0543
724
9690
Bilgi ve Sipariş
Hattı

4. Sınıf

TÜRKÇE

Metni Okuma - Anlama
ATATÜRK’ÜN RESMİ
Kürsünün üzerinde bir resim:
Gözleri denizlerden mavi,
Bakışları güneşlerden sıcak.
Bu resimle başlar günümüz.
Öğretmenimizin kürsüde
Verdiği dersi
Dinler bizimle birlikte,
Atatürk’ün resmi.
Çalışkanız, çünkü
Çalışınca,
Bakarız Atatürk güldü.
Bir yanlışlık yaparsak
Bulutlanır gözleri,
Anlarız ki Atatürk üzüldü.
(B. Necatigil)

1. Şair, Atatürk’ün özelliklerini nasıl anlatmış?
.......................................................................................................................................................................................................

2. Atatürk, ne zaman gülüyor?
.......................................................................................................................................................................................................

3. Atatürk, ne zaman üzülüyor?
.......................................................................................................................................................................................................

4. Aşağıdaki anlamı bilinmeyen kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.
1

yanlışlık

2

sıcak

3

çalışkan

4

Yakmayacak
derece ısısı
olan.

Yanlış iş,
yanlış davranış durumu.
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Bir topluluğa
karşı konuşanların çıktıkları yüksek
yer.

Çalışmayı seven kişi, sürekli bir şeyler üreten
kimse.
4-T-23-01
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kürsü

4. Sınıf

TÜRKÇE

Yazım Kuralları

Aşağıdaki hatalı cümleleri düzelterek yazınız.
CÜMLE

ege denizinde fırtına her
yeri yıkmış
ali baba ve kırk haramiler
kitabını okumuş
İtalyanlar Anadolu ya
geldiler
atatürk lisesine gitmek
istiyormuş
kedimiz tekir çok akıllı

CÜMLE’NİN DOĞRU YAZILIŞI
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Aşağıda verilen cümlelerde bulunan yazım ve noktalama hatalarını bularak
altlarını çiziniz. Yavru kanguruya kaç yanlış yazım olduğunu yazınız.
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4. Sınıf

TÜRKÇE

Görsel Yorumlama

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. İfade ettiklerini birkaç cümle ile yazınız.

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Görselleri inceleyiniz, çocukların duygularını altındaki boşluklara yazınız.

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

Aşağıdaki görselde ifade edilenleri boşluğa yazınız.
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

......................................................
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......................................................

4. Sınıf

TÜRKÇE

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerler verilmiştir. Örnekleriyle eşleştiriniz.
Güneş, dünya,ay isimleri
gök cisimleri olarak
kullanıldığında büyük yazılır.

Sınıfta en
çok Küçük
Prens
okundu.

1
Kurum ve
kuruluş adlarının
her kelimesi
büyük yazılır.

2
Cümleler
büyük harfle
başlar.

Özel isimler
cümlenin neresinde
olursa olsun
büyük yazılır.

O, Ege
Üniversitesi’ni
kazanmış.

Okula Eda
gelmedi.

3

Gazete, kitap, dergi
adlarının ilk harfleri
büyük yazılır.

4

5

Yarın
nereye
gidiyoruz?

Dünya’nın
uydusu Ay’dır.

okuduğum kitabın adı: küçük prens

...............................................................................................................

ismail, kaan oğullarının adı.

...............................................................................................................

Kedisinin ismini pamuk koymuş.

...............................................................................................................

En yakın arkadaşı mehmet.

...............................................................................................................

balıkesir, marmara bölgesinde mi?

...............................................................................................................

Ahmetler gelecekti.

...............................................................................................................

Serra konya doğumluymuş.

...............................................................................................................

atatürk ilkokulunda okuyor.

...............................................................................................................

Biz izmirde oturuyoruz.

...............................................................................................................

Neden sende gelmedin?

...............................................................................................................
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Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzeltiniz, doğru şeklini karşısına yazınız.

4. Sınıf

TÜRKÇE

Konu - Ana Fikir

Aşağıdaki metinlerin konusu ve ana fikrini karşılarına yazınız.
“Denilebilir ki,hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir Konu: .................................................
tek şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Sosyal
...................................................................
hastalıklarımızı araştırırsak asıl bundan başka,
bundan mühim bir maraz keşfedemeyiz. O halde Ana Fikir: ...................................
...................................................................
işimiz bu marazı esaslı surette tedavi etmektir.
...................................................................
Milleti çalışkan yapmaktır.”
(M. Kemal Atatürk)

“Bir toplumun kültür ölçütü tiyatrosudur. İnsanlığı onunla ölçülür.
Adama insanlık duygusu orada aşılanır. Oturmayı, kalkmayı-dinlemeyi,
inceliği, birbirimizi sevmeyi orada
öğreniriz.”
“Ağaçların adını bile bilmeden ormanda
gezip tozmak, bir insan için bağışlanmayacak bir eksiklik olsa gerek, Ormandaki bir
ağacın gövdesinde, gövdesini saran kabuğuna, dallarına ve yapraklarına bakarak cinsini
hatta niteliklerini anlamak o kadar kolay ki!”
“Zihninizi süslemek mi istiyorsunuz?
Düşüncelerinizi zenginleştirmeye mi
çalışıyorsunuz? O zaman bol bol
kitap okuyun. Kitap okumak sizi kişisel
açıdan zenginleştirecek bir faaliyettir.”
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Konu:

.................................................

...................................................................

Ana Fikir:

...................................

...................................................................
...................................................................

Konu:

.................................................

...................................................................

Ana Fikir:

...................................

...................................................................
...................................................................

Konu:

.................................................

...................................................................

Ana Fikir:

...................................

...................................................................
...................................................................

Konu:

.................................................

...................................................................

Ana Fikir:

...................................

...................................................................
...................................................................
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“Günlerdir hiç konuşmuyordu. Sürekli pencereden dışarı bakıyordu.
Onları görünce sinirden yumruklarını sıkmıştı. Tek üzüntüsü babasının
yanında olmamasıydı.”

4. Sınıf

TÜRKÇE

Yazım Yanlışları

Aşağıda doğru bildiğimiz; ama yanlış yazılan kelimelerin doğru yazılışlarını
bulmacaya yazınız.
1. Herkez
6. Orjinal
11. Aferim
16. Atelye

2. Yalnış
7. Sarmısak
12. Ahçı
17. Erezyon

3. Yanlız
8. Parnak
13. Acenta
18. Klavız

4. Kirbit
9. Traş
14. Espiri
19. Şarz

5. Kiprik
10. Ezsoz
15. Çünki
20. Şevkat

2.
1.

3.
8.

4.

9.

5.

10.

6.

12.

11.

7.
13.
14.
15.
16.
17.

20.

4-T-29-06

18.

19.
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4. Sınıf

TÜRKÇE

İnteraktif Defter Çalışması

4-T-29-07

Çocukları boyayınız. Noktalı olan kısımlardan katlama yapıp çocukların elbiselerini en üstte kalmasını sağlayınız.
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Hazırlayan: Çiğdem Öğretmen

4. Sınıf

TÜRKÇE

İnteraktif Defter Çalışması

Dünya görselini boyayınız. Dünya üzerindeki kesik çizgilerin olduğu yerlerden
kesiniz. Aşağıdaki görseli kesip dünya üzerindeki kesik çizgilerden geçiriniz.
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oynaya oynaya gelin çocuklar
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Hazırlayan: Çiğdem Öğretmen

4. Sınıf

TÜRKÇE

İnteraktif Defter Çalışması

Aşağıdaki şablonları kesiniz. El şablonu tam ortadan çocuğun kol hizasına gelecek şekilde arka tarafından yapıştırınız. Daha sonra ellerinin ortasına gelecek
şekilde kutlama logosunu yapıştırınız.

4-T-29-09

!
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Hazırlayan: Çiğdem Öğretmen

4. Sınıf

TÜRKÇE

İnteraktif Defter Çalışması

Aşağıdaki şablonları kesiniz. El şablonu tam ortadan çocuğun kol hizasına gelecek şekilde arka tarafından yapıştırınız. Daha sonra ellerinin ortasına gelecek
şekilde kutlama logosunu yapıştırınız.
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!
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Hazırlayan: Çiğdem Öğretmen

4. Sınıf

TÜRKÇE

İnteraktif Defter Çalışması

Dünya görselini boyayınız. Dünya üzerindeki kesik çizgilerin olduğu yerlerden
kesiniz. Aşağıdaki görseli kesip dünya üzerindeki kesik çizgilerden geçiriniz.

4-T-29-11

oynaya oynaya gelin çocuklar
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4. Sınıf

MATEMATİK

Milimetrenin Kullanım Alanları

Aşağıdaki noktalı yerlere dönüşümleri örnekteki gibi yapınız.
60 mm
6 cm = .............

40 cm = ............. mm

82 cm = ............. mm

9 cm = ............. mm

15 cm = ............. mm

61 cm = ............. mm

3 cm = ............. mm

60 cm = ............. mm

18 cm = ............. mm

5 cm = ............. mm

35 cm = ............. mm

24 cm = ............. mm

7 cm = ............. mm

47 cm = ............. mm

73 cm = ............. mm

Aşağıdaki noktalı yerlere dönüşümleri örnekteki gibi yapınız.
2
20 mm = .............
cm

500 mm = ............. cm

650 mm = ............. cm

80 mm = ............. cm

100 mm = ............. cm

200 mm = ............. cm

30 mm = ............. cm

400 mm = ............. cm

170 mm = ............. cm

60 mm = ............. cm

900 mm = ............. cm

360 mm = ............. cm

40 mm = ............. cm

700 mm = ............. cm

280 mm = ............. cm

Aşağıdaki dönüşümleri örnekteki gibi yapınız.
28 mm
2 cm 8 mm = .............

27 cm 5 mm = ............. mm

6 cm 3 mm = ............. mm

74 cm 6 mm = ............. mm

9 cm 7 mm = ............. mm

30 cm 4 mm = ............. mm

5 cm 5 mm = ............. mm

95 cm 7 mm = ............. mm

7 cm 9 mm = ............. mm

60 cm 3 mm = ............. mm

37 cm ..........
5 mm
375 mm = ..........

680 mm = .......... cm .......... mm

524 mm = .......... cm .......... mm

109 mm = .......... cm .......... mm

806 mm = .......... cm .......... mm

342 mm = .......... cm .......... mm

430 mm = .......... cm .......... mm

675 mm = .......... cm .......... mm

207 mm = .......... cm .......... mm

709 mm = .......... cm .......... mm
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Aşağıdaki dönüşümleri örnekteki gibi yapınız.

4. Sınıf

MATEMATİK

Milimetrenin Kullanım Alanları

Aşağıdaki çubukların uzunluklarını milimetre olarak yazınız.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 cm ........
7 mm =........
57 mm
........

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

........ cm ........ mm =........ mm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

........ cm ........ mm =........ mm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

........ cm ........ mm =........ mm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

........ cm ........ mm =........ mm

Aşağıdaki çubukların uzunluklarını cetvelle ölçerek örnekteki gibi yazınız.
10 cm ........
5 mm =........
105 mm
........
........ cm ........ mm =........ mm
........ cm ........ mm =........ mm
........ cm ........ mm =........ mm
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........ cm ........ mm =........ mm

4. Sınıf

MATEMATİK

Milimetrenin Kullanım Alanları

Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi yapınız.
24 cm 6 mm
15 mm
23 cm 1 mm
.........................

24 cm 6 mm = 246 mm
246 mm
15 mm
231 mm

231 mm = 23 cm 1 mm

36 cm 7 mm
30 mm
.........................
40 cm 5 mm
30 mm
.........................
70 cm 8 mm
15 mm
.........................

Aşağıdaki işlemleri örnekteki gibi yapınız.
25 cm 7 mm + 8 mm = ....... cm ....... mm
25 cm 7 mm + 8 mm = 25 cm + 15 mm
= 25 cm + 1 cm 5 mm
= 26 cm 5 mm
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45 cm 10 mm + 6 mm = ....... cm ....... mm

4. Sınıf

MATEMATİK

Uzunluk Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki (Metre - Kilometre)

Aşağıda verilen uzunlukları istenilen birim cinsinden yazınız.
6 km = ............. m

5 km = ............. m

1 km = ............. m

9 km = ............. m

4 km = ............. m

64 km = ............. m

18 km = ............. m

88 km = ............. m

24 km = ............. m

25 km = ............. m

95 km = ............. m

3 km = ............. m

60 km = ............. m

47 km = ............. m

10 km = ............. m

Aşağıda verilen uzunlukları istenilen birim cinsinden yazınız.
5000 m = ............. km

27000 m = ............. km

6000 m = ............. km

16000 m = ............. km

86000 m = ............. km

38000 m = ............. km

32000 m = ............. km

3000 m = ............. km

1000 m = ............. km

9000 m = ............. km

92000 m = ............. km

7000 m = ............. km

Aşağıda verilen uzunlukları istenilen birim cinsinden yazınız.
4 km 60 m = ............. m

30 km 5 m = ............. m

2 km 30 m = ............. m

20 km 20 m = ............. m

96 km 42 m = ............. m

8 km 12 m = ............. m

87 km 47 m = ............. m

28 km 16 m = ............. m

7 km 74 m = ............. m

6 km 4 m = ............. m

63 km 8 m = ............. m

6 km 22 m = ............. m

9 km 13 m = ............. m

2 km 90 m = ............. m

18 km 3 m = ............. m

6322 m = ............. km ............. m

2080 m = ............. km ............. m

76542 m = ............. km ............. m

16033 m = ............. km ............. m

38446 m = ............. km ............. m

53003 m = ............. km ............. m

2006 m = ............. km ............. m

10007 m = ............. km ............. m

5816 m = ............. km ............. m

2008 m = ............. km ............. m
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Aşağıda verilen uzunlukları istenilen birim cinsinden yazınız.

4. Sınıf

MATEMATİK

Uzunluk Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki (Metre - Kilometre)

Haritada gösterilen mesafelere göre soruları cevaplayınız.

Van

1249 km
102

km

9k
m
Mardin

Antalya

Samsun - Ankara arası kaç m’ dir?

İzmir - Ankara arası kaç m’ dir?

Van - İzmir arası kaç km’ dir?

Araba ile İzmir’den Ankara’ya, Ankara’dan Antalya’ya giden biri kaç km yol
gitmiştir?

Otobüs ile İzmir’den İstanbul’a, İstanbul’dan Ankara’ya giden biri kaç km yol
gitmiştir?

Mardin’in Ankara’ya uzaklığı ile Samsun’un Ankara’ya olan uzaklığı arasındaki fark kaç km’dir?
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İzmir

590 km
486

489
km

İstanbul
451 Ankara 03 km Samsun
km
4

4. Sınıf

MATEMATİK

Uzunluk Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
3645 m - 2 km = ............. km ............. m

6571 m - 3 km = ............. km ............. m

6524 m - 614 m = ............. km ............. m

8875 m - 5 km = ............. km ............. m

8705 m - 3 km = ............. km ............. m

9084 m - 6 km = ............. km ............. m

9470 m - 6 km = ............. km ............. m

5849 m - 2 km = ............. km ............. m

3975 m - 413 m = ............. km ............. m

4646 m - 3 km = ............. km ............. m

Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
2 km - 132 m + 4 km 179 m = ............. km ............. m
5 km - 48 m + 7 km = ............. km ............. m
8 km - 75 m + 90 m = ............. km ............. m
12 km - 27 m + 15 km = ............. km ............. m
24 km - 58 m + 42 km 77 m = ............. km ............. m

Aşağıdaki işlemleri yapınız.
3 km 165 m
487 m

8 km 40 m
97 m

6 km 28 m
36 m

.............................

.............................

.............................

6 km 674 m
457 m
+

5 km 970 m
897 m
+

7 km 280 m
376 m
+

.............................

.............................

.............................
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Aşağıdaki işlemleri yapınız.

4. Sınıf

MATEMATİK

Uzunluk Ölçme Birimleri Arasındaki İlişki

Aşağıda verilen uzunlukları istenilen birim cinsinden yazınız.
570 cm = ............. m ............. cm

86 mm = ............. cm ...........mm

408 cm = ............. m ............. cm

208 mm = ............. cm ...........mm

350 cm = ............. m ............. cm

500 mm = ............. cm

375 cm = ............. m ............. cm

27 cm = ............. mm

2046 cm = ............. m ............. cm

4 cm 5 mm = ............. mm

Aşağıdaki işlemleri yapınız.
9 cm - 3 mm = .............mm

4 km - 16 m = ............. m

40 cm - 16 mm = .............mm

12 cm - 3 mm - 60 mm = ......... mm

14 cm - 6 cm = .............cm

5070 m - 3 km 20 m = ......... m
6 cm - 7 mm = ............. mm

77 cm - 32 cm = .............cm

Aşağıdaki soruları işlem yaparak cevaplayınız.
40 cm’nin

2

3 km’nin

3

8 m’nin

5

9 km’nin

‘i kaç m’ dir?

5

63 cm’nin

‘ü kaç cm’ dir?

6

24 m’nin

8

5
6

4
10

5

4

‘i kaç mm’ dir?
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7
9

12
60

‘i kaç m’ dir?

‘si kaç mm’ dir?

‘si kaç cm’ dir?
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1

4. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Ses Kirliliği

Yukarıdaki görselde ses kirliliğine sebep olacak etkenleri aşağıya yazınız. Nasıl
önlemler alınabilir? Yazınız.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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4. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Ses Kirliliğinin Sebepleri

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Uygun olanları işaretleyiniz.

ses kirliliği
vardır

ses kirliliği
yoktur

ses kirliliği
vardır

ses kirliliği
yoktur

Aşağıdaki ses kirliliğinin bazı sebepleri verilmiştir. Yapay sebepleri yapay bölümüne, doğal sebepleri doğal bölümüne yazınız.
İnsan sesleri
Yapay Sebepler
Doğal Sebepler
Gök gürültüsü
Radyo sesi
Araba sesi
Rüzgar sesi
Su sesi
Makine sesi
Çalar saat
Fırtına sesi
Vapur sesi
Aşağıdaki boş bölüme ses kirliliği için neler yapılabileceğini yazınız.
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

........................................................................................................................
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........................................................................................................................

4. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Ses Kirliliği Sonuçları

Aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Doğru olanlara gülen yüz, yanlış olanlara üzgün
yüz koyunuz.
Ses kirliliğinden hayvanlar etkilenmez.
Ses kirliliğinden şehirdeki kuşların daha agresif olduğu ve ömürlerinin daha
kısa olduğu tespit edilmiştir.
Psikolojik dengesizliklere sebep olur.
İşitme bozuklukları olur.
İnsanlarda rahatsızlığa sebep olmaz.
Ses kirliliğini azaltmak için evde ve okulda alabileceğimiz birkaç önlem yazınız.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Yukarıdaki görsellerde ne anlatıldığını yazınız.
...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
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4. Sınıf

FEN BİLİMLERİ

Ses Kirliliğinin Olumsuz Etkileri

Aşağıda ses kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkileri verilmiştir. Eksik olan
cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.
.......................................... dengesizlikler

Dikkat dağılır,
Baş

ortaya çıkar.

.......................................... düşer.

.......................................... ve

baş dönmesi olur.

.......................................... bozulur.
.......................................... veya .......................................... işitme

sinir sistemi

ağrısı

psikolojik

bozuklukları oluşur.

iş verimi

geçici

sürekli

Aşağıdaki ses kirliliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri yazılmıştır. Eksik olan
cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

Özellikle
yaşar.

.......................................... olur.

.......................................... ve .......................................... uyuma

Çevredeki

.......................................... yapılar

olumsuz etiklenir.

Ses kirliliği insan bünyesinde psikolojik ve
olur.
Ses kirliliği dikkat ve

Çok şiddetli ses nedeniyle binalarda

rahatsız

.......................................... sorunlara

.......................................... dağınıklığına

yaşlılar

hassas

www.ogretmenevde.com.tr

sebep

neden olur.

.......................................... hasarlar

konsantrasyon
fizyolojik

ve dinlenme problemi

oluşabilir.

hasta
maddi
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Çevremizdeki insanlar

4. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER

Etkin Vatandaşlık

Sağdaki görsel Metin’in okulu, soldaki görsel evi... Okulda arkadaşları ve öğretmenlerine karşı görev ve sorumlulukları var. Evde ise anne ve babasına
karşı görev ve sorumlulukları var. Metin’in verilen görev ve sorumluluklarını
okuyarak harflerini uygun yerlerine yerleştiriniz.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Ödevlerini yapmak
Annesine yardım etmek
Okula gitmek
Öğretmenin söylediği
sınıfta uyulması gereken
kurallara uymak.
Odasını düzenlemek.
Kişisel temizliğini yapmak.
Arkadaşlarına yardımcı
olmak.
Oyuncaklarını toplamak.

OKUL

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru ise “D”, yanlış ise “Y”yazınız.
Gereksiz yere akan muslukları kapatmalıyız.
Yatarken bütün ışıkları açık bırakmalıyız.
Yerlere tükürmemeliyiz.
Sokakta gürültülü müzik dinlemeliyiz.
Odamızı temiz ve düzenli tutmalıyız.
Ödevleri zamanında yapmalıyız.
Okulda koşarak hareket etmeliyiz.

Çöpleri mutlaka yere atmalıyız.
www.ogretmenevde.com.tr
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Otobüse binerken sıra beklememize gerek yoktur.

4. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER

Sorumluluklarımız

Aşağıdaki kavramları okuyunuz. Doğru tanımı karşısına yazınız.
Özgürlük

Adalet

Hoşgörü

Uzlaşı

Sorumluluk

.................................

Her şeyi anlayışla karşılayıp olabildiğince hoş görme durumu.

.................................

Karşılıklı anlayış ile oluşturulan ortam.

.................................

Başkalarına zarar vermeden istediğini yapmak.

.................................

Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken
yükümlülükleri.

.................................

Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olması.

Aşağıdaki boşluklara aile içindeki sorumluluklarımız, okuldaki sorumluluklarımız,
sokaktaki sorumluluklarımızı yazınız.

aile içindeki
sorumluluklarımız

okuldaki
sorumluluklarımız

sokaktaki
sorumluluklarımız

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Hangileri sizlerin sorumluluğu işaretleyiniz.

4-S-29-02

OKUL
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SOSYAL BİLGİLER

Hak ve Sorumluluklarım

Aşağıdaki çocuk hakları sözleşmesinde olan maddeleri gülen kurbağaya, olmayanları üzgün kurbağaya yazınız.(Kurbağaları boyayınız.)
1. Yaşama hakkı. 7. İsim hakkı.
2. Öğretmen seçme 8. Ağır işlerde çahakkı.
lıştırılamaz.
3. Hafif işlerde
9. Sağlık hakkı.
çalıştırılır.
10. Büyüme hakkı.
4. Eğitim hakkı.
11. Sosyal güvenlik5. Tatil yapma
ten yararlanma
hakkı.
hakkı.
6. Oyun hakkı.
12. Şiddete karşı
korunma hakkı.
Aşağıdaki soruları uygun kelimelerle doldurup bulmacaya yazınız.
1. Bizim isteyebileceğimiz, yeri geldiğinde kullandığımız durumlardır.
empati
2. Bazı haklar yasalarla değil, görgü ve ahlak kuralları ile düzenlenir.
saygı
Ahlak kuralları ile düzenenlenenlerden biri de ............................. dır.
3. Bir kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapa- hak
bilmesine ............................. denir.
düşünme
4. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik ............................. dir.
özgürlük
5. On sekiz yaşından küçük olan her birey ............................. olarak tanımlanır.
çocuk
6. Haksızlık yapmamak ve adil olmak anlamına gelen kelime.
7. Bir kişinin kendini karşısındakinin yerine koymasına ............................. denir. eşitlik
8. Kanunlarla belirlenen emir ve yasakların herkes için aynı olmasına
adalet
............................. denir.

3.

4.

2.
5.

6.
8.

7.
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4. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER

Sorumluluklarımız

Aşağıdaki metni okuyunuz. Ali’nin sorumluluğu olmasına rağmen hatalarını ve
bu hataların sonuçlarını yazınız.
Ali, akşam çok geç yattığı için sabah alarmın sesini duymadı. Hatta
alarmı kapattı. Annesi defalarca seslendi. Annesinin sesini de duymadı.
Sonunda zorla da olsa uyandı. Kahvaltı sofrasında oturmasına rağmen çok
fazla bir şey yiyemedi. Çünkü okula geç kalıyordu. Hızlıca giyindi. Akşam
çantasını bile hazırlayamadı. O yüzden çantasını hazırlarken de geç kalıyordu. Hemen giyindi çantasını aldı; ama servis çoktan gitmişti. Otobüse
binmek zorunda kaldı. Durağa gitti. Bekledi, bekledi... Sonunda sonraki
otobüse bindi. Okula geç kaldı. Birinci ders bitmek üzereydi. Öğretmeninden ve dersi böldüğü için arkadaşlarından özür diledi. Çok mahçup oldu,
yerine oturdu. Artık erken yatıp erken kalkma kararı aldı.
Ali’nin okuluna karşı yapması
gereken ama yapamadığı
sorumluluklar ve bunun sonucu

Ali’nin ailesine karşı yapması
gereken ama yerine getiremediği
sorumluluklar ve bunun sonucu

4-S-29-04

Aşağıda Ali’nin yaşadığı günü oluş sırasına göre numaralandırarak sıralayınız.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı yoktur?
A) Ankaranın mamak ilçesinde otu-

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”
ayrı yazılmalıdır?
A) Okulda çantamı unuttum.
B) Amcam evde oturuyor.

ruyor.
B) Babam dün Erzurum’a gitti.

C) Yakında gelecekler.

C) Sokakda uzun süre oynadık.

D) Gelirken bizede uğra.

D) Ceb telefonu çok zararlıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?
A) Ayşe bugün gelmedi.
B) Ahmet’in burnu kanıyor.
C) Defteri mi sen mi getirdin?
D) Bugün gelecek misin?

3. Noktaların (.) kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bazı kısaltmaların sonuna konur.
B) Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için konur.
C) Tarihlerin yazılışında kullandığımız ay, gün ve yıl sayılarının
arasına nokta koyarız.

5. Aşağıdaki paragrafın ana fikri
nedir?
“Sağlık konusunda en çok ihmal
edilen şeylerden birisi de ağız ve
diş sağlığıdır. Dişlerini düzenli
olarak fırçalayan ve belli aralıklarla diş doktoruna gidip diş muayenesi olan kişi sayısı çok fazla değil.
Oysa vücudumuz bir bütündür. Bu
yüzden vücudumuzun bir parçası
olan dişlerimize özen göstermeliyiz.
A) Sağlığımıza dikkat etmeliyiz.
B) Çalışkan olmalıyız.
C) Doktora gitmeliyiz.
D) Diş sağlığımıza özen göstermeliyiz.
6. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) 27.04.2019
B) 23/04/2019

için sayıların basamakları arasına

C) 23 nisan 1920

nokta koyarız.

D) 12.09.2020
www.ogretmenevde.com.tr
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D) Sayıların daha kolay okunması

4. Sınıf

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış
4.yazılmıştır?
A) kup kuru
B) hastane
C) tren
D) yalnız

5642 m
5 km 642 m
3793 m
37 km 93 m
2 km 42 m 2042 m
7150 m
7 km 15 m
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri
doğrudur?
A)

B)

C)

D)

2 m 25 cm 60 mm =
Yukarıda
melidir?
A) 231
C) 275

cm

= 415

B)

=5

Zeynep

= 410
=5

Can

mm

= 41
=4

D)

= 40
=4

376 mm

Melih
1462 cm

B) 285
D) 241

Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

C)

1 m 54 cm

yerine hangi sayı gel-

11. 412 cm - 15 mm =
eşitliği veriliyor.

A)

9.

cm

Doğa
940 mm

Yukarıdaki öğrencilerin gösterdiği
uzunluklardan hangisi diğerlerinden
daha kısadır?
A) Zeynep

B) Can

C) Melih

D) Doğa

12. 1. Sanayi ve fabrikaların rahatsız
edici sesleri
2. Rastgele çalınan korna sesleri
3. Evlerdeki televizyon ve müzik
sesinin yüksek olması
Yukarıdaki durumların hangisi gürültü sebebidir?
A) 1 - 2
C) 1 - 2 - 3
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B) 1 - 3
D) 2 - 3
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8.

10.

4. Sınıf

13. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin
insan ve çevreye olumsuz etkisi
değildir?
A) İşitme kaybı.

16. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin
sebebi değildir?
A) Korna sesi
C) Müzik aleti sesi

B) Rüzgar sesi
D) İş makinesi

B) Dikkat dağınıklığı.
C) Baş ağrısı.

17. Aşağıdaki ortamların hangisinde ses
kirliliği olmaz?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

15. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini
önlemek için alınan önlemlerden
değildir?
A) Müziği gürültülü dinlememeliyiz.
B) Ortak kullanım alanlarında
yüksek sesle konuşmamalıyız.

D)

4

C)

18. Aşağıdakilerden hangisi insanı insan
yapan değerlerden biri değildir?
A) Kardeşlik
B) Dostluk
C) Özgürlük
D) Kıskançlık

19. Aşağıdakilerden hangisi ailemize
karşı sorumluluğumuz değildir?
A) Odamızı temiz tutmak.

C) Eğlence yerlerini kapatmalıyız.

B) Ev işlerinde yardımcı olmak.

D) Kamyon gibi yük araçlarının

C) Eve zamanında gelmek.

şehir içine girmesini engellemek.

D) Kanunlara uymak.
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Baş ağrısı, baş dönmesi
Mide ağrısı
İşitme bozukluğu
Kalp atış hızının artması

B)
7

14.Aşağıdaki verilenlerden kaç tanesi
ses kirliliğinin insanlar üzerindeki
olumsuz etkilerindendir?

A)

2

D) İş veriminin yükselmesi.

4. Sınıf

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zamanında eve gelmek ailemize
karşı sorumluluğumuzdur.
B) Ödev yapmak kendi sorumluluğumuzdur.
C) Derslerimize günü gününe çalış-

23. “İnsanın kendisine ve çevresine
karşı getirmesi gereken görevlere
....................... denir.
Boşluğa hangisi gelmelidir?
A) Sorumluluk
B) Hak
C) Ahlak
D) Özgürlük

mak arkadaşlarımıza karşı sorumluluğumuzdur.
D) Çevremizi korumak doğaya karşı
sorumluluğumuzdur.

24.Aşağıdakilerden hangisi çocukların
sorumluluklarından değildir?
A) İşte çalışmak.

21. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

B) Ailede kurallara uymak.
C) Ders çalışmak.
D) Öğretmenin sözünü dinlemek.

A) Yaşama hakkı
B) Eğitim hakkı
C) Sağlık hizmetleri erişim hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

22.Yaşama hakkımız ne zamandan
itibaren başlar?

25.Aşağıdakilerden hangisi gruptaki
sorumluluklarımızdan değildir?
A) Grup kurallarına uymak.

A) Anne karnında

B) Gruptan yararlanmak.

B) Yaşını doldurduğu andan itiba-

C) Diğer grup üyelerine yardım

C) Okula başlayınca
D) Doğuştan

etmek.
D) Grupta aldığımız görevi yerine
getirmek.
www.ogretmenevde.com.tr

4-T-29-03

ren

