
ADIM

01 BİREY VE TOPLUM
Benim de Kimliği Var

Türkye Cumhuryet vatandaşı olan herkese doğumuyla brlkte ver-

len ve bze at blglern bulunduğu belgeye resm kmlk kartı denr.

Ülkemzde 2017 yılından tbaren yen kmlkler kullanılmaya başlan-

mıştır. Yen kmlk kartlarının tamamı aynı renk ve tasarıma sahptr. 

Kmlk kartı çıkarmak steyen vatandaşlar T.C. İçşler Bakanlığı Nüfus 

ve Vatandaşlık İşler Müdürlüğüne müracaat ederler. Kmlklern 

geçerllk süres 10 yıldır.

Kmlk kartımızın dışında hayatımızın lerleyen süreçle-

rnde alacağımız ehlyet (sürücü belges), ale cüz-

danı ve pasaport da resm kmlk belgelerdr.
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�� Diğer önemli bilgilerimiz ise kartta bulunan özel bir yonga (çip) içerisinde bulunmaktadır.

K i m l i k  
d e y i n ce  
a k l ı n a  
n e l e r  
g e l i y o r ?

Kimlik 
kartımızın 
ön ve arka 
yüzünde 
bize ait  
bilgiler 
yer alır.

Bil-Bul
Uygula1 Kutucuklarda verlen kelmeler uygun olan boşluklara yerleştrnz. 

Kullandığınız kelmelern yanında bulunan harfler sırasıyla yerleşt-
rerek şfrey bulunuz.

1.  Parmak İz

2.  Dn

3.  Doğum Yer

4.  Kan Grubu

5.  Meden Hal

6.  Parmak Damar İz

7.  Verlş Neden

8.  Verlş Tarh

9.  Öncek Soyadı

10.  Kayıtlı Olduğu Yer

Yonga(Çip) İçinde 

Bulunan Bilgiler

Bunları
biliyor

musunuz?
• İlk resm kmlk belgesnn 1882 yılında Osmanlı Devlet tarafın-

dan “Devlet- Alyye- Osmanyye Tezkres” adıyla basıldığını,
• Eskden smnn hüvyet cüzdanı olduğunu, halk arasında kafa 

kağıdı, kafa koçanı, nüfus tezkeres ve nüfus kağıdı denldğn,
• T.C. kmlk numarasının belrl kurallara göre oluşturulduğunu 

ve 2001 yılında kmlklere eklendğn,
• Dl z ve İrs tabakasının da parmak z gb her nsanda farklı 

olduğunu blyor muydun?

kmlk numaramız

ehlyet on br soyadımız on beş

pasaporta Nüfus MüdürlüğündenŞ S

E L İ İ

K

1. Kmlk kartımızı …………………………………. ’den alırız.

2. Kmlk kartımızda adımızdan önce ……………………. yer alır.

3. Parmak zmz gb ……………………… da bze özeldr.

4. Kmlk kartımıza ………………………… yaşından tbaren fotoğraf eklenr.

5. Yurtdışına seyahat edeblmek çn …………………………..’a htyacımız vardır.

6. Araç kullanablmek çn ……………………………. almamız gerekr.

7. Kmlk numaramız …………… rakamdan oluşur.

Şifre
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Başından geçen olayları anlatacak 
olsan ilk olarak neyi anlatırdın?
Hayatımızda başımıza gelen öneml anlar ve olaylar vardır. Bu 
öneml olaylara doğumumuz, yürümeye başlamamız, lk konuşma-
mız, lkokula başlamamız, okuldan mezun olmamız örnek verleblr.

Başımızdan geçen bu olayların ve tarhte gerçekleşmş öneml 

olayların zaman sırasına göre dzlerek fade edlmesne kronolojk 
sıralama denr.

Merhaba  

Arkadaşlar,

Benm adım Tarık. Okulumuzda düzenlenen 
yarışmada dereceye grdm. Ödül törennde 

kendm kısaca tanıtmam gerekyormuş. 
Öğretmenmle brlkte 9 yıllık hayatımı 

anlatan br konuşma hazırlıyoruz. Öğret-
menm başımdan geçen olayları 
zaman sırasına göre anlatmamı 

sted.

Adım Tarık, 18 Mayıs 2012 tarhnde İstanbul’da doğdum.

2013 yılında br yaşındayken yürümeye başlamışım.

2016’da anaokuluna başladım.

2018’de lkokula başladım.

2021’de 4. Sınıfa başladım. Bu senenn sonunda lkokuldan mezun 
olacağım. 

1.

2.

3.

4.

5.

BU BÖLÜM 
ANLAŞILMADI!

Aşağıdak fadeler doğruysa yanındak kutucuğa “D”, yanlış se “Y” 
harf yazınız.

Bil-Bul
Uygula2

Şifre

Aşağıda verlen blglerden kmlğn ön yüzünde yer alanları numa-
rasını ön yüz kutucuğuna arka yüzde yer alanlarınkn arka yüz 
kutucuğuna yazınız. 

Bil-Bul
Uygula4

Ç Nüfus cüzdanı A Dernek Üye Kartı Ğ Dernek Üye Kartı

İ Pasaport Y Ehlyet P Ale cüzdanı

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

�� Diğer önemli bilgilerimiz ise kartta bulunan özel bir yonga (çip) içerisinde bulunmaktadır.

D/Y

Yen kmlklerde yonganın çersnde parmak damar z yer alır.

Kmlk belgemzde dedemzn adı da yer alır.

Sürücü belgesn resm şlerde kullanablrz.

Yen kmlk belgeler kadınlar çn pembe, erkekler çn mav renktedr.

Yaşadığımız yer kmlk belgemzde yer alır.

Kütüphane kmlk kartı resm şlerde kullanılamaz.

Sağlık görevller kmlğmzdek yongayı okutarak kan 
grubumuzu öğreneblrler.

1. Baba Adı    2. T.C. Kmlk Numarası   3. Soyadı

4. Cnsyet    5. Anne Adı     6. Veren Makam

7. Yonga (Çp)

Aşağıdak kmlk belgelernden resm şlerde kullanableceklermzn 
yanında yazan harfler sırasıyla kutucuklara yazıp şfrey bulunuz.

Bil-Bul
Uygula3
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Bil-Bul
Uygula3
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Fath Sultan Mehmed Han’ın hayatındak öneml olaylar aşağıda 
verlmştr. Bu olayları kronolojk olarak sırala ve her maddenn ba-
şındak harf sırasıyla yerleştrp şfrey çöz.

Bil-Bul
Uygula2
T

U

N

L

S

A

İ

B

1446 yılında tahtı tekrar babasına devrett.

1477 yılında Kırım’ı fethederek Karadenz’ tamamen kuşattı.

1452 yılında Rumel Hsarı’nı yaptırdı.

3 Mayıs 1481’de sefere gderken vefat ett. 

1444 yılında henüz 12 yaşındayken tahta çıktı.

1451 yılında babası II. Murat’ın vefatıyla yenden tahta çıktı.

30 Mart 1432’de dünyaya geld

29 Mayıs 1453 tarhnde İstanbul’u fethederek 
Peygambermz (sav) müjdesne nal oldu.

Şifre
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Br soy ağacı hazırlayarak ale breylernz ve ale tarhnz hakkında 
blg sahb olablrsnz. Aşağıdak soy ağacını alenze göre dolduru-
nuz ve alenzn tarhndek üç öneml olayları öğrenp kronolojk 
sıraya koyunuz.

Bil-Bul
Uygula1
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Adım - ?? | TEST - 01
Br soy ağacı hazırlayarak ale breylernz ve ale tarhnz hakkında 
blg sahb olablrsnz. Aşağıdak soy ağacını alenze göre dolduru-
nuz ve alenzn tarhndek üç öneml olayları öğrenp kronolojk 
sıraya koyunuz.

Bil-Bul
Uygula1 1. Arif ve Hakkı kardeştirler. (İki tane er-

kek öğrenci resmi eklenecek)

Arif ve Hakkı’nın nüfus cüzdanların-
daki hangi bilgi kesinlikle farklıdır?

A) T.C. Kimlik Numarası

B)  Doğum Yeri

C) Baba Adı

D) Verildiği Yer

2. Şeyma: Kimliğimizin arka kısmın-
da ……………………. depolayan bir 
yonga (çip) bulunur.

Şeyma’nın ifadesinin doğru olabilme-
si için noktalı kısma aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir?

A) Akrabalarımızı

B) Ailevi bilgilerimizi

C) Ev adresimizi

D) Kimlik bilgilerimizi

3. Fatih yeni kimliğini 27.09.2021 tari-
hinde aldı.

Yeni kimlik kartlarının geçerlilik süresi 
göz önüne alındığında Fatih kimliğini 
hangi tarihe kadar yenilemesi gere-
kir?

A) 27.09.2022

B) 27.09.2026

C) 27.09.2031

D) 27.09.2041

4. Elif’in yaşamındaki önemli olaylar:

I. 2014 yılında doğdum.

II. İlkokul 1. Sınıfa başladım.

III.  Ben 5 yaşındayken kardeşim 
doğdu

IV. 4. Sınıftan mezun oldum.

Elif’in verdiği bilgilerin kronolojik doğ-
ru sıralanması için hangi olayların yer 
değiştirilmesi lazım?

A) I ve II B) I ve III

C) III ve IV D) II ve III

5. Zeynep arkadaşlarına hayatını an-
latacağı bir sunum hazırlamış ve 
sunumda aşağıdaki ifadelere yer 
vermiştir.

Zeynep’in ifadelerinden hangisi kro-
nolojik bilgi değildir?

A) Ailem Konya’da yaşıyor.

B) Annemle baban 2010 yılında ev-
lenmişler.

C) Ben onlar evlendikten iki sene son-
ra Konya’da doğmuşum.

D) Altı yaşıma gelince okula başladım.

15
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ADIM

01
Tek başına veya arkadaşlarınla yapmaktan en çok keyif aldığın şeyler nelerdir?

İlgi, İhtiyaç ve Yeteneklerim
İnsanların yapabldkler ve yapmaktan hoşlandıkları şeyler vardır. Her nsan aynı şey 
yapmaktan hoşlanmıyor ve yapmak stemyor olablr. Çünkü her nsan farklıdır ve ken-
dsne at özellkler vardır. İnsanların farklı özellklere sahp olması oldukça doğaldır ve 
toplumun daha zengn yapıda olmasını sağlar.

İnsanların yaparken keyf aldıkları ve ste-
yerek yaptıkları şeylere lg alanı denr. 
Btk yetştrmek, doğa yürüyüşü yapmak, 
yüzmek, dl öğrenmek lg alanlarına örnek 
verleblr.

İnsanların yaşamlarını sürdüreblmeler ya da br 
ş yapablmeler çn gerekl olan şeylere htyaç 
denr. Beslenmek, barınmak ve gynmek nsanla-
rın temel htyaçlarına örnek verleblr.

İlgi:

İhtiyaç:

İnsanların br şey yapablme ve anlayablme gücüne 
yetenek denr. Bu bazen öğrenmeden ble olablr. 

Çok hızlı koşmak, çok güzel resm yapmak, bskletle 
akrobas yapmak, br spor dalında çok y olmak 

yeteneğe örnek olarak verleblr.

Yetenek:

Uluslararası Astronom Brlğ 1976’da Mars’ta br kratere Mmar 
Snan’ın smn vermştr.
Mmar Snan’ın ustalık eserm dedğ Edrne’dek Selmye Cam 
dünya kültür mrası lstesndedr.

Mmar Snan’ın verdğ blglerden yolca çıkarak aşağıdak soruları 
cevaplayınız?

Bil-Bul
Uygula1
• Mmar Snan’ın lg alanı nedr?

 ____________________________________________________________________________

• Mmar Snan hang alanlarda yetenekldr?

 ____________________________________________________________________________

• Mmar Snan nasıl bu kadar başarılı olmuştur?

 ____________________________________________________________________________

• Mmar Snan hayatta olsaydı başarıları le alakalı ona ne sormak sterdn?

 ____________________________________________________________________________

Merhaba arkadaşlar. Ben Snaneddn Yusuf ama bana genelde 
Koca Snan ya da Mmar Snan derler. Daha çok küçük yaşlarda ken 
yençer ocağına katıldım. Sağlam karakterl, kurallara uyan yapımla 
hemen fark edldm. Mmarlık ve yapı mesleğne lglydm. Gayretl ve 
meraklı yapımla ustamın yanında çok çabuk lerledm. Br süre pad-
şah hzmetnde seferlere katıldım. Gttğm yerlerde sarayların kub-

besnden harabelern kaşelerne kadar nceleyerek yen şeyler 
öğrendm.

Çok çalıştım, gayret ettm ve 49 yaşımda başmmar oldum. Mmarlık 
hayatım boyunca camler, mesctler, medreseler, hastaneler, su 

yolları, kervansaraylar, köprüler, saraylar ve hamamlar olmak üzere 
375 eser yaptım. Gayretlermn sonucunda dünyanın en ünlü 

mmarlarıdan brs oldum.
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İnsanların lglendkler ve yapabldkler şeylerde farklılıklar olableceğn öğrenmştk. Aynı 

şeklde fzksel özellklermzde, duygularımızda ve düşüncelermzde de farklılıkların olması 

gayet doğal br durumdur.

Başkalarının 
duygu ve dü-

şüncelern 
anlamak 

nçn öneml-
dr?

Fiziksel Öze�ikler: 
İnsanların dışarıdan görebldğmz özellklerdr. 
Örneğn saç reng, boy ve klo gb. 

Duygusal Öze�ikler:
İnsanların ç dünyaları le lgl olan huyları ve olaylar 

karşısındak hslerdr. Örneğn utangaçlık, yardımse-
verlk, mütevazılık gb. 

Zihinsel Öze�ikler:
İnsanların düşünce gücü, lg alanları ve yetenekler-
dr. Örneğn yazı yazma ve matematk becers gb.  
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Ayşe ve Ahmet kendlern tanıtıyorlar. Konuşmalarına göre fzksel 
ve duygusal özellklern tabloya yazınız.

Bil-Bul
Uygula1

Fiziksel Özellikler Duygusal Özellikler

Ayşe

Ahmet

Kahvereng saçlı

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

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

Kahvereng saçlı

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

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

Kahvereng gözlü

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

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

Utangaç ve çekngen

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

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

Merhaba benm adım da Ahmet. Syah ve düz saçlarım var, gözlermn 

reng kahvereng. Uzun boyluyum. Basketbol oynamayı ve ok atmayı 

sevyorum. Esk paraları brktrdğm br koleksyonum var. Utangaç ve 

braz çekngen br yapım var. Bazen kendm sözlü olarak fade etmekte 

zorlanıyorum. Oldukça sabırlı ve dğer nsanlara karşı sevg doluyumdur.

Merhaba benm adım Ayşe. Kahvereng saçlı ve mav gözlüyüm. Hay-

vanları çok severm. Sokaktak hayvanlara yardım ederm, özellkle kar 

yağdığında bahçemze kuşlar çn yem bırakırım. Güzel resm yapabl-

rm, paten sürmey sevyorum. Arkadaş canlısı ve neşel brsymdr. 

Bazen alıngan olablyorum.

• Empat, kendsn dğer nsanların yerne koyarak onları duygu ve 
düşüncelern anlamaya çalışmak demektr. Empatnn sözlük 
anlamı duygudaşlıktır.

• Duygu ve düşüncelermz davranışlarımızı etkledğ çn nsanlarla 
lşklermzde empat kurmak çok önemldr.

Aşağıda bazı durumlar verlmştr. Bu durumlar karşısında yaşaya-
cağınız duyguyu, düşüncey ve davranışı boşluklara örnektek gb 
yazınız.

Bil-Bul
Uygula1

Durumlar Duygum Düşüncem Davranışım

Koşu yarışında 
birinci oldum.

Sevinçliyim.

Aradığım kitabı
bulamadım.

Babam eve bir 
akvaryum ve balıklar
getirdi.

Derse geç 
kaldım.

Karnemi aldım ve
tatile çıktım

Uzun süredir yaptığım  
çalışmaların neticesinde 
kazadım.

Süreçte bana destek 
olanlara teşekkür 
eder ve rakiplerimi 
tebrik ederim.

Nasreddn Hoca evn damından düşer. Acı çnde yerde kıvranırken 

komşuları yardıma gelr. “Hocam, koca adamsın nasıl düştün 

damdan, braz dkkat etseydn.” derler. Bu arada hocaya yardım 

etmek çn çekştrerek daha çok canını yaktıklarının farkına ble 

varmazlar. Hoca acılar çnde, "Sz çekln, bana damdan düşen 

brn getrn. Benm halmden ancak o anlar" dye bağırır.

İşte empat böyle br şeydr. Açın halnden, tok anlamaz msal…
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Aşağıda bazı durumlar verlmştr. Bu durumlar karşısında yaşaya-
cağınız duyguyu, düşüncey ve davranışı boşluklara örnektek gb 
yazınız.

Bil-Bul
Uygula1

Durumlar Duygum Düşüncem Davranışım

Koşu yarışında 
birinci oldum.

Sevinçliyim.

Aradığım kitabı
bulamadım.

Babam eve bir 
akvaryum ve balıklar
getirdi.

Derse geç 
kaldım.

Karnemi aldım ve
tatile çıktım

Uzun süredir yaptığım  
çalışmaların neticesinde 
kazadım.

Süreçte bana destek 
olanlara teşekkür 
eder ve rakiplerimi 
tebrik ederim.

Nasreddn Hoca evn damından düşer. Acı çnde yerde kıvranırken 

komşuları yardıma gelr. “Hocam, koca adamsın nasıl düştün 

damdan, braz dkkat etseydn.” derler. Bu arada hocaya yardım 

etmek çn çekştrerek daha çok canını yaktıklarının farkına ble 

varmazlar. Hoca acılar çnde, "Sz çekln, bana damdan düşen 

brn getrn. Benm halmden ancak o anlar" dye bağırır.

İşte empat böyle br şeydr. Açın halnden, tok anlamaz msal…
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Yıldızlarda verlen fadeler doğru cümlelere yerleştrp yıldızları 
gökyüzündek yerlerne yerleştr.

Bil-Bul
Uygula1

saygı
empat

hoşgörü kşlk
duyarlılık

1. Breylern duyguları ve düşüncelerne uygun davranış bçmler onun    

      özellklern gösterr.

2. Br nsanın kendsn karşısındaknn yerne koyarak onun duygu ve düşüncelern 

anlamaya çalışmasına       denr.

3. Dğer nsanların duygularını fark edp sevnçlerne ortak olmaya ve acılarını paylaş-

maya        denr.

4. Toplumdak breyler br brlernn farklılıklarına            duymalıdırlar.

5.       , her şey mümkün olduğunca anlayışla karşılamaktır.

Benimle aynı görüşte
olmayan arkadaşlarıma

Empati kurma 
becerisine sahip birisi

Bireysel farklılıklara saygı 
duymayanlar

Özel gereksinimleri olan 
arkadaşlarıma

başkalarını daha y 
anlayablr.

toplumda problem 
yaşayablrler.

saygı duyarım.

yardımcı olurum.

Zeplnlerde ve bayraklarda yazan fadeler oku ve zeplnle arkasına 
takılması gereken bayrağı eşleştr.

Bil-Bul
Uygula1
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Adım - ?? | TEST - 01

1. 
İnsanların 
yaşadıkları 

çevrelerde farklı 
şlerle uğraştıklarını 

görürüz.

Bu durumun nedenleri arasında;

I. İlgi

II. Yetenek

III. İhtiyaç

faktörlerinden hangisi ya da hangileri 
etkilidir?

A) Yanız III B) I ve II

C) II ve III D) I, II ve III

2. Duygu ve davranış eşleşmelerinden 
hangileri yer değiştirirse tablo doğru 
olur?

A) 2 ve 4 B) 1 ve 3

C) 3 ve 4 D) 1 ve 2

3. Toplumda huzurlu ve mutlu olabil-
memiz için insanlarla sağlıklı iletişim 
kurmamız gerekmektedir.

Aşağıda verilen tutumlardan hangisi 
insanlarla sağlıklı iletişim kurmamızı 
engeller?

A) Teşekkür etmek

B) Alay etmek

C) Empati kurmak

D) Dürüst olmak

4. 
Sınıf başkanı-
mız Şeyma’nın 

saçları kıvırcık ve 
syahtır. (I) İy kalpl ve 

dürüsttür. (II) Kumral ve 
braz uzun boyludur. (III) 

Klosu normaldr. (IV) Ayşe

Ayşe’nin verdiği bilgilerden hangisi 
arkadaşının farklı bir bireysel özelli-
ğinden bahsetmektedir?

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

5. Duygu Davranış

1. Üzüntü Somurtmak

2. Öfke Kaçmak

3. Mutluluk Gülmek

4. Korku Tartışmak

Böyle doğmuş 
olman arkadaş 
olmamıza engel 

değl. Sennle çok 
güzel muhabbetler ede-

blr, çok güzel projeler 
üreteblrz. 

Hasan

Hasan’ın bu sözlerinden yola çıkarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Herkesin ilgi ve yetenekleri farklıdır.
B) Bireysel farklılıklar aramızda prob-

lem olabilir.
C) Herkes aynı özelliklere sahip olursa 

toplum oluşur.
D) Fiziksel özelliklerimiz arkadaşlıklara 

engel değildir.
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KÜLTÜR ve MİRASADIM

03
� Evllk ve kan bağına dayanan karı, koca, çocuklar ve kardeşler arasındak lşklern 

oluşturduğu, toplum çndek en küçük brlğe ale denr. Hepmzn parçası olduğu ale-
lermzn br tarh vardır. Ale tarhn oluştururken sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nes-
nelerden yararlanınız.

� Ale tarh hazırlanırken genellkle sözlü tarh yöntem kullanılır. Sözlü tarh, bell br 
olayı yaşamış veya buna tanıklık etmş kşlerle söyleşler yapılmasıdır.

� Sözlü tarh yöntem sayesnde geçmşte çocuk yetştrme yöntemler, yaşanan 
göçler, adet ve gelenekler gb konular hakkında blg ednleblr.

Aile Tarihimiz

Merhaba arkadaşlar. Bugün yemekten 

sonra otururken annemle babam dedelerin-

den duydukları anılardan ve kendi ailelerinin 

oluşumundan başlayarak aile tarihimizi anlattı-

lar. Ailemizi bu günlere getirirken yaşanılan 

zorluklardan ve mutlu günlerimizden bahsettiler. 

Bazen hüzünlendik bazen de çok güldük. Onları 

dinlerken o zamanın şartları hakkında bilgi 

edinmiş olduk.
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KÜLTÜR ve MİRAS • Sözlü tarh ak çn ale tarhn y blen br kş seçlr. Bu kşyle görüşme 
yapmadan önce ona soracağımız soruları önceden hazırlamak şmz 
kolaylaştıracaktır.

• Yapılan görüşmede gerçekleşen konuşmalar kayıt altına alınmalıdır. Kayıt 
altına alınan bu konuşmalar daha sonra düzenlenerek kullanılablr. 
Yazmak yavaş olableceğ çn müsaade alınarak ses kaydı yapılablr.

Bugün evimizde kullan-
madığımız eşyaları koyduğumuz 
depoda eski bir sandık buldum. 

İçinde eski fotoğraflar, mektuplar ve 
hepsi bir birinden değerli geçmişe ait 
birçok eşya buldum.  Bu eşyaları yazı 
kaynak, görsel kaynak ve eşya 

olarak sınıflandırmam 
lazım. 

Rukye’nn bulduğu eşyaları nceleynz ve sınıflandırmasına yardım 
ednz.1Bil-Bul

Uygula

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Donec fringilla lacus nisi, sit amet 
pellentesque lorem condimentum quis. 

Vestibulum sed quam sed ligula facilisis auctor in 
elementum ante. 

Curabitur maximus orci quis metus tincidunt, sit 
amet �nibus nibh laoreet. Pellentesque 
elementum eget enim vitae tincidunt. Etiam 
tincidunt, enim sed consequat eleifend, 

nunc. Nullam at quam ultrices, porttitor massa ut, 

Merhaba arkadaşlar. Bugün yemekten 

sonra otururken annemle babam dedelerin-

den duydukları anılardan ve kendi ailelerinin 

oluşumundan başlayarak aile tarihimizi anlattı-

lar. Ailemizi bu günlere getirirken yaşanılan 

zorluklardan ve mutlu günlerimizden bahsettiler. 

Bazen hüzünlendik bazen de çok güldük. Onları 

dinlerken o zamanın şartları hakkında bilgi 

edinmiş olduk.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Yazılı kaynaklar Görsel kaynaklar Eşyalar
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Asye’nn ale büyüklerne sorarak hazırladığı soy ağacını dkkatle 
nceleyp ve soruları cevaplayınız.2

Kâml

Lütf

Mehmet

Tunahan

Kadr

Sultan
(Anne

annem)

Mehmet
(Dedem)

Razye
(Baba

annem)

İsmal
(Dedem)

Şerfe Sündüz Adem Süleyman Hlal

Meryem Şaml Asye

Bil-Bul
Uygula
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• Asye’nn halası kmdr?

 ____________________________________________________________________________

• Kadr, Asye’nn ney olur?

 ____________________________________________________________________________

• Asye’nn amcası kmdr?

 ____________________________________________________________________________

• Hlal’n annes, Asye’nn ney olur?

 ____________________________________________________________________________

• Şerfe’nn çocukları, Asye’nn ney olur?

 ____________________________________________________________________________

• Razye ve İsmal‘n torunları kmlerdr?

 ____________________________________________________________________________

33

ÖRNEKTİR



Br toplumun geçmşnden günümüze aktardığı ortak değerlere kültür denr. Kültür çeştl 
öğelerden oluşur. Bzm toplumumuza at kültürel öğeler:

• Gelenekler (Kına Geces, Düğün Yemeğ, Asker Uğurlama)

• Gym (Yöresel kıyafetler, yemen, bndallı)

• Oyunlar (Çocuk oyunları, crt, güreş, zeybek)

• Yemeklermz (Kebap, sarma, dolma, keşkek, baklava)

• Edebyat (Destanlar, manler, fıkralar)

• Mmar Eserler (Cam, saray, köprü, han, medrese)

• Müzk (Türküler, Çalgılı aletler)

Kültürel öğeler her toplum çn ayrı-
dır. Br toplum çn kültürel öğe olan 
br şe başka br toplum çn br 
anlam fade etmeyeblr. Br brne 
yakın olan kültürlerde se benzer 
kültürel öğeler görüleblr.

Br nesnenn mll kültürümüzü yansıtablmes çn hang özellklere 
sahp olması gerekr?

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
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Aşağıda verlen kültür öğelermzle kültür örneklern eşleştre-
rek şfrey bulunuz. 

Bil-Bul
Uygula3

Geleneksel Türk el sanatlarının yazılı olduğu dareler boyayınız
Bil-Bul
Uygula3

Yyecekler

Masallar ve fıkralar

Mmar yapılar

Gelenek ve görenekler

El sanatları

A

A

S

L

M
A

Ülkemz, Dünya’nın en esk yerleşm yerlernden olan ve brçok meden-
yete ev sahplğ yapmış olan Anadolu coğrafyası üzerndedr. Bu me-
denyetlerden devraldığı kültürel mrasla çok eşsz br kültürel zengnl-
ğe sahp olmuştur Kültür öğeler etnografya müzelernde serglenr.

Aşçılık Nalbantlık BakırcılıkYemenicilik
Hat

sanatı

Bankacılık Grafik
tasarımcı

Ebru
sanatı

Teknikerlik

Dokumacı

Çinicilik
Çorap

örücülüğü SemercilikLaborant

Şfre:

Tesisatçı
Türk

oymacılığı
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