
 

 

 
 

1. Nüfus cüzdanı ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Kendimizi tanıtmaya yarar. 

B) 18 yaşından sonra fotoğraf yapıştırılır. 

C) T.C. vatandaşı olduğumuzu gösterir. 

D) Resmi bir belgedir. 

oluşturur.  

Nüfus cüzdanı …………. tarafından verilmektedir. 
2. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A) Bilgi İşlem Müdürlüğü 

B) Nüfus Müdürlüğü 

C) Emniyet Müdürlüğü 

D) Okul Müdürlüğü 

 

 

 
 

3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Okul kayıt işlemlerinde, hastaneye 

başvurulduğunda, başka ülkelere seyahat edilirken 

nüfus cüzdanına ihtiyaç duyulur. 

B) Nüfus cüzdanı resmi kimlik belgesi değildir. 

C) Nüfus cüzdanı T.C vatandaşı olduğumuzu 

gösterir. 

D) Nüfus cüzdanı Nüfus Müdürlüğü tarafından 

verilen resmi belgedir. 

 
        

 
 
 
 



 
 
 

Önemli tarihsel olayların başlangıcından 

itibaren oluş sırasına göre sıralanmasına 

....................................... denir. 
4. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) sözlü tarih 

B) kültür 

C) tarih 

D) kronoloji 

 

 5. Yaşadığımız olay ve durumları oluş sıra sına 

göre sıralayabilmek için aşağıdakilerin hangisinden 

yararlanmayız? 

A) Fotoğraf albümlerinden B) Anı defterlerinden 

C) Ders kitaplarından       D) Günlüklerden  

  

 

 

 
Arkadaşlarımızla farklı ilgi alanlarına sahibiz ama 

yine de çok iyi anlaşıyoruz. 
6. Bu açıklamayı yapan çocuk için ne 

söylenebilir? 

A) Her zaman kendi isteklerinin yerine gelmesini 

ister. 

B) Bencildir. 

C) Başkalarıyla iyi geçinmek onun için önemli 

değildir. 

D) Farklı özelliklere sahip bireylere saygılıdır. 

 
 
 

     
 



 

 

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bireysel 

farklılıkları anlatmaktadır? 

A) Bir elin nesi var iki elin sesi var. 

B) Beş parmağın beşi de bir olmaz. 

C) Ağaç yaş iken eğilir. 

D) Damlaya damlaya göl olur. 

1 Geçmiş ile günümüzü karşılaştırabilmemizi 

2 Ailemizi daha iyi tanımamızı 

3 Aile büyüklerimizin hayatlarını öğrenmemizi 

4 Teknolojik gelişmeleri takip etmemizi 

8. Aile tarihimizi araştırmak yukarıdakilerden 

hangilerini sağlar? 

A) 1-2             B) 2-3 

C) 2-3-4     D) 1-2-3 

 

 

 

 
 
 
 

Medeniyetin esası, ilerlemenin ve 

güçlü olmanın temeli, aile hayatına 

bağlıdır. 

9. Atatürk yukarıdaki sözü ile neyi anlatmaya 

çalışmıştır? 

A) Ailenin önemini  B) Ailenin tanımını 

C) Aile sevgisini  D) Ailenin oluşumunu 

10. “ ………………………… çalışması, bize önceki 

kuşaklarımızı daha iyi anlamamızı, araştırdığımız 

konu ile ilgili bilgi edinmemizi sağlar.” cümlesinde 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) Anket       B) Sözlü tarih 

C) Deney     D) Gözlem 

 

      



 

 

 

11. “Bireylerin farklı özelliklerde olması 

......................” cümlesi hangi seçenekle 

tamamlanmaz? 

A) toplumda huzursuzluğa neden olur. 

B) farklı düşüncelere sebep olur. 

C) toplumda çeşitliliğe sebep olur. 

D) toplumun gelişmesini sağlar. 

 

1 2. Kitap okumayı çok seven ve okuduğu 

kitapların özetini sınıfta arkadaşlarına anlatan 

Sevde  aşağıdaki sosyal kulüplerden hangisine üye 

olmalıdır? 

A) Tiyatro Kulübü   B) Müzik Kulübü 

C) Kütüphanecilik Kulübü D) Resim Kulübü 

 

 

 
 

İnsanlar birbirine benzese dahi hiçbir insanın 

parmak izi birbirine benzemez. Aynı şekilde 

insanların nüfus cüzdanlarındaki bazı bilgiler 

benzeyebilir fakat …….............. hiç bir zaman 

birbirine benzemez. 

13. Yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden 

hangisi gelirse açıklama doğru olur? 

A) T.C. kimlik numarası 

B) Anne, baba adı 

C) Doğum yeri 

D) Doğum tarihi 

 

 
 
 



 
 
 
                   Bu Engeli Aşarım 

Engelli sporcular çeşitli yarışmalarda  dereceye 

girmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. Hepsinin 

gözlerindeki ifade “Ben bu yarışı kazanırım.” diyor. 

Tıpkı çeşitli yarışları kazanıp bir üst basamağa 

çıktıkları gibi…Tıpkı hayatın önlerine çıkardığı 

diğer engelleri aştıkları gibi... 

14.Yukarıdaki gazete haberine göre engelli 

sporcuların hangi duygu içinde olduklarını 

çıkartabiliriz? 

A) Karamsar     B) Kızgın 

C) Sinirli     D) Umutlu 
 
 

 

 
 
 
15. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 

A) Milli kültürüne sahip çıkan milletler güçlü olur. 

B) Öğrenciler medrese, kervansaray gibi tarihi 

yerlere gitmemelidir. 

C) Milli kültür ögeleri toplumda huzursuzluğa 

neden olur. 

D) Milli kültür ögelerine sahip çıkılmamalıdır. 

 

16. I. Fotoğraflar    II. Mektuplar 

   III. Diplomalar    IV. Masal kitapları 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri 

aracılığıyla aile tarihimize ait bilgilere 

ulaşabiliriz? 

A) I – II – III     B) II – III – IV 

C) I – III – IV     D) I – IV – III 



Sevgili ÖĞRETMEN ve VELİLERİMİZ; 

Deneme Sınavına Teşekkür Mahiyetinde 

Sosyal  Medya Hesaplarımızı Beğenirseniz Çok 

Mutlu Oluruz. 

Aşağıdaki Linklerden Bizlere Ulaşabilirsiniz. 

www.ilkokulevim.com 

www.instagram.com/ilkokulevim 

www.facebook.com/ilkokulevim 

www.facebook.com/groups/272489210266407/ 

t.me/ilkokulevim 

 

 

 

 

 

SOSYAL BİLGİLER TARAMA SINAVI 1  

1 B     11 A 

2 B     12 C 

3 B      13 A 

4 D      14 D 

5 C     15 A 

6 D           16 A 

7 B      

8 D      

9 A      

10 B      
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