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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 1

Mahallemize bir fabrika açıldığında mahallede yaşayan 
bazı insanlar buna karşı geldi. Çünkü fabrikada çıkan 
zararlı atıklar burada yaşayanlara ve çevreye zarar 
verecek. Bu duruma karşın ekonomik durumu kötü olan, 
iş arayan insanlara iş imkânı sağlama açısından bu 
fabrikanın açılması sevindirici bir haber oldu.

Fabrikanın açılmasına bu şekilde farklı tepkilerin 
verilmesi hangisi ile açıklanabilir?
A) Olaylar çok boyutlu sonuçlar ortaya çıkarır.

B) Olaylar herkesi aynı şekilde etkiler.

C) Olayların gerçekleşmesi için belirli bir zaman         
     geçmesi gerekir.

D) Olayların tek bir nedeni ve sonucu vardır.

1. Dünyadaki bütün çocuklar din, dil, ırk, renk cinsiyet ay-
rımı olmaksızın eşit haklara sahiptir. 20 Kasım 1989’da 
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kabul 
edilerek çocuk hakları güvence altına alınmıştır.

3.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çocukların 
sahip olduğu haklara aykırı bir durumdur?
A) Okulda eğitim görmek

B) Evin ihtiyaçları için bir işte çalışmak 

C) Güvenli bir ortamda büyümek

D) Sağlık hizmetlerinden faydalanmak

Aynı ülkede yaşayan kişilere vatandaş denir. Hakla-
rını ve sorumluluklarını bilen, bunlara göre hareket 
eden kişiye ise etkin vatandaş denir. Sosyal Bilgiler 
dersinin amaçlarından biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
etkin vatandaşlarından biri olmamıza katkı sağla-
maktır.

Buna göre etkin bir vatandaştan;
I. Devletin kanun ve kurallarına uyması,

II. Sorumluluklarını başkalarının yerine getirmesini  
    istemesi,

III. Haklarını bilmesi ve gerektiğinde kullanması

davranışlarından hangilerini sergilemesi          
beklenir?
A) Yalnız II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2.

• Resmi kimlik belgemi inceleyerek kişisel kimliğime 
ilişkin çıkarımlarda bulunabilmeyi öğrendim. 

• Günlük yaşamımda kullandığım mekânların krokisi-
ni çizebiliyorum. 

• Teknolojik ürünleri kendime, başkalarına ve doğaya 
zarar vermeden kullanmayı öğrendim.

• Kendime ait bir bütçe oluşturmayı öğrendim. 

Sadece bu bilgilerden yola çıkarak, “Sosyal Bilgiler 
Dersi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Daha bilinçli bir birey olmamızı sağlar.

B) Ekonomik açıdan plan yapmayı öğretir.

C) Tarihi olayları anlamamızda etkili olur.

D) Toplumu ve çevreyi korumamızı sağlar.

4.
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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 1

Frigler, Sakarya lrmağı'nın çevresinde kurulmuştur. 
Başkenti Gordion'dur (Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınla-
rı). Krallarına Midas adı verilirdi. Geçimlerini tarım ve 
hayvancılıkla sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvan-
cılığı korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır. 
Friglerin çok tanrılı bir din anlayışları vardı. Kibele, 
Friglerin en büyük toprak ve bereket tanrıçasıdır.  Frig-
lerin yaptığı fibula denilen çengelli iğne, günümüzde 
kullanılan çengelli iğnelerin tarihteki ilk örneği olarak 
kabul edilir.

Bu bilgilerden hareketle, “Frigler” ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?
A) Maden işçiliğinde önemli çalışmalar yapmışlardır.

B) Halk oylamasına dayalı bir yönetim anlayışı vardır.

C) Sanayi faaliyetleri çok gelişmiş bir uygarlıktır.

D) Kibele, tek tanrıları olup ona inanmışlardır.

5.

Aşağıda Anadolu’da kurulan bazı uygarlıklarla ilgi 
bilgilere yer verilmiştir.

I.   Urartuların başkent Tuşpa’da (Van) kale ve saray  
     yapmaları,

II.  Lidyalıların parayı kullanmaları,

III. Hititlerin Mısırlılarla Kadeş Antlaşmasını imzalama- 
     ları

gibi gelişmeler aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğin-
de hangisi doğru olur?
    Ticaret              Mimari                    Siyasi

A)    III                       I                             II

B)    II                       III                             I

C)    II                        I                             III

D)   III                       II                              I

6.

7. Okulun halk oyunları kulübünde olan Gözde, yıl boyun-
ca arkadaşlarıyla tüm provalara düzenli olarak katılmış 
ve sene sonunda yapılan etkinlikte kulüp olarak çok 
başarılı bir gösteri sergilemişlerdir. 

Buna göre, bu kulübün başarılı olmasındaki neden 
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dersten çok provalara önem vermeleri

B) Bireysel çalışmalara öncelik vermeleri

C) Farklı rollere sahip olmaları

D) Takım çalışması yapmaları

8.
Ticaret yaptıkları Anadolu Medeniyetleri’ne  

             yazıyı öğretmişlerdir.

Karum adı verilen ticaret merkezleri 
                             kurmuşlardır.

Başkentlerinde dünyanın ilk kütüphanesini  
      kurmuşlardır.

Bu diyagramda özellikleri verilen Mezopotamya 
Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Babiller 

B) Asurlar

C) Sümerler

D) Frigler



5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 1

http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

9.

Bu internet haberine göre, “olayların çok boyutluluğu” ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin 
söylenmesi yanlış olur?  
A) Olayların birden fazla sonuçları olabilir.

B) Her olay birden fazla olumsuz sonuç doğurabilir.

C) Olaylar insanları farklı şekillerde etkileyebilir.

D) Olayların oluş sebebi genelde insan kaynaklıdır.

Merhaba ben Emel, 5/A sınıfında oku-
yorum. İlk dönemde teşekkür aldım. 
Derslerim çok iyi, derslerime çok çalışı-
yorum. Derste öğretmenimi dikkatli 
dinlerim. Ayrıca okulumuzun voleybol 
takımının da bir oyuncusuyum. Hafta-
da üç gün voleybol antremanlarına 

katılıyorum.

Buna göre, Emel’in ifadelerinden aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?
A) Okulda hangi rollere sahiptir?

B) Ailesine karşı sorumlulukları nelerdir?

C) Okuldaki rolleri gereği sorumluluklarını yerine getirmekte midir?

D) Derslerinde başarılı bir öğrenci midir?

10.
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11. Aşağıdaki tabloda 12 yaşındaki bir çocuğun içinde bulunduğu sosyal grup veya kurumda sahip olduğu roller 
ve rolün gerektirdiği bazı görev ve sorumluluklar verilmiştir. 

  Grup veya Kurum Sahip Olunan Rol Rolün Gerektirdiği Görev ve Sorumluluklar

       
           Okul

 
      Öğrenci

1. Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel 
farklılıklarına saygı göstermek

2. Arkadaşlarıma,öğretmenlerime ve tüm okul 
çalışanlarına saygılı davranmak

        Hastane
 
      Hasta

3. ..........................................................................
4. ..........................................................................

       
       Akraba Grubu      Torun

5. Büyüklerimizi düzenli olarak arayarak ya da 
daha iyisi ziyaret etmek

6. Büyüklerimizi gördüğümüzde sarılarak ya da 
ellerini öperek saygı göstermek

         
        Futbol Takımı       Kaleci

7.  Rakip takımın gol atmak amacıyla yaptığı 
atakları, şutları önlemek

8. Koruduğu kaleye top girmesini oyun kuralları 
dahilinde engellemek

Bu tabloda boş bırakılan “3 ve 4 numaralı kısımlara” aşağıda verilen görev ve sorumluluklardan 
hangisi getirilirse daha uygun olur?
A) Sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden         
     faydalanmak

B) Kurumun belirlediği hedef, politika ve düzenlemeler doğrultusunda hareket etmek

C) Hastanın kullanması gereken ilaçları takip etmek; ilaçların doğru zamanda ve doğru dozda                       
     alınmasını sağlamak

D) Tedavi görecek kişilere moral verme ve doktorlar tarafından yapılacak müdahelelere yardımcı   
     olmak
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1.A    2.B   3.B     4.C    5.A   6.C    7.D    8.B     9.D    10.B    11.A     12.D 

A) B)

C) D)

12. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, Birleşmiş Milletler  bünyesinde yapılanmış bir alt uzmanlık örgütlenmesidir. Dünyada 
çocuk haklarını savunmayı amaçlayan bu doğrultuda hükümetler ile çalışmalar yapan bir organizasyondur. Tüm 
çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal bakımdan mümkün olan en üst seviyeye erişecek şekilde gelişebilmeleri 
için gereken haklarını belirleyen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, bu organizasyonun, çalışmalarının 
temelini oluşturur. Birleşmiş Milletler Uluslar arası Çocuklara Acil Yardım Fonu adında II. Dünya Savaşı sonrası 
ortamda çocukların toparlanmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan daha sonra bugünkü ismini alan bu 
organizasyon günümüzde Türkiye de dahil olmak üzere 158 ülkede faaliyet göstermektedir.

Bu parçaya göre, açıklaması verilen uluslar arası organizasyon aşağıdakilerden hangisidir?

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Şehit Bşk. Fatih Özdil İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu 

SEYFETTİN ÖZBEK               İnönü Ortaokulu

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu


