
 

UZUNLUK ÖLÇME   
Kilometre ile verilen uzunluğu metre ile ifade edelim 

    UNUTMA: 1 kilometre = 1000 metre                       1 km = 1000 m 

               1000 metre = 1 kilometre                       1000 m = 1 km 

Soru:  2 kilometreyi metre ile ifade ediniz. 

Cevap: Öncelikle 2 kilometrelik uzunluk içinde kaç tane kilometre olduğunu bulmalım. 

Bulduğumuz sayılara göre 2 kilometreyi  farklı şekilde ifade edelim.      

1 km  1 km = 2 km 

1000 m 1000 m  = 2000 m 

 

2 kilometre içinde 2000 metre vardır.                2 km = 2000 m 

 4 kilometre = ………………… m 

Soru: Yukarıdaki eşitlikte boşluklara hangi sayılar gelmelidir? 

Cevap: Öncelikle ………………….kilometrelik uzunluk içinde kaç tane kilometre olduğunu bulurum. 

Bulduğumuz sayılara göre 4 kilometreyi  farklı şekilde ifade edelim. 
 

…………… km …………… km ………….… km …………… km = ……..…… km 

……….…… m ……….…… m …………..… m ………..…… m = ……….….. m 

 

……………… kilometre içinde ………. metre vardır.      …….…… km = ………………… m 

 7 kilometre = ………………..… m  

Soru: Yukarıdaki eşitlikte boşluklara hangi sayılar gelmelidir? 

Cevap: Öncelikle ………………….kilometrelik uzunluk kaç tane kilometre olduğunu bulurum. 

       = ………….. km 

       = ………….. m 

……………… kilometre içinde ……… ………. metre vardır.   ……….…… km = …………….… m 

   1 km =……..…..m                  4 km =………..m               5 km =………..m 

   8 km =……..…..m                  9 km =………..m               12 km =………..m 

 20 km =………....m                  26 km =………..m             56 km =………..m 

 74 km =………....m                  98km =…………..m           52 km =………..m 

 63 km =…….…...m                78 km =………..m           32 km =………..m 

100 km =………..m                200 km =………..m           500 km =………..m 

 700 km =………..m                900 km =………..m           300 km =………..m 

 400 km =………..m                600 km =………..m           800 km =………..m 

 2800 km =………..m                4200 km =………..m        6000 m =………..m 



 

UZUNLUK ÖLÇME   
Metre ile verilen uzunluğu kilometre ve metre ile ifade edelim 

UNUTMA:    1 kilometre = 1000 metre                       1 km = 1000 m 

 

Soru:  3.456 metreyi kilometre ve metre ölçüleri ile ifade ediniz. 

Cevap: Öncelikle 3.456 metrelik uzunluk içinde kaç tane kilometre ve kaç tane metre 

olduğunu bulmalım. Bulduğumuz sayılara göre 3.456 metreyi  farklı şekilde ifade edelim. 

                             

1000 m 1000 m 1000 m 456 m = 3456 m 

1 km 1 km 1 km  456 m = 3 km 456 m 

 

3.456  metre içinde 3 kilometre ve 456 metre vardır.                3456 m = 3 km 456 m 

 5018 metre = ……… km ………… m 

Soru: Yukarıdaki eşitlikte boşluklara hangi sayılar gelmelidir? 

Cevap: Öncelikle ………………….metrelik uzunluk içinde kaç tane kilometre ve kaç tane metre 

olduğunu bulurum. 

      = 5018 m 

      = …… km ………… m 

 

…………… metre içinde ………… kilometre ve …………… metre vardır. …………… m =……… km…………… m 

 7709 metre = ………… km ………………… m 

Soru: Yukarıdaki eşitlikte boşluklara hangi sayılar gelmelidir? 

Cevap: Öncelikle ………………….metrelik uzunluk içinde kaç tane kilometre ve kaç tane metre 

olduğunu bulurum. 

        = 7709 m 

        = …… km ………… m 

 

…………… metre içinde ………… kilometre ve …………… metre vardır. …………… m =……… km…………… m 

1890  m = …………… km …………………m                          9578 m = …………… km ……………… m          

5378  m = …………… km …………………m                          6371 m = …………… km ……………… m          

8706  m = …………… km …………………m                          2015 m = …………… km ……………… m          

12003  m = …………… km …………………m                         4708 m = …………… km ……………… m          

24563  m = …………… km …………………m                         15100 m = …………… km ……………… m          

30083  m = …………… km …………………m                         4621 m = …………… km ……………… m          

28128  m = …………… km …………………m                          19786 m = …………… km ……………… m       

 



 

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇOCUK HAKLARI TESTİ 

 

1) On sekiz yaşından küçük olan kişiler ne olarak tanımlanır?  
a) Öğrenci   b) Çocuk   c) Genç   d) Bebek 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi on sekiz yaşından küçüklerin çocuk olarak sayılmasının 

nedenlerinden birisi değildir? 

a) Bedensel gelişimlerini tamamlamamışlardır. 

b) Zihinsel gelişimlerini tamamlamamışlardır. 

c) Kendini koruyacak yeterliliklere sahip değillerdir. 

d) Yaşama, barınma, beslenme gibi temel haklara sahip değillerdir. 

 

3) Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe 

hazırlanmak için hangi tarihinde “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir? 

a) 30 Ağustos 1921     b) 23 Nisan 1920  c) 20 Kasım 1989    d) 29 Ekim 1923 

 

“Dünyadaki hemen tüm ülkelerce kabul edilen sözleşme, çocukların yetişkinlerden farklı 

oluşundan hareket edilerek oluşturulmuştur. Sözleşme, çocukların bu farklılık çerçevesinde  

sahip oldukları özel hakları içerir. Çocukların yararı gözetilerek oluşturulan bu hakların tamamı 

dünyadaki bütün çocukları kapsar.” 

4) Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir? 

a) Çocuk hakları bütün dünya ülkelerince kabul edilmiştir. 

b) Çocuk hakları yetişkinlerden farklı oldukları için oluşturulmuştur. 

c) Ülkemizde Çocuk hakları sözleşmesi uygulanmaz. 

d) Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların yararı gözetilerek hazırlanmıştır. 

 

5) “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme; nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, 

dinlerine ya da kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanımlamaktadır.” 

İfadesinde çocuk haklarının hangi yönü vurgulanmaktadır? 

a) Evrenselliği      b) Geliştirebilirliği  c) Uygulanabilirliği      d) Geçerliliği 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları sözleşmesine yön veren temel değerlerden 

değildir? 

a) Çocuklar arasında ayrım gözetmeme.        b) Çocuğun yararını gözetme. 

c) Çocuğu yaşama ve gelişme ile katılımı sağlama.     d) Çocukları yetişkinlerden uzaklaştırmak. 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisi değildir? 

a) Yaşama ve gelişme hakkı     b) Seçme ve seçilme hakkı  

c) Sağlık hizmetlerine erişim hakkı    d) Eğitime erişim hakkı 

 

8) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir? 

a) Eğitim görmek  b) Askerlik yapmak  c) Barınma hakkı     d) Sağlık hakkı 

 

9) “Çocuk Hakları Sözleşmesi ”ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır? 

a) Çocuk okula gönderilmezse.    b) Çocuğun istemesi halinde. 

c) Ana ve babası kötü davranırsa.    d) Devlet isterse. 

 

 



 

10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

a)İnsanlar çocukluktan yetişkinliğe geçtiğinde daha fazla hak, özgürlük kazanır ve sorumluluk edinirler. 

b)Yetişkinler hemen hemen tüm kararlarını kendileri alır, yaptıkları her şeyin sorumluluğunu 

üstlenir. 

c) Çocuklara gösterilen hoşgörü yetişkinlere gösterilenden fazladır. 

d) Çocukların çalışmak, para kazanmak ve evin ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumlukları vardır. 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası alanda çocuk haklarını savunan kuruluştur? 

   a) Kızılay  b) TEMA  c) UNESCO   d) AKUT 

 

“Ali; Tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun 

için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.” 

12) Ali bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? 

a) Tüketici hakkı  b) Eğitim hakkı  c) Seçilme hakkı  d) Sağlık hakkı 

 

Ayşe: Sağlığım ve hastalıklardan korunmam devletin ve toplumun güvencesi altındadır. 

Fatma: Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. 

Ali: Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden incitecek hiçbir yaklaşıma izin 

verilmez. 

13) Yukarıdaki çocukların bahsettikleri çocuk hakları arasında aşağıdakilerden 

hangisi yer almaz? 

a) Çalışma hakkı  b) Eğitim hakkı  c) Yaşama hakkı  d) Sağlık hakkı 

 

14) Aşağıdakilerden hangisi “gelişme” ile ilgili çocuk haklarından değildir? 

  a) Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.   b) Haber alma ve yayma olanakları. 

  c) Görüş bildirebilmek.     d) Düşünce özgürlüğü  

 

15) Aşağıdakilerden hangisi “korunma” ile ilgili çocuk haklarından değildir? 

a) Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı. 

b) Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı. 

c) Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır. 

d) Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır. 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan 

kurumlardan biri değildir? 

a) UNICEF b) Birleşmiş Milletler c) Millî Eğitim Bakanlığı d) TEMA Vakfı 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz? 

a) Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz. 

b) Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir. 

c) Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır. 

d) Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. 

 

18) Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili       

haklar arasında yer almıştır? 

a) Bilgi ve beceri kazandırılması    b) Kültürel etkinliklere katılması 

c) Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi d) Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması 

 


