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1. -Ne kadar benzer olursa olsun hiçbir insanın 

özellikleri başka birinin özellikleriyle 

aynı değildir. Çevrenizdeki insanları incelediğinizde de 

her birinin dış görünüşü ve 

davranışlarıyla diğerlerinden ayrıldığını fark edersiniz. 

– Paragrafta dış görünüşü derken hangi özellikleri 

anlatılmıştır? 

A) Fiziksel özellikleri  B) Zihinsel özellikleri 

C) Kişilik özellikleri  D) Bireysel özellikleri 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi -İnsanları birbirinden ayıran 

fiziksel özellikler nelerdir? – sorusuna verilebilecek 

cevaplardan birisi olamaz? 

A) Parmak izi 

B) Gözdeki iris tabakası 

C) Zekası 

D) Yüz şekli 

 

3. “İnsanın kendine özgü özellikleri denilince akla ilk 

olarak parmak izleri gelir. Ancak parmak izlerimizin 

dışında yüz şeklimiz, gözümüzdeki iris tabakası, sesimiz, 

yürüyüşümüz ve kalp atışımız da tıpkı parmak izlerimiz 

gibi benzersizdir.” Yukarıdaki anlatımda 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 

A) Duygusal özelliklerimiz.  

B) Fiziksel farklılıklarımız. 

C) Zihinsel farklılıklarımız. 

D) İlgi ve yeteneklerimiz. 

 

4. -Şu anda dünyada 7,5 milyardan fazla insan 

yaşamaktadır. Geçmişte yaşayanlar da dâhil olmak 

üzere bu insanların hepsi biriciktir. Aynı durum doğacak 

bireyler için de geçerlidir.- Yukarıdaki anlatımdan 

hangi sonucu çıkarabiliriz? 

A) Bütün insanların ortak özellikleri vardır. 

B) Bütün insanlar birbirinden farklıdır. 

C) Doğacak çocuklar bizden farklıdır. 

D) Geçmişte yaşayanlar bizden farklıdır. 

 

5. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğru değildir?  

A) Her insan doğuştan getirdiği özelliklerin yanı sıra 

kendisine ait resmî kimlik belgesiyle de biriciktir.  

B) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. 

Maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu 

belirtilmiştir.  

C) Buna göre her insana doğduğu andan itibaren 

geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devlet 

tarafından resmî bir kimlik belgesi verilir. 

D) Kimlik belgeleri yenilendiğinde ya da 

değiştirildiğinde üzerindeki bütün bilgilerde değişir. 

6. Resmi kimlik belgesi ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Resmî kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim 

olduğumuzu gösterir. 

B) Bizler okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık 

hizmeti alırken veya pasaport başvurusu yaparken 

varlığımızı bu kimlik belgesi ile kanıtlarız. 

C) Hayatımız boyunca bütün resmî iş ve işlemlerimizi 

sadece bize ait olan bilgilerin yer aldığı bu belgeyle 

yaparız. 

D) Resmî kimlik belgemiz olmadan yaşamamız mümkün 

değildir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgesinin ön 

yüzünde yer almaz? 

A) T.C. Kimlik No. 

B) Seri numarası 

C) Anne baba adları 

D) Uyruğu 

8. Resmi kimlik belgesinde kaç yaşından sonra 

fotoğraf yapıştırılması zorunludur? 

A) 12   B) 15 

C) 18   D) 20 

9. Aşağıda verilen eski kimlik kartları ile yeni kimlik 

kartları arasındaki farklardan hangisi doğru değildir? 

A) Eski kimlik kartında son geçerlilik tarihi varken 

yenisinde yoktur. 

B) Yeni kimlik kartında imza bulunur, eskisinde yoktur. 

C) Yeni kimlik kartında çip özelliği vardır. Eskisinde 

yoktur. 

D) Yeni kimlik kartının kullanımı kolay ve küçüktür. 

Eskisi kolay eskiyebilen ve daha büyük bir karttı. 

10. Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesi 

olamaz? 

A) Pasaport 

B) Sürücü belgesi 

C) Kütüphane üye kartı 

D) Nüfus Cüzdanı 

11. Kimlik kartında bulunan aşağıdakilerden 

hangisinde kişiye ait fotoğraf, nüfusa kayıtlı olduğu il, 

ilçe, mahalle, köy, cilt numarası, aile sıra numarası vb. 

ile kimlik kartının veriliş yeri, veriliş nedeni, kayıt 

numarası ile parmak izleri kayıtlıdır? 

A) Çip  B) Kare kod  

C) Barkot   D) T.C. kimlik numarası 

 

12. Resmi kimlik belgelerinden hangisi yurt dışına 

çıkarken gereklidir? 

A) Sürücü belgesi  B) Evlilik cüzdanı 

C) Pasaport   D) Paso 
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