SOSYAL BĐLGĐLER ETKĐNLĐKLERĐ
Adı Soyadı:..............................................
I. 1,40 cm boyundayım.
II. Kıvırcık saçlıyım.
III. 35 kg ağırlığındayım.
1- Yukarıdaki veriler bir kişinin hangi özelliklerini oluşturmaktadır?
A) fiziksel
B) kişilik
C) eğitim

D) duygusal

2- Aile soy ağacını çıkarmak isteyen bir kişi, ailesiyle ilgili en kesin bilgiyi hangisinden edinebilir?
A) fotoğraflardan
B) belediyeden
C) aile büyüklerinden
D) komşulardan
3- Aşağıdakilerden hangisi annemizin çocukluğunda oynadığı oyunlardan biri değildir?
A) saklambaç
B) atari
C) evcilik
D) yakar top
4- “ ………………………………………….. toplum hayatını düzenleyen yazılı kurallardır.” cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) hukuk kuralları
B) aile terbiyesi
C) ahlak kuralları
D) gelenek ve görenekler
5- Aşağıdakilerden hangisi Türk ailesinin kültürü değildir?
A) ayakkabılarımızla eve girmek
B) misafirlere ikramda bulunmak
C) bayramda büyükleri ziyaret etmek
C ) komşularımızla yardımlaşmak
6- Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı’na hazırlık için hangi şehrimize gitmemiştir?
A) Samsun
B) Amasya
C) Erzurum
D) Đzmir
7- Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
1-1995 yılında ana okuluna başladım.
2-1989 yılında dünyaya geldim.
3-2003 yılında şiir yarışmasında ilk ödülümü aldım.
4-1996 yılında yazı yazmayı öğrendim
A) 2-1-3-4

B) 4-2-1-3

C) 2-1-4-3

D) 3-4-1-4

8- Aşağıdakilerden hangisi Milli mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan
biri olamaz?
A) dayanışma
B) yardımlaşma
C) cesaret
D) ülkeden kaçma
9- Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilk cumhurbaşkanı kimdir?
A) Mustafa Kemal Atatürk
B) Süleyman Demirel
C) Ahmet Necdet Sezer
D) Abdullah Gül
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Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.
) Bir yeri tarif ederken kroki çizmek işimizi kolaylaştırır.
) Sultanahmet Camii beşeri , Pamukkale Travertenleri ise doğal unsurdur.
) Đnsanlar için; giyinme, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlar, zorunlu ihtiyaçlardır.
) Kar, dolu, yağmur gibi hava olayları atmosferde (gökyüzünde) meydana gelir.
) Kuzey, batı , doğu ve güney ana yöndür.

11- Aşağıdakilerden hangisi hava olaylarından biri değildir?
A) deprem
B) yağmur
C) rüzgâr

D) kar

kuzey
kroki
güney

yağmur

çök, kapan, tutun

12- Aşağıdaki boşluklara yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı yerleştiriniz.
1. ……………………………………….. bir hava olayıdır.
2. Karınca yuvalarının ağızları ………………………………………… bakar, yuvadan çıkardıkları toprakları ise
…………………………………. yönünü gösterir.
4. Bir yeri tarif ederken kullanılan taslak çizimlere …………………………………………… denir.
5. Deprem anında yapmamız gereken temel harekete ……………………………………………………………. denir.
13- Aşağıda kesik çizgi ile gösterilen arayön hangisidir?
Kuzey

Batı

Doğu

Güney
A) kuzeydoğu

B) Güneydoğu

C) kuzeybatı

D) Güneybatı

14- “Eskiden gemiciler yönlerini bulmak için gündüzleri …………………, geceleri de ..……………bakarlardı.”
cümlesinde noktalı yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir?
A) ağaçlara – karınca yuvalarına
B) Güneş’e – yıldızlara
C) yıldızlara – ağaçlara
D) Güneş’e – bulutlara
15- Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü en doğru şekilde bulabiliriz?
A) termometre
B) kronometre
C) pusula

D) hesap makinesi

16- Ağaçların ve sabit taşların yosunlu yüzeyleri hangi yönü gösterir?
A) doğu
B) batı
C) güney

D) kuzey

17-Aşağıdakilerden hangisi yönümüzü bulmamıza katkı sağlamaz?
A) pusula
B) bulutlar
C) kutup yıldızı

D) Güneş

18- Kollarımızı yanlarımıza açtığımızda öğle vaktinde gölgemiz arkamızda oluşuyorsa, sağ
kolumuz hangi yönü gösteriri?
A) doğu
B) batı
C) güney
D) kuzey
19- Aşağıdakilerden hangisi deprem tahliye çantasında bulunması gereken malzemelerden biri
değildir?
A) radyo
B) el feneri
C) futbol topu
D) düdük

20- Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardan biri değildir ?
A) akarsu
B) Köprü
C ) orman

D) dağ

