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Kimlik Bilgilerimiz 
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1. Aşağıdaki kimlik kartında numara ile gösterilen 
bölümlerin açıklamaları yan sayfada karışık olarak 
verilmiştir. Verilen tanımların başına örnekteki 
gibi uygun numaraları yazınız. (Bu etkinlikte ders 
kitabınızdan yararlanabilirsiniz.) 
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T.C. kimlik numarasının olduğu bölümdür.

Seri numarasının yazıldığı 

bölümdür.

Anne ve baba adının yazıldığı bölümlerdir.

Kişinin uyruğunun yazıldığı 
bölümdür.

Kimlik kartını veren makamın 
belirtildiği bölümdür.

Kimlik kartının 
geçerlilik süresinin 

belirtildiği bölümdür.

Kişinin doğum 

tarihinin yazıldığı bölümdür.

Kişinin ad ve soyadının 
yazıldığı bölümlerdir.

Kişinin 
cinsiyetinin 
belirtildiği 
bölümdür.

Kişinin imzasının 
olduğu bölümdür.

Kişiye ait fotoğraf bilgisi, 
parmak izi gibi kimlik 
doğrulamak için kullanılacak 
bilgilerin depolandığı 
bölümdür.

88

Kimlik kartlarında 15 yaşından sonra fotoğraf olmak zorundadır.

Kimlik kartlarında parmak izi yonganın (elektronik çip) içindedir.

T.C. kimlik numarası, kimlik kartının arka yüzeyinde bulunur.

Kimlik kartlarının on beş yıl geçerliliği vardır.

Kimlik kartı kişiye özel bilgi içerir.

2. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların 
başına "Y" yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu altlarına yazınız.  
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3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadeler ile 
tamamlayınız. 

• Gözdeki iris tabakası ve      ...........................       kişiye özeldir.  

• Kimlik kartı devlet tarafından her       ............................      verilir.

• T.C. kimlik kartımızın ön yüzünde      .................................    ait sembol 
bulunur.

• Yeni kimlik kartlarında elektronik çip yani        ................................       
bulunur.

• Her vatandaşın      ..................................    numarası farklıdır.

• Yeni kimlik kartları        .............................      müdürlükleri tarafından verilir.

nüfus yonga parmak izi

vatandaşa

devlete

T.C. kimlik bayrağımıza

4. Aşağıdaki görselde yer alan boşluklara "kimlik kartı" ile ilgili 
aklınıza gelen kavramları yazınız. 
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   Sabah kalkar kalkmaz elimi,  
   yüzümü yıkadım.

Kahvaltımı yaptım. 

 

 Saat 8.30'da okula gittim.
 

   Akşam yemekten sonra okulda     
   öğrendiklerimizi tekrar ettim.

             Fen bilimleri dersinde deney yaptım.

         Akşam yemeği hazırlarken   
   anneme ve babama yardım ettim.

                 Akşam saat 21.30'da yattım.

Benim Hayatım

             
              Yatmadan önce kitap okudum.

1.Duygu'nun gün boyunca yaptıklarını, oluş sırasına göre numara vererek 
sıralayınız.



1.

  2.

  3.

   6.

   4.

   7.

   5.

   8.

Merhaba arkadaşlar, hayatımdaki 
bazı önemli olaylardan oluşan bir film şeridi 

hazırlamak istiyorum. Bana yardımcı olur 
musunuz?

İlk doğum günümü 
kutladım. 

2016 yılında 1. sınıfa 
başladım.                                             

2011 yılında konuşmaya 
başladım.

4. sınıfa başladım.

22 Eylül 2009’da doğdum.

Okuma yazmayı öğrendim.

6 aylıkken ilk dişim çıktı.

2010 yılı aralık ayında 
yürümeye başladım.

2. Aşağıdaki olayları sıralayıp tabloya yazınız. Kitabınızın 
arkasında bulunan resimlerimi kesip şeride yapıştırınız. (EK 1)
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3. Hakan, ablasının hayatındaki önemli 
olayları sormuş ve aşağıdaki kronolojiyi 
oluşturmuştur. Buna göre kronolojiden 
yararlanarak soruları cevaplarıyla eşleştiriniz.

Hakan'ın 

ablası ne zaman 

doğmuştur?

Ablası, 
Hakan'dan kaç 

yaş büyüktür?

Hakan'ın 
ablası, 
hangi yılda şiir 
okumuştur?

Hakan'ın 

ablası, kaç 

yılında üniversiteye 

başlamıştır?
Ablası 

üniversiteye 
başladığında Hakan 

kaç yaşındadır?

Hakan'ın 
ablası, 

kaç yaşında 
üniversiteye 

başlamıştır?

2008

2016

  4

   14

    1998

   18

 2012

   3

1998

Doğdum.

2000

Konuşmaya
başladım.

 2002

Kardeşim
doğdu.

2004

1. sınıfa
başladım.

2008

Bayramda
şiir 

okudum.

2012

Liseye 
başladım.

2016

Üniversiteye
başladım.
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2016 yılında 1. sınıfa başladım.                           
Mart 2013'te kardeşim Ali doğdu.              
2015 yılında anaokuluna başladım.                   
2017 yılında bisiklet sürmeyi öğrendim.            
Nisan 2011'de yürümeye başladım.                   
Aralık 2011'de konuşmaya başladım.                 
2018 yılında sınıf başkanı seçildim.                     
2019 yılında 4. sınıfa başladım.                                                  
25 Ocak 2010'da Bursa'da doğdum.                    

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
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4. Aşağıda Begüm'ün 4. sınıfa kadar yaşadığı önemli olaylar, karışık olarak 
verilmiştir. Olayları oluş tarihine göre sıralayarak şifreyi çözünüz. 

Yaşamımız boyunca tüm olayların belli bir sırası vardır.

Sınıfımızdaki Atatürk köşesi kronolojik sıraya göre düzenlenir.

Kronoloji, matematik dersinde çok kullanılır.

Herkesin yaşamında unutamadığı önemli olaylar vardır.

5. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına 
“Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrusunu altlarına yazınız. 

Kronoloji hazırlarken dikkat etmemiz gereken bir kural yoktur.
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İlgi, İhtiyaç ve Yeteneklerim

İlgiİlgi İhtiyaçİhtiyaç

1. Aşağıdaki ifadeleri ilgi, ihtiyaç veya yetenek olma durumuna 
göre uygun başlıkların altına yazınız.

• beslenme
• basketbol takımında 

oynamak
• okul korosuna seçilmek
• kışlık kıyafet giymek

• hayvan beslemek
• kitap okumayı sevmek
• çok iyi resim yapabilmek
• bağlama çalmayı istemek
• satranç oynamayı sevmek 

• balık tutmaktan 
hoşlanmak

• dans etmeyi sevmek
• uyumak

• Yukarıdaki ifadelere göre ilgi, ihtiyaç ve yetenek arasındaki farkları açıklayınız. 

YetenekYetenek
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  Merhaba  arkadaşlar, benim adım Mete. İlkokul 4. sınıfta 
okuyorum. Biz köyde yaşıyoruz. Ailem çiftçilikle uğraşıyor. Ekim 
ve hasat zamanlarında çok yoruluyorlar. Ben de zaman zaman 

onlara yardım etmeye çalışıyorum. Ancak derslerim her 
zaman öncelikli. Çünkü büyüyünce doktor olacağım. Beyaz 
önlük giyeceğim, boynumda da stetoskop taşıyacağım. Tıpkı 

görüp özendiğim doktorlar gibi... Hastalara umut olacağım, 
insanların hayatını kurtaracağım. Öncelikle kardeşimi tedavi 

edeceğim. Kardeşim 7 yaşında ve özel gereksinimi olan bir çocuk. 
Yürümekte zorlanıyor. Bu yüzden her hafta fizik tedavi için 
ilçedeki hastaneye gitmemiz gerekiyor. Annem oradaki sağlık 
çalışanlarını ve kardeşimin doktorunu anlata anlata bitiremiyor. 
Bu yüzden o da benim doktor olmamı çok istiyor. Doktor olup 

kardeşimin derdine çare bulsam benden mutlusu olmaz...

2. Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları metne göre cevaplayınız.

• Aşağıdaki ögelerden hangileri Mete’de doktor olma isteği 
uyandırmıştır? İşaretleyiniz.

• Mete, ilgi alanlarına göre okulundaki hangi sosyal kulüplere üye olabilir? 
İşaretleyiniz. Siz de boş bırakılan kutuya Mete’nin ilgi alanlarına göre bir 
kulüp ismi yazınız.

Kardeşinin 

durumuArkadaşlarının

 istekleri

Mete’nin 
istekleri Annesinin 

önerisi

Mete’nin 
yetenekleri

Mete’nin 

ilgi alanı

Kızılay 
Kulübü

Resim 

Kulübü

Bilinçli Tüketici 
Kulübü

Sivil Havacılık 
Kulübü

Sağlık, Temizlik ve 
Beslenme Kulübü
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 Merhaba arkadaşlar, size kardeşim Tuna’dan bahsetmek istiyorum. 
Tuna ilkokul 2. sınıf öğrencisi. Onun da hepimiz gibi ilgileri, istekleri ve 
kendine özgü özellikleri var. Mesela bizim hoşumuza giden şeyler, bazen onu 
rahatsız edebilir. Bize sıradan gibi gelen bazı görüntülere, ışıklara, seslere 
fazla tepki verebilir. Zaman zaman kendini ifade etmekte zorlanabilir. Bazen 
aynı sözleri tekrar tekrar söyler. Hatta olduğu yerde sallanmak; ellerini, 
ayaklarını hareket ettirmek gibi davranışları olabilir.  Biz biliyoruz ki Tuna, 
bu davranışlarının hiçbirini bilerek ya da isteyerek yapmıyor. Tüm bunların 
yanında, gördüğü şeyleri asla unutmaz. Sayılarla arası o kadar iyidir ki 
matematik sorularında ondan yardım isterim. Birlikte müzik dinlemeyi 
ve resim yapmayı çok severiz. Okulda düzenlenen resim yarışmasında 
kardeşimin yaptığı resim çok beğenilerek dereceye girdi. Öğretmeni, 
bu yeteneğini geliştirmesi için Tuna’yı resim kulübüne yönlendirdi.

3. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

• Tuna’nın bireysel özellikleri nelerdir? 

• Siz de arkadaşlarınızdan farklı olan bireysel özelliklerinizi yazınız.

• Tuna ile benzer olduğunu düşündüğünüz bireysel özelliklerinizi yazınız.

• Tuna’nın ilgi ve yetenekleri nelerdir?

• Tuna sosyal kulüp seçiminde kararsız kalsaydı, ona hangi kulübü önerirdiniz? Neden?

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

• Metnin üzerindeki noktalı yere uygun bir başlık yazınız.



Farklılıkların Farkındayım

• Toplumu oluşturan insanların her birine       denir.

• Toplumdaki bireyler, bireysel farklılıklara            duymalıdırlar.

• Her bireyi birbirinden eşsiz ve özel kılan bireysel                  vardır.

• Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak duygu ve düşüncelerimizi ifade 

etmeye               denir.

• Bireylerin             , barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçları vardır.

• Bireyin duyguları, düşünceleri ve bunlara uygun davranış biçimleri, o bireyin                  

                       özelliklerini ortaya koyar.

• Meslek seçimi yapılırken ilgi, ihtiyaç ve                gibi unsurlara 

dikkat edilmelidir.

1. Görsele göre aşağıdaki ifadelerden 
hangileri Şule’nin özelliklerindendir? 
İşaretleyiniz.

Kısa saçlı

Kahverengi saçlıZayıf

Neşeli

Yeşil gözlüUzun saçlı

Mavi kıyafetli

Kızgın Endişeli

Sporcu

Uzun boyluGüler yüzlü

farklılıklar

saygı birey 

kişilik beslenme

empati

 yetenek

sosyal etkinliklere

2. Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

2222
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3. Aşağıdaki soruları metinlere göre 
cevaplayınız.

• Sema ile Mesut'un farklı özelliklerini yazınız.

Benim adım Sema, 9 yaşındayım.
Kızıl saçlı, yeşil gözlü, kumralım. Yaşıtlarıma göre daha uzun boylu ve daha 
zayıfım. Kitap okumayı, resim yapmayı, şarkı söylemeyi çok seviyorum. 
İnsanlarla iletişim kurmadan önce çevremi çok iyi gözlemliyorum. Ön 
planda olmayı sevmediğim için arkadaşlarım sessiz ve sakin olduğumu 
söylüyorlar.

Benim adım Mesut, 9 yaşındayım. 
Kahverengi saçlı, kahverengi gözlüyüm. Uzun boylu ve esmerim. 
Sağlıklı besleniyorum ve bol bol spor yapıyorum. En çok 
basketbol oynamayı seviyorum. Ayrıca resim yapmak, kitap 
okumak, şarkı söylemek ve dans etmekten çok hoşlanıyorum. 
Arkadaşlarım şakalarıma çok gülüyor, beni çok komik buluyorlar.
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• Sema ile Mesut'un benzer özelliklerini yazınız.
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Belimdeki sağlık sorunu nedeniyle yürümekte 
zorlanıyorum. Sizce günlük hayatta hangi güçlüklerle 
karşılaşıyor olabilirim?

Ülkemden başka bir ülkede misafir olarak yaşamaktayım. Sizce 
günlük hayatta hangi güçlüklerle karşılaşıyor olabilirim?

Tekerlekli sandalye kullanıyorum. Sizce günlük hayatta hangi 
güçlüklerle karşılaşıyor olabilirim?

Görme güçlüğü nedeniyle toplumsal hayatta bazı zorluklar 
yaşıyorum. Sizce günlük hayatta hangi güçlüklerle karşılaşıyor 
olabilirim?

4. Kendinizi aşağıdaki bireylerin yerine koyunuz. Buna göre soruları 
cevaplayınız.



Doğru   Yanlış

ŞİFREYİ BULŞİFREYİ BUL

• İnsanların ilgi ve yetenekleri birbirinden farklı 
olabilir. Ö S

• İstediğimiz zaman parmak izimizi değiştirebiliriz. ZA

• Farklılıklara karşı anlayışlı ve saygılı olmalıyız. D Y

• Dış görünüşle ilgili farklılıklarımız, fiziksel farklılıktır. E A

• İnsanlara karşı ön yargılı olmalıyız. NH

• İnsanlar arasında dil, din, ırk veya cinsiyet ayrımı 
yapmamalıyız. E I

• Her öğrenci, ilgi duyduğu sosyal etkinliklere 
katılmalıdır. T R

• Kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun 
düşünce ve duygularını anlayabilme becerisine 
empati denir.

İ N

• Özel gereksinimli olmak, bir eksiklik değil farklılıktır. M S

5. Aşağıdaki ifadeler doğru ise doğru yıldızını, yanlış ise yanlış yıldızını 
boyayınız. Boyadığınız yıldızın içindeki harfleri sırayla aşağıya yazarak şifreyi 
çözünüz. Bulduğunuz şifrenin anlamını arkadaşlarınızla tartışınız.
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İhtiyaç

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

3.

...................................
4.

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

BİREY ve TOPLUM

NELER ÖĞRENDİK?

Kronoloji yardımıyla hayatınızdaki önemli gelişmeleri sıralayınız.

3.

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

4.

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

2.

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

1.

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

Verilen ifadelere uygun 
birer örnek yazınız.

İlgi

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

Yetenek
.......................................

Sizi diğer 

arkadaşlarınızdan 

ayıran başlıca bireysel 

özellikleriniz nelerdir?

3.

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

1.

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

2.

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

4.

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

1.

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

Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı üzerinde

yer alan bilgilere

örnekler veriniz.

2.

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




