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OLAYLARIN OLUŞ SIRASI

• Olaylar ya da durumlar aktarılırken daha doğru anlaşılabilmesi için gerçekleşme 
sırasına göre anlatılır. Verilen olayları anlamlı bir şekilde sıralamak için cümlelerde 
bildirilen duygu, düşünce, iş ve olayların iyi anlaşılması gerekir. Cümlelerde verilenleri 
dikkatlice okuyup aralarındaki anlam ilişkisini kavradıktan sonra bu cümleleri anlamlı 
bir bütün olacak şekilde sıralamamız gerekir.

☞  1. Renkli kalemlerini hazırladı.
 2. Çizdiği resmi panoya astı.
 3. Çizeceği resmi düşündü.
 4. Resmi çizmeye başladı.
Yukarıda verilenlerin oluş sırası, 1 – 3 – 4 – 2 şeklindedir.

Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre sıralayıp numaralandırarak kutulara yazınız.

Etkinlik–38

 Beni gördüğüne çok şaşırdı.

 Yolda yürürken karşıma çıktı.

 Çocukluk arkadaşım başka şehre gitmişti.

 Birbirimize doğru koşmaya başladık.

 Kitabı okumaya pek istekli değildi.

 Vazgeçip televizyon izledi.

 Biraz okudu ama kitabı anlamıyordu.

 Yine de kitabı eline alıp en son kaldığı yeri açtı.

 Arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı.

 İki saat kadar süren oyundan sonra eve dönmek için tekrar yola çıktı.

 Güzel bir kahvaltı yaptı.

 Parka vardığında bütün arkadaşları onu bekliyordu.
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili cümleleri olayların oluş sırasına göre numara-
landırınız.

Etkinlik–39

Dişlerini fırçalamak için banyoya gitti. 

Sabah olmuş, güneş ışığı odanın içine dolmuştu.

Sonunda uykusu geldi ve yatağına yattı. 

Babası, annesi ve kardeşi ile birlikte kahvaltılarını yaptılar.

Damla ve annesi hazırlanıp sinemaya gitmek için yola çıktılar. 

Damla, birinci dönem derslerini başarıyla geçmiş ve tatile keyifle başlamıştı.

Kahvaltı masasını birlikte topladılar.

Damla bir türlü uyuyamadı.

Yatmadan önce yarım saat kitabını okudu.

DAMLA’NIN TATİLDE BİR GÜNÜ 

 Damla, birinci dönem derslerini başarıyla geçmiş ve tatile keyifle başlamıştı. Akşam 
yemeğinde, annesinin onu sinemaya götüreceğini duyduğunda çok sevindi. Dişlerini fırçala-
mak için banyoya gitti. Lambayı yaktı, banyo kapısını kapattı. Macunu eline almıştı ki etraf 
kapkaranlık oldu. Macunu yerine koyamadı. “Işığı açın!” diye bağırdı. Ablasının özür dileyen 
sesini duyduğunda banyo aydınlandı. Aynaya bakarak dişlerini fırçaladı. 

 Odasına gitti, elektrik düğmesini açtığında yatağının başucunda duran çalar saat dokuzu 
gösteriyordu. Yatmadan önce yarım saat kitabını okudu. Odaya gelen annesi artık uyuması 
gerektiğini söyledi, yanaklarından öptü ve ışığı kapattı. Damla bir türlü uyuyamadı. El yor-
damıyla perdeyi araladı. Sokak lambasının ışığıyla odası hafifçe aydınlanmıştı. Yatağından 
kalktı ve penceresini açıp gökyüzüne baktı. Ay ve yıldızlar o kadar güzel parlıyordu ki onları 
izlerken hayallere daldı. Sonunda uykusu geldi ve yatağına yattı. 

 Sabah olmuş, güneş ışığı odanın içine dolmuştu. Damla sevinçle kalkıp çabucak hazır-
landı. Babası, annesi ve kardeşi ile birlikte kahvaltılarını yaptılar. Kahvaltı masasını birlikte 
topladılar. Damla ve annesi hazırlanıp sinemaya gitmek için yola çıktılar. 
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Aşağıda verilen resimleri oluş sırasına uygun olarak numaralandırınız. Olay akışını yazınız. 

Etkinlik–40
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Aşağıdaki fıkranın cümleleri karışık olarak verilmiştir. Cümleleri olayların oluş sırasına göre 
numaralandırınız.

Etkinlik–41

Bunun üzerine Hoca: 

– Ben balığın sadece başını yiyeceğim, der.

Fakat hancı yiyecek olarak sadece bir balık olduğunu söyler ve bunu paylaşmalarını 
önerir.

Hoca yolculuk sırasında mola verip bir hana girer.

Diğer yolcu ise sadece balığın başını yer ve Hoca’ya seslenir:

– Sen koca gövdeyi yedin karnını doyurdun. Ben sadece kafayı yedim aç kaldım, der.

Bu sırada hana başka bir yolcu daha girer ve ikisi hancıdan yiyecek bir şeyler ister.

Hoca da bunun üzerine şöyle der:

– Bak akıllandın!

Bunun üzerine diğer yolcu hemen atılır ve Hoca’ya:

– Balık başını neden sen yiyeceksin? Ben yemek istiyorum, der.

Hancı bunun nedenini sorar. Hoca da:

– Balık başı zekâ artırır. Balık başı yiyen insan akıllı olur der.

Hoca da itiraz etmez. Balığın koca gövdesini Hoca yer ve bir güzel karnını doyurur.

BALIK
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Mahalledeki boş arazinin 
4
9 ´ü çocuk parkı, 

2
9 ´si 

spor alanı ve kalan kısım yeşil alan olacak şekilde 

düzenlenmiştir. Arazinin kaçta kaçı yeşil alan olarak 
düzenlenmiştir?

Problemi anlayarak okuyalım. Verilenleri ve isteneni belirleyelim.Anla!

Verilenlerden yola çıkarak problemin çözümünü planlayalım.Düşün, Planla!

Problem Nasıl 
Çözülür?

Problem çözme aşamalarını ince-
leyerek problemi çözelim.

Verilenler : Çocuk parkı: 
4
9

      Spor alanı: 
2
9

İstenen : Arazinin kaçta kaçı yeşil alana ayrılıyor?

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

1
9

Parkın tamamı

Çocuk parkı Spor alanı Yeşil alan

  • Çocuk parkını ve spor alanını toplayalım.
  • Parkın tamamını kesirle ifade ederek  
 toplamdan çıkaralım.

Problemi çözelim.

Çocuk parkı ve spor alanı 4
9  + 2

9
 = 6

9    Parkın tamamı 9
9

 

Yeşil alan 9
9  - 6

9  = 3
9    Parkın 3

9 ’ü yeşil alan olarak düzenlenmiştir.

Çöz!

Sonucun doğruluğunu kontrol edelim.

6
9  + 3

9  = 9
9  6

9  - 2
9  = 4

9

Kontrol Et!

Problem Çözme ve Kurma
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1. 192 km’lik bir yolun birinci hafta 
3

12
’ü, 

ikinci hafta 
4

12
’ü asfaltlanmıştır. Geriye 

asfaltlanacak kaç kilometre yol kalmıştır?

2. Bir çiftçi elindeki yumurtaların 
3

5
’ünü 

markete, 
1

5
’ini pazarcılara satıyor. Çift-

çinin geriye 30 tane yumurtası kaldığına 
göre çiftçinin satmadan önce kaç yumurtası 
vardır?

3. Bir tarlanın 
3

9
’ünde zeytin, 

2

9
’sinde 

kiraz geri kalanında elma ağaçları vardır. 
Tarlada 52 elma ağacı olduğuna göre 
kaç zeytin ağacı vardır?

4. Her birinde 30 yumurta olan 8 koli yu-

murtanın, 
3

4
’ünde kaç yumurta vardır?

Aşağıdaki problemlerin çözümlerini yapınız.

Etkinlik-48
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Saat - Dakika Arasındaki Dönüşümler
Aşağıdaki saatler ocaktaki yemeğin pişme süresini 
göstermektedir.

Aşağıdaki işlemleri inceleyelim.

• Akrep 1'den 2'nin üzerine gelene kadar yelkovan bir tam tur atmıştır.

• 1 saat = 60 dakikadır.

60
5

10

35

40

30

15

20

25

50
55

45

Yemeği Pişirmeye Başlama

Saat 13.00

60
5

10

35

40

30

15

20

25

50
55

45

Yemeğin Piştiği Vakit

Saat 14.00

• 7 saat = 7 x 60 = 420 dakikadır.  • 5 saat = 5 x 60 = 300 dakikadır.

• 450 dakikanın kaç saat olduğunu bulalım.

                         450 dakika = 7 saat 30 dakika
450
420
030

60
7-

dakika
saat

1 saat 30 dakika = .....................

1 x 60 = 60  60 + 30 = 90
h

90 2 saat 15 dakika = .....................dakika

............. x ................=.......... + .......... =

Aşağıda verilen süreleri örnekteki gibi hesaplayıp dakika olarak yazınız.

Çözelim - Öğrenelim
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Önce ÖnceSonra Sonra
20 dk 1 s 10 dk25 dk 1 s 25 dk

08.30 07.20

25 dk 3 s 30 dk35 dk 2 s 15 dk
13.40 14.45

15 dk 2 s 25 dk25 dk 3 s 10 dk
10.25 11.35

35 dk 5 s 35 dk50 dk 6 s 30 dk
15.10 16.50

Fark:

Fark:

Fark:

Fark:

1 Aşağıdaki zamanların belirtilen  zaman kadar öncesini ve sonrasını yazınız.

Etkinlik-49

2 Aşağıda verilen saatler arasındaki zaman farkını bulunuz.

2 
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Zeynep ve Salih, "1 dakikalık çalışmalar" adlı bir etkinliğe katılıyorlar. 
Her çocuk 1 dakikalık zaman içerisinde bir parmak kukla yapmaya 
çalışıyor.

Zeynep ve Salih'in çalışmasını inceleyelim.

Başlama

10.00

Bitiş

10.01

• Yarışmada başlama ve bitiş süresinin arasındaki fark

1 dakikadır.

• 1 dakikalık süre dolana kadar 60 saniye geçmiştir.

Dakikanın saniyeye nasıl dönüştürüldüğünü inceleyelim.

Saniyenin dakikaya nasıl dönüştürüldüğünü inceleyelim.

4 dakika = 4 x 60 = 240 saniye

7 dakika = 7 x 60 = 420 saniye

280 saniyeyi dakika ve saniye olarak ifade edelim.

280
240
040

60
4- dakika

saat

280 saniye = 4 dakika 40 saniye

Dakikadan daha küçük za-
man birimine saniye denir.
1 dakika = 60 saniye.

BİLGİ SANDIĞI

Dakika ile Saniye Arasındaki Dönüşümler
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5 dakika 35 saniye = ................ saniye 7 dakika 40 saniye = ................ saniye

6 dakika 50  saniye = ................ saniye 9 dakika 45 saniye = ................ saniye

95 saniye = 1 dakika 35 saniye 

95
60
35 → saniye

60
1 → dakika-

145 saniye = ........ dakika ......... saniye

215 saniye = ........ dakika ......... saniye 250 saniye = ........ dakika ......... saniye

3 dakika 25 saniye = ................ saniye2 dakika 15 saniye = 135 saniye
2 x 60 = 120  120 + 15 = 135

1 Aşağıda verilen süreleri örnekteki gibi hesaplayıp saniye olarak yazınız.

Etkinlik-50

2 Aşağıda verilen süreleri örnekteki gibi hesaplayıp dakika ve saniye olarak yazınız.
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Ayşe Öğretmen, ayları ve günleri gösteren bir tablo ha-
zırlıyor. Ayşe Öğretmen'in hazırladığı tabloyu ve verdiği 
bilgileri inceleyelim.

• 1 yıl, 365 gün 6 saattir. Her 4 yılda bir 6 saatlik süreler toplanır.

1 gün olarak şubat ayına eklenir.

• 1 yıl = 365 gün 6 saat

• 1 yıl = 12 ay = 4 mevsim

• 1 yıl = 52 hafta

• 1 gün = 24 saattir.

• 1 hafta = 7 gündür.

T A K V i M
20192019

OCAK SUBAT, MART N i SAN

MAY I S HAZ iRAN TEMMUZ AGUSTOS

EYLÜL EK iM KAS IM ARAL IK

1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
5 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
6 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
7 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
10 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
12 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
13 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
14 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım Atatürk ‘ü Anma
31 Aralık Yılbaşı gecesi

RESM i  TAT i L  GÜNLER i

PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA

PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA

PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA PTS SA ÇAR PER CU CTS PA

Şubat ayının 29 gün 
olduğu yıllar 366 
gün olur ve artık yıl 
olarak isimlendirilir.

BİLGİ SANDIĞI

Yıl, Ay, Hafta ve Gün

1990 1996 1984 2002

2008 2010 2004 2016

2012 2000 1994 2006

1992 artık yıl olduğuna göre aşağıdaki yıllardan artık  yıl olanları işaretleyiniz.

Çözelim - Öğrenelim
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* 1 yılda ......................... ay vardır.

* Gün, ay ve yılı gösteren çizelgelere ......................... denir.

* 1 hafta ......................... gündür.

• 3 hafta = ......................... gün

• 5 hafta = ......................... gün

• 8 hafta = ......................... gün

• 10 hafta = ....................... gün

• 14 hafta = ....................... gün

• 2 hafta 5 gün = ......................... gün

• 4 hafta 6 gün = ......................... gün

• 7 hafta 3 gün = ......................... gün

• 9 hafta 4 gün = ......................... gün

• 10 hafta 2 gün = ......................... gün

* 1 yılda ......................... gün vardır.
* 1 yılda ......................... hafta vardır.
* 1 yılda ......................... mevsim vardır.

1 Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Etkinlik-51

2 Aşağıdaki zaman ifadeleri arasındaki dönüşümleri yapınız.

3 Aşağıdaki zaman ifadeleri arasındaki dönüşümleri yapınız.

1 yıl = .......... ay
3 yıl = .......... ay
5 yıl = .......... ay
7 yıl = .......... ay

10 yıl = .......... ay

1 yıl 4 ay = .......... ay
2 yıl 5 ay = .......... ay
4 yıl 8 ay = .......... ay
6 yıl 10 ay = .......... ay
9 yıl 3 ay = .......... ay

1 yıl = .......... hafta
3 yıl = .......... hafta
5 yıl = .......... hafta
7 yıl = .......... hafta
9 yıl = .......... hafta

2 yıl 10 hafta = .......... hafta
4 yıl 5 hafta = .......... hafta
6 yıl 12 hafta = .......... hafta
8 yıl 20 hafta = .......... hafta
10 yıl 10 hafta = .......... hafta
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Saat 8.30'da İstanbul'dan hareket eden yolcu otobüsü 5 
saat 20 dakika sonra Ankara'ya ulaşıyor.
Otobüs Ankara'ya ulaştığında saat kaçı gösterir?

8 saat 30 dakikanın üzerine 5 saat 20 dakika ekleriz.

5 saat 20 dakika ileri

Otobüs, Ankara'ya ulaştığında saat 13:50'dir.

8 saat 30 dakika
5 saat 20 dakika
13 saat 50 dakika

+

Otobüsün Ankara’ya ulaştığında saat kaçı gösterdiğini bulalım.

Otobüsün hareket saati:

Otobüsün ne kadar hareket ettiği:

Problem Çözme ve Kurma

Aşağıdaki verilenlerden yararlanarak bir problem kurup çözünüz.

Çözelim - Öğrenelim
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1. Saat 18.45'te ders çalışmaya başlayan 
bir öğrenci 2 saat 27 dakika sonra ders 
çalışmayı bitirmiştir. Bu öğrenci çalışmayı 
saat kaçta bitirmiştir?

2. Bir atlet koşacağı mesafeyi 4 dakika 54 
saniyede koşmuştur. Bu atlet koşacağı 
mesafeyi kaç saniyede koşmuştur?

3. Akşam saat 22.45'te uyuyan Buket, sabah 
07.45'te uyanmıştır. Buna göre Buket kaç 
saat uyumuştur?

4. Saat 08.00’de Tokat’tan çıkan otobüs, 
saat 09.23’te Sivas’a varmıştır. Otobüs, 
Tokat’tan Sivas’a kaç dakikada varmıştır?

5.  Bir duraktan geçen iki otobüsün arasın-
daki zaman farkı 7 dakika 15 saniyedir. 
İlk otobüs geçtikten kaç saniye sonra ikinci 
otobüs geçer?

1 Aşağıdaki problemleri çözünüz.

Etkinlik-52
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1.  15 Haziran 2006 tarihinde doğan Hülya, 
10 Ekim 2018 tarihinde kaç yaşında olur?

2. Saat 21:30’da uyuyan Emre, saat 7:15’te 
uyanıyor. Emre kaç saat, kaç dakika uyu-
muştur?

3. Haftada 8 televizyon satan Hasan amca, 
5 ayda kaç televizyon satar? 

   (1 ay = 4 hafta)

4.  Can ile Ceren dün 3 saat 15 dakika, bu-
gün 2 saat 10 dakika ders çalışmışlardır.

    Can ile Ceren’in iki günde ders çalıştıkları 
süre kaç saat kaç dakikadır?

5.  10 Ocak 2014’te doğan biri 16 Temmuz 
2018’de kaç yıl, kaç ay, kaç günlük olur?              

2 Aşağıdaki problemleri çözünüz.
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AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ AYDINLATMA VE SES TEKNOLOJİLERİ5.
ÜNİTE

5.
ÜNİTE

Aydınlatma Araçlarının GelişimiAydınlatma Araçlarının Gelişimi

 Aydınlatma, geçmişten günümüze kadar insanlar için hep önemli olmuştur. Geçmiş yıllarda 
kullanılan aydınlatma araçlarıyla günümüzde kullanılan aydınlatma araçları birbirinden çok 
farklıdır. Bu farklılığın en büyük nedeni gelişen teknolojidir.

 İlk insanlar aydınlanmak için gündüz Güneş’ten gece ise Ay’ın ışığından yararlanmışlardır. 
Sonraki yıllarda taşları birbirine sürterek elde ettikleri kıvılcımlarla ateşi bulmuşlardır.

 Ateşin keşfiyle aydınlatma teknolojilerinin gelişim süreci başlamış ve insanlar ilk olarak odun 
ve reçineden yapılan aydınlatma aracı meşaleyi kullanmaya başlamışlardır.

 İnsanlar hayvanlardan elde ettikleri yağları yakmayı öğ-
renmişler ve oyulmuş taşların içine bu yağları koyup yakarak 
aydınlanmışlardır. Daha sonra bu yağları yağ lambalarında 
kullanmışlardır.

 İlerleyen zamanlarda ise önce mum daha sonra ise 
gaz lambasıyla aydınlanmışlardır.
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Aydınlatma Araçlarının Gelişimi

 Daha sonraki yıllarda Nick Holonyak isimli bilim insanı LED 
lambaları icat etmiştir. LED lambalar günümüzde çok fazla kulla-
nılmakta ve çok az elektrik tüketmektedir.

 Aydınlatma teknolojilerinin gelişiminde elektriğin keşfi büyük önem 
taşımaktadır. Elektriğin keşfinden sonra Thomas Edison adlı bilim insanı 
ampulü icat etmiştir.

 Ampulün icatından uzun yıllar sonra elektriği daha verimli kul-
lanan floresan lamba icat edilmiştir. Floresan lambalar günümüzde 
hâlâ kullanılmaktadır.

 Ayrıca günümüzde kullanılan bir başka aydınlatma teknolojisi 
de halojen lambalardır.

Evinizde hangi tür aydınlatma araçlarını, hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?
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Aydınlatma Araçlarının Gelişimi

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

 İlk akkor ampullerin ömrü bir gündür.

   2015 yılından beri Avrupa Birliği akkor ampullerini yasak-
lamıştır. Kanada ve İrlanda’da akkor ampul kullanımı yasaktır. 

Aydınlatma Araçlarının Geçmişten Günümüze Gelişimi

Ateş

Halojen lamba

Meşale

Led lamba

Kandil

Floresan lamba

Mum

Ampul Gaz lambası

1 2 3 4

56789

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Haznesi taş ve balçıktan yapılan yağ lambalarında hayvan yağları yakılarak aydınlatma 
sağlanmıştır. Lambalardaki yağlar incelendiğinde genellikle zeytin, susam ve balık 
yağının da yakıt olarak kullanıldığı görülmüştür.
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Aydınlatma Araçlarının Gelişimi

 Aydınlatma Teknolojisinin Önemli Olduğu Meslekler

 Bir ortamda yeterli miktarda ışık varsa varlıklar net olarak 

görülebilir. Işık miktarı az ise varlıkları görmek zordur. Maden ocak-

larındaki işçiler başlarındaki lambalar sayesinde önlerini görebilirler.

 Hastaların dişlerini tedavi eden 

diş doktorları ışık sayesinde daha 

rahat çalışırlar.

 Işık bir fotoğrafçı için çok 

önemlidir. Işığın fazla olması 

fotoğrafçılıkta “patlama“ de-

nilen duruma yol açar. Işığın 

geliş yönü de fotoğrafı etkiler.

        

Tiyatroda, film çekimlerinde 

ışık çok önemlidir. Filmlerde sahnenin aydın-

latılması için ışıkçılar vardır. Işıkçı ışığı ayarlayarak uygun ortamı 

oluşturur. Oyunun durumuna göre ışığın konumunu değiştirir. 

Böylece seyircinin filme ya da oyuna odaklanmasını sağlar.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Eskiden İstanbul sokakları karanlıktı. Sokağa elinde 

fener olmadan çıkılmazdı. Daha sonra sokaklara 

gaz lambaları asıldı. Bu lambaları yakıp söndürene 

fenerci denirdi.
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İstekler ve İhtiyaçlar TEST - 18

2. Aşağıdakilerden hangisi isteklerimizden
biri değildir?

A) Kitap	okumak
B) Kahvaltı	yapmak
C) Bisiklete	binmek
D) Çanta	almak

1.  Beslenmek
 Sinemaya	gitmek
	Giyinmek
	Eğlenmek

Yukarıdakilerden hangileri temel ihti-
yaçlarımızdandır?

A)  ve  B)  ve 
C) Yalnız	 D)  ve 

6.  Futbol	oynamak
 Resim	yapmak
	Yemek	yemek
	Kitap	okumak

Yukarıdakilerden hangisi diğerlerinden 
öncelikli ihtiyacımızdır ?

A)  B)  C)  D) 

3. Elif,	dördüncü	sınıfa	giden	bir	öğrencidir.

Aşağıdakilerden hangisi Elif’in ihtiyaç-
larından biri olamaz?

A) B)

					Bisiklet Ayakkabı

C)	

SÜT

	D)	

						Süt	 Çanta

4.  

Yukarıdaki görsele göre Emir için han-
gisi söylenebilir?

A) Temel	ihtiyaçlardan	birini	karşılamıştır.
B) Sosyal	ihtiyacını	karşılamıştır.
C) Giyinme	ihtiyacını	karşılamıştır.
D) Beslenme	ihtiyacını	karşılamıştır.

5. 

Verilenlerle aşağıdaki ihtiyaçlar eşleş-
tirildiğinde hangisi açıkta kalır?

A) Beslenme B) Barınma
C) Eğitim D) Eğlenme

Okul Apartman Market
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İstekler ve İhtiyaçlar TEST - 18

7. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi veya 
hangileri yanlış bilgi vermiştir?

A) Umut,	Ezgi B) Yalnız	Ezgi
C) Yalnız	Kağan D) Yalnız	Umut

11.  Aşağıdaki mesleklerden hangisi barın-
ma ihtiyacının giderilmesini sağlar?

A) Öğretmen B) Doktor
C) Fırıncı D) Mimar

8. 

Tablodakilerden hangisi yanlış işaret-
lenmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

D Y

1. Kitap	okumak	sosyal	
ihtiyaçtır.



2. İsteklerimize	öncelik	
vermeliyiz.



3. Barınma	insanlar	için	
temel	ihtiyaçtır.



4. Herkesin istekleri 
aynıdır.



Ezgi

Umut

Kağan

Sosyal	ihtiyaçlarımız	gideril-
mezse	yaşamımız	tehlikeye	
girer.	

Kitap	okumak,	tatile	gitmek	
sosyal	ihtiyaçlarımızdandır.

Beslenme,	giyinme,	barınma	
temel	ihtiyaçlarımızdandır.	

9. 

Yukarıda boş bırakılan yere hangi gör-
sel getirilebilir?

A)	 B)

C) D)

SOSYAL İHTİYAÇLAR

10. Kalem
I

Oyuncak
II

Tablet
III

Bisiklet
IV

Yukarıdakilerden hangisi bir öğrenci 
için ihtiyaçtır?

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