
 
YAZILI HOCAM 

4/A SINIFI  İNSAN  HAKLARI  YURTTAŞLIK  VE  DEMOKRASİ  DERSİ  1.DÖNEM  1.YAZILI SINAVI 

 
Aşağıdaki  ifadelerden doğru  olanların  başına ‘’D’’ yanlış  olanların  başına ‘’Y’’ yazınız.  (10 puan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Aşağıdaki  kaç  numaralı  görsellerdeki  insanların  eğitim  hakkı  vardır ? (10 puan) 

1.         2.         3.       4.   

A) 1-2                   B) 2-3-4                 C) 1-3                D) 1-2-3-4 

2)  Özel eşyalarımızın  karıştırılması , günlüğümüzün  gizlice  okunması  hangi  hakkın  ihlaline  örnektir? 

       A)  Seyahat  özgürlüğü                   B)  Özel  hayatın  gizliliği                         (10 puan) 
       C)  Konut  dokunulmazlığı                D)  Haberleşme  özgürlüğü 
 

3)  Aşağıdakilerden  hangisi  yanlıştır?  (10 puan) 

       A)  Çocukların  oyun  oynama  hakları  vardır. 
       B)  Çocukların  ücretsiz  eğitim  hakkı  vardır.yazilihocam.com 
       C)  İnsanların  18  yaşına  kadar  herhangi  bir  hakları  yoktur. 
       D)  Katılmadığımız  öneriye  “hayır” deme  hakkımız  vardır. 
 
 
 

a)  
 

(........) Haklarımız  devlet  tarafından  güvence  altına  alınır. 

b)  
 

(........) Zengin  insanların  hakları  daha  fazladır. 

c)  
 

(........) Katılmadığımız  öneriye  “hayır”  deme  hakkımız  vardır. 

d)  
 

(........) Öğrencilerin  söz  almadan , rastgele  konuşma  hakkı  vardır. 

e)  
 

(........) İnsanların  on  sekiz  yaşına  kadar  herhangi  bir  hakları  yoktur. 

f)  
 

(........) İnsanlar  haklarını  başkalarına  devredemezler.yazilihocam.com 

g)  
 

(........) Hiçbir  ayrım  gözetmeksizin  her  insan  eşittir. 

h)  
 

(........) Çocuklar  ücret  karşılığı  işçi  olarak  çalıştırılabilir. 

i)  
 

(........) Devlet  istediği  zaman  yaşama  hakkımıza  son  verebilir. 

j)  
 

(........) Temel  haklar  başkasına  devredilebilir. 

Adı  Soyadı :  

https://www.yazilihocam.com


4)  Aşağıdakilerden  hangisi  temel  haklarımızın  
özelliklerinden  değildir ?(10 puan) 

 
 

 

5)  Tablodaki  hangi  numaralar  çocukların görev  ve  
sorumluluğu  değildir? (10 puan) 

 

A) 2 – 4 – 6 – 7- 9           B) 1 – 3 - 5 - 8 

C)  2 – 4 – 6 – 8              D) 1 – 2 –3 – 4 -5 

 

 

6)  Aşağıdaki  görselin  anlamı  nedir?(10 puan) 
 

A)  Dur 
B)  Bana  dokunma  
C)  El  sallamak  yasak 
D)  Dokunmak  tehlikelidir 
 
 
 

 
 
7)  ‘’ En  önemli  temel  hak  ve  hürriyetimiz  
................   ............... dır.  Bu hakkımız ....................   
..................  başlar. ‘’  cümlesinde noktalı  yerlere  
gelmesi  gerekenler  hangi  seçenekte  doğru  
verilmiştir?  (10 puan) 
 
A)  Seçme  seçilme  hakkı   -   15 yaşında      
B)  Yaşama Hakkı   -   doğduğumuz  anda 
C)  Eğitim hakkı   -   okula  başlayınca 
D)  Özel hayatın gizliliği hakkı   –  18 yaşında  
 
 
 
8)  Aşağıdakilerden  hangisi  çocuk  haklarına aykırıdır 
? (10 puan) 
 
A)  İlkokulların tüm çocuklar için zorunludur. 
B)  Çocuklar,  aile  bütçesine katkı  için çalıştırılmalıdır. 
C)  Kimsesiz  çocuklar  devlet  tarafından  koruma 
altına  alınır. 
D)  Çocukların  belli  aralıklarla  aşılanmalı. 
 
 
9)   Yaz  tatili  planı  yapılırken  Doğan  ailesi  
çocuklarının da  fikirlerini almış , çocukları Selahaddin,  
İkra ve  Alaaddin de  fikirlerini söylemiştir.   
Alaaddin ve ailesinin  yaptığı  davranışlar hangi  
seçenekte  doğru  eşleştirilmiştir ? (10 puan) 
 

          Aile            Çocuklar  

 A) 

 B)    

 C)                           

 D)  

                                   Başarılar... 
………………………….. 

Ödevlerini  tamamlamak 1 
Çalışıp  para  kazanmak 2 
Okul  eşyasını  düzenli  kullanmak 3 
Araba  kullanmak 4 
Odasını  düzenli  tutmak 5 
Çamaşır  yıkamak 6 
Seçimlerde  oy  kullanmak 7 
Okul  kurallarına  uymak 8 
Ütü  yapmak 9 

vazgeçilemez sınırlıdır 

devredilemez dokunulamaz 

A) B) 

C) D) 

Demokratik İfade  özgürlüğü 

Otoriter Katı  kurallı 

Kuralsız İfade  özgürlüğü 

Katı kurallı Kuralsız 


