1.DÖNEM
1.YAZILI SINAVI

Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Aldığı Puan : .........

SORULAR
A) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( 2’şer Puan)
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Hangi ülkenin vatandaşı olduğumuz kartın arka yüzünde yazılıdır.
Milli kültürümüzü yansıtan öğeler yalnızca evlerimizde değil çevremizde de görebiliriz.
Müzik aleti çalabilmek bir ihtiyaçtır.
Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi on yıldır.
Ülkemize farklı ülkelerden gelen kişilerin yaşadığı zorluklar bizi ilgilendirmez.
Aile tarihi araştırılırken çeşitli ev eşyalarından yararlanırız.
İlgi ve yeteneklerimiz bizim fiziksel özelliklerimizdir.
Her birey kendi ülkesinin kültürel değerlerini bilmelidir.
Nüfus cüzdanımızda okula başladığımızda sahip oluruz.
Kimi çocuk oyunları değişmeden günümüze kadar gelebilmiştir.

sözlü tarih

değişikliğe

aile

saygı

turkuaz

kişisel

keşfedilecek

oyunları

etnografya

fotoğraf

B) Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız. (2’şer puan)
 Yeni nüfus cüzdanlarında kadın erkek için ............... renkli kimlik kartı kullanacaktır.
 .............., kökleri geçmişe doğru uzanan toplumsal bir kurumdur.
 Fiziksel ve ................... özelliklerimiz ve yeteneklerimiz başkalarıyla aynı olmayabilir.
 Kültürümüzü oluşturan öğeler zamanla ................ uğrar.
 Her çocuğun .................... bir yönü vardır.
 Çocuk ................. insanlık tarihi kadar eskidir.
 İnsanların inaçlarını ve düşüncelerini .................. ile karşılamalıyız.
 Aile tarihi oluşturulurken genellikle .................... yöntemi kullanılır.
 On beş yaşını tamamlamış her bireyin kimlik kartında ................. yer alması zorunludur.
 Milli kültürümüzü yansıtan maddi kültür öğeleri ....................... müzelerinde sergilenir.

C) Aşağıdaki numaralı cümleleri uygun sözcüklerle eşleştiriniz. (2’şer puan)
1. Olayların oluş sırasına göre alt alta sıralanmasıdır.

soyağacı

2. Bir toplımun geçmişten günümüze aktardığı değerlerdir.

kronoloji

3. İnsanın kendisini başkasının yerine koymasıdır.

çip (yonga)

4. Bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını gösteren çizelgedir.

empati

5. Kimlik kartlarımızda kişisel bilgilerin yüklendiği parçadır.

kültür

1)

6)

I. Nüfus cüzdanının veriliş tarihi

Farklılıklar insana zarar verebilir

II. Parmak izi

Bireylerin ilgi alanları farklı olabilir.

II. Vatandaşı olduğu ülke

Bir olaya herkes aynı tepkiyi vermelidir.

IV. T.C. kimlik numarası

İnsanların dış görünüşleri birbirine benzeyebilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik
kartındaki bilgilerden hangileri kesinlikle aynı
değildir? (5 puan)
A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) I ve IV

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? (5 puan)

7)
2) Aşağıdaki çocuklardan hangisi ilgi alanından
söz etmektedir? (5 puan)

A)

B)

C)

D)

Oyun iki takım arasında bir top ve avuç içi
büyüklüğündeki yassı kiremitle oynanır.

Yukarıda geleneksel çocuk oyunlarından hangisi
anlatılmaktadır? (5 puan)

A) Mert: Dişlerimi yatmadan fırçalarım.
B) Duygu: Fotoğraf çekmek bana huzur veriyor.

A) Saklambaç

B) Dalya

C) Emre: Evde anneme yardım ederim.

C) Topaç çevirme

D) Aşık oyunu

D) Azra: Kahvaltıda süt içerim.

8) “Mavi gözlerim ve sarı saçlarım var” diyen

3) Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü

yansıtan mimari eserlerden biri değildir? (5 puan)
A) apartmanlar

B) köprüler

C) camiler

D) çeşmeler

birisi hangi özelliğinden söz etmiştir? (5 puan)
A) Fiziksek özellik

B) Kişisel özellik

C) Sosyal özellik

D) Zihinsel özellik

9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (5 puan)

Murat: En yakın arkadaşımla farklı
şeylerden hoşlanıyoruz.

A) Kültürel ögeler ülkelere göre değişiklik
gösterir.
B) Farklı kültürler zenginliğimizidir.
C) Kültür hiçbir değişikliğe uğramadan nesilden
nesile aktarılır.
D) Kültür başka toplumlardan etkilenir.

4) Murat’ın açıklamasına göre hakkında hangisi
söylenebilir? (5 puan)

A) Arkadaşlarına karşı hoşgörülü değildir.
B) Farklılıklara karşı saygılıdır.
C) Kendi düşünceleri daha önemlidir.

10) Yeni kimlik kartlarımızla eski kimlik kartlarımız

D) Sadece kendini önemsemektedir.

arasındaki farkları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız?

5) Aşağıdakilerden hangisi aile tarihimiz hakkında
bilgi vermez? (5 puan)
A) mektuplar

B) kıyafetler

C) ev eşyaları

D) hikayeler

..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
(5 puan)

Başarılar

