
Değerli öğretmenlerimiz,

Öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerine katkı sağlayabilmek adına bu sözcük kartlarını hazırladık. 

Bu kartları ister basılı olarak, ister tahtada göstererek öğrencilerinize keyifli bir oyun oynatabilir ve 
derslerde öğrenmelerini istediğiniz kavramları pekiştirerek daha hızlı öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.

Nasıl oynanır? Arkalı önlü çıktı aldığınız sözcük kartlarını işaretli yerlerden kesin. Öğrencilere 
sözcüğün baş harfini gösterin ve tanımını okuyun. Öğrencilere bu tanımın hangi sözcüğe ait olduğunu 
sorun. Cevapları aldıktan sonra doğru yanıtı açıklayın.

Sözcük kartları, ilköğretim dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri için Sosyal Bilgiler dersi 
müfredatına uygundur.
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Avrupa Birliği’nde yer alan 19 ülkenin 
ortak para birimi. Almanya, Fransa ve 
Yunanistan’ın da dâhil olduğu bu 19 

ülkenin tümünde bu para birimi 
kullanılıyor.

Birikimlerimizi saklayabileceğimiz veya 
gerektiğinde belirli bir para karşılığında 

borç para alabileceğimiz kuruluş.

Paramızı içine koyarak yanımızda 
taşıyabileceğimiz küçük çanta. 

Gelir ve giderlerimizi yazdığımız tablo. 
Bu tablo sayesinde gelirimizi (çalışarak 

kazandığımız para veya ailemizden 
aldığımız harçlık) ve giderlerimizi 
(harcamalarımızı) net bir şekilde 

görebilir ve karşılaştırabiliriz. 

Avro

Bütçe

Banka

Cüzdan





Satın aldığımız mal veya hizmetin 
karşılığını banka hesabımızda 

bulunan paradan ödememizi sağlayan  
belge. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi 
para birimi. Aynı zamanda dünyada 

en çok kullanılan yabancı para.

Mal ve hizmetlerin fiyatlarında genel 
artış. Geçen yıl aldığımız ürünlerin 

tamamı için bu sene daha fazla para 
ödememiz gerekiyorsa bu 

kavramdan bahsedilir.

İnsanların buğday, süt ve elbise gibi 
çeşitli ürünleri üretmek ve bunları 
tüketmek üzere toprak, iş gücü, 

makine gibi sınırlı kaynakların hangi 
biçimde kullandıklarını inceleyen 

bilim dalı. 

çek

Ekonomi

Dolar

Enflasyon





Aldığımız veya sattığımız bir şeyin 
değerinin para karşılığı. “Bu ne 

kadar?” sorusuna aldığımız cevap.

Birikimimizi bankaya yatırdığımızda 
elde ettiğimiz kazanç; aynı zamanda 

bankadan borç aldığımızda 
borcumuza ek olarak ödememiz 
gereken para. Kısacası, birikim 

yapmanın ödülü, borçlanmanın bedeli. 

Bir iş için harcanan para, masraf.
Elde edilen para; çalışarak 

kazandığımız para veya ailemizden 
aldığımız harçlık.

Fiyat

Gelir

Faiz

Gider





Üretim için yeni bir iş başlatan kişi. Bir şey almak için verilen para, gider.

Sahip olmayı istediğimiz ancak o 
olmasa da yaşayabileceğimiz şey. 

Mesela ayakkabımız varken bir tane 
daha almak gibi. 

İhtiyaçlarımızın giderilmesine yönelik 
olarak üretilen veya düzenlenen, 

ancak elle tutulamayan ve saklanması 
mümkün olmayan faaliyetler. Kuaförde 

saç kestirmemiz, doktora muayene 
olmamız veya restoranda bize yemek 

servis edilmesi gibi.

Hizmet

Harcama

İstek

Girisimci





O olmazsa günlük yaşamımızı 
sürdürmemiz zor olan şeydir. Su, gıda, 

barınma gibi.

Yabancı ülkelerde üretilen malları satın 
almamız. Yurt dışında üretilen bir 
bilgisayarı satın almamız buna bir 

örnek.

Sattığımız bir mal veya sunduğumuz 
bir hizmet karşılığında elde ettiğimiz 

para. 

Ülkemizde üretilen malları, yabancı 
ülkelere satmamız. Türk lokumunu yurt 

dışına satmamız buna bir örnek.

İhtiyaç

İhracat

İthalat

Kazanç





Bir malın satış fiyatı ile üretim maliyeti 
arasındaki fark. 

Günlük alışverişlerimizde nakit para 
yerine kullanabildiğimiz manyetik 

kart. Kullandığımızda bankalardan 
borç almış oluruz, ayda bir kez bu 

borcumuzu bankalara öderiz. 

Bakır, bronz gibi metallerden üretilen, 
genellikle banknotlara göre düşük 

değerli para. Demir para veya bozuk 
para da deniyor. 

Ülkemizde kullanılan para birimi. 
Türk ...sı da denir. 

Kısaltması TL, simgesi ₺’dir. 

Kâr

Lira

Kredi Kartı

Madeni Para





Ülkemizde kâğıt paralarımızı basan 
kurum.

İhtiyaç ve isteklerimizi karşılayan elle 
tutulabilen nesnelerdir. Ev, araba, 
telefon, elma, bisiklet ve ayakkabı 

buna birkaç örnek. 

Bir malın üretilmesi için harcanan para. 
Mesela limonata yaparken 

kullandığımız limon, su ve şeker için  
ödenen paraların toplamı. 

Çalışanlara emekleri karşılığında 
ödenen para. 

Merkez Bankası Mal

MaliyetMaas





Cüzdanımızda taşıdığımız kâğıt ve 
madeni paralar. 

Aldığımız bir ürün karşılığında para 
vermemiz. Dolayısıyla para bu işe 

yarar.

Merkez Bankasında saklanan, 
ülkemizin sahip olduğu yabancı para 

ve altınlar. 

Devletler tarafından basılan, üzerinde 
değeri yazılı olan, kâğıttan veya 
metalden yapılmış ödeme aracı.  

Nakit

Para

Ödeme

Rezerv





Kötü niyetli kimselerin gerçek paraya 
benzeterek bastıkları para. Bu şekilde 

para basmak ve kullanmak suçtur.

Bir iş yerinin kurulması ve çalışması 
için gerekli olan para. Örneğin fabrika 

için aldığımız makineler buna bir 
örnek.

Ürünlerin değiş tokuşu. Örneğin, elma 
almak isteyen birinin elindeki 

yumurtaları, yumurta almak ve 
karşılığında elma verebilecek biri ile 

değiştirmesi.

Bir mal ve hizmet üretmek ve satmak 
için kurulan yapı.

Sahte Para Sermaye

TakasSirket





Bir şey satın almak için ödenen 
paranın eş parçalara bölünmesi. 

Örneğin; 20 liralık bir kitabı her ay 
5 lira ödeyerek almak istersek

 4 ... yapmış oluruz. 

Dikkatli harcama yaparak artırdığımız 
para. Örneğin çıktığımız odanın ışığını 

kapatmamız veya harçlığımızın 
tamamını harcamayıp 

saklamamız gibi.

Para kazanmak için ürünlerin alınıp 
satılması.

Bir şeyi diğerlerinin arasından seçme. 
Seçim yapmamız, diğer seçenekten 
vazgeçmemizi gerektirebilir. Örneğin 
harçlığımızla boya kalemi veya kitap 

alabilecekken kitap almamız, kitabı … 
etmemiz anlamına gelir.

Taksit

Tercih

Tasarruf

Ticaret





Mal ve hizmetleri satın alan kişi.
Ürünlerin kullanılıp harcanması. Bir 

hamburgeri yemekle … yapmış oluruz.

Bir ülkenin bir yıl içinde ürettiği toplam 
değer.Ülkemizin para birimi.

Tüketici

Türk Lirası

Tüketim

Ulusal Gelir





Birtakım faaliyetler sonrasında yeni bir 
ürün meydana getirme. Örneğin 
kumaştan elbise dikmek bir ...dir.

Devletin, sunduğu hizmetleri 
karşılamak üzere vatandaşlarından 

topladığı para.

Bir işte yarar elde edememe. Mesela, 
elmalar satılamadan çürürse manav

 ... eder.

Paramızı kazanç sağlayacağımız 
bir şeye verme.

Üretim

Yatırım

Vergi

Zarar
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