
3. SINIF HAYAT BİLGİSİ
Sevgl öğrencler, 

Soruları olduğu kadar etknlğ ve konu anlatımları da yen nesl olan 
Derg Konseptnde Yen Nesl Defterlermz daha yakından tanımak çn bu sayfayı 

ncelemeden geçmeyelm lütfen!

KAVRATICI ETKİNLİKLER
Ünteler adımlara bölmekle yetnmedk, adımlardak konu anlatımlarının 
daha kalıcı hale gelmes çn konunun hemen arkasına öğretmen eşlğnde 
veya breysel kullanıma uygun pekştrc uygulama ve etknlkler eklenmştr.

HÜCRELENMİŞ ADIMLAR
Kolay öğrenmey sağlamak çn ünteler, hücrelere ayrılmış ve bu hücrelere 
ADIM sm verlmştr.

Defterde baştan sona sabt br şablon kullanmak yerne her sayfayı kend 
özelnde tasarlayıp “br sonrak sayfa nasıl?” merakı uyandıracak derg 
tadında konu anlatımlı sayfalar hazırlanmıştır.

DERGİ KONSEPTİNDE ANLATIM

Her adımın sonuna öğrenme - kavrama düzeynden analz - sentez düzey-
ne, tüm öğrenm basamaklarını ölçen test soruları konulmuştur. Analz – 
sentez düzeyndek sorular “Yen Konsept Sorular” şablonu le kullanımınıza 
sunulmuştur.

ADIM TESTLERİ

ÖRNEKTİR



ÖRNEKTİR



ÖRNEKTİR



Arkadaşlarımızın  lg ve yeteneklern tahmn edp boşluklara yazınız.
Bil-Bul
Uy g ul a2

Bu yıl okulumuz-
da düzenlenecek yarış-

ma ve etknlkler çn 
seçmler yapılırken öğretmen-

mz güçlü olan yönümüzü 
düşünerek seçm yapmamızı 

sted. Ben hızlı koştuğum çn 
koşu yarışmasına katıldım. Arka-

daşlarım se seçmlern 
aşağıdak şeklde yaptılar.

Elf 

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

dolayı sek sek oyununu seçt.

Hakan ve Bahar 
..................................................................
................................................................

çn mendl kapmaca oyununa 
yazıldı. 

ÇAMLICA İLKOKULU
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Aşağıdak yap boz parçalarını göre arkadaşlarımızın güçlü ve güçlen-
drmes gereken yönlerne göre brleştrnz.

Bil-Bul
Uy g ul a3

Al aslında çok zor 
değl. Senn gb güzel 
resm yapan br braz 

çalışmakla gayet 
güzel yazılar yaza-

blr.

Ayşe bravo! 
Çarpma şlemn-

dek başarını duy-
mayan kalmadı. Bu 
soruları böyle hızlı 

çözmenn sırrı nedr? 
Ben de senn gb 
yapablr mym?

Arkadaşım bu 
rtmk sayma ve 

çarpım tablosunu y 
blmekle alakalı. Bunları 

gelştrrsen tabk yapa-
blrsn Ben de resm 

yeteneğm gelştrmek 
çn kursa gdyo-

rum.

Hamza yazın ne 
kadar da güzel. 

Keşke ben de senn 
gb yazablseydm.

     Güçlü yönler          Güçlendrlecek yönler

Mate-
matk

Güzel
yazı

Resm

Güzel
yazı

Resm

Hamza
Mate-
matk

Ayşe

Al
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Zl çaldığında merdvenlerden koşarak nen Selm, kendnden önce gelenler görse de 
kantn sırasına grmek yerne en öne geçt. İçecek ve çorba sted, br kase çorba da bes-
lenmesn unutan Yusuf çn aldı. Yusuf çok yaramaz br öğrencyd ama arkadaşlarını 
rahatsız ettğ zaman hemen özür dler ve sıkıntı yaşadıkları zaman yardıma koşardı. 
Her zaman kurallara uyan ve arkadaşlarına yardımcı olan Zehra, Selm’n bu sıranın 
önüne geçmesne çok kızdı ve onunla dalga geçt. 

Selm Yusuf Zehra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selm’n Yusuf’un ve Zehra’nın doğru ve yanlış davranışlarını kart-
lara yazınız.

Bil-Bul
Uy g ul a6

Arkadaşlarımın Davranışları

Bzm davranışlarımız arkadaşlarımızı nasıl etklyorsa bz de arkadaşlarımızdan etklen-

rz. Mutlu eden davranışlar kadar üzen ve kötü hssettren davranışlar da göreblrz.

Aşağıdak davranışlarla lgl düşüncelernz boşluklara yazınız.
Bil-Bul
Uy g ul a7

Koşu yarışmasın-
da brnclk kupasını 

alırken tüm sınıfı karşımda 
görünce ........................................
..........................................................

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

Yasn oyuncakla-
rıyla oynamak steyen 
Betül’e, oyuncaklarını 

yen aldığını söyleyerek 
zn vermemştr.

   Yasn’n davranışını doğru buluyor musun?

        sen olsaydın ne yapardın?

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

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

               .................................................................................
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Arkadaşlarımın Davranışları

Bzm davranışlarımız arkadaşlarımızı nasıl etklyorsa bz de arkadaşlarımızdan etklen-

rz. Mutlu eden davranışlar kadar üzen ve kötü hssettren davranışlar da göreblrz.

Aşağıdak davranışlarla lgl düşüncelernz boşluklara yazınız.
Bil-Bul
Uy g ul a7

Koşu yarışmasın-
da brnclk kupasını 

alırken tüm sınıfı karşımda 
görünce ........................................
..........................................................

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

Yasn oyuncakla-
rıyla oynamak steyen 
Betül’e, oyuncaklarını 

yen aldığını söyleyerek 
zn vermemştr.

   Yasn’n davranışını doğru buluyor musun?

        sen olsaydın ne yapardın?

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

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

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

15ÖRNEKTİR



Berat o 
nasıl br uçurtma 

kuyruğu, renkler 
berbat olmuş.

Sen gt ktap-
larını oku!

Erdem sen 
gözlüklüsün bzm-
le oynayamazsın.

Arkadaşlarının davranışları kar-
şısında Erdem ve Berat neler 
hssetmş olablr?

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

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

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

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

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

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

Şmd de aşağıdak çocukların söz ve davranışlarını nceleyelm.
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Berat o 
nasıl br uçurtma 

kuyruğu, renkler 
berbat olmuş.

Sen gt ktap-
larını oku!

Erdem sen 
gözlüklüsün bzm-
le oynayamazsın.

Arkadaşlarının davranışları kar-
şısında Erdem ve Berat neler 
hssetmş olablr?

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

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

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

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

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

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

Şmd de aşağıdak çocukların söz ve davranışlarını nceleyelm. Sınıftak arkadaşlarınızdan seçeceklernzle br pknğe gdeceks-
nz. Kmlern szn grubunuzda olmasını sterdnz? İstedğnze  
şaret koyunuz.

Bil-Bul
Uy g ul a8

Her zaman nazk davranan Al.

İznsz eşyaları alan Murat.

Düştüğünüzde yardım eden
Merve.

Başarılarınızı tebrk eden
Leyla.

Hasta ken telefonla arayan
Yusuf.

Kıyafetnzle dalga geçen
Şeyma.

Derslernze yarım eden Chan.

Sürekl yalan söyleyen Blal.

Oyunda mızıkçılık yapan Galp.

Arkadaşlarıyla dalga geçen
Mert.
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Aşağıdak boşluklara uygun fadeler yazınız.
Bil-Bul
Uy g ul a9

Arkadaşlıktan Dostluğa
Kardeşler brbrlerne çok kızsa hatta kavga etseler br süre sonra tekrar barışırlar. İşte 
arkadaşlıkların bazıları öyle br sevyeye gelr k kardeşlkten ble sağlam bağ oluşur. 
Bunun oluşması çn hem kendmzn hem de arkadaşımızın dkkat etmes gereken davra-
nışlar 

Rakp oldukları oyun ve yarışmalarda,

kazansalar da kaybetseler de brbrlern

........................................ ederler.

Çıkar gütmeden brbrlerne

........................................ olurlar.

Brbrlernn yeteneklerne ve

fkrlerne .............................. duyarlar
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Dostlar y günlernde olduğu gb, kötü günlernde de brbrlernn 
yanında olurlar.

Dostlar dertleşerek ve sıkıntılarını paylaşarak kendlern daha y 
hssederler.

Kaza geçren br dostunuz çn ne yapardınız?

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

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

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

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

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

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

Mehmet, okul servs le gderken sınıf arkadaşının düştüğünü ve ağladı-
ğını görünce?

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

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

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

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

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

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

21ÖRNEKTİR



Komşularımız
Komşularımız evimizin yakınında oturan ve çoğu zaman ailemizden daha fazla 

görüştüğümüz ve önemli durumlarda yardıma ilk gelen kişilerdir. Bu sebeple komşu-
larımızla iyi geçinmeli, onları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız.

Oyun heyecanıyla alt komşuları Halil amcayı rahatsız ettiklerini anlamamışlar. Zilin 
çalmasıyla ailelerinin geldiğini düşünerek kapıyı açan Ercan, karşısında Halil amcayı 
görünce yaptıkları hatanın farkına varmış. Ercan, Halil amcadan özür dileyerek bir  

daha gürültü yapmayacaklarına dair söz vermiş.

Komşulara zarar verecek ve rahatsız edecek fadeler 
şaretleynz.

Süper olur Ercan. 
Hadi başlayaım.

Arkadaşlar oyuncakları bırakıp biraz 
yakalama oynamaya ne dersiniz?

Yüksek sesle 
televizyon 

izlemek.

Bahçesine 
izinsiz girip bir 
şeyler almak.

Komşudan 
sürekli yiyecek 

bir şeyler 
istemek.

İhtiyaç 
duyduklarında 

yardımcı 
olmak.

Komşumuz evde 
olmadığında 
evlerini takip 

etmek ve 
korumak.

Apartman 
sakinlerinin 

balkondan halı, 
kilim gibi eşyaları 

silkelemesi.

Gürültü 
yapmak.

Hasta 
olduklarında 

ziyaret etmek.
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Komşularımız
Komşularımız evimizin yakınında oturan ve çoğu zaman ailemizden daha fazla 

görüştüğümüz ve önemli durumlarda yardıma ilk gelen kişilerdir. Bu sebeple komşu-
larımızla iyi geçinmeli, onları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıyız.

Oyun heyecanıyla alt komşuları Halil amcayı rahatsız ettiklerini anlamamışlar. Zilin 
çalmasıyla ailelerinin geldiğini düşünerek kapıyı açan Ercan, karşısında Halil amcayı 
görünce yaptıkları hatanın farkına varmış. Ercan, Halil amcadan özür dileyerek bir  

daha gürültü yapmayacaklarına dair söz vermiş.

Komşulara zarar verecek ve rahatsız edecek fadeler 
şaretleynz.

Süper olur Ercan. 
Hadi başlayaım.

Arkadaşlar oyuncakları bırakıp biraz 
yakalama oynamaya ne dersiniz?

Yüksek sesle 
televizyon 

izlemek.

Bahçesine 
izinsiz girip bir 
şeyler almak.

Komşudan 
sürekli yiyecek 

bir şeyler 
istemek.

İhtiyaç 
duyduklarında 

yardımcı 
olmak.

Komşumuz evde 
olmadığında 
evlerini takip 

etmek ve 
korumak.

Apartman 
sakinlerinin 

balkondan halı, 
kilim gibi eşyaları 

silkelemesi.

Gürültü 
yapmak.

Hasta 
olduklarında 

ziyaret etmek.

Evimin Yerini Tarif Edebilirim
Teknoloji ne kadar gelişmiş olsa da bir yerin hızlıca tarif edilmesinde yine krokiden faydal-
anmaktayız. Acil durumlarda ve ihtiyaç halinde evimizi kolayca tarif edebilmek için bizim de 
evimizin krokisini çizebilmemiz gerekir. Bunun için evimizin etrafındaki yerleri, cadde ve 
sokakları bilmemiz gerekir.

Arif, sınıflarına yeni gelen Emre’yi evlerine davet ettiğinde, Emre evlerinin yerini bilmediğini, 
tarif ederse geleceğini söylemiş. Arif, derste öğrendiği kroki çizimini hatırlayarak hemen 
arkadaşına evlerini gösteren aşağıdaki çizimi ve tarifi yapmış.

Hayd sz de evnzn bulunduğu yere at kroky aşağıya çznz 
ve tarf ednz.

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

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

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

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

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

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

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

Emre bze en kolay k yoldan geleblrsn.

1.s okulun önünden yan Pınarbaşı cadde-
snden devam et, berberle parkın arasın-
dak sokağa gr parktan sonrak ev bzm.

2.s okulun arkasındak marketn Hürryet 
Caddes tarfından devam et bzm ev tam 
karşına çıkacaktır.

Pınarbaşı Caddes

BerberPark

Bzm Ev

Kırtasye Okul

Manav Balıkçı Market

Hürryet Caddes

57ÖRNEKTİR



Evdeki Görevlerim
Evimizdeki işlerin kolayca tamamlanması herkesin görev alması ve bu görevi yerine get-
irmesi ile mümkündür. Biz çocuklar da evimizde  yapabileceğimiz görevleri üstlenmeliyiz.

ADIM

06

İlkokul üçüncü sınıfa gden br evdek görev ve sorumluluklardan 
hanglern yapablr?

Çocuklar dikkat edin 
tehlikeli eşyaları 

taşımayın.

Çocuklar, aferin size. 
Sayenizde taşıma işi 

çabucak bitti.

Tamam anne, 
ağır olmayanları 
taşıyorum ben.

Bu çok hafifmiş 
bunu ben 

taşıyabilirm.
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Evimizdeki Teknolojik Ürünler
Teknoloji her geçen gün daha da gelişmektedir. Gelişen teknolojiyle ortaya çıkan aletler 

ise evlerimizde bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. 

Teknolojik aletler hayatımızı kolaylaştırdığı gibi bozulduğu zamanlarda da büyük mali-
yetler doğururlar. Bu sebeple dikkatli kullanmalıyız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tablolardak eksk bırakılan harfler (sesler) önce büyük sonra 
küçük harflerle yazarak tamamlayınız.

Teknolojk aletler, özellkle tablet telefon aşırı derecede 

bağımlılık yapmaktadır. Yan bz esr almaktadır. Bunun farkında 

olarak kullanalım, teknolojnn esr olmayalım.

Ahmeeet!!! bak kırıldı 
işte. Senin o kadar 
oyuncağın varken 

ütüyü araba 
yapmak doğru mu?

Oğlum annen haklı, 
şimdi durduk yere 
yeni bir ütü almak 

zorundayız.
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Sağlığımızı korumak ve bedensel temizliğimiz için yukarıdaki arkadaşlarımız gibi yaptığımız 
temizlik ve bakım işlerine kişisel bakım diyoruz.

ADIM

08 SAĞLIKLI HAYAT
Kişisel Bakım

Aşağıdaki görsellerden kişisel bakımla ilgili olanları işaretleyiniz.

Kşsel bakım sırasında elektrk, su, sabun gb 
kaynakları kullanırız.  Bu kaynakları verml 
kullanmalı sraf etmemelyz.

Biz banyo yaptıktan 
sonra temiz 

kıyafetlerimizi giyiyoruz.

Annem kirli çamaşırlarımızı, elektrik ve su 
daha az harcansın diye makineyi iyice 

doldurduktan sonra çalıştırıyor.
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İdris kardeşiyle yürürken, kardeşi açık tezgahta satılan yiyeceklerden almak istemiş. İdris 
kardeşine bu şekilde satılan yiyeceklerin sağlıksız olduğunu söyleyerek aldırmamış. 
Kardeşinin  çok üzüldüğünü görünce, marketten üretim ve son kullanma tarihine bakarak 
sağlıklı  yiyeceklerden alarak kardeşini sevindirmiş.

İhtiyaçlarını üretenden ya da satanlardan alan kişilere tüketici, İdris gibi alacağı ürünün 
kalitesine, üretim ve tüketim tarihine bakarak alanlara da bilinçli tüketici denir.

1. Çocukların çok sevdiği, külah üzerine konularak yenilen soğuk toplar.
2. Denizlerden ve göllerden yakalanan, çok sağlıklı bir besin kaynağı.
3. Akşam yatmadan önce ve sabah kahvaltılarında içtiğimiz besin.
4. Sütten elde edilen beyaz renkli ve kalıplar halinde olan yiyecek.
5. Yumurtasını da tükettiğimiz canlının eti.
6. Sütten elde edilen yağ.

Bilinçli Tüketiciyim

Aşağıdak bulmacada bu ürünlere örnekler verlmştr. 
Açıklamaya göre bulunuz.

1

3

6

4 5

2
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Aşağıdak görsellerden hangler ortak kullanım alanıdır?

Parktan dönen Hira ve kardeşi Tuna eve girer girmez nefis kokuların geldiği mutfağa yön-
elmişler. Masadaki bir birinden güzel yemekleri görünce de, “Anne çok acıktık hemen 
yemek yiyelim.” Demişler. Anneleri, parktan geldikleri için önce ellerini yıkamalarını sonra 
sofraya oturabileceklerini söylemiş.

Park gibi başkalarıyla ortak kullandığımız yerlerden sonra ellerimizi mutlaka yıkamalıyız. 
Ayrıca ortak kullandığımız alanları kirletmemeli, herkesin oralardan faydalanabilmesi için 
özenli davranmalıyız.

Ortak Kullanım Alanları
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Adım - ?? | TEST - 01

1. Faydalı olması ve bütçe açısından 
düşündüğümüzde hangi meyve kış 
mevsiminde alınmamalıdır?

A) 

B) 

C) 

2. Sağlıklı olmak isteyen kişi hangisini 
yapar?  

A) Her zaman en sevdiği meyveyi tü-
ketir.

B) Sebzeli yemeklerden uzak durur.

C) Mevsiminde her meyve ve sebze-
den tüketir.

3. Ortak kullanım alanları temiz kullanıl-
malı ve bu alanları kullanırken hijyene 
dikkat edilmelidir.

Yukarıdaki bilgiye göre ortak kul-
lanımla ilgili yanlış olan davranış 
hangisidir?

A) Ortak kullanılan alanlardan sonra 
ellerimizi yıkamalıyız.

B) Bulaşıcı bir hastalık olduğunda or-
tak alanlarda maske takmalıyız.

C) Piknik yaptıktan sonra çöplerimizi 
olduğu gibi bırakmalıyız.

4. Hangi şıktaki hastalıkların tamamı 
beslenmeyle ilgilidir?  

A) Besin Alerjisi - Nezle – Grip 

B) Diyabet – Çölyak – Obezite

C) Obezite – Diş ağrısı – Görme Bo-
zukluğu

5. Meyve sebzelerin tüketimiyle ilgili 
doğru olan ifadeyi işaretleyiniz.  

A) Meyve ve sebzeleri mevsiminde tü-
ketmek hem daha faydalı hem de 
ucuzdur.

B) Meyveleri kış mevsiminde tüketme-
liyiz.

C) Sebzeler sadece yaş olarak tüke-
tilebilir.
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Bir kış gecesi odasında dersine çalışan Mert, koridordan plastik 
kokuları ve çıtırtılar geldiğini duymuş. Koridora çıktığında sesin ve 
kokunun elektrik sigortasından geldiğini görerek hemen ailesine 
haber vermiş. Ailesi durumu kontrol etmek için hızlıca kalktıkları 
sırada sigorta kutusu büyük gürültüyle patlamış ve yanmaya 
başlamış. Babası evdeki herkesi çabucak dışarı çıkarmış. 
Ardından büyüyen yangını söndürebilmek için 110 numaralı 
itfaiyeyi aramış.

Mert’in ve ailesinin hiç beklemedikleri anda başlarına gelen bu 
olayların benzeri hepimizin başına gelebilir. Böyle durumlarda 
yardım isteyeceğim kurumları ve yapmamız gerekenleri iyi 
bilmemiz gerekir.

Acil Bir Durum Var

Aşağıdak örnek durumlarda arayacağımız numarayı ve aracı 
eşleştrnz.

1

1 1 2

0

5

1

1 1

5 5

6

JANDARMA

AMBULANS

POLİS

İTFAİYE
Şehirlerde bir trafik kazası 

olduğunda yardım almak için

Evimizde ya da yakınımızdaki 
binalarda yangın çıktığında

Şehirlerden uzak köylerde hırsızlık, 
kaza  durumları yaşandığında 

Yaralı kazalarda, bayılma gibi 
aniden ortaya çıkan sağlık 

sorunlarında
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Acl durumlarda yapılması gereken davranışlar çok önemldr. 
Bunlarla lgl aşağıdak fadelerden doğru olanlar çn mav, 
yanlış olanlar çn kırmızı srene X şaret koyunuz.

Acil bir durumla karşılaştığımızda öncelikle sakin olmalıyız.

Acil durum numaralarını şaka ve komiklik yapmak için arayabiliriz.

Acil durumlar için ailemize ve adresimize ait bilgileri bilmeliyiz.

Evde bir kaza yaşadığımızda, kazayı ailemizden saklamalıyız.

Acil durumlarda ilk yardım ve soğukkanlı olmak çok önemlidir.

Kaza olan yerlerde işimiz olmasa da izlemek için bekleyebiliriz.

Acil bir durumla karşılaştığımızda alandan uzaklaşmalıyız.

Yangın, deprem gibi durumlarda binadan çabuk çıkmak için 
asansörleri kullanmalıyız.
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Adım - ?? | TEST - 01

1. Aşağıdaki çocuklardan hangisi ya-
şanabilecek kazalara karşı önlemini 
almamıştır?  

A) 

B) 

C) 

2. 

1) Sıcak su yanıkları
2) Gıda zehirlenmesi
3) Küçük yaralanmalar
Yukarıdaki kazalardan hangilerinde 
sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır?
  
A) 1-2 

B)2-3    

C)1-3

3. Aşağıdaki durumların hangisinde 
acil durum numaraları aranmaz?  

A) Evimizde yangın çıktığında

B) Trafik kazası geçirdiğimizde

C) Kedimiz kaybolduğunda

4. Aşağıdakilerden hangisini kullanır-
ken dikkatli olmamız gerekir?  

A) 

B) 

C) 

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Acil durumlarda ne yapacağımızı 
bilmeliyiz.

B) Acil durum numaralarını sadece 
büyükler arayabilir.

C) Acil Durumlarda sakin olmaya ça-
lışmalıyız.

6. Sınıf arkadaşınız ders esnasında ba-
yıldı. Öğretmeniniz hangi numarayı 
aramalıdır?  

A) 110                 B) 155               C) 112
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Ali korkusundan dolayı kendisinden zorla parasını alan 4. Sınıf öğrencisi Murat’ı kimseye 
söyleyememektedir. Buna benzer durumlarla ve yapılmasından rahatsız olduğumuz 
davranışlarla karşılaştığımızda çekinmeden okulda öğretmeninize, okul müdürüne, evde 
ailenize mutlaka söylemeliyiz.

Kötü alışkanlıkları olanlarla ................................................................................................... yapmamalıyız.

Tanımadığımız birisi bizi arabasına bindirmek isterse .................................................... etmemeliyiz.

Ailemizden ve okulumuzdan uzak yerler bizim için ................................................................ barındırır.

Tehlikede olduğumuzu hissettiğimiz an yüksek sesle ..............................................................................

İnternette ve sosyal medya araçlarında görüştüğümüz kişilere ......................................................... 
bilgilerimizi ve ev ....................................................... vermemeliyiz.

Evimizden uzak bir yere giderken, ............................................................. gittiğimiz yeri söylemeliyiz. 

Evde ailemiz yokken tanımadığımız kişilere ...................................................................... açmamalıyız.

ADIM

12

Tehlkel anlarla lgl aşağıdak cümleler lgl kelmelerle  tamam-
layınız.

Güvenliğim Tehlikede Mi?
Bugünkü paramı 

getirdin mi?

Hepsini bana vereceksin! Sorarlarsa 
kaybettim dersin. Eğer şikayet 

edersen, ne olacağını biliyorsun!!!

Annem sadece beslenmeme 
yetecek kadar verdi.

Yok yok, kimseye 
bir şey söylemem.

tehlkeler arkadaşlık kabul

kapıyı kmlk bağırmalıyız

alemze

adresmz
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Aşağıdak davranışlar le resmler uygun br şeklde eşleştrnz.

Tanımadığım insanlardan
yiyecek içecek almam.

Okul zamanında dışarıda
oyun oynamam.

Başkalarından para 
almam.

Okul dışında tehlikede old-
uğumu hissedersem ünifor-

malı kişilerden yardım isterim.

Beni rahatsız eden biri 
olduğunda yüksek sesle 
bağırıp yardım isterim.
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Aşağıdak davranışlar le resmler uygun br şeklde eşleştrnz.

Tanımadığım insanlardan
yiyecek içecek almam.

Okul zamanında dışarıda
oyun oynamam.

Başkalarından para 
almam.

Okul dışında tehlikede old-
uğumu hissedersem ünifor-

malı kişilerden yardım isterim.

Beni rahatsız eden biri 
olduğunda yüksek sesle 
bağırıp yardım isterim.

Hazırlıklı Olalım

Kuraklık Savaş Yangın Sel

Öğretmenimiz ders anlatırken birden her yer sarsılmaya başladı. Daha önce deprem tat-
bikatı yapmıştık. Hemen tatbikatta yaptığımız gibi masaların yanına çöküp tutunduk. 
Sarsıntı durunca hızla okul dışına çıktık. 
Öğretmenimiz okul bahçesinde bizi güvenli bir bölgeye aldıktan 
sonra buna benzer tehlikelerle her an karşılaşabileceğimizi, 
böyle durumlarda sakin olmamızın ve ne yapacağımızı önceden 
bilmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Yaşantımız çersnde karşılaşableceğmz olağanüstü durumla-
rın adını görsellern altına yazınız.

97ÖRNEKTİR



Oyun Araçlarını Güvenli Kullanırım

Oyun oynamak, bisiklet ve kaykay kullanmak oyun parkında eğlenmek her çocuğun keyifle 
yaptığı faaliyetlerdir. Ama bunları yaparken yukarıdaki çocuklardan bazılarında olduğu gibi 
gerekli önlemi almazsak ve tehlikeli hareketler yaparsak keyifli anlarımız acı verici ve üzücü 
hale dönüşecektir.

Aşağıdak oyun alanları ve araçlarından yanlış kullanılanları 
şaretleynz.

Yusuf! Niye 
ittin beni. 
Az kalsın 

düşüyordum.

Kask çok sıkıcı 
Murat. Onun 
için takmak 

istemiyorum.

Arif, sen
neden kask 

takmıyorsun?

Ben böyle 
oturacağım.
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• Parklardaki oyun araçlarını kullanmadan önce ................................................................. etmeliyiz.

• Bisiklet, kaykay, paten kullanırken koruyucu ................................................................... takmalıyız.

• Sokak araları ve inşaat alanları oyun için .............................................................................. yerlerdir.

• Bisikletle .......................................................................................................... hareketler yapılmamalıdır.

• Oyun oynamak için ...................................................................................................... yerleri seçmeliyiz.

• Güvenli alan dışına çıkan oyun aracımızı almak için .......................................................... olmalıyız.

• Parklardaki arızalı oyun aletlerini ................................................................................................................

Ayakkabı gibi giyilerek 
kullanılan oyun aracıdır.

ip, tel, at bisiklet, kaykay
gibi araçlarla yapılan
tehlikeli harekettir.

Araçların geçtiği
tehlikeli bir oyun alanıdır.

İçerisinde oyun aletleri
bulunan güvenli oyun
alanıdır.

Üzerinde dengede 
durarak kullanılan kayma 
aracıdır.

Aşağıdak fadelernde boş bırakılan yerler uygun sözcüklerle 
tamamlayınız.

Bulmacayı açıklamalara göre yapınız.

ekpman tehlkel akrobatk kontrol

güvenlkullanmamalıyızdkkatl

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Yönetim Birimlerimiz
Okulumuzda işlerin kolayca halledilmesi ve ihtiyaçların giderilmesi için okul müdürü vardır.  
Aynı okulumuz gibi yaşadığımız yerlerde de insanların bir takım ihtiyaçları oluşur. İnsanların 
oluşan bu ihtiyaçlarını kolayca karşılamak için ülkemiz il, ilçe, köy, mahalle şeklinde birim-
lere ayrılmış ve hepsi için görevliler belirlenmiştir. İli vali, ilçeyi kaymakam yönetir. Ayrıca il ve 
ilçelerde belediye başkanları, mahalle ve köylerde de muhtarlar halka hizmet götürürler.

Yerleşim yerleri daha kolay yönetilmesi için .......................................................................... ayrılmıştır.

Devletin atadığı ........................................................... ili .......................................................... ilçeyi yönetir.

Belediye başkanı ve muhtarı halk ................................................................................................... belirler.

Yönetim birimlerinin en büyüğü ............................................. en küçüğü de .................................... dür.

ADIM

12 ÜLKEMİZDE HAYAT

Aşağıdak tabloyu kend yaşadığınız yere göre doldurunuz.
Yönetc kısmına hem devletçe atananı hem de seçmle belrlenen 
yazınız

Boşlukları uygun kelmeyle tamamlayınız.

Yönetclerden val ve kaymakam devlet 
tarafından atanırken, beledye başkanı ve 
muhtar halk tarafından seçmle belrlenr. 

seçmle

kaymakam val kasaba

brmlere l köy

YönetcsYaşadığım

İl

İlçe

Mahalle

Köy
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Aşağıdak eşleştrmeler ok yönünde yapınız.

Aşağıda fadelerden doğru olana “D” yanlış olana “Y” yazınız.

Belrlenmes Görev Görev Yer

Devlet atar.

İl

İlçe

Köy,
Mahalle

Halk seçer.

Muhtar

Beledye
Başkanı

Kaymakam

Val

Yaşadığımız yerdeki bütün yöneticileri biz seçeriz.

Muhtarı ve belediye başkanını halk seçer.

Vali devlet tarafından atanan yöneticidir.

Belediye başkanı olmak için üniversite mezunu olmak gerekir.

En büyük yönetim birimi ilçedir.

Yerel yönetimlerin hepsi halka hizmet için vardır.

İlçelerin yol, temizlik, su gibi ihtiyaçlarını belediyeler verir.

Köy ve mahallenin sorunlarını öğretmenler çözer.

105ÖRNEKTİR



Arkadaşlar ben Ferhat. Denizli ilinde yaşıyorum. Biz buraya iki yıl önce 
taşındık. Daha önce Nevşehir’deydik. Babam tatillerde, yaşadığımız 
şehirlerin tarihi ve güzel yerlerini gezdiriyor. Nevşehir’de masal diyarı 
gibi olan peri bacalarını görmüştük Burada da Pamukkale’ye 
gittik. Sanki pamuktan yapılmış gibi çok güzeldi. Bir sonraki 
tatilde İzmir’deki Efes Antik Kenti’ne gideceğiz.  Babam 
bunlar gibi ülkemizin birçok tarihi ve doğal güzelliğinin 
olduğunu, bunların değerini bilmemiz gerektiğini söylüyor.

ADIM

13 Tarihi ve Doğal Güzelliklerimiz

Aşağıdak güzellklermzn bulundukları şehrler yazalım. Tarh 
güzellğmz se “T”, doğal güzellğmz se “D” olan bölümü şaret-
leyelm.

Bulunduğu Şehr T D

Bulunduğu Şehr

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

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

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

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

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

T D

Bulunduğu Şehr T D

Bulunduğu Şehr T D

Bulunduğu Şehr T D

Selmye

Uzungöl

İshakpaşa Sarayı

Ihlara Vads
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Yukarıdaki konuşmada öğrencilerin söylediklerinin hepsi doğrudur. Ülkemiz ülkesini seven, onun 
için çalışan ve savaşanlar tarafından günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemizin gelişmesi ve bizden 
sonrakilere ulaşması için bizim de sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ve çok çalışmamız gerekir.

Ülkemin Gelişmesi için Yapmam Gerekenler

Çocuklar şuan 
yaşadığımız ülkemizi 

bizlere kimler 
bırakmıştır?

Atatürk 
bırakmıştır.

Mehmet Akif 
Ersoy gibi 

vatanseverler 
bırakmıştır. 

Öğretmenim,
dedelerimiz savaşar-
ak kazanmış ve bize 

bırakmıştır.

Ülkemzn gelşmes çn yapmamız gerekenler şaretleynz.

Derslerimde başarılı 
olmak için çalışırım.

Sadece kendimi 
düşünürüm

Tarihi eserlere 
ve kaynaklara 
zarar veririm.

 Yaşım uygun 
olduğunda oy kullanırım.

Doğal kaynakları 
israf etmeden 
kullanırım.

Her ne iş yaparsam 
en iyisini yapmaya 
çalışırım. 
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Yaşadığımız çevrede başka insanlarla ortaklaşa kullandığımız okul, park, cami gibi alanlar 
ve toplu taşıma araçları vardır. Bu alanlar başkaları tarafından da kullanıldığı için kullanırk-
en özenli olmalı ve temiz tutmalıyız.

Yukarıdaki çalışmada işaretlediklerimiz ya kamu malı ya da kamu hizmetleridir. Bunları 
bütün halkın kullanma hakkı vardır. Bu sebeple ortak kullanım alanlarını ve araçlarını 
başkalarının da faydalanabileceği şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Ortak Kullanım Alanları

Aşağıdaklerden ortak kullanım alan ve araçlarını şaretleynz.

Br ülkedek bütün halka kamu denr. Devletn 
halkın hzmetne sunduklarına da kamu malı 
ve kamu hzmet denlmektedr. 
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Adım - ?? | TEST - 01

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 
bulunan doğal bir güzelliktir? 

A) 

B) 

C) 

2. Hangisi tarihi ve doğal güzelliklerin 
ülkemize kattığı faydalardan değil-
dir?  

A) Ülkemize turistlerin gelmesini sağ-
lar.

B) Tarihi eserleri yerinde inceleme im-
kânı verir.

C) Yerleşim yerlerinin düzenini, bozar.

3. Ülkesini seven birisi aşağıdakilerden 
hangisini yapmaz? 

A) Kendisine ait olmadığı için devlet 
malına zarar verir.

B) Hem kendine hem de ülkesine karşı 
sorumluluklarını yerine getirir.

C) İşi ne olursa olsun en iyi şekilde ya-
par.

4. 

Ahmet: Ödevini zamanında yapmak-
ta ve derslerine çok çalışmaktadır.
Çağrı: Okuldaki sıraları karalamakta, 
çöplerini etrafa atmaktadır.
Murat: Bayrağa ve İstiklal Marşı’na 
her zaman saygı göstermektedir.

Yukarıdaki öğrencilerden ülkesi için 
faydalı olanlar kimlerdir?
  
A) Ahmet-Murat   

B) Ahmet-Çağrı   

C)Çağrı-Murat

5. Ülkemizin gelişmesi ile ilgili verilen-
lerden hangisi doğrudur? 

A) Sadece zeki olanlar ülkeyi geliştirir.

B) Ülkemizin gelişmesinde herkesin 
sorumluluğu vardır.

C) Devlete ait malları istediğimiz gibi 
kullanabiliriz.
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