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ÜNİTE : 1

OKULUMUZDA HAYAT

BEN VE ARKADAŞLARIM
Arkadaşlarımıza karşı davranışlarımız bizi ve arkadaşlarımızı etkiler. Olumsuz
davranışlarımız çevremizdekileri rahatsız eder. Arkadaşlarımızla anlaşabilmek
için olumlu davranışlarda bulunmalıyız. Çevremizdekilerle iletişim kurarken
kibar ve saygılı olmalıyız.
1. Aşağıdaki konuşmaları okuyunuz. Uygun davranışların olduğu görselleri
işaretleyiniz.
Begüm, boya

Kalemlerimi

kalemlerini
kullanabilir miyim?

Tabii ki
kullanabilirsin.

neden izinsiz

Al, kalemlerini

kullanıyorsun?

yemedik ya!

Ben
paylaşmayı
severim.

Topu kimseye atmıyorsun.

Benim yüzümden

Hep kendin oynuyorsun.

yenildik. Hepinizden

Senin yüzünden yenildik.

özür dilerim.

En iyi ben oynadım. Hepiniz
çok kötüydünüz. Bir daha
sizinle oynamayacağım.
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3. Sınıf Hayat Bilgisi

Üzülme Emre, Sen
elinden geleni yaptın.
Oyunda yenmek de
var, yenilmek de...

ÜNİTE : 1

OKULUMUZDA HAYAT

OKULA İLİŞKİN İSTEK VE İHTİYAÇLARIM
Her öğrencinin okulundan beklediği istekleri vardır. Bu istekleri gerçekleştirebilmek için öğretmenimizle ya da okul müdürümüzle iletişim
kurabiliriz. İletişim kurarken nezaket kurallarına uyarak kendimizi ifade
etmeliyiz. Eğer gerekirse dilekçe yazarak da kendimizi ifade edebiliriz.
1.

Selen ve Ahmet okullarındaki kütüphaneyi yetersiz buluyorlardı. Bu durumu
öğretmenleriyle paylaştılar. Öğretmenleri de okul müdürüne dilekçe
yazmalarını söyledi.
Aşağıya bu konuyla ilgili Selen ve Ahmet yerine okul müdürüne bir dilekçe
örneği yazınız.
....................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

2. Aşağıda "Nasıl Davranırım?" etkinliğinin noktalı yerlerini kendi davranışlarınıza göre tamamlayınız.
Nasıl Davranırım?
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Arkadaşlarımdan bir şey isterken

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

Sınıf veya okul başkanımızı seçerken

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

Okuldaki arkadaşlarımla iletişim kurarken

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

Sınıf içinde konuşmak için söz isterken

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

Arkadaşlarımla oyun oynarken

...............................................................................................
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EVİMİZDE HAYAT

ÜNİTE : 2

KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZ
Komşularımızla iyi ilişkiler kurmamız oldukça önemlidir. Yardıma ihtiyaç
duyduğumuzda, yardımımıza ilk komşularımız koşar. Komşularımız yardıma
ihtiyaç duyduğunda da onların yardımına ilk biz gitmeliyiz.
1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına "D" yanlış olanların başına
"Y" yazınız.
Evde komşularımızın duyacağı şekilde, yüksek sesle konuşmalıyız.
Zor zamanlarında komşularımızın yanında olmalıyız.
Komşularımız hastalandığında onları ziyaret etmeliyiz.
Komşularımızla sadece kapıda selamlaşmalıyız.
Komşularımızın istek ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalıyız.
Evimizin kapısına, çöp gibi, komşularımızı rahatsız edecek şeyler bırakmamalıyız.
Komşumuzdan ödünç bir şey almışsak geri vermemize gerek yoktur.
Evde yapılacak bir tamirat için komşumuzu haberdar edip, vereceğimiz
rahatsızlık için özür dilemeliyiz.
2. Aşağıdaki atasözlerini, verilen sözcüklerin uygun olanlarıyla tamamlayınız.
pişer

komşuna

komşu

akraba

dan

külüne

mal

 Hayırlı komşu, uzak ......................................................... iyidir.
 Komşuda ......................................................... bize de düşer.
 Komşu komşunun ......................................................... muhtaçtır.
 Ev alma ......................................................... al.
 Hayır dile ......................................................... , hayır gele başına.
 Kötü komşu insanı ......................................................... sahibi eder.
3. Sınıf Hayat Bilgisi
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ÜNİTE : 2

EVİMİZDE HAYAT

İSTEK
İSTEK VE İHTİYAÇLARIMIZ
İHTİYAÇLARIMIZ
İstek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken tasarruflu olmaya özen göstermeliyiz.
Bir ürünü satın almak istiyorsak önce o ürünün istek mi yoksa ihtiyaç mı
olduğunu belirlemeliyiz. Satın alma önceliğimizi ihtiyaçlarımızdan yana kullanmalıyız.
1. Aşağıdaki kutularda verilenleri ihtiyaç ve istek olarak sınıflandırıp uygun
listeye yazınız.

İhtiyaçlar

Paten

Kalem

Tatil

Çanta

• .........................................................................

Silgi

Oyun

• .........................................................................

Tablet

Defter

• .........................................................................
• .........................................................................

İstekler
• .........................................................................
• .........................................................................
• .........................................................................
• .........................................................................

2. Ceren haftada 20 ¨ harçlık almaktadır. Aşağıda Ceren'in harcamalarının
bir aylık bütçe grafiği verilmiştir. Grafiği inceleyerek soruları yanıtlayınız.
 Ceren'in en fazla yaptığı harcama hangisidir?

Harcama Miktarı (¨)
30
25

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

20

 Ceren kaç lira birikim yapmıştır?

15

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

10

 Ceren'in en az yaptığ harcama
hangisidir?

5
0
Birikim

Giyim

Eğlence

Eğitim

Kantin

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

Harcama
 Ceren'in giyim ve eğitim harcaÇeşitleri

maları toplam kaç liradır?
..............................................................................................................
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SAĞLIKLI HAYAT

ÜNİTE : 3

SAĞLIKLI HAYAT
Sağlıklı bir şekilde büyümek ve gelişmek için kişisel bakımımıza özen göstermeliyiz. Kişisel bakımımızı yaparken de kaynakları verimli kullanmalıyız.
Banyo yaparken, ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken suyu gerektiğinden fazla harcamamalıyız.
1. Aşağıdaki davranışlardan kişisel bakımla ilgili olanları işaretleyiniz.
Erken uyur, erken uyanırım.

Günde iki kez dişlerimi fırçalarım.

Yemekten önce ve sonra
ellerimi yıkarım.

Okula gitmeden önce odamı
düzenlerim.

Yeterli ve dengeli beslenirim.

Düzenli olarak spor yaparım.

Düzenli olarak banyo yaparım.

Tırnaklarım uzayınca keserim.

Yataktan kalkınca saçlarımı
tararım.

Ev temizliğinde anneme yardım ederim.

2. Aşağıda verilen eşyalardan kişisel bakım yaparken kullandıklarınızı işaretleyiniz.

3. Sınıf Hayat Bilgisi
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GÜVENLİ HAYAT

ÜNİTE : 4

TRAFİK KURALLARINA UYALIM
Yayaların ve sürücülerin uymaları gereken trafik kuralları vardır. Bu kurallara uyulmadığında trafik kazaları meydana gelir. Kendimizin ve başkalarının
güvenliği için trafik kurallarına uymalıyız.
1. Aşağıdaki görselde hangi trafik kuralına uyulmuştur?

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

2. Trafik kurallarıyla ilgili aşağıdaki cümlelerden doğru olanları "✔" yanlış
olanları "✖" ile işaretleyiniz.
Yayalara kırmızı ışık yanarken yol boş ise karşıya geçebiliriz.
Okul servis araçları tam durmadan yerimizden kalkmamalıyız.
Yolda yürürken caddeden de yürüyebiliriz.
Karşıya geçeceğimiz zaman önce sağ tarafımızı kontrol etmeliyiz.
Okula giderken kısa yollar yerine güvenli olan yolları tercih etmeliyiz.
Duran iki aracın arasından karşıya geçebiliriz.
Servis araçlarında ayakta yolculuk yapmamalıyız.
Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde yolun solundan yürümeliyiz.
3. Sınıf Hayat Bilgisi
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ÜLKEMİZDE HAYAT

ÜNİTE : 5

ÜLKEMİZİN GÜZELLİKLERİ
Ülkemiz doğal, tarihî ve turistik yerler, bakımından eşsiz güzelliklere sahiptir.
Bu güzellikler, tüm insanların koruması gereken kültürel miraslarımızdandır.
1. Aşağıda verilen tarihî ve doğal güzelliklerin özelliklerini okuyunuz.
Tarihî Güzelliklerin Özellikleri
› İnsanlar tarafından yapılmıştır.
› Zarar görmemeleri için koruma
altında tutulur.
› İnsanlığın ortak mirası olduğundan ziyaretçilere açık tutulur.

Doğal Güzelliklerin Özellikleri
›

Doğanın kendisinde var olan
coğrafi unsurlardır.

› Ülkeler, doğallığın bozulup
kaybolmaması için o bölgeyi
koruma altına alır.

2. Aşağıda verilen resimlerin tarihî eser mi yoksa doğal güzellik mi olduğuna
karar vererek doğru eşletirmeyi yapınız.
Topkapı Sarayı

Sümela Manastırı

Tarihî Eser

Kaz Dağları

Pamukkale

Doğal Güzellik

Efes Antik Kenti

Peribacaları

3. Sınıf Hayat Bilgisi
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TEST :
6.

5

ÜLKEMİZDE HAYAT

I. Mehmet Akif Ersoy
II. Naim Süleymanoğlu
III. Nene Hatun
Yukarıda verilenlerden hangileri yaptığı çalışmalarla ülkemize katkıda bulunmuş kişiler arasındadır?
A) I ve II						

7.

B) I ve III					

C) I, II ve III

• Kişinin yaşama hakkı
• Sağlık hakkı
• Eğitim hakkı
Yukarıda verilen haklardan kaç tanesi cumhuriyetin bize kazandırdığı hak
ve hürriyetler arasındadır?
A) 1							

8.

B) 2						

C) 3

29 Ekim 1923
Yukarıdaki tarih ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir ilişki vardır?
A) Atatürk'ün Samsun'a çıkışı						
B) Cumhuriyetin ilanı					
C) Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı

9.

Aşağıdaki kişilerden hangisi hoşgörü konusunda öne çıkmış bir isimdir?
A) 							

İsmet İnönü
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B) 						

Yunus Emre

C)

Fatih Sultan Mehmet

DOĞADA HAYAT

TEST :

6

TEST 6
1.

Cemre, bir bitkinin büyümesini görseldeki gibi vermiştir.
Buna göre;
I. Bitkilerin büyüyebilmesi için güneş ışığı gereklidir.
II. Bitkilerin büyümesi hayat boyu devam edebilir.
İfadeleri ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Yalnız I					

B) Yalnız II		

C) I ve II

2.

Can, yaz tatilinde köydeki dedesinin yanına gitti. Dedesinin çiftliğinde birçok
koyun ve kuzu vardı. Can her sabah onları seviyordu. Dedesine neden bu
kadar çok koyunu olduğunu sorduğunda dedesi ona koyunlardan çok faydalandığını söyledi.
Dedesi koyunların hangi yönünden faydalanmış olamaz?
A) Besin elde etme				
B) Yününden faydalanma			
C) Binek hayvanı olarak kullanma
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TEST :
8.

8

GENEL DEĞERLENDİRME

8

Denizlerin sınıfına Suriye'den göç eden, ülkemize yerleşmiş bir ailenin kızı
olan Amine geldi. Türkçeyi pek bilmiyordu ve çok çekingen davranıyordu.
Deniz, Amine'nin ülkemize ve çevresine alışabilmesi için neler yapabileceğini
düşünmeye başladı.
Buna göre Deniz aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Amine ile hiç konuşmamalıdır.				
B) Amine’nin Türkçe öğrenmesine yardım etmelidir.					
C) Teneffüslerde arkadaşlarıyla oyun oynarken onu da yanlarına çağırmalıdır.

9.

Ece, evlerinin önünde arkadaşının dışarı çıkmasını bekliyordu. Arkadaşıyla
birlikte parka gidip oyun oynayacaklardı. Birden yanına hiç tanımadığı bir
kadın geldi. Ece, kadına onu tanımadığını söylese de kadın Ece’nin kolunu
tutarak çekmek istedi.
Ece bu durumda aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) İkna olup kadınla beraber yürümelidir.					
B) Bütün gücüyle bağırıp çevreden yardım istemelidir.					
C) Annesinin gelmesini beklemelidir.					
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5. ÜNİTE
61. sayfa

HAYAT BİLGİSİ

63. sayfa

HAYAT BİLGİSİ
Topkapı Sarayı

Sümela Manastırı

Vali

1 İlçenin yönetiminden sorumlu olan kişi

Kaymakam

2 Köy ya da mahallenin yönetiminden sorumlu olan kişi
3 İlin yönetiminden sorumlu olan kişi

Muhtar

4 Belediyenin yönetiminden sorumlu olan kişi

Belediye
başkanı

Tarihî Eser

Kaz Dağları

Doğru

Yanlış

Muhtar, seçimle iş başına gelir.
İlçeyi vali yönetir.

Efes Antik Kenti

 Bu ülkenin
tirmeliyiz.

Belediye başkanları beş yıllık süreyle seçilir.
İl sınırları içerisinde yönetimden sorumlu en yetkili
kişi validir.

vatandaşı

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

padişah yönetiyordu.
 Cumhuriyet ilan edilmeden önce devleti ........................................................
halk oyu ile seçilen kişiler yönetir.
 Cumhuriyet yönetiminde devleti ........................................................

65. sayfa

Ailemize ve Kendimize Karşı
Sorumluluklarımız

1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11,
12

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

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

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

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

Vatanını seven her insan işini iyi
şekilde ve eksiksiz yapmalıdır.

cumhuriyet ilan edildi.
 29 Ekim 1923 yılında ................................................................................

D
Ülkemizin gelişmesi için çalışkan olmamıza gerek yoktur.
D
●

Kadınlara seçme ve
seçilme hakkı

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

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

birlik
sağlandı.
 Cumhuriyetin ilan edilmesi ile eğitimde ........................................................

Yeni harflerin
kabulu

Ülkemize Karşı
Sorumluluklarımız

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

 Cumhuriyetin ilanından sonra ........................................................
kadınlar seçme seçilme hakkını elde
etti.

Y
Kendi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ülkemizin gelişmesini etkilemez.

Y
▲

HAYAT BİLGİSİ

D

Y

■

♥

66. sayfa

Camilerin içerisine ayakkabımızla girebiliriz.
Okulumuzun bahçesine çöp atmamalıyız.

Ölçüde ve tartıda
yenilik
Yeni harflerin
kabulu

sorumluluklar

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

olarak görev ve sorumluluklarımızı yerine ge-

HAYAT BİLGİSİ

62. sayfa

Kılık kıyafet
kanunu

64. sayfa

HAYAT BİLGİSİ

hakları
iyi kullanmalıdır.
 Herkes sahip olduğu ........................................................

Mahalle muhtarları askerlikle ilgili işleri takip eder.

Cumhuriyetin
Getirdiği
Yenilikler

Peribacaları

 Ailemiz ve ülkemize karşı yerine getirmemiz gereken
vardır.

İlçelerde temizlik ve ulaşım hizmetlerinden belediye
sorumludur.

Soyadı kanunu

Doğal Güzellik

görevleri yerine getirmelidir.
 Herkes kendi üzerine düşen ........................................................

Belediye başkanını halk seçer.

HAYAT BİLGİSİ

Pamukkale

Toplu taşıma araçlarında yolculuk yaparken koltukların üzerini karalayabiliriz.
Parklarda oynarken oyun araçlarına zarar vermemizde bir sakınca yoktur.
Oyun alanlarındaki oyuncakları özenli kullanmalıyız.
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