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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 2

1. 3.

2.

Bir toplumda
nesilden nesile aktarılan,

yaşatılan; gelenek, görenek,
inanış, düşünce ve sanat varlıkla-
rının tümüdür. Milli kültür ögeleri-
miz geçmişten günümüze gelen 
ve sonraki yıllarda da devam-
lılık gösterecek olan önemli 

ögelerdir.”

Ayşe’nin vermiş olduğu tanımdan hareketle aşa-
ğıdakilerden hangisi geçmişten günümüze devam 
eden kültürel unsurlarımızdan biri değildir?
A) Çocuk bayramı

B) Asker uğurlama

C) Halk Oyunları

D) Yılbaşı kutlamaları

Toplum, insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir
bütündür. Bu bütünlüğü sağlayan temel etkenlerden
biri de kültürdür. Kültürü oluşturan unsurlar bizlerin bir
arada yaşamasını sağlamaktadır. İnançlarımız, ortak
değerlerimiz, bayrak ve vatan sevgimiz; kültürümüzü
zenginleştirmekte ve milli birliğimizi güçlendirmektedir.
Kültürel unsurlar; milletin kaynaşmasını, dayanışmasını, 
birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağladığı için
önemlidir.

Bu bilgilerden yola çıkarak,
I. Toplumsal bütünlükte kültürün önemi büyüktür.

II. Gelişmiş toplumlarda kültürel çeşitlilik fazladır.

III. İnançlar ve değerler kültürü zenginleştirir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, birçok kişinin 
el ele, kol kola girerek, kemençe eşliğinde oynadığı, çok 
hızlı oynanan yöresel bir halk oyunudur.

Özellikleri verilen yöresel halk oyunu, aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)

B)

C)

D)
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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 2

4.

5.

6.Merhaba arkadaşlar! Ben Hatice. Adana'da yaşıyorum.
Adana'nın Akdeniz'e kıyısı vardır. Adana ve çevresinde 
dağlar kıyıya paralel uzanır. Kıyıdan iç kesimlere doğru 
gidildikçe yükselti artar. Adana, kıyı kesimler hariç genel-
de dağlıktır. Yaşadığım çevrede sıradağ halinde uzanan 
Toros Dağları yer alır. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin 
oluşturduğu Çukurova, Türkiye'nin en büyük delta ovası-
dır. Seyhan, Ceyhan, Göksu ve Asi nehirleri yaşadığım 
çevreye yakındır. Ayrıca bu bilgileri Türkiye Fiziki Harita-
sı'ndan yararlanarak öğrendim.

Hatice’nin açıklamalarına göre,
I. Yaşadığı şehrin coğrafi özelliklerini anlatmıştır.

II. Tanıtımında idari haritadan yararlanmıştır.

III. Bölgenin iklimsel çeşitliliğini anlatmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

El sanatları, insanoğlu varolduğundan beri tabiat
şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların
ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı
ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre
şartlarına göre değişimler gösteren el sanatları ortaya
çıktığı toplumun duygularını, sanatsal beğenilerini ve
kültürel özelliklerini yansıtarak, toplumun öz değerle-
rini
birleştiren zengin bir mozaik oluşturmuştur.

Bu parçadan hareketle, aşağıdaki sanatlardan 
hangisi el sanatı değildir?
A) Halıcılık

B) Bakırcılık

C) Tasarımcılık

D) Çömlekçilik

Sümela Manastırı

Sultan Ahmet Cami

Efes Antik Kenti

Bu görseller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Geçmişte yaşamış uygarlıklar tarafından yapılmıştır.

B) Her üçü de günümüze ulaşamadan yıkılmışlardır.

C) Arkeolojik kazılar sonucu gün yüzüne çıkarılmışlardır.

D) Marmara Bölgesinde ait tarihî eserlerdir.
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Bir toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan, yaşatılan
gelenek, görenek, inanış ve düşüncenin oluşturduğu
varlıkların tümüne kültür denir.

Buna göre;
I. Asker uğurlama törenlerinin yapılması,

II. Bayramlarda akrabaların ziyaret edilmesi,

III. Yılbaşı kutlamalarının yapılması

hangileri Türk kültürünü yansıtan öğeler arasında
yer alır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

  7.

Ahmet’in aşağıdaki yer şekillerinden hangisini fizi-
ki haritada “yeşil renkle” göstermesi beklenemez?
A) Van Gölü

B) Çukurova

C) Bafra Ovası

D) Gediz Ovası

  8. Fiziki haritaların, 
renklerle yeryüzü şekille-
rini  gösterdiğini ve fiziki 
haritalardaki yeşil rengin 
denizden az yüksek yerleri 
işaret ettiğini Sosyal Bilgiler 
dersinde öğrendim.

  9.

Yukarıdaki tabloda ülkemzide yer alan bazı doğal gü-
zellikler, tarihi mekânlar ile bulundukları iller verilmiştir.

Buna göre tabloda yer alan kaç numaralı eşleştir-
mede yanlışlık yapılmıştır?
A) 1               B) 2                  C) 3               D) 4

1.    Efes Antik Kenti   İzmir

2.    Manavgat Şelalesi   Antalya

3.    Peribacaları   Nevşehir

4.    Selimiye Cami   İstanbul

10.

Buna göre Ali, Van Gölü’nü Türkiye fiziki haritasında 
hangi bölgenin içinde bulmuştur?
A) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

B) Doğu Anadolu Bölgesi

C) İç Anadolu Bölgesi

D) Akdeniz Bölgesi

Türkiye fiziki haritası
üzerinde, ülkemizin en
büyük gölü olan Van 
Gölü’nü bulmaya çalıştım. 
En sonunda hangi bölge-
de yer aldığını öğrendim. 
Artık Van Gölü’nü ve 
haritadaki yerini hiç unut-
mayacağım.

ALİ

AHMET
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11.

12.

• Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan unsurlara doğal varlık denir.

• Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihî

       mekân adı verilmektedir.

• Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî eser denir. Bizlere miras kalan tarihî

       eserler geçmişe ışık tutar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) B)

Pamukkale Travertenleri Nemrut Anıtsal Heykelleri

C)

Sümela Manastırı

D)

Balıklı Göl

İç Anadolu Bölgesi hem doğal güzellikleri hem de tarihi eserleri bakımından zengin bir bölgedir.

Buna göre, aşağıda verilen doğal varlıklardan hangisi İç Anadolu Bölgesi’nde yer almaz?
A) Anıtkabir

B) Çatalhöyük

C) Sümela Manastırı

D) Peribacaları
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1.D   2.B   3.B   4.C  5.C  6.A   7.A   8.A   9.D  10.B  11.A   12.C   13. C   14. A

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu 

Seyfettin ÖZBEK              İnönü Ortaokulu

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye SEVİM                       Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu

13.

Bu görselde verilen yöresel halk oyunu, ülkemizin birçok yöresinde oynanan bir halk oyunu olmasına rağmen
daha çok Sivas, Malatya, Erzurum (Erzurum’da bu oyuna “bar” denilir.), Diyarbakır, Mardin ve bu illerin çevresiyle
özdeşleşmiştir. Bu oyun, davul ve zurna eşliğinde oynanır. Bu oyunu, diğer halk oyunlarından ayıran en önemli
özelliği düğün, kına gecesi, asker uğurlama töreni gibi etkinliklerde de oynanabilmesidir.

Bu görsel ve açıklamada yer alan hemen hemen her bölgemizde oynanan yöresel halk oyunumuz                       
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Horon

B) Zeybek

C) Halay

D) Karşılama

14. Bir turist kafilesi, Doğu Anadolu Bölgesi’ne bir gezi düzenlemiştir. Bu bölgenin tarihi mekanlarını ve doğal güzellikle-
rini bir rehber öncülüğünde gezip görerek gerçekleştirmişler.

Bu turist kafilesi rehber eşliğinde aşağıda verilen yerlerden hangisini gezmiş olamaz?
A) Zeugma Antik Kenti

B) İshak Paşa Sarayı

C) Akdamar Kilisesi

D) Ani Harabeleri


