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5. Sınıf

1. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

A) İnsan hakları devredilebilir.

B) Kişilere aittir.

C) İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.

D) İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildir.

5. Bir olay neden ve sonucu bakımından bir çok kişiyi etkilemektedir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Olayların sonucu sadece oradaki olay yerindeki insanları
etkiler.

B) Olayın oluş biçiminin birçok nedeni olabilir.

C) Trafik Kazasının birçok çok nedeni olabilir.

D) Bir uçak kazasında sadece yolcular etkilenmez.

4. Aşağıda, oturdukları semtte yeni bir fabrika açılan üç kişinin
konuşmaları verilmiştir.
Veli: Fabrikadan çıkan duman, havanın kirlenmesine sebep
oluyor. İnsan sağlığını olumsuz etkiliyor.
Selim: Fabrikanın zehirli atıkları akarsuya bırakıyor. Zehirli atıklar
balıkların ölmesine sebep oluyor.
Ahmet: Uzun zamandır işsizdim. Semtimizde açılacak olan
fabrikada iş buldum ve tüm aile çok mutlu olduk.

Bu kişilerin konuşmalarına bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumdaki her birey, yaşanan olaylardan farklı etkilenebilir.

B) Her olayın tek bir sonucu vardır.

C) Günümüzde fabrikalar doğaya ve insanlara çok zararlar
vermektedir.

D) Toplumda yaşanan sorunları el ele verip çözebiliriz.
2. Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalar

konusunda konuşmakta olan öğrencilerden hangisinin
ifadesi ders kazanımlarımıza uygun bir ifade değildir?

A) Anayasamızda yer alan,Temel Hak ve özgürlüklerimizi iyi
bilmeliyiz.

B) Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda yetkili makamlara
başvurarak,dilekçe hakkımızı kullanmalıyız.

C) Çevremizde haksızlığa uğrayan kişilere,haklarını
anlatmalı,hak aramalarında yardımcı olmalıyız.

D) Temel Hak ve özgürlüklerimizi kullanmada önceliğimiz kendi
haklarımızı savunmak olmalı,diğer kişilerin haklarını dikkate
almamalıyız.

3.

15. yy’da Avrupa’da yapılan Coğrafi Keşifler sonucunda; yeni
kıtalar keşfedildi. Bu kıtalarda yeni bitki ve hayvan türlerine 
rastlandı. Coğrafi Keşifler Avrupalıların zenginleşmesine neden 
olurken, Osmanlı Devleti bu durumdan olumsuz etkilendi.

Yukarıda anlatılan olayla ilgili hangisi söylenemez?

A) Bir olayın birden fazla nedeni olabilir.

B) Bir olaydan herkes farklı etkilenebilir.

C) Bazı olaylar çok boyutludur.

D) Olayların her zaman tek bir sonucu vardır.
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7. Burak,10 yaşında bir çocuktur.Her sabah çantasını alıp evden
okula gitmesi gerekirken ailesinin maddi imkansızlıkları
dolayısıyla boyacı sandığını alıp evden çıkmaktadır .Sabahtan
akşama kadar sokak sokak gezerek ayakkabı boyamaktadır.
Sokaklarda gezerken parkta oynayan çocukları gördüğünde
üzülüp iç geçirmektedir.

Yukarıda anlatılanlara göre Burak’ın hangi hakları elinden
alınmıştır?

A) Eğitim hakkı-sağlık hakkı

B) Eğitim hakkı-oyun oynama hakkı

C) Oyun oynama hakkı-barınma hakkı

D) Eğlenme hakkı-sağlık hakkı

8. Çocukların evde, okulda ve toplum yaşamında bir kısım
sorumlulukları olduğu gibi bir kısım hakları da vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri
olamaz?

A) Eğitim görme

B) Okula gitmeme

C) Sağlıklı bir çevrede yaşama

D) Yaşama

9. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan
bazı maddeler şunlardır:

Madde 12:Taraf devletler,görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip
çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe
ifade etme hakkına bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk
derecesine uygun olarak,gereken özen gösterilmek suretiyle
tanırlar.

Madde 24:Taraf devletler,çocuğun olabilecek en iyi sağlık
düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini
veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar.

Madde 28:Taraf devletler, çocuğun eğitim hakkını kabul ederler.

Yukarıdaki maddeler dikkate alındığında aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde bu maddelere örnek yoktur?

A) Okul çağına gelmiş Ali’nin 1.sınıfa başlaması

B) Ayşe’nin aşılarının aksatılmadan yapılması

C) Hasan’ın evde düşüncelerini özgürce ifade etmesi

D) On yaşındaki Merve’nin tarlada çalıştırılması

Cevaplar:1-B2-D3-D4-A5-A6-C7-B8-B9.D10.D

10. • Başkentleri Ninova ’da dünyanın ilk kütüphanesini kurdular.
• Kayseri’de ticaret merkezi kurdular.
• Anadolu’ya çivi yazısını öğreterek Anadolu’da tarihi çağların
başlamasında etkili oldular.

Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sümerler B) Babiller

C) Hititler D) Asurlar

6. Futbol takımı, basketbol takımı, folklor ekibi gibi gruplarda çalışan
ve bu gruplara üye olan herkesin önceden belirlenmiş görevleri
vardır.

Buna göre bir grup, çalışmasında başarılar elde edebilmek
için aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru olmaz?

A) Gruplar içerisinde iletişim sürekli olmalıdır.

B) Grup oyunlarında çalıştırıcının sözü dinlenmelidir.

C) Grup içerisinde iş bölümüne gerek yoktur.

D) Grup çalışmalarına zamanında gelinmeli ve ayrılmalıdır.
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5. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Doğal varlıklar — göl

B) Tarihi nesne — heykel

C) Tarihi mekan — antik kent

D) Tarihi yapı — milli park

4. Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Ahlat Mezarlığı -Tarihi mekan

B) Pamukkale Travertenleri -Tarihi eser

C) Kılıç -Tarihi nesne

D) Adana Taş Köprü- Tarihi yapıt

1.
• Başkenti Hattuşaş (Çorum)
• Anadolu’da kurulan ilk uygarlıktır.
• Anal denilen tanrıya hesap verdikleri yıllıklar ilk
tarih yazıcılığı sayılır.
• Mısırlılar arasında tarihte ilk bilinen yazılı antlaşma
olan Kadeş antlaşması imzalanmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Frigler B) Hititler

C) İyonlar D) Lidyalılar

2. Sümerler Ay ve Güneş tutulmasını önceden hesaplamayı
başarmışlar. Güneş sistemindeki beş gezegeni ve burçları
bulmuşlardır.

Buna göre Sümerlerle ilgili olarak;

I. Astronomi ile ilgilendikleri
II. Bilimsel çalışmalar yaptıkları
III.Yazıyı kullandıkları
IV.Kağıt kullandıkları

gelişmerinden hangisine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

C) I, II ve III D) I, II,III ve IV

3. I. Ayasofya Müzesi
II. Ölü Deniz
III. Peri Bacaları
IV. Kuş Cenneti

Yukarıdakilerden hangisi özellik itibariyle diğerlerinden 
farklıdır?

A) I B) II

C) III D) IV

6. Her bölgenin halk oyunu farklıdır. Karadeniz Bölgesi’nde
hareketli ve kıvrak oyun olan horon oynanırken ,Ege  Bölgesi’nde
zeybek oyunu, Doğu Anadolu’da ise …………oyunu oynanır.

Yukarıda   boş bırakılan yere aşağıdaki halk oyunlarından
hangisi getirilmelidir?

A) Hora B) Karşılama

C) Teke Zortlatması D) Kafkas
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8. Kültürel unsurlar insanların kaynaşması, dayanışması, birlik ve
beraberlik içinde yaşaması açısından önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlayan kültürel
unsurlarımızdan değildir?

A) Ramazan Bayramı

B) Düğünler

C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

D) Cadılar Bayramı

10. Önceki zamanlarda bakırcılık, el dokumacılığı, seramikçilik,
sepetçilik, çinicilik, keçecilik, gibi el sanatları yaygın şekilde
yapılır ve ihtiyaçlarımız karşılanırdı. Sanayi ve makineleşmenin
gelişmesi ile geleneksel el sanatları yok olmaya başlamış ve
günümüzde daha çok hobi ve turistik eşya olarak kullanım amaçlı
yapılmaktadır.

Yukarıdaki bilgilere göre kültürel değerlerimizden biri olan
el sanatlarının önceki önemini yitirmesinde aşağıdakilerden
hangisi etkili olmuştur?

A) İklim ve coğrafi şartlar

B) Teknolojik gelişmeler

C) Yabancı kültürlerin etkisi

D) Dini İnançlar

9.

Verilen konuşma öncelikli olarak kültürümüzdeki hangi 
duruma örnek olarak gösterilebilir?

A) Kültürel süreklilik

B) Kültürel etkileşim

C) Kültürel değişiklik

D) Kültürel benzerlik

Cevaplar:1-B2-C3-A4-B5-D6-D7-B8-D9.C10..B

7. Ülkemiz insanları;

• Aynı türkülerle ve oyunlarla coşup, aynı
olaylara üzülüyor, 

• Çocuklarına aynı ninnileri söylüyor,
Konukseverlik, düşkünlere yarım gibi değerlerle, ortak duygu ve 
gönül birlikteliği içinde mutlu bir yaşam sürüyorlarsa,

Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisinin doğal bir 
sonucudur? 

A) Yurt Birliğimizin

B) Kültür birliğimizin

C) Ülkü birliğimizin

D) Tarih birliğimizin

Özellikle kışın hasta olduğumuzda 
kumaştan yapılma mendiller yanımızdan 
eksik olmazdı. Şimdi ise mendillerin yerini 

kâğıt peçeteler aldı.
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4. Türkiye ‘de

I. Bitki örtüsü çeşitliliğinin olması
II. Hem yaz hem kış turizmi yapılabilmesi
III. Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

Yukarıda verilenlerin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Türkiye’nin üç kıta arasında köprü konumunda olması

B) Türkiye ‘de farklı iklim tiplerinin görülmesi

C) Türkiye ‘nin zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

D) Türkiye ‘nin Kuzey Yarımküre’ de yer alması

1. “Sanayileşmenin gelişmesi ile birlikte şehir merkezlerindeki iş
imkanı artmıştır. Bu nedenle köyde yaşayan insanlar çalışmak
için sanayisi gelişmiş şehirlere göç etmişlerdir. Toplumun farklı
kesimlerinin bir arada yaşaması, köyden göç eden bazı insanların
kültürel değerlerinin değişmesine neden olmuştur”

Aşağıdakilerden hangisinde köyden kente göçün sonunda
kültürel değişime uğrama etkisi görülmez?

A) Düğünlerin salonlarda yapılması.

B) İhtiyaçların alışveriş merkezlerinden karşılanması.

C) Bayram namazı sonrasında akrabalarla bayramlaşmak.

D) Aile bireylerinin ayrı ayrı tabaklarda yemek yemesi.

2. İçinde yaşadığımız Ege Bölgesi’nin fiziki bir haritasını inceleyen
bir öğrencinin aşağıda isimleri verilen yeryüzü şekillerinden
hangisini görmesi mümkün değildir?

A) Aydın Dağları B) İzmir Körfezi

C) Marmara Gölü D) Konya Ovası

3. “Kıyılarım oldukça girintili çıkıntılıdır. Bu sebeple bölgemde
burun, körfez, koy gibi yeryüzü şekillerine oldukça sık rastlanır.”

Yukarıda bahsedilen coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Ege Bölgesi B) Karadeniz Bölgesi

C) Marmara Bölgesi D) Akdeniz Bölgesi

5. • Belirli bir yerde ve kısa süre içinde etkili olan hava koşullarıdır.

• Bir yerde uzun süre gözlemlenen sıcaklık, yağış gibi
meteorolojik olayların ortalamasına denir.

• Akdeniz Bölgesi’nde yetişen kısa ağaççıklara verilen addır.

• Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve
insan yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanımı verilen kavramlar 
arasında gösterilemez?

A) Maki B) Klimatoloji(İklim Bilimi)

C) İklim D) Bozkır
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10. Deprem en sarsıcı doğal afettir. Depremi önceden bilmek bilimsel
açıdan imkânsızdır. Ancak can ve mal kaybını azaltmak bizim
elimizdedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bahsedilen
uygulamalardan değildir?

A) Halkı deprem konusunda bilinçlendirmek

B) Verimli toprak arazilerini yerleşim yeri olarak seçmek

C) Depreme dayanıklı evler yapmak

D) Toplu yerleşim yerlerini zemine sağlam yere yapmak

Cevaplar:1-C2-D3-A4-B5-D6-D7-A 8-C9-B10-B

7. Bir bölgede nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşeri faktörler
etkili olmaktadır. Doğal faktörler; oluşumunda insan etkisi olmayan
doğada kendiliğinden oluşan faktörlerdir. Beşeri faktörler ise
oluşumunda insan etkisi olan faktörlerdir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında etkili
olan doğal faktörlerden değildir?

A) Tarım

B) Bitki örtüsü

C) Su kaynakları

D) İklim

6.

Konut tipleri iklime göre değişiklik gösterebilmektedir. 

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanlarda görülen 
konut  tipleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru bir 
şekilde sıralanmıştır?

I II III

A) Taş Ahşap Kerpiç   

B) Kerpiç Taş Ahşap

C) Ahşap Taş Kerpiç

D) Ahşap Kerpiç Taş
9. Ayşe’nin yaşadığı yerde çok sık yağmur yağmaktadır.

Buna göre Ayşe’nin yaşadığı bölge ve Ayşe’nin karşılaşma
olasılığı yüksek doğal afet hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?

Bölge Doğal Afet

A) Marmara Erozyon 

B) Karadeniz Heyelan

C) Karadeniz Erozyon

D) İç Anadolu Deprem

8.

Yaz aylarında Aydın’ın Kuşadası ilçesinin nüfusu  1 milyonu 
aşmaktadır. 

Bu artışın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi

B) Tarım

C) Turizm

D) Ticaret
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4. Evren başka şehre taşındığı için eski sınıfındaki arkadaşları ile
yüzyüze görüşme yapamıyor.Ancak onlarla telefon ve internet
aracılığı ile görüşebiliyor.

Bu parçada evrenin teknoloji kullanımı ile aşağıdakilerden
hangisini gerçekleştirmesi üzerinde durulmuştur?

A) Ödevlerini yapması

B) Sosyal ilişkilerini sürdürmesi

C) Fiziksel gelişimini tamamlaması

D) Sorumluluklarını öğrenmesi

1. Doğal afetler toplum hayatı üzerinde derin ve kalıcı etkiler
bırakmaktadır. Deprem en fazla can ve mal kaybına neden
olan doğal afettir. Deprem sonucunda insanlar aile bireylerini
ve arkadaşlarını kaybedebilir. Bu nedenle deprem, depremi
yaşayan insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde olumsuz etkiler
bırakabilir. Ayrıca deprem sonucunda büyük maddi hasarlar
meydana gelir ve Sanayi tesisleri zarar görür. Toplumda iş gücü
ve enerji kaybı olur.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğal afetlerin toplumsal hayat üzerinde kalıcı etkileri vardır.

B) Doğal afetlerin etkisini azaltmak için devlet tedbirler almalıdır.

C) Doğal afetler can ve mal kaybına neden olabilir.

D) Deprem en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afettir.

2. 18. Yüzyılda buhar gücüyle çalışan makinelerin bulunmasından 
sonra makineleşme ve sanayileşme büyük hız kazandı. 
Sonradan gerçekleştirilen teknolojik yeniliklerle buhar makinesi 
lokomotiflerde ve gemilerde kullanılmaya başlandı. Ulaşım 
kolaylaştı. Fabrikaların kurulmasıyla insanlara çalışmak için küçük 
yerleşim yerlerinden ayrılıp fabrikaların olduğu şehirlere göç 
ettiler. Fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başladılar. Seri üretim 
yapan makinelerin bulunmasıyla kısa sürede fazla üretim yapıldı. 
Ürünler ucuzladı. Bununla birlikte teknolojik gelişmeler çevre 
kirliliğine sebep oldu.

Yukarıdaki parçaya göre teknolojik gelişmelerin insan 
hayatına etkisini nasıl değerlendirebiliriz?

A) Buluşlar, insanların geçmişini etkiler.

B) Teknolojik gelişmelerin insan hayatında olumsuz etkisi yoktur.

C) Buluşlar yalnız iş yaşamında kullanılır.

D) Teknolojik gelişmelerin olum ve olumsuz etkileri olmaktadır.

3. Teknoloji, insanların kendilerini ilgilendiren konular hakkında kısa
sürede bilgi edinebilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle insanlar
hayatlarını etkileyen konular hakkında görüşlerini rahatça ifade
edebilmekte, haklarını savunabilmektedir. İnsanlar yaşadıkları
sıkıntıları ve dertleri yetkili mercilere teknoloji sayesinde daha
rahat iletebilmektedir. Teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar
kamu hizmetlerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde yararlanmaya
başlamıştır. E-devlet, e-okul gibi uygulamalar vatandaşların
işlerini kolaylaştırmıştır. İnsanlar artık vergi dairelerine gitmeden
vergisini ödeyebilmekte, veliler okula gitmeden öğrenci notları
hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Önceden hastanede tedavi
olabilmek için sabahın erken saatlerinde tedavi olabilmek için
hastaneye gidilirdi. Günümüzde www.mhrs.gov.tr adresine
bağlanarak veya alo 182’yi arayarak tedavi için randevu
alınabilmektedir.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi
teknolojinin bize sağladığı imkanlardan biri değildir?

A) İnsanların misafirliğe gittikleri evlerde bile sosyal medya
hesaplarını kontrol edebilmeleri.

B) Kamu hizmetlerinden daha rahat ve hızlı bir şekilde
yararlanabilmeleri.

C) Artık insanlar hayatlarını ilgilendiren konularda görüşlerini
rahatça ifade edebilmektedir.

D) İnsanlar yaşadıkları sıkıntıları yetkili mercilere teknoloji
sayesinde daha rahat iletebilmektedir.



AY
D

IN
 İL

 M
İL

Lİ
 E

Ğ
İT

İM
 M

Ü
D

Ü
R

LÜ
Ğ

Ü
 Ö

LÇ
M

E
 D

E
Ğ

E
R

LE
N

D
İR

M
E

 M
E

R
K

E
Zİ

4

http://aydinodm.meb.gov.tr

BİREY VE TOPLUM
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Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

5. Sınıf

Cevaplar:1-B2-D3-A4-B5-C6-B7-A8-C

5. Aşağıdakilerden hangisi sanal ağ kullanımı ile ilgili doğru
bilgi değildir?

A) İnternet ortamında karşımıza çıkan her bilgi doğru değildir.

B) Sosyal medya hesapları aracılığı ile işlenen suçların hukuki
cezası vardır.

C) Kimlik numarası gibi özel bilgiler, sadece anti virüs programı
kullanıyor isek sosyal medyada paylaşılabilir.

D) Sosyal medyada konum paylaşmak bazen kötü sonuçlar
ortaya çıkarabilir.

7. Kaynağını bilmediğimiz dosyaları indirmek bilgisayarımıza

I.Virüs bulaştırabilir
II. Bilgisayarımızı hızlandırır
III. Bilgisayarımızın güveniğini artırır.

Sonuçlarından hangilerine sebep olabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

6.

İnternet  ortamında yukarıda örnekte görüldüğü gibi bazen  yanlış 
ve güvenilir olmayan haberler yayınlanarak gerçekler  saptırılmak 
istenmektedir.

İnternet ortamında yayılan haberlerin doğru ve güvenilir 
olup olmadığını anlamak için aşağıdakilerden hangisini 
yapmamız gerekir?

A) Farklı internet  sitelerinde bilgileri karşılaştırmak

B) İnternette karşılaşılan her bilgiyi doğru kabul etmek

C) Yetkili kişilerden konunun gerçekliğini araştırmak

D) Edu ve gov.tr  uzantılı güvenilir siteleri tercih etmek

8.

Öğretmenin sorusuna öğrencilerin verdiği cevaplardan 
hangisi yanlıştır?

A) DERYA: Araştırdığımız bilgileri mümkün olduğu kadar resmi
kurumlar gibi sitelerden almalıyız.

B) ALİ: Bilgileri sadece tek bir siteden değil farklı sitelerden
karşılaştırarak yamalıyız.

C) PINAR: Sanal ortamda karşımıza çıkan ilk bilgiyi doğru kabul
etmeliyiz.

D) MEHMET: Bulduğumuz bilgilerin güncel olup olmadığını
kontrol etmeliyiz.

sanal ortamda doğru ve 
güvenilir bilgiye ulaşmak 
için neler yapmalıyız.
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odm09@meb.gov.tr

Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

5. Sınıf

1. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak 
özelliklerinden biri değildir?

A) Güçlüklerden ve zorluklardan yılmamak. 

B) İnsanlığa faydalı buluş veya eser oluşturabilmek. 

C) Yeni fikirlere açık olmamak. 

D) Meraklı, sabırlı ve çalışkan olmak.

2. Aşağıdakilerden hangisinde, buluş yapanların ve bilim 
insanlarının ortak özellikleri yanlış verilmiştir?

A) Meraklı ve araştırmacıdırlar.

B) Çalışkan ve yaratıcıdırlar.

C) Kararlı ve cesaretlidirler.

D) Aceleci ve sabırsızdırlar.

3. Bilimsel bir çalışma yaparken yararlandığımız kaynakları, insanlar 
emek vererek oluşturmaktadır. Bu nedenle başka insanların 
çalışmalarını kendi eserimizmiş gibi göstermek doğru bir davranış 
değildir.

Buna göre bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden 
hangisini yaparsak doğru davranmış oluruz?

A) Buluşlar, insanların geçmişini etkiler.     

B) Teknolojik gelişmelerin insan hayatında olumsuz etkisi yoktur.

C) Buluşlar yalnız iş yaşamında kullanılır.    

D) Teknolojik gelişmelerin olum ve olumsuz etkileri olmaktadır.

4. “Araştırmamda aldığım bilgileri kimden ya da nereden aldığımı 
belirtmek için dipnot ve kaynakça kullandım.” diyen bir kişinin 
araştırmasıyla ilgili hangisi söylenemez?

A) Bilimsel etik kurallarına uyduğu

B) Araştırmasının güvenilir olduğu

C) Başkasının emeğine saygı gösterdiği

D) Araştırmasında bilimselliği göz ardı ettiği

5. Türkiye’de ;
• Konservecilik; Marmara ve Ege Bölgesi’nde
• Kereste Endüstrisi; Batı Karadeniz Bölgesi’nde
• Deri Endüstrisi; Doğu Anadolu Bölgesi’nde gelişmiştir.

Bu durumun ortaya çıkmasında,

I. İklim Özellikleri
II. Ulaşım Kolaylığı
III. Tüketim İhtiyaçları
IV. Yüz Ölçümleri

Yargılarından hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) II ve III 

D) III ve IV               

6. Aydın inciri ile ünlü bir ilimizdir. Bunun nedeni iklim koşullarının 
elverişli olmasıdır. Bu da kaliteli incir üretilmesini sağlamıştır. 
Burada incirlerin paketlenmesi gibi işlemler için tesisler de 
bulunmaktadır. Aydın’dan tüm Türkiye’nin incir ihtiyacı karşılandığı 
gibi yurt dışına da incir satışı yapılmaktadır.

I.Üretim    
II.Dağıtım.   
III.Tüketim

Yukarıdaki metinde incirin Üretim- Dağıtım ve Tüketim ağının 
hangi aşamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III 

D) I, II ve III
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BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM - ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM
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Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

5. Sınıf
Cevaplar:1-C2-D3-A4-D5-B6-D7-B8-C9-B10-A11-D12-C

7. Ege bölgesindeki sanayi kuruluşlarına baktığımızda aydında
incir işletmeleri denizlide tekstil sanayi afyonda şeker pancarı
fabrikalarının bulunduğu görülmektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Kuruldukları bölgeye en fazla ekonomik gelir getiren sanayi
kuruluşu olmaları

B) Sanayi kuruluşları kurulurken hammaddeye yakın olmasına
dikkat edilmesi

C) En önemli sanayi kuruluşunun tarıma dayalı olması

D) Ege bölgesindeki fabrikaların sadece bu illerde bulunması

8. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ekonomik faaliyetlere
örnek olarak gösterilemez?

A) Kerem Bey’in Aydın’da incir işletmesi kurması.

B) İlknur Hanım’ın Rize’de çay işi ile uğraşması.

C) Nihat Bey’in Kayseri’de inşaat şirketi kurması.

D) Serkan Bey’in Antalya’da seracılık yapması.

10. İnsanlar geçimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için
ekonomik faaliyetler yaparlar. Bu faaliyetler insanların sosyal
hayatlarını etkilemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi insanların yaptığı ekonomik
faaliyetlerden etkilenmemiştir?

A) Büyüme

B) Giyinme

C) Beslenme

D) Barınma

11. Bir ülkenin kalkınması için o ülkede üretim artırılmalıdır. Üretimin
artırılması kaynakların verimli bir biçimde faydalanılması için
doğru yatırımların yapılması ve kişilerin bu alanlarda iş sahibi
olması gerekir. Girişimci insanların yapacağı yatırımlar ekonomik
kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

Buna göre bir ülkenin kalkınması aşağıdakilerden hangisine
bağlı değildir?

A) Yatırımların doğru alanlara yapılmasına

B) Doğru kişilerin doğru alanlarda çalıştırılmasına

C) Üretimin artırılmasına

D) Girişimin yalnızca devlet tarafından yapılmasına

12. Fabrikadan alınan yumurtaların kamyona yüklenip çeşitli
şehirlerdeki marketlere gönderilmesi üretim - dağıtım -
tüketim ağının hangi aşamasında yer alır?

A) TÜKETİM

B) PAZARLAMA

C) DAĞITIM

D) ÜRETİM

9.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Kındıralılar başka şehirlere göç etmektedir.

B) Kayak merkezinin açılması ile bölge ekonomisi canlanmıştır.

C) Kındıra köyünde gelenek ve görenekler değişmeye
başlamıştır.

D) Yaz aylarında Kındıra’da nüfus azalmaktadır.

    Merhaba benim adım Arda. Bolu Kartalkaya 
Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan Kındıra kö-
yünde yaşıyorum. Babam kış aylarında kar sebe-
biyle yoldan çıkan, kaza yapan araçları kurtararak 
ve küçük dükkanımızda kayak malzemeleri, kar 
zinciri satarak geçimimizi sağlıyor. Amcamlarımın 
da küçük pansiyonu kış aylarında hiç boş kal-
mıyor. Süs vb. eşya satan birçok Kındıralılar da       
yol üzerine tezgah açarak satış yapıyor.
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Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

5. Sınıf

1. Ortak amaç ve çıkarlar doğrultusunda insanların güçlerini 
birleştirerek birlikte hareket etmelerine iş birliği denir. İş birliği 
sayesinde kişiler hedeflerine daha kolay ulaşır. İş fikirlerinin 
hayata geçirilmesi aşamasında da iş birliği yapmak oldukça 
önemlidir. 

Yukarıda verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
iş birliğinin üretime katkısına uygun bir örnek değildir? 

A) Kırsal yerleşim yerlerinde bahçe işlerinin imece usulü 
yapılması

B)  Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen Elif Hanım ve 
komşularının ahşap boyama atölyesi açmaları.

C) Belediyenin sokak hayvanları için her sokağa mama kapları 
yerleştirmesi. 

D) Geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla okullarda atık kâğıt 
kampanyalarının düzenlenmesi.

2. Ülkemizde iş birliğine dayalı üretimin en güzel örneklerinden 
biri de daha çok kırsal yerleşimlerde uygulanan imece usulüdür. 
İmece usulü daha çok köy ya da köy topluluğu içinde, köy halkının 
birleşerek üretim ve günlük işlerini elbirliği ile sırasıyla yapması 
işidir. Böylece hem dayanışma duyguları güçlenirken hem de 
üretim ve günlük işler hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi imece usulüne 
örnek olarak gösterilemez?

A) Rize’de çay toplama işinin köylülerin katılımıyla 
gerçekleşmesi.

B) Aydın’da evlenecek çiftlerin düğün hazırlıklarına köylülerin 
katkı yapması.

C) Bingöl’de köyde ki tüm hayvanların sırayla meraya götürülerek 
otlatılması.

D) Adana’da şehirde yaşayan birisinin köyünde ki arazisine ev 
yapması. 

3. Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin yapması 
gerekenler arasında yer almaz?

A) Alacağı ürünlerin üzerinde TSE damgasının olmasına özen 
gösterir.

B) Dayanıklı tüketim mallarını satın aldıktan sonra garanti 
belgesini  satıcıya onaylatır.

C) İsteğe bağlı alacaklarına alışveriş sırasında daha çok öncelik 
verir.

D) Satın alacağı ürünün bütçesine uygun olup olmadığına dikkat 
eder.

4. Bilinçli tüketici;

I.Ürünleri alırken ucuz olmasının yanında kaliteli ve güvenilir 
olmasına dikkat eden,
II.Tüketici olarak haklarını bilen ve savunan,
III.İhtiyaçları doğrultusunda planlı bir şekilde alışveriş yapan,
IV.Kendi ülke öz kaynaklarının farkında olan ve mümkün olduğu 
sürece yerli ürünler kullanan kişi olarak tanımlanabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin 
mutlaka göstermesi gereken bir davranış değildir?

A) Ürün ambalajlarının geri dönüşüme katkısına dikkat etmek. 

B) Herhangi bir sorun karşısında başvuracağı yasal yolların 
farkında olmak.

C) Ürünleri alırken son kullanma tarihlerini kontrol ederek almak.

D) Alışveriş sonunda ürünün fiş ya da faturasını almak.

5. Sosyal Bilgiler öğretmeni Yusuf YILMAZ 5-A sınıfındaki 
öğrencilerden sağlık alanında hizmet veren bir sivil toplum 
kuruluşu ve resmi kurum adı söylemelerini istemiştir. 

Bu soruya verilen cevaplardan hangisi doğrudur?

A) Sağlık Bakanlığı  -  Nazilli Devlet Hastanesi

B) LÖSEV  - Sağlık Bakanlığı

C) TEMA Vakfı  -  Türk Kalp Vakfı

D) Milli Eğitim Bakanlığı   -  LÖSEV

6. Ülkemizde birçok belediye sokakta yaşamak zorunda kalan 
vatandaşlarımıza sahip çıkmakta ve özellikle kış mevsimi boyunca 
onlara barınma hizmeti vermektedir. Bizler de kış mevsiminde 
dışarıda yaşamak zorunda olan kişileri gördüğümüzde durumu 
hemen yetkililere bildirmeliyiz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda belirtilen durumda haber 
vermemiz gereken yetkili kurumlardandır?

A) Tıp Merkezleri

B) Adliyeler

C) TOKİ

D) Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri 
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM - ETKİN VATANDAŞLIK

odm09@meb.gov.tr

Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

5. Sınıf
Cevaplar:1-C2-D3-C4-A5-B6-D7-A8-C9-B10-D11-C12-A

7. • Şehir içi yolları onarmak
• Çöpleri toplamak

Hangi kurumun görevidir?

A) Belediye

B) Polis

C) Mahkeme

D) Muhtarlık

10. Ülkemiz demokrasi ile yönetilen bir ülkedir. Demokrasilerde
herkesin ifade özgürlüğü vardır. Yasalar önünde herkes eşittir.
Vatandaşlar, seçme ve seçilme hakkını kullanarak ülke yönetimine
katılabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde görülmez?

A) Düşünce özgürlüğü

B) Seçme ve seçilme hakkı

C) Herkesin eşit olması

D) Saltanat sistemi

11. Madde 3 – Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı
temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerçek ve tüzelkişilerin
deniz vasıtalarına çekilir. Yurt içinde ve yurt dışında yetkililerin
araçlarına takılır. Bayrak çekilirken ve indirilirken tören yapılır.
Bayrak törenlerinin gereken biçimde yapılmasından o mahaldeki
yetkili amirler sorumludur.

Belirtilen Türk Bayrağı Kanunu maddesine göre bayrakla
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kamu kurumlarında bayrak indirilirken ve çekilirken tören
yapılır.

B) Ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinde, elçiliklerde çekilir.

C) Bayrak törenleri yalnızca eğitim kurumlarında yapılır.

D) Ülkemize ait gemilerde bayrak çekmek zorunludur.

12. Kurtuluş Savaşı’nın devam ettiği günlerde milli mücadele
ruhumuzu yansıtacak, birlik ve beraberliğimizi artıracak bir
marş yazılması düşünülür. Bu amaçla para ödüllü bir yarışma
düzenlenir. Yarışmaya yurdun dört bir köşesinden marş olmaya
uygun şiirler gelmeye başlar ancak Mehmet Akif Ersoy bu
yarışmaya katılmaz. Neden katılmadığı sorulduğunda “Milli marş
kesinlikle parayla yazılmaz.” cevabını verir. Bunun üzerine yakın
arkadaşları bu yarışmaya katılmasını eğer kazanırsa yarışmadan
kazanacağı ödülü bağışlamasını tavsiye eder. Mehmet Akif Ersoy
sonunda yarışmaya katılmaya karar verir.

Yukarıdaki paragrafta Mehmet Akif Ersoy’un hangi özelliği
vurgulanmıştır?

A) Vatanını ve milletini her şeyden üstün tutması

B) Dürüst bir insan olması

C) Güvenilir olması

D) İyi bir şair olması

9. Aşağıdakilerden hangisi belediyenin temel görevlerinden
değildir?

A) İtfaiye ve zabıta hizmetleri sunmak.

B) İl sınırları içinde kanunları ve bakanlıktan gelen emirleri
uygulamak.

C) İl ve ilçe merkezlerinde ulaşım hizmetleri sağlamak.

D) Su dağıtımı, kanalizasyon, yolların bakımı ve onarımı, doğal
gaz dağıtımı gibi alt yapı hizmetleri sağlamak.

8.

Tuna’nın yaşadığı problemi çözebilmesi için öncelikli 
başvurması gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Valilik

B) Emniyet Müdürlüğü

C) Belediye

D) Tüketici Hakem Heyeti

    Mahallemizdeki çöpler bir süredir 
toplanmıyor. Çöp kokuları mahallede 
yaşayanları rahatsız ediyor.
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