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2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALTINYAPRAK İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI YURTAŞLIK VE
DEMOKRASİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR
A)Aşağıda verilen cümlelerle temel haklarımızı eşleştiriniz. (5x2= 10 puan)
Cümleler
Temel Haklar
1 Devletimiz çocukların okuması için okullar açtı.
Barınma Hakkı
2 Devletimiz hastaların tedavi görmesi için hastane açtı.
Sağlık Hakkı
3 Devletimiz bizi yönetenleri oyla belirleme hakkı verdi.
Seyahat Hakkı
4 İstediğimiz yere tatile gidebiliriz.
Eğitim Hakkı
5 Her çocuk sıcak bir yuvada yaşama hakkı vardır.
Seçme ve Seçilme Hakkı
B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10x1=10 Puan)
( …..) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
( …..) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
( …..) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
( …..) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymalıyız.
( …..) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
( …..) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
( …..) Sorunları uzlaşma yoluyla çözmeliyiz.
( …..) İnsanların tüm özellikleri ortaktır.
( …..) Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmalıyız.
( …..) İnsanlar ilgi, yeteneklerine göre birbirlerinden ayrılır.
C) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelime gruplarını yazarak cümleleri tamamlayınız. (10x2=20 p)
BİRLİKTE
YAŞAMANIN

KAMU DENETÇİLİĞİ
KURUMUNA

EŞİT

FİKİRLERİNİ
SÖYLEME

SORUMLULUĞUM

ÖZGÜRCE

KONUŞMA

YASAL

SAYGI

ORTAK MİRASINA

1. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ....................................yollara başvurulmalıdır.
2. Düşüncelerimi ...........................................................ifade etme hakkım vardır.
3. Başkalarının düşüncelerine ..............................................gösterme sorumluluğum vardır.
4. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma .................................................................vardır.
5. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak ....................................................................................temelidir.
6. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmet alırken haksızlığa uğradığınızda
………………………………....................................................................................başvurabilirsiniz.
7. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ............................................................................hakkı vardır.
8. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek
insanlığın ....................................................................karşı sorumluluklarındandır.
9. Bütün insanlar haklar bakımından ………………….…………..doğarlar.
10. Yaşadığımız yerde söz alarak……………………………….…….hakkımızı kullanabiliriz.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 12x5=60 Puan )
1. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak
B) Özgür olmak
C) Zengin olmak
D) İnsan olmak
2. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği toplumlarda ne tür sorunlar ortaya çıkar?
A) İnsanların birbirine olan güveni artar.
B) Başkalarına karşı saygıyı öğreniriz.
C) Yardımlaşmanın önemli olduğu bilinir.
D) İnsanlar birbiri ile kavga içinde olur.
3 . Aşağıdakilerden hangisi öğretmenimize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
A) Yatmadan önce dişlerimizi fırçalamak
B) Yemeklerden önce ellerimizi yıkamak
C) Sınıf içindeki kurallara uymaya çalışmak
D) Giysilerini temiz ve düzenli tutmak
4. “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ye göre kaç yaşına kadar her insan çocuk sayılır?
A) 18
B) 11
C)15
D)17
5. Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip, aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.
B) Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır.
C) Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır.
D) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.
6. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının amaçlarından biri değildir?
A) İnsanların sadece kendilerini düşünmesi
B) İnsanların onurlu bir yaşam sürmesi
C) İnsanların özgür olması
D) İnsanların eşit haklara sahip olması
7. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlardan biri değildir?
A) Kantin sırasında önümüze bir arkadaş geçtiğinde
B) Eşyalarımızın izinsiz kullanıldığında
C)Büyüklerimizin bizlere kızdığı zamanda
D) Bir şey anlatırken sözümüz kesildiği zamanda
8. Aşağıdakilerden hangisi hak ararken yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A) Hastaneler
B) Okul Meclisleri C) Kamu Denetçiliği Kurumu D) İlçe İnsan Hakları Kurulu
9. Hakkımızı ararken çeşitli yollara başvururuz. Hak ararken sırasıyla aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Kavga- Uzlaşma-yasal yollar
B) Konuşma-Uzlaşma-Yasal yollar
C)Konuşma-Yasal yollar-Uzlaşma
D) Uzlaşma-Yasal yollar-Kavga
10. Aşağıda verilen çocuk hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
B) Haklar uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmıştır.
C) Her çocuğun bir işte çalışma hakkı vardır. D) Haklarımız devlet tarafından da güvence altına alınmıştır.
11. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlara karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Onlara sevgi ve şefkat göstermek
B) Hayvanlara kötü davranmamak
C) Onlara zarar vermemek
D) Mutlaka evimizde bir hayvan beslemek
12. Aşağıdakilerden hangisi adalet ve eşitlik sağlanan bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Korku
D) Öfke
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2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ALTINYAPRAK İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI YURTAŞLIK VE
DEMOKRASİ DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAV SORULARIDIR
A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 12x5=60 Puan )
1. Aşağıdakilerden hangisi adalet ve eşitlik sağlanan bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
A) Huzursuzluk
B) Güven
C) Korku
D) Öfke
2. Aşağıdakilerden hangisi hayvanlara karşı sorumluluklarımızdan değildir?
A) Onlara sevgi ve şefkat göstermek
B) Hayvanlara kötü davranmamak
C) Onlara zarar vermemek
D) Mutlaka evimizde bir hayvan beslemek
3. Aşağıda verilen çocuk hakları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her çocuğun yaşama hakkı vardır.
B) Haklar uluslararası sözleşme ile güvence altına alınmıştır.
C) Her çocuğun bir işte çalışma hakkı vardır. D) Haklarımız devlet tarafından da güvence altına alınmıştır.
4. Hakkımızı ararken çeşitli yollara başvururuz. Hak ararken sırasıyla aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
A) Kavga- Uzlaşma-yasal yollar
B) Konuşma-Uzlaşma-Yasal yollar
C)Konuşma-Yasal yollar-Uzlaşma
D) Uzlaşma-Yasal yollar-Kavga
5. Aşağıdakilerden hangisi hak ararken yardım alabileceğimiz kurumlardan değildir?
A) Hastaneler
B) Okul Meclisleri C) Kamu Denetçiliği Kurumu D) İlçe İnsan Hakları Kurulu
6. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamda hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği durumlardan biri değildir?
A) Kantin sırasında önümüze bir arkadaş geçtiğinde
B) Eşyalarımızın izinsiz kullanıldığında
C)Büyüklerimizin bizlere kızdığı zamanda
D) Bir şey anlatırken sözümüz kesildiği zamanda
7. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının amaçlarından biri değildir?
A) İnsanların sadece kendilerini düşünmesi
B) İnsanların onurlu bir yaşam sürmesi
C) İnsanların özgür olması
D) İnsanların eşit haklara sahip olması
8. Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk ve uzlaşı bilinciyle hareket edip, aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.
B) Haksızlığa boyun eğmeli, sesini çıkarmamalıdır.
C) Kendisi de bir başkasına aynısını yapmalıdır.
D) Hakkını alabilmek için yasal yollara başvurmalıdır.
9. “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ye göre kaç yaşına kadar her insan çocuk sayılır?
A) 18
B) 11
C)15
D)17
10 . Aşağıdakilerden hangisi öğretmenimize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
A) Yatmadan önce dişlerimizi fırçalamak
B) Yemeklerden önce ellerimizi yıkamak
C) Sınıf içindeki kurallara uymaya çalışmak
D) Giysilerini temiz ve düzenli tutmak
11. Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği toplumlarda ne tür sorunlar ortaya çıkar?
A) İnsanların birbirine olan güveni artar.
B) Başkalarına karşı saygıyı öğreniriz.
C) Yardımlaşmanın önemli olduğu bilinir.
D) İnsanlar birbiri ile kavga içinde olur.
12. İnsanın temel haklara sahip olabilmesinin koşulu hangisidir?
A) Çalışkan olmak
B) Özgür olmak
C) Zengin olmak
D) İnsan olmak

B) Aşağıdaki boşluklara uygun kelime veya kelime gruplarını yazarak cümleleri tamamlayınız. (10x2=20 p)
BİRLİKTE
YAŞAMANIN

KAMU DENETÇİLİĞİ
KURUMUNA

EŞİT

FİKİRLERİNİ
SÖYLEME

SORUMLULUĞUM

ÖZGÜRCE

KONUŞMA

YASAL

SAYGI

ORTAK MİRASINA

1. Yaşadığımız yerde söz alarak……………………………….…….hakkımızı kullanabiliriz.
2. Bütün insanlar haklar bakımından ………………….…………..doğarlar.
3. Doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip çıkmak, zarar vermemek, zarar verenleri uyarıp yetkililere bildirmek
insanlığın ....................................................................karşı sorumluluklarındandır.
4. Kendi yaşamı hakkında kararlar alınırken her çocuğun ............................................................................hakkı vardır.
5. Eğitim, sağlık, ulaşım ve barınma gibi kamu hizmet alırken haksızlığa uğradığınızda
………………………………....................................................................................başvurabilirsiniz.
6. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak ....................................................................................temelidir.
7. Temiz bir çevrede yaşama hakkım, yaşadığım çevreyi temiz tutma .................................................................vardır.
8. Başkalarının düşüncelerine ..............................................gösterme sorumluluğum vardır.
9. Düşüncelerimi ...........................................................ifade etme hakkım vardır.

10. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda ....................................yollara başvurulmalıdır.
C) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. (10x1=10 Puan)
( …..) İnsanlar ilgi, yeteneklerine göre birbirlerinden ayrılır.
( …..) Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak başkalarına da öyle davranmalıyız.
( …..) İnsanların tüm özellikleri ortaktır.
( …..) Sorunları uzlaşma yoluyla çözmeliyiz.
( …..) Kendi mutluluğumuz için bir başkasının hak ve özgürlüklerini ihlal edebiliriz.
( …..) İnsanların on sekiz yaşına kadar herhangi bir hakları yoktur.
( …..) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymalıyız.
( …..) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
( …..) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.
( …..) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
D) Aşağıda verilen cümlelerle temel haklarımızı eşleştiriniz. (5x2= 10 puan)
1
2
3
4
5

Cümleler
Devletimiz çocukların okuması için okullar açtı.
Devletimiz hastaların tedavi görmesi için hastane açtı.
Devletimiz bizi yönetenleri oyla belirleme hakkı verdi.
İstediğimiz yere tatile gidebiliriz.
Her çocuk sıcak bir yuvada yaşama hakkı vardır.

Temel Haklar
Barınma Hakkı
Sağlık Hakkı
Seyahat Hakkı
Eğitim Hakkı
Seçme ve Seçilme Hakkı

SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİR Kİ, HAKKINI ARAMAYA YÜZÜN OLSUN.

