyunlar oynamak isteyebilir.

Ö

R

2. Selin’in çok sevdiği papağanı açık
olan pencereden kaçmıştır. Tüm
aramalarına rağmen papağanını
bulamamıştır. Selin papağanına bir
şeyler olmasından kaygılanmaktadır.

4. Fatma: Çocukken ilgi duyduğumuz
şeylere büyüdükçe ilgi duymayabiliriz. Kendimize daha farklı ilgi
alanları seçeriz.
Fatma’nın sözlerine göre,
I. İlgi alanlarımız zamanla değişebilir.
II. Çocukken ilgi duyduğumuz şeyleri
büyüdükçe bırakabiliriz.

Buna göre Selin aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamamıştır?

III. Farklı ilgi alanları seçmek yanlış bir
davranıştır.

A) Üzüntü

B) Umutsuzluk

C) Sevinç

D) Endişe

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlaması beklenmez?
A) Kararı herkesin sahiplenmesi.
B) Grubun mutlu olması.
C) Grupta çatışmaların yaşanması.
D) Yeni düşünce ve fikirlerin ortaya
çıkması.

7. Duygularımız, düşüncelerimiz ve
davranışlarımız
arasında
güçlü bir ilişki vardır. Duygularımız,
düşüncelerimizi;
düşüncelerimiz
ise davranışlarımızı etkiler. Örneğin
kendisini tek başına iken mutsuz
hisseden bir çocuk arkadaşlarıyla
daha yakın ilişki kurmasının daima
doğru olacağını düşünür.

Tİ
R

5. Grup çalışmalarında herkesin düşüncesini özgürce söylemesi ve
ortak karar alınması gerekir.

Yukarıdaki bilgiler, aşağıda verilen
sorulardan hangisine cevap olarak
söylenmiş olabilir?
A) Duygu, düşünce ve davranış arasında nasıl bir ilişki vardır?

EK

B) Düşünce farklılıkları hoşgörü ile mi
karşılanmalıdır?
C) Duygular, düşüncelerden daha mı
önemlidir?

N

D) İnsanlar neden davranışlarını değiştirmek istemezler?

R

6. “İnsanların duygu ve düşüncelerine saygılı olmalıyız.” diyen Burak’ın,
aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenemez?

Ö

A) Anne ve babası konuşurken onları
dinlemesi
B) Yazılıdan en yüksek notu alan arkadaşının duygularını paylaşması
C) Sınıfta yalnız kalan arkadaşının
yanına giderek onunla konuşması

24

D) Kendisi
gibi
düşünmeyen
arkadaşlarının düşüncelerini değiştirmeye çalışması

8. Lale, küçük kardeşinin evde gürültü yaparak oyun oynamasından
rahatsız olmasına rağmen çoğu zaman kardeşinin gürültü yapmasına
ses çıkarmıyor, bazen de onu üzmeden güzelce uyarıyor.
Bu durum, Lale’nin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğuna
örnek olur?
A) Çalışkan

B) Tutumlu

C) Düzenli

D) Hoşgörülü

Ünite Değerlendirme Sınavı

a. ________________________________
b. ________________________________
c. ________________________________

2. Fiziksel özelliklerinizi yazınız.
a. Boyum :_____________________
b. Kilom

:_____________________

c. Göz Rengim :_________________
d. Saç Rengim :_________________

3. Duygusal özelliklerinizi yazınız.

N

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

R

•
•
•
•

a. Öfke
: ______________________
_________________________________
b.Sevinç : ______________________
_________________________________
c. Korku
: ______________________
_________________________________

6. Cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun ifadeleri yazınız.
yetenekler

hoşgörünün

davranışlarımızı

htyaç

kronoloj

on br

EK

e. Ten Rengim :_________________

5. Aşağıda verilen duygular karşısında hangi davranışları sergilersiniz?

Tİ
R

1. Nüfus cüzdanımızda yer alan bilgilerden üç tanesini yazınız.

Ö

4. Görme engelli bir arkadaşınıza nasıl yardımcı olabiliriz?
• _______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

a. 
“Kim olursan ol yine gel” sözü
________________ önemini vurgulamaktadır.
b. 
Olaylar karşısında yaşadığımız
duygular __________________ etkiler.
c. 
Her bireyin ilgi, ____________ ve
_______________ birbirinden farklıdır.
d. 
T.C
kimlik
numaramız
________________ haneden oluşur.
e. __________________ olayların oluş
tarihlerine göre sıralanmasıdır.
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Ünite Değerlendirme Sınavı
7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısındaki doğru kutucuğunu yanlış
ifadelerin karşısındaki yanlış kutucuğunu işaretleyip şifreyi bulunuz.

BİLGİLER

D/Y

Engell breyler çn okullarda önlemler alınmalıdır

Tİ
R

Duygu ve düşüncelermz arasında bağlantı yoktur.

İnsanlarla lşklermzde empat kurmak önemldr.

Kronolojk sıralama olaylar arasında neden sonuç lşks kurmamızı
sağlar.

Resm kmlk belgelerndek bütün blgler genelde aynıdır.

EK

ŞİFRE

N

8. Aşağıdaki kavramları açıklamalarıyla eşleştiriniz.

ti

Türkye Cumhuryet vatandaşı olan herkese doğumuyla
brlkte verlen ve bze at blglern bulunduğu belgeye denr.

R

Empa

İlgi

Kimlik

Kendn dğer nsanların yerne koyarak onları duygu ve
düşüncelern anlamaya çalışmak demektr.

Saygı

İnsanların yaparken keyf aldıkları ve steyerek yaptıkları
şeylere denr.

Ö
26

Br kşye ya da her hang br şeye karşı dkkatl ve özenl
davranmaya denr.

1. Hamza, ablasının hayatındaki önemli olayları sormuş ve aşağıdaki kronolojiyi
oluşturmuştur. (Bir erkek ve bir kız öğrenci resmi eklenecek. Kız biraz büyük olacak. Aşağıdaki tablo film şeridi şeklinde olacak.)
2007

2011

2013

2015

Doğdum

Konuşmaya
başladım

İlkokula başladım

Kardeşim
doğdu

Ortaokula
başladım

Tİ
R

2005

A) Ablası Hamza’dan 8 yaş büyüktür.

B) Ablası ortaokula başladığında Hamza 3 yaşındadır.
C) Hakanın ablası 2007 yılında doğmuştur.

EK

D) Ablası 6 yaşında iken ilkokula başlamıştır.

2. Arif ve Bahadır ikiz kardeştirler.

Ö

R

N

Merhaba
arkadaşlar. Bz tek
yumurta kzyz yan
fzksel özellklermz tamamen aynı. Fakat tüm nsanlarda olduğu gb parmak z, dl z
ve gözümüzde bulunan rs tabakası
bzde de farklı. Bunların yanı sıra
farklı olan br özellğmz
daha var.
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Hamza’nın oluşturduğu kronolojiye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Arif ve Bahadırın bahsettikleri bilgilere göre ikisi için de farklı olan diğer husus
nedir?
A) Saç rengi

B) T.C. kimlik numarası

C) Göz rengi

D) Anne adı
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3.
Doğayı çok
sevyorum. Yemyeşl çmlere uzanıp kuş
seslern dnlemek çok
keyfl.

Ömer Resm dersnde
boyalarım bttğ
çn yen boyalar
aldım.

Fatma

A)

EK

Çocukların kendileriyle ilgili belirttikleri ifadelerin ilgi, ihtiyaç ve yetenek olarak
doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?
Fatma

İlgi

Ömer

Fatma

İlgi

Ömer

İhtiyaç

İhtiyaç

Güldehan Yetenek

C)

Fatma

İlgi

Ömer

İhtiyaç

Güldehan Yetenek

N

Güldehan Yetenek
4.

B)

Benm adım İbn- Sna. Doktorların doktoru adıyla tanınırım. Meraklıyımdır.

Araştırmayı ve çalışmayı çok severm. İnsanlara yardım etmey severm. Bu

sebeple çok çalışarak 19 yaşında doktor oldum ve hastaları tedav etmeye

R
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Çanakkale’y
zyaret ettkten
sonra gördüklerm br
kompozsyonla anlattım
ve katıldığım yarışmada
başarı elde ettm.

Tİ
R

Güldehan

başladım. Matematk, fzk ve astronom gb brçok alanda ktap yazdım. Yazdığım “Tıbbın Kanunları” ktabı yaklaşık 600 yıl ders ktabı olarak okutulmuştur.

Ö

İbn-i Sina

Buna göre İbn-i Sina hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çok meraklı ve araştırmacı birisidir.
B) İnsanlara yardım etmeyi sever.
C) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda doktorluk mesleğini seçmiştir.

D) Çok çalışmasına rağmen insanlık tarihine pek bir etkisi olmamıştır.
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