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1.
6 Şubat 2020 tar�h�nde Mers�n �l�n�n S�l�fke
�lçes�nde yaşanan sel felaket�nde b�r öğrenc�
serv�s� sel sularına kapılmaktan son anda
kurtulmuştur.

Yukarıdak� haberde yer alan sel felaket�n�n
oluşum sebepler� arasında aşağıdak�lerden
hang�s� yer almaz?

A)Bölgede son zamanlarda yaşanan yoğun
yağışlar

B)Sıcaklığın artması �le b�rl�kte karların er�mes�
C)Alt yapı h�zmetler�n�n yeters�z kalması
D)Fay hatları üzer�ne evler�n �nşa ed�lmes�

2.
Ülkem�zde orman yangınları daha çok yaz
aylarında, özell�klede Akden�z ve Ege
bölgeler�nde görülmekted�r.

Bu durumun temel neden� aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)Bu bölgeler, orman varlığının en çok olduğu
bölgelerd�r.

B)Bu bölgelerde yaz sıcakları fazladır.
C)Dağlık ve engebel� araz� yapısına sah�pt�rler.
D)Su kaynaklarının yeters�zl�ğ� yangınları

arttırmaktadır.

3.
I. İkl�m

II. B�tk� örtüsü

III. Yeryüzü şek�ller�

IV. Den�z sev�yes�nden yüksekl�ğ�

Yukarıda ver�lenlerden hang�ler� çığ
felaket�n�n ülkem�zde en çok Doğu Anadolu
Bölges� ve Karaden�z Bölges�n�n doğusunda
görülmes�nde etk�l� olmuştur?

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

 

4.
Doğal afetler can ve mal kayıplarına neden olan
doğal olaylardır. B�r çok ülkede doğal afet
görüldüğü g�b� ülkem�zde de görülür. Ülkem�zde
can ve mal kaybına en fazla neden olan
doğal afet aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Çığ B)Heyelan C)Deprem D)Sel

5.
Dağlık ve engebel� yerlere sürekl� kar yağması
sonucunda yamaçlarda kar b�r�k�r. B�r�ken kar
kütles�n�n aşağıya doğru hareket etmes� sonucu
meydana gelen doğal afete çığ den�r. Çığ
yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara
yol açab�l�r.

Ver�len b�lg�lere göre çığ felaket�n�n
görüleb�lme olasılığı en fazla olan bölgem�z
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Akden�z Bölges�
B)Doğu Anadolu Bölges�
C)Karaden�z Bölges�
D)Ege Bölges�

 

6.
Ülkem�zde Elazığ ve Malatya'yı etk�leyen
depremden sonrasında b�r çok yardım
kampanyası düzenlenm�şt�r. Toplumun
herkes�m�nden �nsanlar depremzedeler�n
yardımına koşmuştur. Arama kurtarma
çalışmalarından tutunda; beslenme, barınma,
ısınmaya kadar her alanda yardımlar
yapılmıştır.

Açıklamada doğal afetler�n hang� etk�s�nden
söz ed�lmekted�r ?

A)Doğal afetler�n yarattığı hayat� tehl�keye
B)Doğal afetler�n yol açtığı çevre sorunlarına
C)Doğal afetler�n dayanışma duygusuna

etk�s�ne
D)Doğal afetler�n �nsanlar üzer�ndek� ps�koloj�k

etk�ler�ne
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7.

Graf�ğe bakılarak 2016 yılı �ç�n
aşağıdak�lerden hang�s�ne söylenemez?

A)En az can kaybı fırtınadan olmuştur.
B)Yıldırım düşmes�nden ölenler�n sayısı çığdan

ölenler�n �k� katıdır.
C)Heyelan neden�yle en fazla can kaybı

Karaden�z Bölges�nded�r.
D)Sel ve su baskınlarından ölenler�n sayısı

heyelanan ölenlerden fazladır.

8.
GAZETE HABERİ

Van - Bahçesaray yolunda geçt�ğ�m�z günlerde
çığ düştü. Olay anında yoldan geçen b�r yolcu

m�n�büsü çığ altında kaldı. Yapılan arama
kurtarma çalışmaları sonucunda 5 k�ş�n�n

cansız beden�ne ulaşıldı. Ayrıca 6 k�ş� de sağ
olarak kurtarıldı. halen çığ altında olan 2 k�ş�y�

arama çalışmaları devam ed�yor.

Habere göre;

I. Doğal afetler can ve mal kaybına
neden olmaktadır.

II. Çığ, ulaşımı olumsuz etk�lem�şt�r.
III. Doğal afetler bazı k�ş�ler �ç�n

kazanç kapısı olmaktadır

Yargılarından hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

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

 

9. 24 Ocak 2020 tar�h�nde yerel saatle 20.55’te
Türk�ye’n�n Elazığ �l�nde merkez üssü S�vr�ce
olan yaklaşık 40 san�ye kadar süren 6.8
büyüklüğünde b�r deprem meydana geld�. Bu
deprem�n ardından aşağıda ver�len gel�şmeler
yaşanmıştır.

Ver�len gel�şmelerden hang�s� doğal afetler�n
toplum hayatı üzer�ndek� etk�s�ne örnek
değ�ld�r?

A)Deprem�n ardından çok sayıda b�nanın zarar
görmes� ,yaralanan ve hayatını kaybeden
vatandaşlarımızın olması.

B)Depremden zarar gören okulların tad�latı ve
gerekl� çalışmaların yapılab�lmes� �ç�n
okulların 2 hafta geç açılması.

C)Bölgede yaşanan �nternet sıkıntısı sebeb�yle
Büşra’nın çok sevd�ğ� d�z�y� �zleyememes�.

D)Depremden etk�lenen �nsanların yen� ev
arayışına g�rmes� ve ev sah�pler�n�n yüksek
k�ralar �stemes�ne �nsanların tepk� göstermes�

 

10.
I. Ormanlık alanda çöp bırakmamak

II. Eğ�ml� araz�ler�n ağaçlandırılması

III. Evler�n yamaçlara yapılması

IV. Dere yataklarına ev yapmamak

Yukarıdak�lerden hang�s� hem çığ hem de
sele karşı b�r önlemd�r?

A)Yalnız I B)Yalnız II
C)I ve III D)II ve IV
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11.
Genel Ağı Fazla Kullanan İnsanların

I Sosyal �l�şk�ler� gel�şm�şt�r.

II Gözler� bozulab�l�r.

III İnsanlarla yüz yüze �let�ş�m kurmada
zorluk yaşarlar.

IV Başka �nsanlarla kolay �let�ş�m
kuramazlar.

Tabloda ver�len hang� maddeler genel ağı
fazla kullanan �nsanların toplumsal
�l�şk�ler�nde ortaya çıkab�lecek sorunları
�çermekted�r?

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

 

12. Aşağıda ver�lenlerden hang�s� teknoloj�n�n
kötü amaçlı kullanılmasına b�r örnek
oluşturmaktadır?

A)Ulaşım alanında yaşanan gel�şmeler
sayes�nde�nsanlar daha kısa sürede
�sted�kler� yerlere g�deb�lmes�

B)Sağlık alanında yaşanan gel�şmeler
sayes�nde hastalıklar daha erken tesp�t ed�l�p
tedav� ed�leb�lmes�

C)Sınıflarda yer alan akıllı tahta ve EBA
uygulaması sayes�nde d�kkat çek�c� kalıcı
öğrenme sağlanması

D)Sanal ortamda kötü n�yetl� k�ş�ler�n kurdukları
çeteler yüzünden �nsanların dolandırılması.

 

 

13. Sanal ortamda araştırma yapan 5.sınıf
öğrenc�s� Sena’ya, güvenl� b�lg�ye ulaşma
konusunda aşağıdak�lerden hang�s�n�
yapması öner�lmel�d�r?

A)Reklamın çok olduğu s�tey� terc�h etmes�n�
B)En çok tıklanan s�telerden faydalanmasını
C)Önce gov.tr ve edu.tr uzantılı resm� s�teler�

terc�h etmes�n�
D)Adres çubuğunda http:// yazan s�teler�

kullanmasını

 

14. Artık küçükten büyüğe hep�m�z sanal ortamla
haşır neş�r�z. B�lg�ler�m�z, fotoğraflarımız sanal
ortamda yer almakta. Ancak bu sanal ortamda
kötü n�yetl� �nternet kullanıcılarıda
bulunmaktadır.

Kötü n�yetl� kullanıcılardan korunmak �ç�n
yapab�lecekler�m�z arasında aşağıdak�lerden
hang�s� yer almaz?

A)Güven�l�r olmayan s�telere g�rmemel�y�z.
B)Tanımadığımız k�ş�lerle �nternet ortamında

konuşmamalıyız.
C)İnsanların b�ze rahat ulaşması �ç�n telefon

numaramızı paylaşmalıyız.
D)B�lg�sayarımızda ant�v�rüs programı

bulundurmalıyız.

 

15. Aşağıdak�lerden hang�s� güvenl� �nternet
kullanımı �ç�n d�kkat ed�lmes� gereken
faktörlerden b�r� değ�ld�r?

A)Güvenl� ş�freler oluşturmak.
B)Tanımadığımız k�ş�lerden gelen e-postaları

açmamak.
C)İnternet yer�ne k�taplardan araştırma yapmak.
D)Güven�l�r �stelerden alışver�ş yapmak
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16.
I. Yen�l�klere açık olmak

II. Meraklı olmak

III. Önyargılı olmak

IV. Şüphec� olmak

Yukarıdak�lerden hang�s� b�l�m �nsanların
ortak özell�kler� arasında değ�ld�r?

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

17.

Steve Jobs, bu sözü �le b�l�m �nsanlarının
aşağıda ver�len özell�kler�nden hang�s�ne
vurgu yapmıştır?

A)Gözlem ve deneye dayalı olarak çalışırlar
B)Olumsuz eleşt�r�ler� d�kkate alırlar
C)Başarısız olmaktan korkaklar
D)Yen�l�klere açık ve yaratıcıdırlar

 

18. Geçm�şten günümüze �nsanoğlu çok yol
katetm�şt�r. B�l�m �nsanları �nsanlığın gel�ş�m�ne
büyük katkı sunmuştur.

Aşağıda ver�lenlerden hang�s� b�l�m
�nsanlarının ortak özell�kler�nden b�r�
değ�ld�r?

A)Çalışkan olmaları
B)Benc�l olmaları
C)Yaratıcı zekaya sah�p olmaları
D)D�s�pl�nl�, kararlı olmaları

 

 

19.
K�tap adı:Nutuk

Yazar:Mustafa Kemal ATATÜRK

Basım Yılı:1999

BasımYer�:Ankara

Yayınev�:Türk Tar�h Kurumu

B�lg�ler� ver�len k�tabın kaynakça kısımına
doğru yazımı nasıl olur?

A)ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk, Türk Tar�h
Kurumu Yayınları, Ankara, 1999

B)Mustafa Kemal, ATATÜRK, Türk Tar�h
Kurumu Yayınları, 1999, Ankara

C)Türk Tar�h Kurumu Yayınları, 1999, Ankara,
Nutuk, Mustafa Kemal ATATÜRK

D)Nutuk, Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Tar�h
Kurumu Yayınları, Ankara, 1999

 

 

20. Sosyal B�lg�ler Öğretmen�n�n verd�ğ� ödev�
yapan çocuklardan hang�s� b�l�msel et�ğe
uygun davranmıştır?

A)Enes:Ödev�ne güzel b�r kapak yapmıştır.
B)Arda:Ödev�n� yaparken d�kkat çeken renkl�

kalemler kullanmıştır.
C)İhsan:Ödev�n� yaparken arama motorunda

çıkan �lk sayfadak� b�lg�ler� yazmıştır.
D)Damla:Ödev�n� yaptıktan sonra yararlandığı

kaynakları kaynakça bölümünde bel�rtm�şt�r.


