
 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                    

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                           

MATEMATİK – EŞ KÜPLERLE BASİT YAPILAR OLUŞTURMA 

Aşağıdaki verilen şekillerde kaç tane eş küp bulunduğunu hesaplayınız. 
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BİLİNÇLİ TÜKETİCİ KONUSU 

Aşağıdaki cümlelerdeki ifadeler doğruysa, cümlenin başındaki parantez içine D, yanlışsa Y 

yazalım. 

(    )Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren çizelgeye aile bütçesi denir. 

(    )İhtiyaçlarımı önem sırasına göre belirlerim. 

(    ) Barınma, beslenme ve giyinme öncelikli ihtiyaçlarımızdan değildir. 

(    )İhtiyaçlarımı imkânlarım ölçüsünde karşılarım. 

(    )Ürünün görüntüsü güzelse kalitesine önem vermem. 

(    )Alacaklarımın sağlam ve dayanıklı olması benim için önemli değildir. 

(    )Alacağım üründe TSE damgasının olup olmadığına bakarım. 

(    )Gıda maddelerinde üretim ve son kullanma tarihlerine bakmam. 

(    )Son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri almam. 

(    )Aile bütçesindeki para harcanırken öncelik sağlık, beslenme ve eğitime verilir. 

(    )Aynı kalitedeki mallardan fiyatı ucuz olanı tercih ederim. 

(    )Alışverişten sonra mutlaka fiş veya fatura alırım. Böylece ödenen verginin devletin 

bütçesine gitmesini sağlarım. 

(    )Reklamlarda gördüğüm her ürünü almalıyım. 

(    )Açıkta satılan yiyecekleri alırım. 

(    )Tüketici haklarının bilirim. 

(    )Bozuk malı, süresi içinde idare ederim. 

(    )Hatalı ürünü iade etmek istediğimde geri almazlarsa Tüketiciyi Koruma Vakfı, 

Belediye, Sanayi ve Ticaret Odası gibi yerlere bildiririm. 

(    )Alışveriş yaparken önce kendi isteklerimi alırım. 

(    )Alışverişten önce liste yapmalıyız. 

(    )Bir ürünün fiyatı her yerde aynıdır. Bu yüzden zaman kaybetmemek için alacağımız 

ürünü ilk gördüğümüz mağazadan almalıyız. 

(    )Ailem istediğim oyuncağı almayınca ağlarım. 

(    )Alacağımız ürünün markası, kalitesinden daha önemlidir. 

(    )Bir ürünün iyi, sağlam ya da taze olma özelliğine kalite denir. 

 (    )İnsanların geçimlerini sağlamak için çalıştıkları iş kollarına meslek diyoruz. 

(    )Reklamı yapılan ürün kalitelidir. 

(    )Bütün meslekler toplum için önemlidir. 

(    )Bisiklet temel ihtiyaçlarımızdan biridir. 

(    )Sosyal ihtiyaçlarımızın karşılanması yaşamımızı kolaylaştırır. 

(    )Kamyon şoförleri üretim işini yapar. 

(    )Gelir ve giderler arasında denge kurarak bütçe yapmalıyız. 

(    )Bir ürünün standartlara uygunluğunu TSE belirler. 

(    )Hatalı malı değiştirmek ya da geri vermek tüketicinin hakkıdır. 

(    )Alışveriş sonunda satış fişi ya da faturamızı alırsak devletimize vergi ödemesini 

sağlamış oluruz. 

 

 



BİLİNÇLİ TÜKETİCİ 
 
 

 

     

   

Yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanları cümlelerdeki boş yerlere yazınız. 

1)Anne ve babamızın çalışarak kazandığı paralar……………..………..oluşturur. 

2)Ailemizin gelir ve giderlerini gösteren listeye……………………………diyoruz. 

3)İnsanların çalışmalarının karşılığında aldıkları paraya……….……………..diyoruz. 

4)Açıkta satılan yiyecekler ………………..……….zararlıdır. 

5)İnsanların maaşlarını doğru şekilde kullanmak için yaptıkları gelir gider 

planına…………………………….diyoruz. 

6)Doktor, hemşire, eczacı………………….….alanında çalışırlar. 

7)Tüketicilerin haklarını koruyan derneğe …………………………diyoruz. 

8)Bir ürünün elde edilmesinde kullanılan asıl maddeye……………….diyoruz. 

9)İnsan yaşamı için gerekli olan yokluğunda sıkıntı çekilen 

şeylere…………………………………..denir. 

10)Bilinçli bir tüketici…………………………..ve…………………………bilir. 

11)Gıda maddelerini alırken …………………..ve……………………..kullanma tarihlerine 

bakılmalıdır. 

12)Ekmeğin ……………………………………olan buğday ülkemizde üretilen en yaygın 

tahıldır. 

13)Bir ürünün üzerinde……………………….damgası varsa ürün kaliteli demektir. 

14)…………………..…belgesi bir ürünün değiştirilmesi ve iade edilmesi için gerekli olan 

belgedir. 

15)Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı işe…………….……………..denir. 

 

sağlığa Aile bütçesi sağlık Hammadde TÜKODER Maaş  

Bütçe 

Gelirimizi 

Temel ihtiyaçlar 

 

Hak - sorumluluk 

 

Üretim  - son 

 

Hammaddesi Meslek 

Garanti   

TSE 


