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1. Ezgi, bebekliğinden başlayarak çekilmiş olan 

fotoğraflarını tarih sırasına göre dizip albüme 

yerleştirdi. Ezgi’nin yaptığı iş aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 A)  Anket yapma  

 B)  Fotoğrafçılık 

 C)  Kronolojik sıralama  

 D)  Farklılıkları tanıma  

 

2.  "Kronolojik sıralama yaparken olaylar ........ 

olarak sıralanmalıdır." ifadesindeki noktalı yere 

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?  

A)  rastgele 

B)  görsel 

 C)  gelişigüzel 

 D)  tarihsel  

 

3.  I. Olaylar oluş tarihine göre sıralamadır. 

II. 18 yaşından küçük bireyler yapamazlar. 

III. Kendimize ait kronolojik sıralama özgeçmişimizi 

oluşturur. 

Kronolojik sıralamayla ilgili yukarıdaki 

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A)  Yalnız I  

B)  I ve II  

 C)  I ve III  

D)  II ve III  
 

4.  Yaren, özgeçmişini hazırlamak istiyor. 

Bunun için aşağıdakilerden hangisinden 

yararlanamaz? 

 A)  Nüfus cüzdanlarından  

 B)  Anne ve babasından  

 C)  Ders kitaplarından 

 D)  Takvimden 
 

5. Burç, kendisi ile ilgili birtakım olayları oluş 

sırasına göre günlüğüne yazmak istiyor. Buna 

göre aşağıdaki olaylardan hangisi ilk sırada yer 

alır? 

 A)  Anaokuluna başlaması.  

 B)  Okumayı öğrenmesi. 

 C)  4.Sınıfta okuyorum.  

 D)  İlkokula başlaması.  

 

6. Berat, babasının geçmiş yıllara ait 

fotoğraflarını oluş sırasına göre dizmek istiyor. 

Buna göre hangi olayın resmi ilk sırada olmalıdır? 

A)  Düğününde çekilen resmi  

B)  Lise yıllığındaki resmi 

C)  İlkokula başlama resmi 

D)  Askerlik resmi 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kronolojik bir bilgi 

değildir? 

 A)  2007 yılında doğdum 

B)  4.Sınıfta okuyorum 

C)  5 Yaşında yüzmeyi öğrendim 

D)  Ailemizde 4 birey vardır 

 

8. 1- 7 yaşında ilkokula başladım.  

2- 8 yaşında satranç kursuna gittim.  

3- 9 yaşında 4.sınıfa başladım.  

4- 10 yaşında .................. . 

Arda, noktalı yerde hangi seçenekte verileni 

söylerse yaşamındaki olayları doğru sıralamış 

olur? 

A)  Yürümeye başladım.  

B)  Ortaokula başladım.  

 C)  Okuma yazmayı öğrendim. 

D)  Liseye başladım.  

 

9. İnsanların hayatındaki dönemlerden hangisi 

kronolojik sıraya konulduğunda en sonda yer 

alır? 

A) Bebeklik dönemi 

B) Yaşlılık dönemi 

C) Gençlik dönemi 

D) Çocukluk dönemi  

 

10. Ayşe’nin albümünde yer alan fotoğraflardan 

hangisi daha önce çekilmiştir? 

 A)  Benden 5 yaş büyük ağabeyimin 14. yaş 

gününde çekilmiş fotoğrafı.  

B)  Benim 6. yaş günümde çekilmiş fotoğrafım.  

 C)  Ağabeyimin ilkokul 3. sınıfa başladığı gün 

çekilen fotoğrafı.  

 D)  Benim ilkokul 3. sınıfı bitirdiğim gün çekilen 

fotoğrafım.  
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