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Öğrendiklerimi Uyguluyorum

1. Geçen yıl ilk kez görmeye başladığımız sos-
yal bilgiler dersinde birçok yeni bilgi öğrendik. 
Örneğin Kurtuluş Savaşı’nın nasıl zor şartlar 
altında kazanıldığını ve bu süreçte bizim yaşı-
mızdaki çocukların da savaşta görev aldığını 
öğrendik.

Buna göre sosyal bilgiler dersi ile ilgili,

I. Millet olma bilincini güçlendirir.

II. Sadece tarih konularını ele alır.

III. Geçmişimiz hakkında bilgi verir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III

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

2. Sosyal bilgiler dersi, öğrencilerde demokrasi 
bilincini güçlendirir. Okul ortamında yaparak 
ve yaşayarak öğrenme esasına uygun olarak 
bu bilinç yerleştirilmeye çalışılır.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi 
bu yargıyı doğrudan destekler?

A)  B) 

C)  D) 

3. Zehra, mahallelerinde çöplerin düzenli top-
lanmadığından şikâyetçi olan vatandaşlara 
belediyeye dilekçe yazmaları gerektiğini söy-
lemiştir.
Buna göre Zehra ile ilgili;

I. hak arama yöntemlerini bildiği,

II. dünya mirasına sahip çıktığı,

III. sorunların çözümüne katkıda bulunduğu

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III

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

4. Sosyal bilgiler dersinin bir amacı da bireylere 
demokratik yaşam kurallarını öğretmektir. 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangi-
si demokratik bir davranış sergilemiştir?

A) Ahmet’in sınıf başkanlığı seçiminde oy 
kullanması

B) Selim’in kalemini izinsiz aldığı için arkada-
şından özür dilememesi

C) Hümeyra’nın sınıf arkadaşlarıyla beraber 
bahçede ip atlaması

D) Mustafa’nın öfkeli olan arkadaşını sakin-
leştirmeye çalışmaması

5. Ayfer Öğretmen, sosyal bilgiler dersinin birey-
lere kazandırdıklarını sormuş ve öğrencilerin-
den aşağıdaki cevapları almıştır.

Semih: Kültürümüzü ve tarihimizi öğreniriz.

Hande: Ülkemizi ve dünyayı tanırız.

Hasan: Haklarımızı ve sorumluluklarımızı 
öğreniriz.

Buna göre öğrencilerden hangileri soruyu 
doğru cevaplamıştır?

A) Yalnız Semih

B) Semih ve Hande

C) Hande ve Hasan

D) Semih, Hande ve Hasan
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6. Sosyal bilgiler dersinin amaçlarından bazıları aşağıda verilmiştir.

• Demokrasi bilincini geliştirmek

• Hak ve sorumlulukları öğretmek

• Doğaya karşı duyarlılığı artırmak

• Kaynakların bilinçli kullanılmasını sağlamak

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi metinde altı çizili bölümle ilişkilendirilebilir?

A) Ahmet’in farklılıklara saygı duyması B) Sıla’nın ödevlerini zamanında yapması

C) Ayşe’nin okul temsilciliğine aday olması D) Ali’nin açık muslukları kapatması

7. Selim, sosyal bilgiler dersinin kazandırdığı davranışlar ile ilgili “Doğru (D) - Yanlış (Y)” tablosunu aşa-
ğıdaki gibi doldurmuştur.

D Y

Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerin fark edilmesini sağlar. ✓

Çevremizdeki doğal ve beşerî unsurları değerlendirmemize yardımcı olur. ✓

Dilimizin yapısı ve özelliklerini öğretip onu doğru kullanmamıza yardımcı olur. ✓

Sahip olduğumuz hak ve sorumlulukları öğretir. ✓

Her doğru işaretleme 25 puan olduğuna göre Selim toplamda kaç puan almıştır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100

8.  Kroki Doğal afet Açı

Çarpan Nüfus Kas

TBMM Fiil Üretim

Tabloda sosyal bilgiler dersi ile ilgili olan kavramların yazılı olduğu kutucuklar boyandığında aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılır?

A)  B)  C)  D) 

9. Seçim sabahı eşimle erkenden kalktık ve oy kullanmak için çocuk-
larımızla birlikte okula gittik. Çocuklarım da ilk defa bu yıl nasıl oy 
kullanıldığını gördüler. Onların bilinçli vatandaşlar olarak yetişmesi 
bizim için çok önemli.

Serkan BeyGül Hanım

 

Buna göre Serkan Bey ve Gül Hanım, çocuklarının aşağıdakilerden hangisini öğrenmelerini is-
temiştir?

A) Tarihlerini B) Dilekçe hakkını C) Demokrasi bilincini D) Kültürlerini
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Olaylar ve Sonuçları
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız.

Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren ÇA-
TOM’lar (Çok Amaçlı Toplumsal Merkez), böl-
gede farklı alanlarda değişimi de beraberinde 
getirmiştir. Özellikle ev kadınlarına mesleki 
eğitim veren bu merkezlerden binlerce kursi-
yer mezun olmuştur. Mezunlara düşük faizli ve 
geri ödemesi uzun bir zamana yayılan kredi-
ler verilerek kendi iş yerlerini açmalarına imkân 
sağlanmıştır. Bölgede binlerce kadın, üretim 
alanında ülkemize ciddi katkılar sağlayan bi-
reyler hâline gelmiştir.

1. Güneydoğu Anadolu’da faaliyet gösteren 
ÇATOM’ların aşağıdaki alanların hangisi-
ne doğrudan bir katkı sağladığı söylene-
mez?

A) Ekonomi B) Eğitim

C) İş imkânı D) Çevre

2. ÇATOM’ların katkıları ile ilgili,

• Bölgedeki işsizlik oranının azalmasına 
katkı sağlar.

• Ekonomik faaliyetlerin üretim aşamasında 
artış yaşanmasını sağlar.

• Kadınların sosyal yaşam içindeki etkinlik-
lerini artırır.

• Okuma yazma bilmeyen kadın oranını dü-
şürür.

yargılarından kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2  C) 3 D) 4

3. Bazı olaylar belirli bir bölge ya da ülkeyle sı-
nırlıyken bazı olaylar da tüm dünyayı etkisi 
altına alabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüm 
dünyayı etkileyen bir olaydır?

A) Deprem B) Sel

C) Küresel ısınma D) Orman yangını

4. Bir olayın sosyal, ekonomik, kültürel, sağlık 
ve çevre gibi farklı alanlarda sonuçları olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafik 
kazalarının ekonomik boyutuna örnek ola-
rak gösterilebilir? 

A) İnsanların yaralanması

B) Araçların zarar görmesi

C) Kalıcı sakatlıkların yaşanması

D) Parçalanmış ailelerin oluşması

5. Erozyonun başlıca nedeni, toprağı koruyan 
bitki örtüsünün yok olmasıdır. Bunun yanın-
da; arazinin eğimi, toprağın yapısı ve iklim 
gibi unsurlar da erozyonun oluşumunda etki-
lidir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan han-
gisine ulaşılabilir?

A) Bir olayın birden çok nedeni olabilir.

B) Olaylar insanları olumsuz etkileyebilir.

C) Bir olayın birden çok sonucu olabilir.

D) Benzer olaylar benzer nedenlerden kay-
naklanabilir.

6. Manisa’ya bir üniversite açılmıştır. Üniversi-
tenin açılması ile birlikte birçok öğrenci şeh-
re gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak şehirde 
önemli gelişmeler yaşanmıştır.

Üniversite açıldıktan sonra Manisa’da 
aşağıdakilerin hangisinde bir artış yaşan-
ması beklenmez?

A) Kiralık ev fiyatlarında

B) Kitabevi sayısında

C) Eğitim seviyesinde

D) İşsizlik oranında
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7. I. Aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı nedeniyle Ankara’da eğitime 1 gün ara verildi.

II. Ülkemizde yaşanan trafik kazalarında geçen yıla göre %11,5’lik bir artış yaşandı.

III. Küresel ısınmaya bağlı olarak son yüzyılda denizlerdeki su miktarında 2 cm’lik bir artış yaşandı.

Bu olayların etki alanı çoktan aza doğru aşağıdakilerin hangisinde sıralanmıştır?

A) I > II > III B) II > I > III C) II > III > I D) III > II > I

8.  
Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Çevre kirliliğinin nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili bir 
sunum hazırlıyorum. Hazırladığım sunumu görseller ile desteklemek istiyorum.

Buna göre aşağıdaki görsellerin hangisi Zeynep’in hazırladığı sunumun altı çizili bölümünde 
kullanılamaz?

A)   B)  C)  D) 

9. 

Gerçekleşen olaylar farklı kişileri farklı yönleri ile etkileyebilir.I.

Alınacak önlemler hiçbir olayın sonucu üzerinde etkili değildir.II.

Bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilir.III.

Bazı olayların sonuçları uzun yıllar sonra ortaya çıkabilir.IV.

Çok Boyutluluk

Akış şemasındaki hatanın giderilmesi için kaç numaralı ifadenin düzeltilmesi gerekir?

A) I B) II C) III D) IV

10. Yaşadığım kentte geçen yıl üniversite için birçok bina yapıldı. Okulun açılmasıyla birlikte çok sayıda 
öğrenci farklı yerlerden eğitim almak için buraya geldi. Öğrenciler için yurtlar yapıldı, otobüs seferleri 
artırıldı.

Bilal, bu açıklamasında aşağıdakilerden hangisine değinmiştir?

A) Çevre kirliliğine B) Olayların çok boyutluluğuna

C) Üniversite yaşamının zorluğuna D) İnsanların çektiği sıkıntılara
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1. I. Hak ve sorumluluk, birbirini tamamlayan 
kavramlardır.

II. Farklı grup ya da kurumlarda farklı hak ve 
sorumluluklarımız olabilir.

III. Başkalarının sahip olduğu haklara saygı 
göstermek de sorumluluklarımız arasında 
yer alır.

Hak ve sorumluluk kavramları ile ilgili yu-
karıda verilen bilgilerden hangileri doğru-
dur?

A) I ve II B) I ve III

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

2. Grup / Kurum Rol

Sınıf Öğrenci

Aile Abla

Voleybol takımı Seyirci

Tiyatro Takım kaptanı

Tablodaki hatanın giderilmesi için hangi 
rollerin yer değiştirmesi gerekir?

A) Abla - Öğrenci

B) Öğrenci - Seyirci

C) Seyirci - Takım kaptanı

D) Takım kaptanı - Abla

3. Bir gruptaki üyenin farklı zamanlarda farklı rol 
ve sorumlulukları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya 
uygun bir örnek değildir?

A) 5. sınıf öğrencisi Buğra’nın okulun futbol 
kulübünde yer alması, aynı zamanda sınıf 
başkanı olması

B) Müzik kulübünde olan Ayşe’nin evde Sı-
la’nın ablası olması

C) Ortaokul öğrencisi Lara’nın derslerinde 
çok başarılı olması

D) Okul müdürü olan Ahmet Bey’in boş za-
manlarında TEMA Vakfında görev alması

4. Okulun futbol takımında yer alan bir öğ-
rencinin sorumlulukları arasında aşağıda-
kilerden hangisi yoktur?

A) Antrenmanlara dilediği zaman katılma

B) Kendisine verilen görevleri yapma

C) İş birliği içerisinde çalışma

D) Takımı adına özveride bulunma

5. Burak, okulunda sınıf başkanlığı yapmakta-
dır. Aynı zamanda okulun basketbol takımın-
da yer almaktadır. Eve geldiğinde kardeşine 
ödev konusunda, annesine de temizlikte yar-
dımcı olmaktadır.

Buna göre Burak’ın görev ve sorumluluk-
ları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan 
hangisi doğrudur?

A) Burak bazen sorumluluklarını aksatmak-
tadır.

B) Burak’ın farklı görev ve sorumlulukları 
vardır.

C) Burak’ın temizlikte annesine yardım etme-
si bir haktır.

D) Çocukların birden fazla sorumluluğu ol-
mamalıdır.

6. Aile ortamında bütün bireylerin sorumlulukları 
vardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi çocukların ailele-
rine karşı sorumluluklarından biri değildir?

A) Kardeşleriyle iyi geçinmek

B) Odasını temiz tutmak

C) Eve zamanında gelmek

D) Aile bütçesine katkıda bulunmak

Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum
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7. Sahip olduğum bazı haklar:

●	 Hastalandığım zaman sağlık kurumlarının 
sunduğu hizmetten yararlanma

▲	 Okul ve sınıf temsilcilikleri için aday olma 
ya da oy kullanma

■	 Resmî kurumlarda gördüğüm aksaklık ya 
da gecikmelerin çözümü için yazılı olarak 
başvurma

★	 Ödevlerimi istenildiği şekilde hazırlama ve 
zamanında teslim etme

Sude’nin vermiş olduğu bu bilgilere göre,

I. “★” ile ifade edilen cümleye bu başlık al-
tında yer verilmemelidir.

II. Sağlık ve seçme-seçilme hakkı ile ilgili bil-
giler verilmiştir.

III. Verilen hakların kullanılabilmesi için 18 
yaşını doldurmak gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

8. Etkin bir vatandaşın en önemli özelliklerinden 
biri de sahip olduğu hakların farkında olması-
dır. Etkin vatandaşlar sahip oldukları hakları 
kullanırken başkalarının haklarına da saygı 
duyar.

Aşağıdaki davranışların hangisinde me-
tindeki altı çizili bölüme aykırı bir durum 
söz konusudur?

A) Kütüphanede sessiz bir şekilde ders çalış-
mak

B) Otobüs durağında sıraya girmek

C) Okul koridorunda koşarak oyun oynamak

D) Sınıfta söz alan arkadaşımızın konuşma-
sını kesmemek

9. Sosyal bilgiler dersinde proje hazırlayan Ali 
ve arkadaşları, aralarında iş bölümü yaparak 
çalışmalarına başlarlar. Yapılan görev dağılı-
mına göre sunum için gerekli görselleri topla-
ma görevi Merve’ye aittir. Fakat Merve gerekli 
görselleri zamanında getirmediği için ödev 
zamanında teslim edilemez.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Gruplarda iş birliği önemlidir.

B) Grup çalışmalarında başarıya ulaşmak 
zordur.

C) Gruplarda sorumlulukların yerine getiril-
memesi sorunların yaşanmasına neden 
olur.

D) Gruplarda dayanışma içinde çalışmalıdır.

 

10.  Ben dünyaca ünlü futbolculardan biriyim. Ta-
kımımla birlikte büyük başarılara imza attık. 
Takımım ve ben üzerimize düşen görev ve so-
rumlulukları yerine getiriyoruz. Bu da başarı-
mızı olumlu etkiliyor.

Bu açıklamaya göre ünlü futbolcunun ve 
takımının başarılı olmasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireysel yeteneklerinin olması

B) Takım çalışmasına önem verilmesi

C) Bireysel başarıyı önemsemeleri

D) Ünlü futbolcuların takımda yer alması
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1. Geride bırakılan yüzyıl içerisinde hem 
ulusal hem de uluslararası alanda çocuk 
haklarının önem kazanıp çeşitli belgelerin 
hazırlanmış olmasında;

I. çocuk haklarına yönelik ihlallerin yaşan-
ması,

II. çocuklara daha iyi bir geleceğin oluşturul-
mak istenmesi,

III. toplumda bu konuda belirli bir bilincin 
oluşması

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve III

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

2. 
Her çocuğun sahip olduğu yeteneğini geliştirme 
hakkı vardır.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan 
bu madde, ülkemizde çocukların sahip ol-
duğu aşağıdaki hak ya da özgürlüklerden 
daha çok hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Eğitim hakkı

B) Yaşam hakkı

C) Din ve vicdan özgürlüğü

D) Düşünceyi ifade etme hakkı

3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye taraf 
olan bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin 
görülmesi beklenmez?

A) Çocuklar düşüncelerini özgürce açıklar.

B) Çocuklar küçük yaşta çalıştırılmaz.

C) Eğitim çağındaki çocuklar okula gider.

D) Çocuklar sınırsız bir özgürlüğe sahiptir.

4. 
Dünyadaki bütün çocuklar din, dil, ırk, renk, cin-
siyet farkı gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir.

Bu bilgi, Çocuk Haklarına Dair Sözleş-
me’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisini 
ortaya koyar?

A) Hakların sınırsızlığını

B) Hakların evrenselliğini

C) Hakların devlet kontrolünde olduğunu

D) Hakların alanlarını

5. Dünyada çocuk haklarını korumak için Bir-
leşmiş Milletlere bağlı UNICEF teşkilatı kurul-
muştur.

Aşağıdakilerden hangisi UNICEF’in amaç-
larından biri değildir?

A) Çocuk haklarını dünyaya tanıtmak ve du-
yurmak

B) Çocukların temel gereksinimlerini karşıla-
mak

C) Çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek

D) Her çocuğa yükseköğrenim olanağı sağ-
lamak

6. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “Her ço-
cuk dinlenme, eğlenme ve oyun oynama hak-
kına sahiptir.” maddesi yer almıştır.

Buna göre çocuk haklarının uluslararası 
sözleşmelerle korunmasının temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların eğitim hakkını sağlamak

B) Çocukların temel haklarını güvence altına 
almak

C) Çocukların sağlıklı yaşamalarını sağlamak

D) Çocukların barınma ihtiyaçlarını gidermek

Çocuk Hakları Her Yerde
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7. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye imza atan devletler,

1. Çocukların her türlü bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kurumlardan yararlanabilmesini ka-
bul eder.

2. Çocukları her türlü müdahale ve saldırılara karşı korur.

3. Çocukların kendilerini ilgilendiren her türlü konuda görüşlerini serbestçe ifade etmelerini sağlar.

Taraf devletlerin yapmak zorunda olduğu bu görevler hangi hak ya da özgürlükler ile ilişkilen-
dirilebilir?

1 2 3
A) Güvenlik hakkı Eğitim hakkı Sağlık hakkı
B) Eğitim hakkı Düşünce ve ifade özgürlüğü Sağlık hakkı
C) Sağlık hakkı Güvenlik hakkı Düşünce ve ifade özgürlüğü
D) Güvenlik hakkı Sağlık hakkı Eğitim hakkı

8. Çocuk haklarının korunması için 1989 yılında BM (Birleşmiş Milletler) tarafın-
dan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme yayımlanmıştır. Sözleşme ile, “Herkes 
bu bildirgede yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gö-
zetmeksizin yararlanma hakkına sahiptir.” maddesi kabul edilmiştir.

 BM’nin aldığı bu karara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Çocuk haklarına evrensel özellik kazandırılmıştır.

B) Her birey 18 yaşına kadar çocuk sayılır.

C) Sadece Avrupa’da yaşayan çocuklar korunmuştur.

D) Ülkemiz bu bildiriyi kabul etmemiştir.

9. UNICEF, Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulmuş uluslararası çocuklara 
yardım fonudur. Türkiye bu kuruluşa 1954’te üye olmuştur.

Türkiye, UNICEF’e üye olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştir-
miştir?

A) Ülkemizdeki çocuk hakları uluslararası alanda koruma altına alınmıştır.

B) Türk çocuklarını Avrupa’ya gönderme hakkı tanınmıştır.

C) Türk çocuklarının üstün olduğu kabul edilmiştir.

D) Dünya barışına katkı sağlanmıştır.

10. 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Çocuklar uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılamaz, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zi-
hinsel ve ahlaki gelişimini engelleyecek bir işe girmeye zorlanamaz.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin bu maddesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Korunma hakkı B) Oyun hakkı C) Eşitlik hakkı D) Çalışma hakkı
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5. Sınıf | Sosyal Bilgiler

1. Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tari-
hine katkıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Sümerler, yazıyı icat ederek tarih çağlarını 
başlatmışlardır.

B) Asurlar, dünyanın bilinen ilk kütüphanesini 
açmışlardır.

C) Babilliler, hukuk alanında önemli çalışma-
lar yapmışlardır.

D) Lidyalılar, parayı icat ederek takas yolu ile 
ticarete son vermişlerdir.

2. Sümerlerin tekerleği icat etmelerinin;

I. ulaşım,

II. ticaret,

III. eczacılık

alanlarından hangilerinde gündelik yaşa-
mı kolaylaştırdığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

3. Dünyanın ilk kütüphanesi olan Ninova Kütüp-
hanesi, Asurlar tarafından kurulmuştur.

Bu bilgiye bakılarak Asurların aşağıdaki 
alanların hangisinde ileri gittiği söylene-
bilir?

A) Hukuk B) Bilim

C) Tarım D) Ticaret

4. Sümerlerin Ay’ı, gezegenleri ve yıldızları 
gözlemlemeleri aşağıdaki alanların hangi-
sinde ilerlediklerini gösterir?

A) Tarih B) Tarım

C) Tıp D) Astronomi

5. Mezopotamya uygarlıklarını araştıran Ahmet; 
Sümerler, Frigler, Babilliler ve Asurlar hak-
kında proje ödevi hazırlamıştır. Ancak öğret-
meni, Ahmet’e uygarlıklardan birinin Mezopo-
tamya uygarlığı olmadığını ve çalışmasından 
bu uygarlığı çıkarmasını söylemiştir.

Buna göre Ahmet aşağıdaki uygarlıklar-
dan hangisini çıkarmalıdır?

A) Sümerler B) Babilliler

C) Frigler D) Asurlar

6. Sümerler, ziggurat adı verilen tapınaklardan 
Ay’ı, gezegenleri ve yıldızları gözlemlemişler-
dir.
Sümerlerin bu gözlemleri aşağıdakilerden 
hangisini bulmalarını sağlamıştır?
A) Yazıyı B) Takvimi

C) Pusulayı D) Kâğıdı

7. Sümerlerin insanlık tarihine katkıları göz 
önüne alındığında;

• astronomi,

• ulaşım,

• hukuk,

• bilgi aktarımı

alanlarının kaçında bölge uygarlıklarını et-
kilediği söylenebilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Tarihe Yolculuk - I (Mezopotamya Medeniyetleri)
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5. Sınıf | Sosyal Bilgiler

8. Milattan önce (MÖ) gerçekleşen olaylarda, olay tarihi rakamsal olarak ne kadar büyükse o olay o kadar 
eskiden yaşanmıştır.

Buna göre,

I. MÖ 750

II. MÖ 1280

III. MÖ 150

IV. MÖ 3200

tarihlerinde gerçekleşen olaylar aşağıdakilerin hangisinde kronolojik sıraya uygun olarak yer-
leştirilmiştir?

A) 
I II III IV

 B) 
IV II I III

C) 
III II I IV

 D) 
IV III I II

9.  

Sümer şehir devletlerinin tam ortalarında bulunan zigguratların varlığı Sümerlerin;

I. mimari,

II. tarih,

III. tıp

alanlarının hangilerinde geliştiklerinin bir göstergesidir?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

10. • Bir kimse, mısırlarını sulamak için kanal açarsa ve dikkatsizliği nedeniyle komşusunun tarlasını 
bozarsa komşusunun mısır kaybını öder.

• Bir adam, bir adamı suçlayıp ona cinayet suçu atar ve bunu ispat edemezse suçlayan kimse ceza-
landırılır.

Hammurabi Kanunlarından alınan bu maddelere göre,

I. Kısas esasına dayanır.

II. Bilinen ilk yazılı kanunlardır.

III. Adaletin sağlanmasına önem verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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5. Sınıf | Sosyal Bilgiler

1. Anadolu ve Mezopotamya coğrafyası, ta-
rih öncesi devirlerden itibaren dünyanın en 
önemli yerleşim merkezlerinden biri olmuştur.

Bu durumun oluşmasında sözü edilen 
bölgelerin;

I. iklim koşullarının elverişli olması,

II. su kaynaklarının bol olması,

III. önemli ticaret yollarının kesişme noktasın-
da olmaları

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve III

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

2. Lidyalılar, başkentleri Sard’dan başlayıp Me-
zopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu’nu aç-
mışlardır.

Bu gelişmenin etkileri ile ilgili,

I. Lidyalıların ticaret gelirini artırmıştır.

II. Lidyalıların sınırları genişlemiştir.

III. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ara-
sında kültürel etkileşim yaşanmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

3. İyonlar, başta Efes olmak üzere kurdukları 
şehirleri mimari eserlerle donatmışlardır. Filo-
zof Tales burada doğmuş ve büyümüş, tıp bi-
liminin kurucusu Hipokrat, ilk dünya haritasını 
çizen Hekataios, tarihin babası kabul edilen 
Herodot burada yaşamıştır.

Bu durum İyonlarla ilgili aşağıdakilerden 
hangisinin göstergesidir?

A) Bilimsel alanda geliştiklerinin

B) Deniz kıyısında yaşadıklarının

C) Ticaretle uğraştıklarının

D) Lidyalılardan etkilendiklerinin

4. Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular, İyonlar 
gibi uygarlıklar kuruldukları bölgelerin coğrafi 
özelliklerine göre tarım, hayvancılık, ticaret, 
madencilik, kaya oymacılığı gibi faaliyetlerde 
bulunmuşlardır.

Buna göre uygarlıkların kuruldukları yerler 
ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğ-
rudan etkileşim olduğu söylenebilir?

A) Ekonomik faaliyetler

B) Bilimsel gelişmeler

C) Yönetim şekilleri

D) Nüfus yoğunluğu

5. Hititlerin;

I. önemli gördükleri olayları anal (yıllık) deni-
len kil tabletlere yazmaları,

II. başkentleri Hattuşaş’a saraylar, tapınaklar 
inşa etmeleri,

III. tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan 
Kadeş Antlaşması’nı Mısırlılar ile imzala-
maları

durumlarından hangileri tarih yazıcılığına 
önem verdiklerine kanıt olarak gösterile-
bilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

6. Urartular, başkentleri Tuşpa’ya su kanalları 
ve barajlar inşa etmişlerdir.
Buna göre Urartular ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Tarımsal faaliyetlere önem vermişlerdir.

B) Madencilikte ileri gitmişlerdir.

C) Ticari faaliyetlerde bulunmuşlardır.

D) Çok tanrılı dinî inanışları vardır.

Tarihe Yolculuk - II (Anadolu Medeniyetleri)
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7. 
Günümüzde insanoğlu için vaz-
geçilmez değerlerden biri olan 
demokrasi yönetimine ait izleri 
İlk Çağ Anadolu uygarlıklarında 
da görmemiz mümkündür.

Mehmet, bu yargısını İlk Çağ Anadolu uy-
garlıklarına ait aşağıdaki bilgilerden han-
gisi ile destekleyebilir?

A) Babillilerde kısasa kısas anlayışının uygu-
lanması

B) Hititlerde Pankuş meclisinin yönetimde 
krala yardımcı olması

C) İyonların şehir devletleri hâlinde yönetil-
mesi

D) Lidyalılarda yönetimin ayrıcalıklı bir sınıfın 
elinde olması

8.  Anal Kibele Şamran

Fibula Tuşpa Midas

Kadeş İştar Ziggurat

Tabloda İlk Çağ Anadolu uygarlıklarına ait 
kavramların yazılı olduğu kutucuklar bo-
yandığında aşağıdakilerden hangisine ula-
şılır?

A)  B) 

C)  D) 

9. 
Yargı

İlk Çağ uygarlıklarının kurulduğu 
bölge onların yaşam biçimlerine yön 
verir.

Devlet Urartular

Örnek ?

Tabloda “?” ile gösterilen kutucuğa aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Merkezî bir krallık ile yönetilmeleri

B) Çok tanrılı bir dinî yapıya sahip olmaları

C) Taş işlemeciliğinde alanında ileri gitmeleri

D) Yaşamın ölümden sonra devam ettiğine 
inanmaları

10. Hititlerde devlet işleri kralın da katılımıyla Pan-
kuş adı verilen bu mecliste görüşülürdü. Krali-
çe Tavananna ise bu meclisin ikinci en önemli 
üyesiydi. Kraliçenin antlaşmalarda imzası bu-
lunur, kral olmadığı zaman onu temsil ederdi.

Buna göre Hititlerle ilgili,

I. Kadınlara değer verilmiştir.

II. Demokratik uygulamalara yer verilmiştir.

III. Meclisin kral ve kraliçeyi yargılama yetkisi 
vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III
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5. Sınıf | Sosyal Bilgiler

1. I. Perge’deki sütunlu caddeler

II. Aspendos Antik Tiyatrosu

III. Manavgat Şelalesi

Yukarıdakilerden hangileri Antalya’da bu-
lunan tarihî eserlerdendir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. “Sosyal bilgiler dersi sayesinde çevremizdeki 
tarihî eserlerin farkına varırız.” diyen bir öğ-
renci, bu yargısını aşağıdaki örneklerden 
hangisi ile destekleyemez?

A) Van Gölü

B) Süleymaniye Camisi

C) Ankara Kalesi

D) Topkapı Sarayı

3. Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıkların 
özellikleri arasında yer almaz?

A) Kendiliğinden oluşmuş unsurlardır.

B) Gezilip görülecek özelliklere sahiptir.

C) Var oluşlarında insan katkısı yoktur.

D) Genellikle mimari alanla ilgili unsurlardır.

4. Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan, in-
san elinden çıkmış bilim, sanat ve mimari 
eserler ----?  olarak değerlendirilir.

Bu cümlede “?” ile gösterilen yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) tarihî varlık

B) doğal varlık

C) ekonomik unsur

D) tarihî nesne

5. • Sümela Manastırı

• İshak Paşa Sarayı

• Topkapı Sarayı

Bu tarihî güzellikleri gezmek isteyen bir 
kişi aşağıdaki şehirlerimizi hangi sırayla 
ziyaret etmelidir?

A) Trabzon - Bursa - İzmir

B) Samsun - Ağrı - Edirne

C) Trabzon - Ağrı - İstanbul

D) Trabzon - Amasya - Edirne

6. Tarihî varlık; geçmiş medeniyetlerden günü-
müze kalan, insan elinden çıkmış bilim, sa-
nat, edebiyat eserleri ve mimari eserlerdir.

Buna göre;

I. Düden Şelalesi,

II. Ayasofya Müzesi,

III. Hattuşaş Antik Kenti

unsurlarından hangileri tarihî varlıklar 
arasında yer almaz?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. Bu yaz ailemle birlikte Diyarbakır’ı gez-
meye gittik.

Buna göre Pınar aşağıdaki doğal ve tarihî 
varlıklardan hangisini ziyaret etmiş olabi-
lir?

A) Damlataş Mağarası

B) Malabadi Köprüsü

C) Manavgat Şelalesi

D) Aspendos Antik Tiyatrosu

Güzel Ülkem
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8. I. Geleneksel kıyafetler

II. Topkapı Sarayı

III. Peribacaları

Numaralanmış unsurların tarihî eser, tarihî 
nesne ve doğal varlık olarak sıralaması 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

Tarihî Eser Tarihî Nesne Doğal Varlık
A) I II III

B) I III II

C) II III I

D) II I III

9. Ülkemiz tarihî güzellikler bakımından son de-
rece zengindir. Nitekim, ülkemiz bu yönü ile 
açık hava müzesine benzetilir. Bu durum ---- 
göstergesidir.

Bu metinde boş bırakılan yerin tamamlan-
ması için kullanılabilecek en doğru ifade 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) ülkemizin yüz ölçümünün büyük olduğunun

B) halkımızın gelen turistlere misafirperver 
davrandığının

C) ülkemizin birçok uygarlığa ev sahipliği 
yaptığının

D) ülkemizde üç ayrı iklim tipinin görüldüğü-
nün

10. I. Abant Gölü

II. Topkapı Sarayı

III. Manyas Kuş Cenneti

IV. Sümela Manastırı

V. Selimiye Camisi

VI. Peribacaları

Yukarıda verilenlerden hangileri doğal 
varlıklarımız arasında yer alır?

A) I ve II B) I, III ve VI

C) II, IV ve V D) III, IV ve VI

11. Padişah II. Selim tarafından Mimar Sinan’a 
1569 yılında yaptırılmıştır. Ülkemizin en uzun 
minarelerine sahip bu cami, Mimar Sinan’ın 
ustalık eseri olarak bilinir.

Selimiye Camisi

Ülkemizin tarihî güzellikleri arasında yer 
alan bu eser aşağıdaki şehirlerin hangi-
sinde yer almaktadır?

A) İstanbul B) Bursa

C) Edirne D) Trabzon
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5. Sınıf | Sosyal Bilgiler

1. Bir toplumda nesilden nesile aktarılan gele-
nek, görenek, inanışlar ve sanat varlıklarının 
tümüne kültür denir. Kültürü oluşturan farklı 
ögeler vardır. Bu ögeler, bizi biz yapan de-
ğerlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi millî 
kültürümüzü oluşturan ögelerden biri de-
ğildir?

A) Halk oyunları B) Düğünler

C) Bayramlar D) Basketbol

2. Ülkemizde kültürümüzü oluşturan ögeler böl-
geden bölgeye farklılıklar göstermektedir.

Bu farklılıkların oluşmasında aşağıdaki-
lerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Yeryüzü şekilleri

B) İklim

C) Yönetim şekli

D) Ekonomik faaliyetler

3. Bizi biz yapan maddi ve manevi değerler bü-
tününe kültür denir. Kültürü oluşturan çeşitli 
ögeler bulunmaktadır. Bu ögelerden biri de 
halk oyunlarımızdır.

 

Görseli verilen çaydaçıra oyunu hangi yö-
remize aittir?

A) Elâzığ B) Edirne 

C) Trabzon D) Bitlis

4. 

GAZETE
Manisa’da düzenlenen Nevruz Bayramı 
kutlamalarında vatandaşlara çeşitli 
renklere boyanmış Nevruz yumurtaları, 
Nevruz pilavı ikram edildi. Lokma hayrı 
yapılarak fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Bu haberde ülkemizin aşağıdaki özellik-
lerinden hangisine değinilmiştir?

A) Dinî B) Siyasi

C) Kültürel D) Ekonomik

5. Ülkemizde horon, zeybek, halay gibi yöresel 
birçok halk oyunu vardır. Her oyunun kendisi-
ne has bir yöresi bulunmaktadır.

Buna göre sözü edilen oyunlar aşağıdaki 
şehirlerle eşleştirildiğinde hangi şehir dış-
ta kalır?

A) Trabzon B) Ankara

C) Aydın D) Bitlis

6. İzmir’de zeytinyağlı yemekler yenirken Erzu-
rum’da et yemekleri, Ankara’da ise hamurdan 
yapılan yemekler tercih edilir.

Şehirler arasındaki bu farklılıkların temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim B) Eğitim durumu

C) Bitki örtüsü D) Yükselti

Kültürel Özelliklerimiz
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