
 
YAZILI HOCAM İLKOKULU 

4-A SINIFI SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 

 

1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız. 

(…) Farklılıklarımız bizim zenginlik kaynağımızdır. 
(…) Bowling geçmişte oynanan çocuk oyunlarımızdan birisidir. 
(…) T.C. Kimlik numaramız başkasının kimlik numarası ile aynı olabilir. 
(…) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına kronoloji denir. 
(…) Soy ağacında sadece anne, baba ve çocuklar bulunur.yazilihocam.com 
(…) Parmak izi, kalp atışı, gözümüzdeki iris kişiye özeldir. 
(…) Türk kahvesi, kilimler, kına gecesi, misafir ağırlama milli kültürümüze ait ögelerdendir. 
(…) İlgi duyduğumuz alanlarda kendimizi geliştirmemize gerek yoktur. 
(…) İnsanlar bir konu hakkında aynı düşüncelere sahip olmak zorunda değildir. 
(…) Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması ile bağımsızlığını kazanmıştır. 
 
2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanlar ile doldurunuz. 

( on – sözlü tarih – nüfus – yetenek – empati – milli – akıllı kart – Samsun’a ) 

• Yeni kimlik kartları ……………………….Müdürlüklerinden alınabilmektedir. 
• Düğünler, asker uğurlama, bayram ziyaretleri  …………………….kültürümüzün bir parçasıdır. 
• Yeni kimlik kartlarımızdaki  elektronik çip kimlik  belgemize …………………………. özelliği 

kazandırmaktadır. 
• Yeni kimlik belgelerinin geçerlilik süresi ……………… yıldır. 
• İnsanın kendisini başkasının yerine koymasına ……………………… denir. 
• Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine …………………………denir. 
• Aile tarihi hazırlanırken genellikle ………………………………. yöntemi kullanılır. 
• Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücadeleyi başlatmak için ………………………… gitti. 

 
3. Aşağıdaki olayları kronolojik olarak sıralayınız. 

OLAYLAR OLAYLARIN KRONOLOJİK  SIRASI 

İlkokula başladım. 1. 

Yürümeye başladım. 2. 

Dünyaya geldim. 3. 

Okuma yazmayı öğrendim. 4. 

Anasınıfına başladım. 5. 

 
4. Aşağıdaki ifadelerde bir ilgiden bahsedilen cümlenin başına “ilgi”, bir yetenekten bahsedilen 

cümlelerin başına “yetenek” yazınız. 
• (………………………..) Balık beslemeyi seviyorum. 
• (………………………..) Duyduğum bir şarkıyı hemen müzik aletimle çalabiliyorum. 
• (………………………..) Çok iyi resim yapabiliyorum. 
• (………………………..) Yaprak koleksiyonu yapıyorum.yazilihocam.com 
• (………………………..) Sürüngenlerle ilgili belgeselleri kaçırmadan izlemeye çalışırım. 

 

Adı Soyadı:…………………………………………………….. …..11.20.. 

https://www.yazilihocam.com


 
5. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel çocuk 

oyunlarımızdan biri değildir? 
A) Saklambaç 
B) Dalye 
C) Masa Tenisi 
D) Aşık Oyunu 

 
6. Etnografya müzelerine gittiğimizde, 

aşağıdakilerden hangisini görebiliriz? 
A) Bilgisayar 
B) Piyano 
C) Kahve makinesi 
D) Eski Kilim 

 
7. I. Okula kayıt olurken 

II. Hastanede muayene olurken 
III. Parka giderken 

Yukarıda verilenlerden hangilerini yaparken 
kimlik belgesine ihtiyaç duyarız?     

 
A) Yalnız I                 B)  I ve II 
C)   II ve III               D)  I, II ve III 
 

8. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesi olarak 
kullanılmaz? 
A) Kütüphane kartı 
B) Pasaport 
C) Nüfus cüzdanı  
D) Ehliyet  

https://www.sorubak.com  

9. Herhangi bir kişinin resmi kimlik belgesine 
bakarak aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabına ulaşılamaz? 
A) Kaç yaşındadır? 
B) Anne adı nedir? 
C) Vatandaşlık numarası nedir? 
D) Kardeşinin adı nedir? 

 
10. I. Mahalle Mektebi  

II. Manastır Askeri İdadisi 

III. Şemsi Efendi İlkokulu  

IV. Selanik Askeri Rüştiyesi 

 Atatürk’ün gittiği okulların doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  I, III, IV, II,         B)  I, II, IV, III 
C)   II, III, I, IV          D)  II, I, III, IV      
 
 

 

11. “Nisanur merhametli, kahverengi gözlü, 
utangaç ve hayvanseverdir.” 
Nisanur ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
onun fiziksel özelliğidir? 
A) Merhametli olması 
B) Hayvansever olması 
C) Kahverengi gözlü olması 
D) Utangaç olması. 

 
12. Aşağıdakilerden hangisi soy ağacında 

bulunmaz? 
A) Dedemiz  
B) Komşumuz 
C) Amcamız  
D) Annemiz  

 
13. İhsan sözlü tarih çalışması yapacaktır. Buna 

göre İhsan ilk önce  hangisini yapmalıdır? 
A)  Soracağı soruları hazırlamalıdır. 
B)  Öğrendiği bilgileri not etmelidir. 
C)  Görüşme yapacağı kişiyi belirlemelidir. 
D)  Elde ettiği bilgileri düzenlemelidir. 

 
14. Mustafa Kemal Trablusgarp’ta kime karşı 

savaşmıştır? 
A) İtalya 
B) Almanya 
C) Avusturya 
D) Amerika 

 
15. “Beş parmağın beşi bir olmaz” atasözü 

aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?  
A) İnsan sevgisi 
B) Bireysel farklılık 
C) Sorumluluk 
D) Düşünceye saygı 

 

 

BAŞARILAR 

 

…………. 
4-A Sınıf Öğrt. 

 
 

 
                     

 

 

https://www.yazilihocam.com

