
 Kazanım Değerlend�rme / 1
5. Sınıf

Sosyal B�lg�ler

1.
Sosyal B�lg�ler ders� �nsanları çevreye, topluma ve
ülkes�ne karşı sorumlu ve etk�n b�r vatandaş olarak
yet�şt�rmey� amaçlar.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� Sosyal B�lg�ler
ders�n�n amaçları arasında yer almaz?

A)Konuşmalarımızda d�l b�lg�s� kurallarına uymayı
öğretmek.

B)Yaşadığımız çevren�n özell�kler�n� tanımamızı
sağlamak.

C)B�rl�kte yaşama ve yardımlaşmanın önem�n�
kavratmak.

D)Ülkem�ze karşı olan görev ve sorumluluklarımızı
öğretmek

2.
Plast�k kullanımının çevreye verd�ğ� zararların farkında
olan El�f hanım alışver�şler�nde yanında taşıdığı
kumaştan d�k�lm�ş çantayı kullanmaktadır. Ayrıca 'Tek
Kullanımlık Plast�kler Yasaklansın' kampanyasına �mza
vererek destek olmuştur.

Ver�len b�lg�lere göre El�f hanım �le �lg�l� hang�s�
söylenemez?

A)Çevre konusunda duyarlı olduğu
B)Sorunların çözümüne katkı sağladığı
C)Tutumlu olma çabasında olduğu
D)B�l�nçl� davranışlar serg�led�ğ�

3.
Sosyal b�lg�ler dersler� �nsanların b�lg� ve görgüler�n�
artırır. Dünyayı ve �nsanları daha �y� tanımalarını
sağlar. Konuşma yeteneğ�n� gel�şt�r�r. Duygu ve
düşünce dünyasını zeng�nleşt�r�r.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� sosyal b�lg�ler
dersler�n�n sağladığı yararlardan b�r� olamaz?

A)D�ğer �nsanlarla �let�ş�m kurmayı kolaylaştırması
B)Sağlıklı ve dengel� beslenme �ç�n gereken b�lg�ler�

vermes�
C)Duygu ve düşünceler� daha kolay �fade etmey�

sağlaması
D)Genel kültür b�lg�s�n� zeng�nleşt�rmes�

 4.
Sosyal B�lg�ler ders�n�n amacının �y� b�r vatandaş
yet�şt�rmek olduğunu söyleyen öğretmen, öğrenc�lere
vatandaşların devlete karşı yer�ne get�rmes� gereken
görevler�n� sormuştur.

Öğretmen�n sorusuna öğrenc�ler�n verm�ş olduğu
cevaplar �çer�s�nde aşağıdak�lerden hang�s�
yanlıştır?

A)Verg� vermek
B)Zorunlu eğ�t�m�n� tamamlamak
C)Kanunlara uymak
D)Askere g�tmek

 

5.
Mers�n’de 29 Aralık 2016’ da kuvvetl� yağışlar sele
neden olmuştur. Kent�n ana yollarını basan sular
neden�yle vatandaşlar otomob�ller�n�n �ç�nde mahsur
kalmış ve okullar b�r gün tat�l ed�lm�şt�r. Aynı zamanda
2 k�ş� de sel neden�yle yaşamını kaybetm�şt�r.

Ver�len bu b�lg�de yaşanan sel felaket� �le �lg�l� asıl
vurgulanmak �stenen aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Sonuçlarının çok boyutlu olduğu
B)Farklı nedenler�n�n olduğu
C)Eğ�t�m�n daha çok aksadığı
D)Can kaybına neden olduğu

 

6.
Güneş kasanasında tekst�l fabr�kası açılınca çevre
�llerden buraya doğru göçler sonucunda nüfus artmış
ev k�raları yükselm�şt�r.Ayrıca traf�k ve çevre
sorunlarında artış gözlenm�şt�r.

Bu olayla �lg�l� hang� sonuca ulaşılamaz?

A)B�rden fazla sonucu olduğu
B)Farklı alanlarda değ�ş�me neden olduğu
C)Her �nsanı farklı etk�led�ğ�
D)Sadece fabr�ka �şç�ler�n� etk�led�ğ�
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7.

İstanbul bu kez 5.8'l�k depremle sallandı... Kuzey
Anadolu Fay hattındak� kırılmadan kaynaklandığı
düşünülen deprem esk� korkuları yen�den canlandırdı. 6
ş�ddet�nde h�ssed�len deprem İstanbulluların yüreğ�n�
ağzına get�rd�. Son dak�ka olarak AFAD deprem�n
büyüklüğünü 5,8 Kand�ll� Rasathanes� �se 5.7 olarak
açıkladı. İstanbul'da GSM ve �nternet şebekeler�nde
kes�nt�ler yaşandı. İstanbul Val�l�ğ�, deprem neden�yle
�lk ve orta derecel� okullarda eğ�t�me ara ver�ld�ğ�n�
açıkladı.

Yukarıda ver�len deprem haber�n� olayların çok
boyutluluk açısından değerlend�rd�ğ�m�zde
aşağıdak�lerden hang�s� deprem�n sonuçları
arasında sayılamaz?

A)Tedb�r �ç�n okullarda eğ�t�m öğret�me ara ver�ld�
B)GSM operatörler� ve �nternette kes�nt�ler oldu.
C)Deprem Kuzey Anadolu Fay hattından kaynaklandı.
D)İnsanlarda pan�k ve korku oluştu.

 8.
7 Şubat 2019'da Mers�n'�n Bozyazı �lçes�nde meydana
gelen hortumdan dolayı tarım alanlarındak� zarar 14
m�lyon l�raya ulaştı.Ç�ftç�ler ürünler�n�n zarar
görmes�n�n yanı sıra borçlarını ödeyemed�kler�n�
bel�rtt�.Bazı ç�ftç�ler böyle g�derse farklı �ş kollarında
uğraşmak zorunda kalacaklarını �fade ett�ler

Bu olay ver�len �fadelerden hang�s�ne örnek olarak
göster�leb�l�r?

A)Olaylar b�rden fazla nedene dayanab�l�r.
B)Her olay kend�l�ğ�nden ortaya çıkar.
C)Olayların sonuçları çok gen�ş alanları etk�leyeb�l�r.
D)Olayların tümü kontrol altına alınab�l�r.

 

 

 

 

 

 

9.

Uzungöl, hayvancılığın öneml� ekonom�k faal�yet olarak
yapıldığı b�r yerd�. Son yıllarda �se tur�zm en öneml�
ekonom�k faal�yet olarak görülmekted�r. Bu durumun
b�rden fazla sonucu olmaktadır.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu sonuçlardan olamaz?

A)Bölgede b�rçok otel �şletmes� açılmıştır.
B)Doğal güzell�ğ� bozulmaya başlamıştır.
C)Şeh�r merkez�nden otobüs seferler� artmıştır.
D)Köyden kente göçler başlamıştır.
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10.

Olayların b�rden çok neden� ve sonucunun olmasına
çok boyutluluk den�r. Yukarıdak� görseldek� traf�k
kazasının nedenler� �le �lg�l� olayı görenler�n farklı
görüşler� vardır.

Bunlardan hang�s� olayın nedenler�n�n çok
boyutluluğu �le �lg�l� değ�ld�r?

A)Araç sürücüsü kazadan sonra kaçtı.
B)Araç sürücüsü alkollüydü.
C)Araç sürücüsü hızlıydı.
D)Aracın bakımları yaptırılmamıştı.

 

 

11.
Nazlı Hanım b�r eğ�t�m kurumunda öğretmen olarak
çalışmaktadır. Aynı okulda bulunan oğlu Umut �le
teneffüslerde �lg�lenmekted�r.

Nazlı Hanımın okulda hem öğretmen hem de anne
görev� üstlenmes�yle aşağıdak� genellemelerden
hang�s� yapılab�l�r?

A)Sah�p olduğumuz roller sınırlıdır.
B)İnsanların farklı roller� vardır.
C)Roller zamanla değ�şmez.
D)Bazı roller�n sorumluluğu yoktur.

 12.

11 yaşındak� Leyla’nın roller� �le görevler�ne a�t
eşleşt�rmen�n doğru olab�lmes� �ç�n hang� numaralı
roller�n�n yer değ�şt�rmes� gerek�r?

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

 

13.
Mete, özel b�r ş�rket�n genel müdürlüğünü
yapmaktadır. Çalışmayı sevd�ğ� kadar �ş hayatı dışında
da üye olduğu dernekler ve her hafta arkadaşlarıyla
h�ç aksatmadan oynadığı futbol maçları var. Mete
günlük hayatında eş� ve çocuklarını �hmal
etmedenakt�f b�r şek�lde tüm bunları yer�ne get�ren
sosyal b�r �nsandır.

Ver�len b�lg�lere göre Mete'n�n roller� arasında
aşağıdak�lerden hang�s� yoktur?

A)Yönet�c� B)Eş C)Baba D)Ab�

 

14. Öğretmen, Sultan’a ev ödev� olarak;

Sabah kalkınca yatağımı toplarım.
Okul kütüphanes�nden yararlanırım.
Derslere zamanında gel�r�m.
Mahallem�zde arkadaşlarımla oyun
oynarım.

Cümleler�n� hak �le �lg�l� olanlara (+), sorumluluk �le �lg�l�
olanlara (*) �şaret� koyarak sınıflandırmasını �stem�şt�r.

Met�nde ver�len cümleler�n doğru sıralaması
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)+ , +, *, + B)*, +, *, +
C)*, +, *, * D)*, *, *, +
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15.

Dünya Sağlık Örgütü ve Unıcef'�n katkılarıylaT.C.
Sağlık Bakanlığı, 5 yaş altı m�saf�r (mültec�, göçmen)
çocuklar �ç�n b�r aşı kampanyası başlattı. Aşı
kampanyası kapsamında çocukların aşılanma
durumlarının kontrol ed�lmes� ve eks�k olan aşılarının
yapılması planlanmaktadır. Aşılar Sağlık Bakanlığı
personel� tarafından ücrets�z olarak yapılacaktır.

Yukarıdak� habere göre Sağlık Bakanlığının
yürüttüğü çalışma Çocuk Hakları Sözleşmes�'ne
göre hang� hakla �lg�l�d�r?

A)Eğ�t�m B)Sağlık C)Yaşama D)Oyun

 16.
A�len�n en büyük çocuğu olan Sel�m 7.sınıf
öğrenc�s�d�r.A�les�n�n madd� sıkıntıları neden�yle okul
zamanı dışında geç�c� �şlerde zor koşullaraltında
çalışmaktadır. Bu durum eğ�t�m hayatını da olumsuz
etk�lemekte olup okulunu aksatmakta ve başarısını
düşürmekted�r. Kend�ne zaman ayıramayan
Sel�mmutsuz b�r hayat sürdürmekted�r.

Toplumdak� d�ğer b�reyler g�b� çocukların da çeş�tl�
hak ve sorumlulukları vardır. Buna göreSel�m'�n
hang� hakkı �hlal ed�lmekted�r?

A)Eğ�t�m B)Yaşama
C)K�ş� dokunulmazlığı D)Seyahat etme

 

 

 

 

 

 

 

 

17.
B�r b�rey olarak çocukların da doğuştan sah�p oldukları
hakları vardır. Bu haklar çocuğun z�h�n, beden ve
sosyal olarak gel�ş�m�ne katkı sağlar. Çocuk hakları
uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. Bu
belgeler� �mzalayan ülkeler yasalarında çocuk haklarını
da güvence altına almakla yükümlüdür. Ancak, bu
haklar buna rağmen �hlal ed�lmekted�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� çocuk haklarının �hlal
ed�lmes�ne örnek göster�leb�l�r?

A)Eğ�t�m görme
B)Sağlıklı b�r çevrede yaşama
C)Madenlerde �şç� olarak çalışma
D)Oyun oynama
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18.
I. Yazıyı k�l tabletler üzer�ne yazmışlar ve şek�ller ç�v�ye
benzed�ğ� �ç�n ç�v� yazısı olarak adlandırmışlardır. B�lg�
b�r�k�m� ve aktarımı kolaylaşmıştır.
II. Yaratılış ve Gılgamış (Gılgameş) destanları
Sümerlere a�t öneml� destanlardır.
III. Ay takv�m�n� yapmışlardır, güneş s�stem�n�
�ncelem�şlerd�r.
IV. Dört �şlem� kullanmışlar
V. Sayıları bulmuşlar ve çember� 360 dereceye
bölmüşlerd�r.

Yukarıda Sümerlere a�t ver�len b�lg�lerden kaç
numaralı b�lg� Sümerler�n Matemat�kle �lg�lend�ğ�n�
göster�r?

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

 

 

 

19. Asurlular hakkında araştırma yapan Sevg�, Anadolu
uygarlıklarının yazıyı Asurlu tüccarlardan öğrend�kler�
b�lg�s�ne ulaşmıştır. Met�nden yola çıkarak
aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�l�r?

A)Meden�yet Asurlularla gel�şm�şt�r.
B)Yazıyı Asurlu tüccarlar bulmuştur.
C)Anadolu uygarlıkları �ler� sev�yeded�r.
D)Uygarlıklar arası kültürel etk�leş�m vardır.

 20.
Sümerler z�ggurat adını verd�kler� tapınaklar yapmışlar
ve bunları �badet dışında tahıl ambarı, okul ve
rasathane olarakta kullanmışlardır.

Buna göre;

I. Z�gguratlar çok amaçlı yapılardır.

II. Sümerler b�l�me önem verm�şlerd�r.

III. Sümerler tek tanrılı b�r d�ne �nanmışlardır.

�fadeler�nden hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

 

21.
L�dyalılar başkentler� Sard’dan başlayan ve
Mezopotamya’ya kadar uzanan Kral Yolu sayes�nde
gel�şm�şlerd�r. İlk defa buldukları para sayes�nde
ürünler�n değ�ş tokuşu anlamına gelen takas usulü
sona erm�şt�r.

Ver�len b�lg�lere dayanarak L�dyalılar’ın hang�
alanda katkı sağladıkları �fade ed�leb�l�r?

A)Güvenl�k B)Kültürel
C)Ekonom�k D)D�nsel

 

22.
1. Fr�gler tarım ve hayvancılığı koruyan kanunlar
yapmıştır. 2. Urartular tarımsal sulama amacıyla
Şamran Kanalını �nşaa etm�şlerd�r.

Bu cümlelerden çıkarılab�lecek ortak sonuç
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Urartular suya önem verm�şlerd�r.
B)İlk kanunları Fr�gler hazırlamıştır.
C)İk� uygarlıkta tarıma önem verm�şlerd�r.
D)Fr�gler tarımla geç�nmekted�r.
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23. Geçm�ş uygarlıklardan günümüze kalan ve tar�h�
değer� olan eşyalara tar�h� nesne den�r.
Aşağıdak�lerden hang�s� b�r tar�h� nesne değ�ld�r?

A)L�dyal�lara a�t s�kke
B)Bronz aslan heykel�
C)Hz. Muhammed'�n kılıcı
D)Şamran Kanalı

 

24.
Öğretmen sınıftak� öğrenc�lere yaz tat�l�n� nasıl
geç�rd�kler�n� sormuştur. Ömer Asaf cevap olarak yaz
tat�l�nde Doğu Anadolu Bölges�n� gezd�kler�n�, bu
gez�de Van Kales�, Murad�ye Şelales�, İshak Paşa
Sarayı, Nemrut Gölü ve Ç�fte M�narel� Medresey�
gördüğünü söylem�şt�r.

Met�nde geçen tar�h� mekan ve eserler hang�
seçenekte doğru olarak ver�lm�şt�r?

A)Van Kales�, Nemrut Gölü, İshak Paşa Sarayı
B)Nemrut Gölü, Murad�ye Şelales�, Van Kales�
C)Van Kales�, İshak Paşa Sarayı, Ç�fte M�narel�

Medrese
D)Ç�fte M�narel� Medrese, Murad�ye Şelales� İshak

Paşa Sarayı

 

25.
H�t�t kralları her yıl yaptıkları faal�yetler� yıllık olarak
tabletlere yazdırdılar. Anal adını verd�kler� bu yıllıklar
sayes�nde tar�h� olayları tarafsız olarak kayıt altına
aldılar. Böylece tar�h yazıcılığını başlatmış oldular.

Buna göre aşağıdak�lerden hang�s� H�t�tlerde
tarafsız b�r tar�h anlayışının başladığının kanıtıdır?

A)Tanrılara hesap verme korkusu
B)Ç�v� yazısı �le yazılması
C)Asurlu tüccarlardan öğren�lmes�
D)Kralların yaptıkları �şler� anlatması

 

 

   


