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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 3

1. 3.

2. 4.

Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisi              
söylenebilir?
A) Türkiye, sıcak iklim kuşağında yer almaktadır.

B) Yılın en soğuk günleri Akdeniz’de yaşanmaktadır.

C) Ülkede birbirinden farklı iklimler görülmektedir.

D) Karadeniz’de dağlar kıyıya dik uzanmaktadır.

Ülkemizde deniz kıyısından iç kesimlere gidildikçe 
nüfus azalmaktadır. 

      Bu durumun nedenleri arasında;
         I.   Karasal iklimin görülmesi,

         II.  yeraltı kaynaklarının artması,

         III. yükseltinin giderek azalması

      aşağıdakilerden hangileri gösterilebilir?
      A) Yalnız I                           

      B) I ve II                              

      C) II ve III                    

      D) I, II ve III

Yağışların yüzde elli azaldığı Trakya’da çiftçiler 
kuraklık endişesi yaşıyor. Meriç Nehri’nde kuraklık 
nedeniyle adacıklar oluşmaktadır. Endişe içinde 
olan çiftçiler yağış bekliyor. Edirne Meteoroloji 
Mühendisleri Odası il temsilcisi geçen yıla oranla 
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de yağışların yüzde elli 
azaldığına dikkat çekti. 

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine           
ulaşılamaz?
A) Çiftçiler yağışların azalmasından endişe duymakta- 
     dır.

B) Geçen seneye göre yağışlar yarı yarıya azalmıştır.

C) Yağışların en büyük nedeni küresel ısınmadır.

D) Meriç Nehri’nde yeni yeryüzü şekilleri ortaya          
     çıkmıştır. 

Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişme-
yen ortalama hava koşullarına iklim denir. Ülkemizde 
Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklim olmak üzere üç 
farklı iklim tipi görülmektedir.

Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesinin se-
bepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Ekvatora uzaklık

B) Yükselti

C) Dağların uzanış yönü

D) Bitki örtüsü 
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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 3

5.

6.

7.

8.

Aşağıda “iklim ve etkileri” konusuyla ilgili bir etkinlik 
çalışması yapılmıştır. Bu etkinlikte  verilen bilgi doğru ise  
“D”sütunu, bilgi yanlış ise “Y” sütunu işaretlenecektir.

İklim insanların günlük hayatını etkiler.

Akdeniz ikliminde kışlar soğuk ve yağışlı 
geçer.

Karadeniz Bölgesi’nde yağış bol olduğu 
için bitki örtüsü ormandır.

   Y   D

Buna göre, etkinliğin doğru işaretlenmiş şekli     
aşağıdakilerden hangisidir?

A)
√

√

√

B)
√

√

√

C)
√

√

√

D)
√

√

√

Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde;
  I.   ticari faaliyetler,

  II.  yeraltı kaynakları,

  III. endüstri,

  IV. nüfusun fazla olması

verilenlerden hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız III

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) III ve IV
 

Ahmet ve ailesi, yaz tatilinde birçok il gezmişlerdir. Bu 
tatil sırasında Ahmet gezdiği tüm illerin bitki örtüsünün 
maki olduğunu öğrenmiştir.

Buna göre Ahmet ve ailesi, aşağıdaki illerden    
hangisini ziyaret etmemişlerdir?
A) Konya

B) Mersin

C) Antalya 

D) İzmir

Yıllık yağışmiktarı azdır.

    DİYARBAKIR

Tarım ürünlerinde tahıllar 
ön plandadır.

Günlük ve yıllık sıcaklık 
farkları fazladır

Bitki örtüsü, ilkbaharda  
yeşeren yazın kuruyan 
otlardır.

Diyarbakır ilinin bu özellikleri dikkate alındığında 
bölgede aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görül-
mektedir?
A) Akdeniz 

B) Karadeniz

C) Muson 

D) Karasal 
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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 3

9. Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına 
rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Giresun 
ilinde Dereli ilçesinin Akkaya Deresi’nin taşması sonucu 
Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin ya-
şanmasına neden oldu. Giresun’da etkili olan sağanak 
nedeniyle 7 ilçede sel meydana geldi. Gece boyu şidde-
tini artıran yağmur sonrası Dereli ilçesi nehre döndü park 
halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi.
Aksu Deresi’nin bazı noktalarda taşması sonucu Gire-
sun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı. Sağanak nede-
niyle debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu 
Beldesi civarında ve bazı bölgelerde taştı. Dere çevresin-
deki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bu parçada şiddetli yağış sonucunda oluşan sel, aşa-
ğıdaki doğal afetlerden hangisine neden olabilir?
A) Erozyon

B) Heyelan

C) Yangın

D) Deprem

10. İnsan elinin değmediği, kendi kendine yetebilen, farklı 
bitkiler ve hayvanlara ev sahipliği yapan ortamlara 
doğal ortam denir. İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için 
doğal ortamları değiştirerek ondan yararlanırlar.

Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortam 
üzerindeki olumlu etkilerinden biri değildir?
A) Hava kirliliğine yönelik evlerin ve fabrikaların bacala- 
     rına filtre takılması

B) Balık çiftliklerinde üretilen balıkların doğal akarsulara  
     ve göllere serbest bırakılması

C) Sokakta yaşayan hayvanların korunması ve beslen-  
     mesi

D) Petrol ve kömür gibi yakıtların çok miktarda kullanıl- 
     ması

11. Fiziki haritalarda kullanılan lejant kısmından yararlana-
rak yeryüzü şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar 
yüksekte olduğunu öğrenebiliriz. Deniz seviyesi her za-
man 0 (sıfır) olarak kabul edilir. Bu noktadan aşağıya 
gidildikçe derinlik hesaplaması yapılır. Bu hesaplama-
lar yapılırken bazı renkler kullanılır. Deniz seviyesinden 
yükseklere gidildikçe yeryüzü şekillerinin renkleri de 
değişmektedir.

Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangisi fiziki 
haritada deniz seviyesine daha yakındır?
A) Toros Dağları

B) Çukurova

C) Erzurum-Kars Platosu

D) Munzur Vadisi

12. Türkiye’de coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arası 
nüfus dağılımında farklılıklar görülmektedir. Bu da yine 
fiziki ve beşeri faktörlerin etkisinden kaynaklanmakta-
dır.

Buna göre;
  I.   İklim,

  II.  Toprak yapısı,

  III. Tarım,

  IV. Madencilik

verilen özelliklerden hangileri nüfus dağılışını      
etkileyen beşeri faktörlerdendir? 
A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV
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13.  

 
 

 

 

? 

Bu bilgilerden yola çıkarak, “ ? ” işareti ile boş bırakılan yere yazılabilecek en kapsamlı yargı                
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler

B) Akdeniz Bölgesi’nde seracılık faaliyetleri

C) İklimin insan yaşantısı üzerindeki etkileri 

D) Türkiye’de görülen iklimlerin birbirine benzemesi

 Ağrı’da 
kışın 
ulaşımın zor 
olması 

 Karadeniz’de 
ahşap evlerin 
yapılması 

 Diyarbakır’da 
bozkır bitki 
örtüsünün 
görülmesi 

 Akdeniz 
Bölgesi’nde 
seracılık 
faaliyetlerinin 
yapılması 
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1.C    2.A   3.C     4.D    5.B   6.B    7.A    8.D     9.B    10.D    11.B     12.D      13.C   14.B

14.

Türkiye fiziki haritasını inceleyen 5. Sınıf öğrencisi Gökhan, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına 
sadece haritadan yararlanarak ulaşamaz?
A) Akdeniz kıyılarında dağların uzanış yönü nasıldır?

B) Ülkemizde yer alan ormanlık alanları gösteriniz?

C) Van Gölü’nün harita üzerindeki konumunu belirtiniz?

D) Harita üzerinde engebeli arazileri işaretleyiniz? 

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 Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu


