GENEL TARAMA TESTİ -1
Ad-Soyad:............................................................................

1.

Sınıf/Şube: ...................................

3.

Sosyal Bilgiler dersi;
• Hak ve Sorumluluklarımız
• Atatürk İlke ve İnkılapları
• İklim Çeşitleri
• Kültürel Mirasımız
• İnsanların Sosyal, Kültürel ve Ekonomik
Özellikleri
gibi konularda insanlara katkı sağlar.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki örneklerden
hangisi bu konularla ilişkilendirilemez ?

Bugün yaşadığımız bu topraklarda bizden önce
de yaşayanlar vardı. Bu topraklar, binlerce yıldır
farklı insanlara, farklı medeniyetlere ev sahipliği
yaptı. Bu medeniyetlerde, günümüzde geçerliliği
olmayan bazı kurallar uygulandı. Örneğin; Anadolu’da kurulan ilk uygarlıklardan biri olan Friglerde, öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdü.

MERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

A) Tarım
C) Hayvancılık

4.

B) Madencilik                             
D) Askerlik

Kültür, milletin fertleri arasında sosyal akrabalık
bağını oluşturan maddi ve manevi değerler bütünüdür.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün özelliklerinden biri değildir?
A) Süreklilik
C) Değişmezlik

5.

B) Özgünlük
D) Millilik

Ahmet, öğretmeninin yer şekilleriyle ilgili verdiği
boşluk doldurma ödevini aşağıdaki gibi yapmıştır.
I. ......OVA....: Çevresine göre yüksekte kalan,
akarsular tarafından parçalanmış geniş ve engebeli yüzey şekilleridir.
II. ...GÖL........: Kara üzerinde bulunan çukurların zaman içinde suyla dolması sonucu oluşan
yeryüzü şekilleridir.
III. .PLATO.......: Çevresine göre alçakta kalan
geniş düzlüklerdir.
IV. .AKARSU....: Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan sulardır.

Sena Hanım
Verilen bilgilerde Sena Hanım’ın rolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
A) Anne
C) Eş

      No:  ................................
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Sabah oğlumu kreşine bırakıp, okula gittim. Okulda
öğrencilerimin eğitimi ile
ilgilendim. Akşam, eşim ve
oğlumla birlikte sinemaya
gittik.

SOSYAL BİLGİLER

Friglerde böyle bir cezanın olması, aşağıdaki
faaliyetlerden hangisine önem verdiklerini
gösterir?

A) Ali, haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır.
B) Ayşe, yaşadığı çevrenin coğrafi özelliklerini
bilir.
C) Elif, insan vücudunun çalışma sistemini bilir.
D) Ahmet, üretim yaparak ülke ekonomisine
katkıda bulunur.

2.

5. SINIF

B) Öğretmen                  
D) Arkadaş

Ödevin doğru olabilmesi için Ahmet’in, hangi numaralarda yer alan iki kelimenin yerini
değiştirmesi gerekir?
A) I ve II
C) I ve III
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B) II ve III
D) III ve IV
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6.

Tekirdağ’ın Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu’nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Melike Büyük Dinçer, evindeki yemek masasını okul tahtasına çevirip, öğrencilerine internet üzerinden eğitim vermeye başladı. Melike öğretmen, “EBA’da uzaktan eğitim süreci başladığından beri ben de öğrencilerime ders anlatıp
yardımcı oluyorum. EBA üzerinden öğrencilerimin çözemediği soruları çözerek destek olmaya çalışıyorum.
Zamanla öğrencilerin ilgilerinin dağılmasından dolayı, onlara sınıf ortamını hissettirmek için masayı tahta
olarak kullanmaya karar verdim. Bu durumun öğrencileri derse motive ettiğini görünce, dijital materyallerin
yanında tahtayı da eğitim materyali olarak kullanmaya devam ettim.” şeklinde bir açıklamada bulundu.
Verilen açıklamalar dikkate alındığında, Melike öğretmen ile ilgili, aşağıdaki hangi yorum yapılamaz?
A) Zamanını verimli şekilde kullanmaya özen gösterir.
B) Teknolojinin eğitim alanında kullanılmasına karşıdır.
C) Zorlukları aşma konusunda yeni fikirler üretmektedir.
D) İlgileri dağılan öğrencilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

7.

8.

Semih, Mersin’in Mut ilçesinde yaşamaktadır. Bu
yıl Ramazan Bayramında, Corona Virüsü tedbirlerinden dolayı seyahat kısıtlaması olduğundan,
Konya’daki halasını ziyarete gidemeyeceğini düşünmektedir. Yasaklar devam ederse, genel ağ
üzerinden görüntülü arama yöntemiyle halasını
aramayı ve bayramını bu şekilde kutlamayı planlamaktadır.

Ülkemiz, farklı tarım ürünlerinin yetiştirilebildiği
bir ülkedir. Örneğin Karadeniz Bölgesi’nde çay,
Akdeniz Bölgesi’nde turunçgiller, İç Anadolu Bölgesi’nde buğday , Marmara Bölgesi’nde ayçiçeği
yetiştirilmektedir.
Ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı tarım
ürünlerinin yetiştirilebilmesinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

Metne göre, Semih’in genel ağı hangi amaçla
kullanmayı düşündüğü söylenebilir?

A) Bölgelerin yüzölçümleri
B) Bölgelerde görülen farklı iklimler
C) Bölgelerin sahip olduğu su kaynakları
D) Bölgelerin sahip olduğu toprakların verimliliği

A) Alışveriş yapmak
B) Sosyal ilişkiler kurmak
C) Eğitim almak
D) Boş zamanını değerlendirmek
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9.

10. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde;
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A) I numaralı alanda bitki örtüsünün cılız olmasından dolayı, erozyon fazladır.
B) II numaralı alanda arazinin eğimli olması ve
yağışın fazla olmasından dolayı heyelanlar oluşur.
C) III numaralı alanda fay hatları olduğu için deprem açısından tehlikeli bir alandır.
D) IV numaralı yerde kar yağışı ve eğimin fazla
olması, çığ olayına neden olur.

MERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Haritada işaretlenen yerlerde görülen doğal
afetler ile ilgili yorumlardan hangisi yanlıştır?

• Kış aylarının ılık geçmesi nedeniyle seracılık
faaliyetlerinin yapılması
• Yaz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle kıyı
şehirlerinde deniz turizminin gelişmesi
• İnsanların yaz aylarında daha çok açık renkli
ve ince elbiseler tercih etmesi

durumlarının görülmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A) İklimin insan hayatına etkileri
B) Akdeniz Bölgesi’nin ekonomik özellikleri
C) Akdeniz Bölgesi’nin nüfus özellikleri
D) İklim ve hava olayları ilişkisi

Katkı Sunan Öğretmenler:Ali ŞAŞMAZ, Dursel UYGUÇ, Fatma GÖÇÜK, Havva AKDAĞ, Nesibe KARAKAYA, Nevin YAVUZ, Selma ŞAHİN, Sebahattin İNAN
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