
No Cevap EKIM-2019-5-Sınıf-Kazanım-Testi-Cevap-Anahtarı 

1 A 
SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak 

kendi gelişimine katkısını fark eder. 

2 C 
SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak 

kendi gelişimine katkısını fark eder. 

3 B 
SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak 

kendi gelişimine katkısını fark eder. 

4 B 
SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak 

kendi gelişimine katkısını fark eder. 

5 A 
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu 

açıklar. 

6 D 
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu 

açıklar. 

7 C 
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu 

açıklar. 

8 C 
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu 

açıklar. 

9 D 
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu 

açıklar. 

10 A 
SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu 

açıklar. 

11 B 
SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı 

rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. 

12 C 
SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı 

rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. 

13 D 
SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı 

rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. 

14 B 
SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı 

rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır. 

15 B 
SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara 

örnekler verir. 

16 A 
SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara 

örnekler verir. 

17 C 
SB.5.1.4. . Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara 

örnekler verir. 

18 D 
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının 

insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

19 D 
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının 

insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

20 A 
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının 

insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

21 C 
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının 

insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

22 C 
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının 

insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

23 D SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 

24 C SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 

25 A 
SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının 

insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder. 

 

 



 

No Cevap EKIM-2019-6-Sınıf-Kazanım-Testi-Cevap-Anahtarı 

1 D SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 

2 B SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 

3 C SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 

4 C SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. 

5 D 
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve 

rolünü analiz eder. 

6 B 
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve 

rolünü analiz eder. 

7 D 
SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve 

rolünü analiz eder. 

8 D 
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları 

sorgular. 

9 C 
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları 

sorgular. 

10 B 
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları 

sorgular. 

11 C 
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

destekleyici faaliyetlere katılır. 

12 B 
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

destekleyici faaliyetlere katılır. 

13 D 
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

destekleyici faaliyetlere katılır. 

14 D 
SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı 

destekleyici faaliyetlere katılır. 

15 D 
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması 

gerektiğini savunur. 

16 B 
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması 

gerektiğini savunur. 

17 C 
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması 

gerektiğini savunur. 

18 B 
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması 

gerektiğini savunur. 

19 D 
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

20 D 
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

21 B 
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

22 D 
SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve 

kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

23 C SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 

24 D SB.6.2.2. İslamiyet’in ortaya çıkışını ve beraberinde getirdiği değişimleri yorumlar. 

 

 

 

 

 



No Cevap EKIM-2019-7-Sınıf-Kazanım-Testi-Cevap-Anahtarı 

1 B 
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 

davranışlarını sorgular. 

2 D 
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 

davranışlarını sorgular. 

3 C 
SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve 

davranışlarını sorgular. 

4 D SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 

5 D SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 

6 A SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 

7 C SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 

8 D SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

9 B SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

10 C SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

11 B SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

12 D SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 

13 B 
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine 

getirir. 

14 C 
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine 

getirir. 

15 A 
SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine 

getirir. 

16 A 
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen 

faktörleri açıklar. 

17 C 
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen 

faktörleri açıklar. 

18 D 
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen 

faktörleri açıklar. 

19 C 
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen 

faktörleri açıklar. 

20 D 
SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen 

faktörleri açıklar. 

21 D SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 

22 A SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 

23 A SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 

24 C SB.7.2.2. Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 

 


