SOSYAL BĐLGĐLER DERSĐ ETKĐNLĐKLERĐ
Adı Soyadı:................................................................
Sınıfı/Numarası……………/………………..
1- Evde sabah kalkınca yatağını düzeltip, pijamalarını katlayan Emre, aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A-Haklarını biliyor ve arıyor.
B-Sorumluluklarını biliyor ve yerine getiriyor.
C-Annesi yap dediği için yapıyor.
D-Anayasal haklarını kullanıyor.
2- Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
(çocuk hakları sözleşmesi- rol- hak - tevhid-i tedrisat- unicef)
* Oyun oynamak çocuklar için bir…………….……….tır.
* Yeni Türk Devleti’nde eğitimde birlik sağlamak için …………………………….………kanunu kabul edilmiştir.
*Sınıf başkanlığı bir…………….….. örneğidir.
*Dünyada çocuklara yardım etmek ve çocuk haklarını korumak amacıyla ……………………………. kurulmuştur.
*Çocuk haklarını güvence altına alan belge …………….… ………..................
……………...................... dir.
3- Aşağıdakilerden hangisi bir rol değildir?
A) öğretmen olmak
B) anne olmak

C) baba olmak

D) temizlik yapmak

4- Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun sorumlulukları arasında yer almaz?
A)Yatağını toplayıp düzeltmek
B)Para kazanmak
C)Okula zamanında gelmek

D)Derslerine çalışmak

5- Burak, Alperen, Selçin ve Ahmet bir arkadaş grubudur. Arkadaşlardan hangisi grup içindeki rolünü en
iyi şekilde benimsemiştir?
A-Burak, sürekli ödevlerini Selçin’den alır.
B-Alperen, gerekirse haklarını kavga ederek arar.
C-Selçin, grupta uzlaştırıcı rolünü benimsemiştir.
D-Ahmet, her zaman grubun lideri ve oyun kurucusu olmak ister.
6- Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?
A-gelenekler
B-anayasa

C-görgü kuralları

7- Đnkılapçılık ilkesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak.
C) Osmanlı Devleti’nden farklı olmak.

B) Yeni fabrikalar oluşturmak.
D) Yabancı ülkeleri taklit edebilmek.

8- Ekonomik alanda yapılan yenilikler hangi ilke doğrultusunda
A) laiklik
B) devletçilik
C) milliyetçilik

D-töreler

yapılmıştır?
C) halkçılık

9 - Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla ilgilidir?
A) halkçılık
B) milliyetçilik
C) inkılapçılık
D) laiklik
10- Aşağıdakilerden hangisi tarihî mirasımıza ait değildir?
A. Sultan Ahmet Camisi
B. Topkapı Sarayı
C. Hasandağı

D. Ayasofya Müzesi

11- Yurdumuzun Ege bölgesindeki düğün kutlamalarında, efeler zeybek oynarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde halay çekilir. Karadeniz Bölgesinde ise horon tepilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) kültürel değerlere
B) kültürel farklılığa
C) kültürel birliğe
D) kültür aktarımına
12- Hoşgörüsüyle tüm insanlığın beğenisini alan Mevlana'nın türbesi hangi şehrimizdedir?
A. Kayseri
B. Ankara
C. Konya
D. Adıyaman
13- Bir insanın başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesine ne denir?

A) özgürlük

B) demokrasi

C) Cumhuriyet

D) Đnsan hakları

14 Aşağıdaki cümlelerde hangilerinin “hak “hangilerinin “sorumluluk” olduğunu yazınız.
1- Hergün okula gitmek.
(………………………………………………)
2- Okuldaki kütüphaneden faydalanmak.
(………………………………………………)
3- Ödevlerini zamanında yapmak.
(………………………………………………)
4- Okul eşyalarını korumak.
(………………………………………………)
5- Gerektiğinde laboratuardaki araçları kullanmak.
(………………………………………………)
15- Aşağıdaki cümlelerde parantez içine doğru olana “D” yanlış olana “Y” yazınız.
(…….) Bireylerin rolleri içinde bulundukları guruplara göre farklılaşır.
(…….)Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır.
(…….) Çocuk Hakları Sözleşmesinde,18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır.
(…….) Bir işte bir kimsenin üstüne düşen göreve hak denir.
(…….) Toplumun bir parçası olan ve kendine özgü ayırıcı özellikleri bulunan tek ferde birey denir.
16-Aşağıdakilerin hangisi bir guruptur?
A) sokakta yürüyen insanlar
B) alışveriş yapan insanlar
C) okuldaki futbol takımı
D) pazardaki satıcılar
17-Aşağıdaki davranışlardan hangisi insanların haklarına saygıyı göstermeye örnektir?
A) Otobüs durağında sıraya girmek
B)Markette alışveriş yapmak.
C)Gazete, kitap okumak
D)Bilgi yarışmasında 1. olmak
18-“Yerlere çöp atmamak topluma ve çevreye karşı …………………………” cümlesi
tamamlanmalıdır?
A)haklarımızdandır
B)ilkelerimizdendir
C)sorumluluklarımızdandır

aşağıdakilerden hangisi ile
D)davranışlarımızdandır

19-Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sorumluluklarımızdandır ?
A)Aile bütçesi hazırlamak
B)Oyun oynamak
C)Ailedeki kurallara uymak
D)Ailede görevleri belirlemek
20- Aşağıdakilerden hangisi kurumdur?
A) Apartman sakinleri
B) Oyun kulübü

C) Saklambaç oyun takımı

21- Aşağıdakilerden hangisi bir sorumsuzluk örneğidir?
A) Haklarını kullanmak
B) Ödevlerini yapmak
C) Çöpleri yere atmak
22- Aşağıdakilerden hangisi insanların sahip olduğu en temel haktır?
A) Seyahat etme
B) Yaşama hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı

D) Okul

D) Zamanında eve gelmek

D) Düşüncelerini söyleme hakkı

23- Ülkemizin doğal güzelliklerinden olan “peri bacası” denilen yeri görmek isteyen turistler aşağıdaki
yerlerden hangisine gitmelidir?
A) Pamukkale
B) Safranbolu
C) Nevşehir
D) Antalya
24- Atatürk ilkelerini yazınız.
1- …………………………………………………… 2- ………………………………………………………….3- ………………………………………………………….
4…………………………………………………….. 5- ………………..…………………………………………6- ………………………………………………………...

