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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 
SORULARI

1. Teknolojik ürünlerin dikkatsiz ve yanlış kullanımı bi-
ze, çevremize ve doğaya zarar verebilir. Bu yüzden 
teknolojik ürünleri dikkatli kullanmaya özen göster-
meliyiz. Kullanma kılavuzu varsa dikkatli okumalıyız. 
Kullanım talimatlarına uymalıyız.

Aşağıdaki ürünlerden hangisinin kullanma kıla-
vuzu olmaz?

A) Ütü B) Fırın 
C) Makas D) Cep telefonu

2. Teknolojik ürünlerle ilgili verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Teknolojik ürünler insanların ihtiyaçlarından do-
layı ortaya çıkmıştır.

B) Teknolojik ürünlerin amaç dışı kullanımı doğaya 
ve insanlara zarar verebilir.

C) Teknolojik ürünlerin kullanım süresini istediğimiz 
kadar uzatabiliriz.

D) Teknolojik ürünlerin gelişmesiyle birlikte insanlar 
zamandan ve güçten tasarruf elde ettiler.

3. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinme-
yen yeni bir bulguya ulaşan veya yöntem geliştiren 
kişilere .................. denir. Buldukları ürünlere ise 
.................. denir.

Yukarıdaki metindeki boşlukları uygun sözcük-
lerle tamamlayınız.

4.  I. Yapılan ürünlerin tanıtılması

II. Gözlem ve deneyler yapma

III. Çalışmanın değerlendirilmesi

IV. Amaç ve problemi belirleme

Bir projede yapılması gerekenleri ilk basamaktan 
başlayarak sıralayınız.

5. Aşağıdaki teknolojik ürün görsellerini, kullanım 
alanları ile eşleştiriniz.

İLETİŞİM

EV ALETİ

SAĞLIK

ULAŞIM

EĞİTİM

6. I. Bilim ile teknoloji bir bütündür.

II. Teknoloji hayatımızı zorlaştırır.

III. Teknoloji zaman tasarrufu sağlar.

IV. Teknolojik ürünler toplumların gelişmesini sağlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangilerinde doğru bilgi 
verilmiştir?

A) I, II ve IV B) I, III ve IV 
C) I, II ve III D) II, III ve IV
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7. Kâğıt genellikle ağaçtan elde edilen bir tüketim mal-
zemesidir. Bu nedenle kâğıdın israf edilmesi daha 
fazla ağacın kesilmesi anlamına gelmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi kâğıt israfını azaltmak 
için yapmamız gerekenlerden biri değildir? 

A) Kâğıdın her iki tarafını da kullanmak

B) Kâğıdı ihtiyacımız olandan fazla harcamak

C) Yapacağımız işin niteliğine uygun doğru kâğıdı 
kullanmak

D) Kullanılmış kâğıtları geri dönüşüm kutusuna at-
mak

8. Askerde yazdığımız - - - - karşılığı en az bir ayda 
gelirdi. Şimdi ise dünyanın bir ucundaki kimseyle - - 
- - sayesinde anında iletişim kurabiliyoruz.

Verilen cümledeki boşluklara aşağıdakilerden 
hangileri getirilmelidir? 

A) Mektubun - cep telefonu

B) Faksın - internet

C) Telgrafın - mektup

D) Bilgisayarın - gazete

9. 4-F sınıfı öğrencileri sınıf gezisi kapsamında Boğaziçi 
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’ni ziyarete giderler. 
Rasathane görevlileri öğrencileri gök cisimlerinin 
gözlemlendiği birimi de gezdirirler. Burada öğrenci-
ler gök cisimlerini bazı aletler yardımıyla gözlerler.

4-F sınıfı öğrencilerinin gök cisimlerini gözlemle-
mek amacıyla kullandıkları alet aşağıdakilerden 
hangisi olabilir? 

A) Mikroskop B) Steteskop 
C) Teleskop D) Kamera

10. 

Resimdeki otomobil elektrik ile çalışıyor. Çevreyi 
kirletmiyor ve Dünya’ya zarar vermiyor.

Böyle bir otomobili tasarlamak ve geliştirmek, 
aşağıdakilerden hangisinin çalışma alanıyla ilgili 
olabilir?

A) TRT B) AKUT 
C) TBMM D) TÜBİTAK

11. Verilen cümlelerde noktalı yerlere yazılması ge-
reken sözcüklerle eşleştiriniz.

Ekonom�k faal�yet Üret�m

Tüket�m

I. İnsanların ihtiyaç olanları satın alarak kullanma-
sına ............ denir.

II. İnsanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
olarak sürdürülen bu işlerin her birine ............. 
denir.

III. İnsanların ihtiyaç duyduğu malların veya hizmet-
lerin meydana getirilmesine ............ denir.

 

12. 4. sınıfa giden Buğra’nın bütçesinde aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?

A) Dedesinden aldığı harçlık

B) Kırtasiye için yaptığı harcamalar

C) Yaşadığı evin doğalgaz faturası

D) Okul kantininde yaptığı harcamalar
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13. Görselde teknolojik ve doğal yön bulma yön-
temleri verilmiştir. Yöntemleri uygun başlıkların 
altına yazınız.

. GPS                                  

. Nav�gasyon

. Analog Saat

. Karınca Yuvası

. Pusula 

. Güneş Saat�

. Ağaçlar

. Kutup Yıldızı

Teknolojik Yön Bulma Yöntemleri:

1. ..................

2. ..................

3. ..................

4. ..................

Doğal Yön Bulma Yöntemleri:

1. ..................

2. ..................

3. ..................

4. ..................

14. İzcilik Kulübü öğrencileri Arda, Aslı, Eymen ve Ece 
ormanda yürüyüş yaparken yollarını kaybederler. 
Hava kararmış saat bir hayli ilerlemiş fakat kamp 
alanına ulaşamadıkları gibi bir hayli uzaklaşmışlar-
dır. Çünkü Eymen pusulayı cep telefonun yanına 
koymuş. Cep telefonun içindeki mıknatıs ile pusu-
lanın içindeki mıkanatıs birbirini etkilemiş pusula 
yanlış yönü göstermişti.

Durumu fark eden Aslı, arkadaşlarına teknolojik yön 
bulma yöntemimiz bizi yarı yolda bıraktı, en iyisi biz 
doğal yön bulma yöntemlerini kullanalım demiş.

Paragrafta verilen bilgilere göre, öğrenciler han-
gi yöntemi kullanmışlardır? 

A) Ağaçlar B) Kutup yıldızı

C) Karınca yuvası D) Güneş saati

15. I.  Krokide şekil ve semboller kullanılır.

II. Kroki kuş bakışı olarak kabataslak bir şekilde 
çizilir

III. Krokide uzunluk ölçekli çizilir.

IV. Kroki yer tarif etmemizi sağlar.

Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) III ve IV

16. Derin’in anne ve babasının aile bütçeleri için yaptık-
ları liste yemek masasının üzerinde kalmıştı. Derin 
listeyi gördüğünde, bunun ne olduğunu sordu baba-
sına. Babası “İnsanların istek ve ihtiyaçları sınırsız-
dır. Ancak satın alma aracı olan para sınırlıdır. Bu 
nedenle ihtiyaçlarını sıraya koymalı, harcamalarını 
buna göre yapmalı, paranı denetimli harcamalıyız.” 
bu yüzden bütçemizi planlıyoruz dedi.  Derin’de bu 
durumdan sonra kendi bütçesini oluşturmaya karar 
verir.

Derin bütçesini oluşturduktan sonra aşağıdaki 
durumlardan hangisini yaşamaz?

A) Harçlığının yetmediğini söylüyordu.

B) Her gördüğünü isteme alışkanlığından vazgeçti.

C) Çok istediği oyuncağı almak için para biriktirmeye 
başladı.

D) Masraflarını azaltmak için beslenmesini evden 
götürmeye başladı.

17. “Bireyin bütçesini akıllıca ve en faydalı şekilde de-
ğerlendirilmesi” anlamına gelen beceri aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Bilinçli tüketici

B) Bütçe okur yazarlığı

C) Bütçe finansmanı

D) Finansal okur yazarlık


