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SORULARI

1. “Yaşadığım yerde üniversite açıldığından beri semtimizde alışveriş yapanlar çoğaldı. Çarşıda yeni lokanta 
ve kafeler açıldığını gördüm. Ayrıca bizim mahalleye büyük bir alışveriş merkezi yapılıyor. Bahçesinde 
geniş bir park da yer alıyor. Bu hafta öğretmenimizle üniversitenin kütüphanesine gideceğiz. Heyecanla 
bekliyorum ve merak ediyorum. Görenler, çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphanenin harika bir yer ol-
duğunu söylüyor.”

Metinden çıkartılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir olay çok boyutlu olabilir.

B) Üniversite kütüphaneleri çok gelişmiştir.

C) Üniversitelerin bulunduğu yerlerde alışveriş merkezleri bulunur.

D) Lokanta ve kafeler öğrencilerin olduğu yerlerde yoğun olarak bulunur.

2. 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir. Her yıl 20 Kasım 
günü dünyada “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.  Bu sözleşme 1989 yılında ülkemiz tarafından 
da imzalanmış, 1990 yılında uygulanmaya başlamıştır.

Metinde verilen bilgilerden;

I. Dünyadaki bütün çocuklar din, dil, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit haklara sahiptir.

II. Devletler çocuk haklarını güvence altına almıştır.

III. Türkiye çocuk haklarını güvence altına almıştır.

IV. 20 Kasım, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) II ve III. C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

3.  ve 4. soruları paragrafa göre yanıtlayınız.

“Sosyal Bilgiler dersinde yaşamımıza yön veren bazı değer ve beceriler kazanırız. Doğru karar vermek, 
sorunları çözerken kendimizi karşımızdaki kişilerin yerine koymak bunlardan bazılarıdır. Hem tarihimizi hem 
de ülkemizle birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsatı da buluruz. Ülkemizde ve farklı ülkelerde yaşamış 
önemli insanların yaptıklarından haberdar oluruz.”

3. Metne göre Sosyal Bilgiler dersi kişiye;

I. Kararlarımızı sağlıklı vermek

II. Sadece kendi kültürümüzü öğrenmek

III. Farklı ülkelerde öne çıkmış insanları tanımak

kazanımlarından hangilerini sağlar?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III.
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4. Paragrafta yer alan altı çizili ifade hangi kavramla ifade edilir?

A) Sempati B) Empati C) Ön yargı D) Hak

5. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık 
olarak nitelendirilir.

Bu tanıma göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğal varlık değildir? 

A) Odunpazarı Evleri   B) Manyas Kuş Cenneti

C) Uzungöl   D) Peri Bacaları   

6. Yazının icat edilmesi tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.

Bu bilgiden yola çıkarak, tarih çağlarını başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?   

A) Babiller B) Hititler C) Sümerler D) Asurlar

7. İyonlar bilim, astronomi, sanat, tıp ve felsefe alanında ilerlemiş, bu alanlarda çok önemli insanlar yetiş-
tirmiştir.

İyonya Uygarlığının bu alanlarda ilerlemiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    

A) Hipokrat’ın tıp bilimine katkıları     

B) Selsus Kütüphanesi’nin bilim insanlarına hizmet etmesi

C) Tales ve Pisagor’un matematik ve astronomi alanındaki çalışmaları

D) Demokratik yönetim anlayışının sağladığı özgür düşünce ortamı   

8. Kültürel ögelerimizden biri de düğünlerimizdir. Düğünler geçmişten günümüze yüzyıllar boyunca sürege-
len geleneklerimizin yaşatıldığı değerlerimizdir. Düğünler ülkemizin her yerinde aynı coşku ve mutlulukla 
yapılır. Gelen davetlilerin kaynaşmasını sağlar, birlik ve beraberliğini güçlendirir. Düğünlerde yöreden 
yöreye değişen maniler söylenir, müzik eşliğinde türküler okunur. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilir. 
Evlenenlerin mutluluğu için dualar edilir.

Metinden hangi sorunun yanıtına ulaşılamaz?

A) Kız isteme törenleri nasıl yapılır?

B) Düğünlerde hangi etkinlikler gerçekleştirilir?

C) Ülkemizde düğünlere bakış açısı nasıldır?

D) Toplumsal kaynaşmayı sağlayan kültürel öğelerden biri hangisidir?
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9. 
       

A noktasından B noktasına giden bir kişi aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisine rastlamaz?

A) Dağ B) Akarsu C) Delta ovası D) Plato

10. Antalya, Ankara, Eskişehir, İstanbul ve İzmir gibi şehirlerimizde nüfusun fazla olmasında eğitim, sağlık, 
ulaşım, bankacılık, turizm gibi faaliyetler etkilidir.

Metin, bu illerin nüfuslarının fazla olmasında hangi sektörün önemini vurgulamıştır?

A) Madencilik B) Hizmet C) Sanayi  D) Tarım

11. Yerleşmek için genellikle ılıman iklimli, düz alanlar tecih edilir.

Bu bilgiye göre, haritada numaralandırılmış yerlerden hangisi yerleşim alanı olarak diğerlerine 
göre en az tercih edilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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12. 

Haritaya göre;

I. Bu iklim, denizden uzak iç kesimlerde görülür.

II. Renklendirilmiş alanda bitki örtüsü yaz kış yeşil kalan çalılardan oluşmaktadır.

III. Renklendirilen yerlerde kışın kar yağışı ve buzlanma görülür.

IV. Bu iklimin görüldüğü köylerde konut yapımında taş kullanılır.

Yorumlarından hangileri yanlıştır?

A) II ve IV. B) III ve IV. C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

13. Deniz ödevini hazırlarken öğretmenin söylediği: ‘‘Eşyalar gibi fikirler de değerlidir. Nasıl bir eşyayı sahibin-
den izinsiz kullanmıyorsak, kitaplardan da yararlanırken yazarını belirtmeliyiz. Çünkü bu eserler yazarların 
fikirleridir.’’ sözünü hatırladı.

Buna göre Deniz ödevini hazırlarken nasıl davranmalıdır?

A) Araştırmak istediği konuyu belirlemelidir.

B) Önemli yazarların eserlerinden yararlanmalıdır.

C) Notlarını alırken hangi bilgiyi hangi kaynaktan aldığını yazmalıdır.

D) Kütüphaneden, internetten vb. kaynaklardan kaynak taraması yapmalıdır.
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14. Genel Ağ’da arama yapacağımız anahtar kelime ya da kelimeleri tırnak işareti   (“ “) içerisine alabiliriz. 
Arama yaparken aranan bilginin niteliğine göre sınıflandırma yapmak yani görseller, haberler, haritalar 
kısmından arama yapmak işimizi kolaylaştırır.

Verilen bilgiler bir konuyu araştırırken bize nasıl bir katkı sağlar?

A) Fazladan bilgilere ulaşmamızı sağlar.     

B) Daha fazla konu araştırmamıza yardımcı olur.

C) Bilgisayarımızın güvenlik duvarını güçlendirir.

D) Önümüze ilgilendiğimiz konunun gelmesini sağlar.     

 

15. Teknolojinin olumlu yönleri olmakla birlikte özellikle sosyal yaşam üzerinde olumsuz etkileri de bulunmak-
tadır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu düşünceyle uygunluk göstermektedir?

A) Sosyal medya üzerinde yüzlerce arkadaşım var ama okulda bir tane bile arkadaşım yok.

B) Mutfak robotum sayesinde bütün işlerimi yardımcıya ihtiyaç duymadan yapabiliyorum.

C) Tabletim üzerinden Mersin’de bulunan dedemle ve anneannemle görüntülü konuşabiliyorum.

D) Pandemi sürecinde okula gidemedim ama derslerimi bilgisayar ve cep telefonundan işledim.  

16. 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi Rüstem Amca’nın konuşmasını destekler niteliktedir?

A) Teknolojideki gelişmeler insan yaşamını olumsuz etkilemektedir.

B) Teknolojik gelişmeler sayesinde haberleşme hızlı ve kolay bir hal almıştır.

C) Cep telefonları sayesinde sosyal medyaya ulaşım kolaylaşmıştır.

D) Mektup yazmak oldukça zahmetli ve sıkıcı bir eylemdir.



6

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

5.SINIFLAR / SOSYAL BİLGİLER 
DERSİ

2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 
SORULARI

17. Haritayı inceleyeniz. Haritaya göre verilen ifadeler doğru ise yanındaki paranteze “D”, yanlış ise 
“Y” harfi yazınız.

Yeşil ile gösterilen alanın;

• Bitki örtüsü makidir. (          )

• Kırsal kesimde evler taş ve ahşap malzemeden yapılır. (          )

• En fazla yağış sonbaharda düşer. (          )

• Bölgenin batısında çay tarımı yapılmaktadır. (          )

• Her mevsim yağışlıdır. (          )

18. Cümlelerde yer alan boşluklara kutudan seçeceğiniz uygun sözcükleri yazınız.

• Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak sanal ortam üzerinden işlenen birçok suç vardır. Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan .................. Suçlarla Mücadele ekipleri bu alandaki suç ve 
suçlulara karşı mücadele etmektedir.

• Kitap, gazete, dergi, radyo, televizyon, genel ağ gibi iletişim ve kitle iletişim araçlarının tümüne 
.................. adı verilir. Kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları alma, çözümleme bu mesaj-
ları değerlendirme ve iletme becerisine ise .................. adı verilir.

• Ege kıyılarında oynanan halk oyununa .................. adı verilir. Tek kişi ile oynandığı gibi grup hâlinde 
de oynanabilir. Bu oyunu oynayanların başındaki kişiye .................. adı verilir.

medya - zeybek - medya okuryazarlığı - efe - s�ber
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19. Görselde bilim insanlarına ait olmayan özelliklerin numaralarını aşağıdaki kutuya yazınız.

Meraklıdırlar.

Çabuk pes 
ederler.

Araştırmacıdır-
lar.

Benc�ld�rler.1

2

3

Çok 
yönlüdürler. 4

Gayretl�d�rler. 5

Üretkend�rler. 6

7

20. Zeytinyağı şişelendikten sonra tüketim için yerini almak üzere çeşitli ulaşım araçları ile gerek yurt içindeki 
gerekse yurt dışındaki marketlere gönderilir.

Bilgide bir ürünün önümüze gelmeden önceki hangi aşaması anlatılmaktadır? Yanıtınızı aşağıdaki 
kutuya yazınız.


