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1. Aşağıdaki tabloda kurum ve gruplarla ilgili 
bazı bilgiler verilmiştir. Bilgilerin karşısına bilgi 
doğru ise , yanlış ise  çizilecektir.

İnsanlar, yaş, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına 
göre farklı grup ve kurumlarda yer alabilirler.

Her grup ve kurumun kendine özgü kuralları 
vardır.

Grup ve kurumların üye sayıları zamanla 
değişebilir.

Grup ve kurumlar rastlantı sonucu bir araya 
gelen insanlar tarafından oluşturulur.

Buna göre, tabloyu doğru işaretleyen bir 
öğrencinin yanıt kağıdı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  B)  C)  D)   

2. Aşağıda Anadolu Medeniyeti olan İyonlar ile 
ilgili bilgiler verilmiştir.


Birçok filozof ve bilim insanı yetiştir-
mişlerdir. (Tales, Hipokrat)


Efes, Milet gibi şehir devletleri halinde 
yaşamışlardır.



Denizcilikte ileri gitmiş, Akdeniz, Ka-
radeniz ve Ege kıyılarında koloniler 
kurarak gelirlerini arttırmışlardır.


Ekonomik faaliyetlerinin temeli ticari 
faaliyetlere dayanıyordu.

Hangi sembol İyonya’da siyasi birliğin ol-
madığını gösterir?

A)  B)  C)  D)  

3. Devlet veya kurumların geleceklerini belirlenmesinde yönetimde olmasa bile rol oynayan, devlete ve 
topluma olan sorumluluklarının bilincinde olan bireye etkin vatandaş denir.

Aşağıda etkin bir vatandaştan beklenen davranışlara örnekler verilmiştir.

 

Haklarını bilir ve 
gerektiğinde kullanır.

I Üretim yaparak 
ülke ekonomisine 
katkıda bulunur.

II Kanunlara ve 
kurallara uyar.

III

Buna göre;

a) Salih’in Balıkesir’de yağ fabrikası açması.
b) Eren’in okul çıkışında karşıdan karşıya geçerken üst geçit kullanması.
c) Anıl’ın yeni aldığı bilgisayarı arızalı çıktığı için iade etmesi.

gelişmeleri örnek davranışlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

I II III

A) a b c

B) c b a

C) b c a

D) c a b
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1. Toplumdaki her birey meydana gelen olaylar-
dan aynı şekilde etkilenmeyebilir. İnsanların 
farklı düşünce, duygu veya kişilik özelliklerine 
sahip olmaları nedeniyle, olayların neden ve 
sonuçları kişiler üzerinde farklı etkiler bıra-
kabilir. Yani olaylar bazı insanları olumlu bazı 
insanları da olumsuz etkileyebilir. Bu durma 
olayların çok boyutluluğu denir.

 I. Dolu yağması

 II. Doğal gaz kesilmesi

 III. Deprem olması

 IV. Yolcu otobüsünün devrilmesi

Buna göre, yukarıda verilen durumlardan 
hangileri çok boyutlu bir olay olarak de-
ğerlendirilir?

A) II, III, IV   B) I, II, III

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

2. 

 Batı Anadolu yöresinde görülen halk oyunu-
dur. Kendi içinde türlere ayrılmaktadır :

 Tek kişi tarafından ya da birkaç oyuncunun 
çember şeklinde dizilmesiyle oynanır. Halkı 
koruyan cesur bir adamı temsil eder.

Yukarıda özellikleri ve görseli verilen halk 
oyunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeybek B) Horon

C) Karşılama D) Kaşık

3. Sümerlerden itibaren Mezopotamya’da tepeye  
doğru kat kat yükselen, giderek küçülen te-
raslardan oluşan, zirvesinde bir tapınak bu-
lunan ve yanlarında bir merdiven sistemi yer 
alan kademeli bir kule görünümündeki “zig-
gurat” denilen çok katlı yapılar inşa edilmeye 
başlandı. Bu yapılar genel olarak üç bölüm-
den oluşuyordu : İlk katlar erzak deposu, orta 
katlar okul ve tapınak, üst katlar ise rasatha-
ne (gözlemevi) olarak kullanılırdı. Sümerler 
rasathanede yaptıkları gözlemler sonucunda 
ay takvimini bulmuşlardır.

Buna göre Sümerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dinsel yapıların çok amaçlı kullanıldığı

B) Siyasal birliğin bulunduğu

C) Ekonomik ve dinsel ihtiyaçlarının bilimsel gelişmelere zemin hazırladığı

D) Astronomi bilimi ile uğraşıldığı



3

SINIF
5. DENEME- SOSYAL BİLGİLER

Diğer Sayfaya Geçiniz

4

6. Ulaşım

?

Sanayi

Ticaret

Teknoloji

Haberleşme

Yukarıda soru işareti (?) konulan bölüme 
yazılacak en doğru soru aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nüfusun dağılışında etkili olan beşeri et-
kenler nelerdir?

B) Devlet yönetimini etkileyen faktörler ne-
lerdir?

C) İnsanların doğada meydana getirdikleri 
değişiklikler nelerdir?

D) Su kaynaklarının azalmasının nedenleri 
nelerdir?

7. Deprem, ülkemizde en çok görülen doğal 
afetlerden biridir. Aniden gerçekleştiği için 
de önlem alınması çok zordur. Ancak yine 
de zararları en aza indirgenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi depremin zarar-
larını azaltmak için öncesinde alabilece-
ğimiz önlemlerden biri değildir?

A) Kitaplık, mutfak dolabı gibi devrilebilecek 
cisimler duvara sabitlenmelidir.

B) Binalar yapılırken inşaat kurallarına uymalı 
ve kaliteli malzeme kullanılmalıdır.

C) Konutlar yumuşak zemin ve fay hatları 
üzerine yapılmamalıdır.

D) Deprem başladığında asansör veya mer-
divenleri kullanarak bina hızla terk edilme-
lidir.

8. 

I II

III IV

 a) Akarsular tarafından derince yarılmış yüksek düzlüklerdir.
 b)  Akarsuyun içinde akmakta olduğu yatağını yanlara ve derine aşındırmasıyla oluşan yeryüzü 

şeklidir.
 c) Etrafı sularla çevrili kara parçalarıdır.
 d) İki denizi birbirine bağlayan dar su geçitleridir.

Yukarıda verilen görseller ile açıklamaların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) I-a, II-d, III-c, IV-b B) I-a, II-c, III-d, IV-b C) I-a, II-b, III-c, IV-d D) I-a, II-b, III-c, IV-d
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9. Şenlikler; mayıs ve haziran aylarının hafta sonuna denk gelen günlerinde, genellikle özel olarak 
seçilmiş bir alanda, bütün köy halkının katılımıyla düzenlenen ve çevre köylerin de davetli oldu-
ğu, duaların edildiği, birlikte yemeklerin yenildiği ve takvime bağlı geleneksel bir törendir. Mevsim 
olarak tarım işçilerinin başladığı döneme rastlayan köy hayırları, yılın bereketli olması ve kötülük-
lerden korunulması dileğiyle dua etmek, bağış yapmak için düzenlenir.

Aşağıdakilerde hangisi ülkemizde düzenlenen şenliklere örnek niteliğinde olamaz?

A) B)

C) D)

Hıdırellez Şenlikleri Mesir Macunu Şenlikleri

Karadeniz Yayla Şenlikleri Şükran Günü

10. 

?

Denizin, karanın içine doğru sokulduğu büyük 
girintiler ............................ olarak adlandırılır. Üç 
tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı 
olan yeryüzü şekline ............................ denir. 
Her iki yeryüzü şekli, ülkemizin Ege kıyılarında 
oldukça yaygındır.

Hasan’ın, verdiği cevaba göre, Dilek aşağıdaki sorulardan hangisini sormuş olabilir?

A) Göl ve yarımada nedir, örnek verir misin?

B) Koy ve körfez nedir, örnek verir misin?

C) Yarımada ve deniz nedir, örnek verir misin?

D) Körfez ve yarımada nedir, örnek verir misin?
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4. Oluşumunda insan emeği bulunmayan, doğada kendiliğinden var olan, gezip görülebilecek güzelliği 
olan unsurlara doğal varlık denir. Doğal varlıkların yapılışında insanlar görev almamıştır. Bunlar do-
ğanın kendisinde var olan coğrafi unsulardır ve Türkiye bu açıdan oldukça zengin bir ülkedir.

Bu parçadaki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisinin doğal varlık olduğu söy-
lenemez?

A) B)

C) D)

Manavgat Şelalesi (Antalya) Pamukkale Travertenleri (Denizli)

Manyas Kuş Cenneti (Balıkesir) Selimiye Cami (Edirne)

5. 1946 yılında Mardin’in Savur ilçesinde çiftçilikle uğraşan 
orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak dün-
yaya gelmiştir.

 • İlk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamlamıştır.

 •  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden birin-
cilikle mezun olmuştur.

 •  TUBİTAK bursuyla Amerika’da biyokimya eğimi 
almıştır.

 •  DNA onarım mekanizmaları konusunda yaptığı 
buluş sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülmüştür.

Verilen bilgilere göre Aziz Sancar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaptığı çalışmalar Türkiye’de ve Dünyada tanınmasını sağlamıştır.

B) Bilimsel çalışmalarını sadece yurt dışında yapmıştır.

C) DNA ile ilgili çalışmalar yapmıştır.

D) Başarılı bir eğitim hayatı olmuştur.
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4. İnsanın bütün istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılayamaması nedeniyle toplumda iş bölümü ve 
dolayısıyla meslekler ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin çeşitli olması ve insan ihti-
yaçlarının çeşitliliği, birbirinden farklı pek çok mesleğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin Akdeniz 
ve Ege kıyılarında turizm faaliyetleri gelişmişken iç kesimlerde ise turizm faaliyetleri yerine tarım vb. 
ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Kıyı kesimlerde yaşayanlar turist rehberliği, aşçılık ve resepsiyonistlik 
gibi meslekleri yaparken iç kesimlerde yaşayanlar ise daha çok tarım ve hayvancılık gibi meslekleri 
tercih etmektedirler.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanların eğitim durumlarının tercih ettikleri meslekler üzerinde etkili olduğuna 

B) Ekonomik faaliyetlerin insanlar ile etkileşime neden olmadığına

C) Ekonomik faaliyetlerin yaşanılan yere göre değişebildiğine

D) Ekonomik faaliyetlerin meslekler üzerinde etkili olmadığına

5. 
Sinan Öğretmen’in “Grup nedir?” sorusuna, öğrenciler “Birbiri 
ile ilişkide bulunan iki ya da daha fazla kişiden oluşan, belirli 
beklenti ve amaçları paylaşan insanlar topluluğudur.” diye 
cevap vermiştir.

Sinan Öğretmen

Buna göre gruplarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Her grup, aynı zamanda bir kurumdur.

B) Bulunduğumuz grupta üstlendiğimiz görevlere rol denir.

C) Gruplarda bulunanlar birbirini tanırlar.

D) Grupta bulunan herkesin bir görevi vardır.
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9. 

?

İklim koşulları olumlu

Verimli tarım arazisi fazla

Ulaşım olanakları fazla

Yükselti az
Göç alır

Ekonomik
faaliyetler
gelişmiş

Nüfus fazla

Yukarıdaki şemada, bir ilimizin nüfuslanmasında etkili olan faktörler verilmiştir.

Buna göre şemadaki bu ilimiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Adana  B) Giresun C) Bitlis D) Hakkari

10. Aşağıdaki grafikte, ülkemizin bazı ülkelerle ihracat ve ithalat miktarları gösterilmiştir.

Milyon dolar
İhracat İthalat 

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Almanya ABD
İtalya

Fransa
İngiltere

Rusya

Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı grafikten bulunamaz?

A) Almanya’ya ihraç ettiğimiz başlıca ürünler nelerdir?

B) En çok ihracat yaptığımız ülke hangisidir?

C) İthalat rakamları birbirine en yakın ülkeler hangileridir?

D) İthalatımızda ilk sırayı hangi ülke almaktadır?
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9. 
Müzik Dinleme (%63,7)

Mal ve hizmet satın alma (%34,1)

Paylaşım sitelerinde video izleme (%74,5)

Sağlıkla ilgili bilgi (%65,9)

Haber, gazete ve dergi okuma (%69,5)

Sosyal Medya üzerinden profil oluşturma,
mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik 
paylaşma (%82,4)

Yukarıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, bi-
reylerin Genel Ağ kullanma amaçları verilmiştir.

Yukarıda verilen görseldeki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Sosyal medya üzerinden profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb. içerik paylaşma oranı 
en yüksektir.

B) Müzik dinleme ile sağlıkla ilgili bilgi arama oranları birbirine eşittir.

C) Haber, gazete ve dergi okuma oranı, paylaşım sitelerinde video izleme oranından düşüktür.

D) Paylaşım sitelerinde video izleme oranı, müzik dinleme oranından fazladır.

10. Aşağıdaki diyagramda, ülkemizdeki bir yerleşmede birbirinin nedeni olan olaylar sıralanmıştır.

 
1 Yerleşme çevresindeki araziye zeytin ağaçlarının dikilmesi

2 Zeytinlerin değerlendirilmesi için yağ fabrikalarının kurulması

3 Fabrikada çalışacak işgücünün yerleşmede yaşayanlardan karşılanması

4

Buna göre, diyagramdaki boş kutucuğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Yerleşmenin ağaç sayısı azalması.

B) Yerleşmede yaşayanların gelir düzeyinin yükselmesi

C) İş imkanları azalması.

D) Tarım faaliyetleri azalması.




