SOSYAL BĐLGĐLER ETKĐNLĐKLERĐ

Adı Soyadı:...............................................
14-Nüfus cüzdanımıza ne zaman fotoğraf yapıştırılır?

A.Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına
(D),yanlış olanlara (Y) harfi koyunuz.
1-( )Boyumuzun uzunluğu,saçımızın rengi gibi özellikler fiziksel özelliklerimizdir.
2-( )Bütün insanlar duygusal olarak aynıdırlar.
3-( )Bütün insanların benzer ve farklı yönleri
olabilir.
4-( )Bir arkadaşınızın takım tutması onun fiziksel
özelliğidir.

15-Hasan öğretmeniniz yurt dışına gitmek istiyor.Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak
zorundadır?
a)pasaport
b)askerlik cüzdanı
c)Nüfus cüzdanı
d)Ehliyet

B.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
5-Annemin kız kardeşi benim …………..……………. olur.
6-Nüfus cüzdanını …………............Müdürlüğü hazırlar.
7- Sevmek,üzülmek,gülmek,ağlamak,sinirlenmek
gibi özelliklerimiz bizim ………….... ......ifade eder.

16-Ülkemizi sosyal ve kültürel anlamda tanıtmış,çocuk programlarıyla tanınmış,”Arkadaşım Eşek
“şarkısıyla tanıdığımız sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Barış Manço
b)Serdar Ortaç
c)Kemal Sunal
d)Metin Akpınar

C-Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup
işaretleyiniz
8-Emre spor yapmayı,Selda Nur fotoğraf çekmeyi
çok sever.Bu durum onların hangi özelliklerinin
farklı olduğunu gösterir?
a)Đlgi ve yetenekleri
b)duygusal özellikleri
c)aile yapısı
d)kimlik özellikleri

17-Dünyadaki her şeyin hoş görü ile çözülebileceğini savunan şair aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mevlana b)Đbni Sina c)Röntgen
d) Farabi

9-Aşağıdakilerden hangisi kimliğimizde bulunmaz?
a)ad ve soyadı
b)Vatandaşlık numarası
c)dedemizin adı
d)ilimizin adı

19-Bir kişinin nüfus cüzdanına bakarak aşağıdakilerden hangisini öğrenemeyiz?
a)adını
b)soyadını
c)yeteneklerini d)yaşını

10-Sınıfta aşı yapılıyor,önündeki kişiden sonra sıra
sana gelecek.Bu durumda ne hissederdin?
a)öfke b)şaşırma c)heyecan
d)acıma

20-Okul Kimlik bilgilerinde hangisi bulunmaz?
a)sınıf
b)okul no
c)Okul adı
d)telefon no

11-Kerim sınıf başkanı seçildiğinde kendisine oy
veren ve vermeyen herkese teşekkür etti.Bu durum Kerim’in hangi özelliği ile alakalıdır?
a) Kerim farklı görüşlere saygılıdır.
b) Kerim ileri görüşlüdür.
c) Kerim kıskançtır.
d) Kerim azimlidir.
12-Sınıfta arkadaşım bizi eleştiriyor. Bu durumda
ne yaparız?
a) Arkadaşlığı bitiririm
b) Önce kendisine bakmasını söylerim
c) Eleştirisini saygı ile dinler değerlendiririm.
d) Bizi kıskanıyorsun derim.
13-Bahadır Fatihan ile kardeştir.Bu durumda nüfus
kağıtlarında yer alan hangi bilgileri aynı olamaz?
a)baba adı
b)ana adı
c)T.C kimlik no
d)soyadı

a)doğduğumuzda
c)15 yaşını doldurduğumuzda

b)7 yaşımızda
d)18 yaşımızda

18-Bayram töreninde Özge okuyacağı şiiri unuttu.
Özge bu durumda ne hissetmiş olabilir?
a)sevinç
b)utanma
c)kaygı
d)öfke

21-Đnsanlar en çok hangi bakımdan birbirine benzer?
a)Cinsiyet ve yaş
b)temel ihtiyaçları
c)zevkleri
d)Irkı ve dili
22-Aşağıdakilerden hangisi ile akrabalık bağımız
bulunmaz?
a)enişte
b)yenge
c)Komşu
d)dayı
25-Ailemizin kökeni ve daha sonra gelen üyelerini
gösteren tabloya ne denir?
a)Çekirdek aile
b)büyük aile
c)Soy ağacı
d)Küçük aile
26-Aşağıdaki olayları oluş sırasına göre eşleştir.
.Üniversiteden mezun olmak

1

.Okumayı öğrenmek

2

.diş çıkarmak

5

.ilk karneyi almak

4

.dördüncü doğum gününü kutlamak

3

