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1. Ailemizin tarihini araştırırken aşağıdakilerden 

hangisinden faydalanırız? 

A) Tarih kitaplarından 

B) Fotoğraf albümünden 

C) Nüfus cüzdanından 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin 

oynadığı oyunlardan birisi olamaz? 

A) Körebe 

B) Saklambaç 

C) Bilgisayar oyunları 
 

3. Zamanla aşağıdakilerden hangisi değişmez? 

A) Giyim 

B) Boy ve kilo 

C) Kimliğimiz 
 

4. Ailesinin tarihini araştırmak isteyen Berat, en 

doğru bilgileri aşağıdaki kaynakların hangisinden 

edinebilir? 

A) Aile büyüklerinden 

B) Ders kitaplarından 

C) İnternetten 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi aile büyüklerimizin 

geçmişte kullandığı bilgi kaynaklarından birisi 

değildir? 

A) Ansiklopedi 

B) Kütüphane 

C) Bilgisayar 

 

6. Ailemizin tarihiyle ilgili araştırma yapıyordum. 

Aşağıdaki kaynaklardan hangisinden 

yararlanabiliriz? 

A) Kütüphaneden  

B) Fotoğraflardan  

C) Öğretmenimizden 

 

7. Ezgi’nin dedesi : “İnsanlar gibi yerleşim 

birimlerinde de zamanla değişiklikler oldu. Doğduğum 

yerdeki evlerin yerine modern binalar yapıldı. Bu 

binalar hem çok katlı hem de teknolojik imkânları 

daha fazla.”  diyor. Zamanla hangisinin değiştiğini 

anlatmıştır? 

A) Evlerin yeri 

B) Evlerin şekli 

C) Evlerin adresi 

8. Babam: “Bizim zamanımızda evimizde elektrik 

yoktu. Gaz lambası ile aydınlanırdık. Şimdi, binalar 

çok katlı ve asansörlü yapılıyor. Elektrikle 

aydınlanıyor.” Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 

değiştiği söylenemez? 

A) Aydınlatma şekli. 

B) Binaların yüksekliği. 

C) Evlerin rengi. 

 

9. “Çocuklar, eğlenmek amacıyla oyun oynarlar. 

Oyun oynayıp eğlenirken aynı zamanda paylaşmayı, 

yardımlaşmayı, arkadaşlığı öğrenirler.” 

Aşağıdakilerden hangisi anne ve babamızın oynadığı 

oyunlardan birisi değildir? 

A) Saklambaç 

B) Paten kayma 

C) Körebe 

 

10. Anneannem: “Erkekler çember çevirme oyunu 

oynarlardı. Biz de beştaş oyunu oynardık. Bu oyunlar, 

bugün oynanmaya oynanmaya unutuldu.” dedi.  Buna 

göre aşağıdaki oyunlardan hangisini eski zamanlarda 

daha çok kızların oynadığı söylenebilir? 

A) Beştaş 

B) Çember çevirme 

C) Mendil kapmaca 

 

11. Büyük babam: “Teknolojinin gelişmesiyle bugünkü 

çocukların oynadıkları oyunlar ve yapmaktan 

hoşlandıkları işler değişti. Siz, bilgisayarda oyun 

oynuyorsunuz. Biz bez bebeklerle, tahtadan yapılmış 

arabalar ve oyuncaklarla oynardık.” dedi.  Bu 

anlatıma göre aile büyüklerimiz oyuncaklarını nasıl 

elde ederlermiş? 

A) Oyuncakçıdan alırlarmış. 

B) Kendi oyuncaklarını yaparlarmış. 

C) İnternetten indirirlermiş. 
 

12. Aşağıda verilen aile büyüklerimizin çocukluğu ile 

ilgili yaptığı anlatımlardan hangisi doğru değildir? 

A) Benim çocukluğumda cep telefonu yoktu. Jeton 

kullanarak telefon ederdik. 

B) Benim çocukluğumda kirlenen giysilerimiz elde 

yıkanırdı. Bu hem zahmetli hem de uzun süren bir işti. 

C) Benim çocukluğumda, iş yerlerinde yazı yazmak 

için bilgisayar ve yazıcı kullanılırdı. 
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