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1. “Her insan doğuştan getirdiği özelliklerin yanı 
sıra kendisine ait resmî kimlik belgesiyle de 
biriciktir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
15. Maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına 
sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre her insana 
doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere 
vatandaşı olduğu devlet tarafından resmî bir 
kimlik belgesi verilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu 
anlatıma uygun bir kimlik belgesidir? 
A) Öğrenci kimliği 

B) Sürücü belgesi 

C) Nüfus cüzdanı 

D) Bankamatik kartı 

 

2. “Bu kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim 

olduğumuzu gösterir. Bizler okulumuza kayıt 

olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya 

pasaport başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik 

belgesi ile kanıtlarız. Hayatımız boyunca bütün 

resmî iş ve işlemlerimizi sadece bize ait olan 

bilgilerin yer aldığı bu belgeyle yaparız. Böylece 

başka insanlarla karıştırılmayız.” Bu paragrafta 

aşağıdaki belgelerden hangisinin önemi 

belirtilmiştir? 

A) Resmi kimlik belgesi 

B) Öğrenci kimlik belgesi 

C) Sürücü kimlik belgesi 

D) Dijital kimlik belgesi 

 
3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus 
cüzdanlarımızda yer almaz? 
A) doğum tarihimiz      
B) vatandaşlık numaramız 
C) nüfusa kayıtlı olduğumuz il    
D) Oturduğumuz mahalle 
 
4. Nüfus cüzdanının rengine bakarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisini öğrenebiliriz? 
A) doğum tarihini      
B) cinsiyetini  
C) anne adını      
D) Doğum yerini 
 
5.  “Araba almayı istiyorduk. Ancak babamın ya 
da annemin araba kullanabilmesi için bir belge 
alması gerekiyormuş. O belge olmadan araba 
kullanamıyormuşlar. “ 
Bu belge aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Pasaport                                  
B) Kulüp kartı              
C) Sürücü belgesi                        
D) Şoför kartı 

6. Nüfus cüzdanımızda aşağıdaki bilgilerden 
hangisi bulunmaz?  
A) Doğum yerimiz   
B) annemizin adı 
C) kardeşimizin adı  
D)  babamızın adı 
 
7. Yabancı ülkelere gitmek isteyen birisi aşağıdaki 
belgelerden hangisini bulundurmak zorundadır? 
A) Sürücü belgesi                    
B) Pasaport                         
C) Askerlik cüzdanı                        
D) Pasaport 
 

8. Nüfus cüzdanımızı kaybettiğimizde veya 

değiştirmek istediğimizde aşağıdaki kurumlardan 

hangisine başvurmamız gerekir? 

A) Askerlik Şubesine            

B) Sağlık Ocağına 

C) Nüfus Müdürlüğüne           

D) Okul Müdürlüğüne 
9.Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesinde 
bulunmaz? 
A)doğum tarihi 
B)doğum yeri 
C)baba adı 
D)duygusal özellik 
 
10. Bir insanın nüfus cüzdanına bakarak onun 
hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisini 
öğrenemeyiz? 
A) Adını                                     
B) Yaşını 
C) İlgi alanlarını                         
D) Doğum yerini 

 

11. Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden 

hangisi bulunmaz? 

A) Kişinin mensup olduğu din  

B) Kişinin kan grubu 

C) Kişinin mesleği  

D) Kişinin doğum yeri 
12.        I. seri numarası 
          II. Vatandaşlık numarası 
         III. Okul numarası 
        IV. Veriliş tarihi 
 
Bir nüfus cüzdanında yukarıdakilerden hangileri 
bulunur? 
A) I-II-III                                          
B) II-III-IV 
C) I -II -III -IV                                  
D) I-II-IV 
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