1.DÖNEM

Adı Soyadı : ……………………………….

2.YAZILI SINAVI

Numarası : ……………………………….

SORULAR

Aldığı Not : ……………………………….

A) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( 2’şer Puan)
 (

) Pusulanın renkli ucu kuzey batıyı gösterir.

 (

) Kroki çizilecek yerdeki cisimlerin boyutu, ölçüm yapımadan göz kararı ile çizilir.

 (

) Ovalar, şelaleler, mağaralar ve akarsular doğal unsurlardır.

 (

) Deprem sonrasında zorunlu olmadıkça telefonları meşgul etmemeliyiz.

 (

) Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra güney illerimiz önce Rus sonra Yunan işgaline uğradı.

 (

) Milli Mücadele’nin kazanılmasında Türk milletinin bağrından çıkan kahramanlarımızın payı büyüktür

 (

) Kuvayımilliye birlikleri Doğu Cephesi’nde Ermenilere karşı savaşmışlardır.

 (

) Kimi çocuk oyunları geçmişte oynandığı şekliyle günümüze kadar gelmiştir.

 (

) T.C. kimlik numaramız başka birinin numarasıyla aynı olabilir.

 (

) İnsanlar arasındaki farklılıklar birer zenginlik olarak görülmelidir.

B) Deprem çantasında bulunması gereken malzemelerden beş tanesini yazınız. ( 2’şer Puan)
1) .........................................

4) .........................................

2) .........................................

5) .........................................

3) .........................................
akıllı kart

aşık oyunu

acil durum planı

yetenek

kahverengiye

Samsun

doğal unsur

İsmet Bey

yunanlılar

büyükayı

C) Aşağıdaki noktalı yerlere yukarıdaki uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.(2’şer puan)
 Deprem öncesinde yapacağınız ilş iş ………………………………….. hazırlamak olmalıdır.
 Denizler, göller, akarsular, dağlar ve mağaralar................................dur.
 Kutup Yıldızı’nı bulabilmek için ............................... takım yıldızından yararlanırız.
 Albay .......................... komutasısındaki düzenli ordu Yunanlılara karşı İnönü Savaşlarını kazandı.
 I.Dünya Savaşı’nın ardından ..................................... İzmir’i işgal etti.
 Fiziki haritalarda yükseltiler koyu yeşilden ........................... doğru değişen renk tonlarıyla ifade edilir.
 ................................ sokakta veya evlerin damlarında genellikle erkek çocuklar tarafından oynanırmış.
 Yeni kimlik kartlarındaki elektronik çip kimlik belgelerimize ............................. özelliği katmaktadır.
 Bireylerde doğuştan var olan bir işi yapabilme becerisine ................................. denir
 Mustafa Kemal Atatürk’ün ............................. ‘a gelmesiyle Milli Mücadele başlamıştır.

1) Aşağıdakilerden hangisi Yunanlılarla yapılan
savaşlardan biri değildir? 5 Puan

6) Aile tarihimizi öğrenirken aşağıdakilerden
hangisinden yararlanamayız? 5 Puan

A) I.İnönü ve II.İnönü Savaşı

A) Fotoğraflar

B) Mektuplar

B) Sakarya Savaşı

C) Yeni aldığımız eşyalar

D) Diplomalar

C) Çanakkale Savaşı
D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi

7) Aşağıda verilenlerden hangisi milli kültürümüzü
yansıtan değerlerden biri değildir? 5 Puan

2) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesinde

yapmamız gereken çalışmalardan değildir? 5 Puan

A) Asker uğurlamaları B) Paskalya kutlamaları

A) Deprem çantası hazırlamak

C) Düğünler

D) Kına geceleri

B) Binaları sağlam yapmak
C) Zorunlu olmadıkça telefonları meşgul
etmemek

8)

D) Acil durum planı hazırlamak

3) Aşağıdakilerden hangisinde doğal unsurlar bir
arada verilmiştir? 5 Puan
A) Dağlarlar – köprüler

B) Denizler - barajlar

C) Parklar – ovalar

D) Mağaralar - göller

4) Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliklerinden
değildir? 5 Puan

Deprem

Heyelan

Çığ

Sel

Çevremizdeki ağaçlandırma çalışmaları yukarıdaki
hangi doğal afetleri önlemek amacıyla yapılmalıdır?
A)

B)

C)

D)

9) Aşağıdakilerden hangisi güneyi gösterir? 5 Puan
A) Karınca yuvalarının girişi

A) Kabataslak çizilir.

B) Ağaçların yosun tutan tarafı

B) Sembollerden faydalanılır.

C) Kutup yıldızı

C) Kuş bakışı çizilir.

D) Dikilen çubuğun gölgesinin öğlen vakti

D) Gerçek ölçüler kullanılır.

5)

Atatürk Samsun’a giderek ...............yi
başlatmış. Amasya, Erzurum ve
Sivas’ta ................yapmıştır.

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir? 5 Puan

5 Puan

gösterdiği yön

10)

Yaz mevsimi çok seviyorum. Yaz
aylarında denizde yüzüyorum.
Fırtına Deresi’nde rafting yapıyorum.

Yukarıdaki konuşmayı yapan kişi kendisiyle ilgili
hangi konuda bilgi vermektedir? 5 Puan

A) Gezi - planlar

A) Fiziki özellikleri

B) Milli Mücadele - kongreler

B) Duygusal özellikleri

C) Meclisi - toplantılar

C) Yetenekleri

D) Seyahat - savaşlar

D) İlgi alanları

