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SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

Ad Soyad :

S n f : 4/.....

No. :

Sonuç :

A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına
ise “Y” yazınız.

10 p.

Her insanın duygu ve düşünceleri, dış görünüşü kendine özgüdür.
İnsanlar farklı düşünen ve davranan kişilere hoşgörülü olmamalıdır.
İnsanların dış görünüşüne, duygu ve düşüncelerine saygı göstermeliyiz.
İnsanlar olaylar ve nesneler karşısında aynı düşünceye sahiptir.
Duygularımız gelişme ve değişme özelliğine sahiptir.
B. Aşağıdaki kavramları ilgili olduğu açıklamalarla eşleştiriniz.
1-Düşünce

Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme
durumudur.

2-Hoşgörü

İnsanların bir olay, bir durum ya da nesne ile ilgili
zihinsel olarak ürettikleridir.

3-İlgi

Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında
uyandırdığı izlenimdir.

4-Duygu

İnsanın sevdiği, beğendiği ve yapmak istediği şeylerdir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

10 p.

40 p.

1. Ülkemizde nüfus hizmetlerini hangi kurum, hangi bakanlığa bağlı olarak yürütmektedir?
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

2. Yaşamınıza ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya göre yazınız.
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................... ...........................................................................................

3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlerin
adları nelerdir?
................................................................................................................................................................................................

4. Ailenizde ve çevrenizde millî kültürü yansıtan ögeler nelerdir?
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ ....................
................................................................................................................................................................................................

D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını seçenekler içinden bulup işaretleyiniz.
1.

5. Umut, geçmişi ile ilgili araştırmasını
tamamladıktan sonra en uzak atasından
başlayarak çizelge şeklindeki soy ağacını
tamamladı.
Bir bireyin nüfus cüzdanında bulunan hangi
bilgi, diğer nüfus cüzdanlarındakilerle hiçbir
koşulda aynı olamaz?

Umut, bu çalışmasında hangisinin ismini
kullanmamıştır?

A. Doğum yeri

B. Halasının

B. T.C. kimlik numarası
C. Baba adı
D. Kan grubu

2.

8x5=40 p.

Mutsuz olduğum zamanlarda
ağlamamak için kendimi zor
tutuyorum.
Yukarıdaki çocuk hangi özelliği ile ilgili
bilgi vermiştir?
A. Fiziksel

A. Büyükbabasının
C. Arkadaşının
D. Dayısının

6. Aşağıdakilerden hangisi Türk mutfağının
millî kültürünü yansıtan tatlılardan birinin
adıdır?
A. Tarhana çorbası
B. Tantuni
C. Höşmerim
D. Keşkek

B. Zihinsel
C. Duygusal
D. Sosyal
7. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde millî
kültürümüze ait ögeler yaşatılmaya
çalışılmaz?
3. Atatürk’ün “Ben düşündüklerimi
sevdiklerime olduğu gibi söylerim.”
sözü hangi kişisel özelliği ile ilgilidir?
A. İyi bir yönetici olması
B. İleri görüşlü olması

A. Düğünler
B. Şenlikler
C. Dinî bayramlar
D. Okul gezileri

C. Açık sözlü olması
D. Çok yönlü olması

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir duygu
belirtmektedir?

8. Bir toplumda eskiden kalmış olmaları
nedeniyle değerli olup kuşaktan kuşağa
aktarılan kültürel alışkanlıklardır. “Kına
gecesi” bu alışkanlıklara örnek olarak
verilebilir.
Yukarıdaki açıklama hangisi ile ilgilidir?

A. Caner’in giyim tarzı çok ilginçtir.

A. Gelenek

B. Çok çalışan insanlar başarılı olurlar.

B. Sözlü tarih
C. Kültür
D. Davranış

C. Gökçe’nin yaptığı resimler güzel olur.
D. Sorular kolay olunca heyecanlandım.

