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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 4

1.

2.

  4.Türkiye’de farklı iklim ve yer şekillerinin etkisiyle çeşitli 
doğal afetler yaşanmakta olup bu doğa olayları can ve 
mal kaybına neden olmaktadır. Doğal afetlerden çok, 
insanların yanlış uygulamaları can ve mal kayıplarının 
artmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin etkisini 
daha da artıran insan kaynaklı yanlış uygulamalar-
dan biri değildir?
A) Fay hattı üzerine yapıların kurulması

B) Dere yataklarına evlerin inşa edilmesi

C) Ağaçlandırma faaliyetlerinin olması

D) Ormanlık yerlerin tarlaya açılması

Karadeniz Bölgesi’nde;
  I.   Eğimli alanların fazla olması,

  II.  Toprak yapısının yumuşak olması,

  III. Yağışların fazla olması

hangi doğal afetin daha fazla yaşanmasına neden 
olmaktadır?
A) Tsunami                               B) Heyelan                          

C) Erozyon                               D) Hortum

3. 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.

Aşağıda verilen yerlerin hangisinde insanların      
doğal ortamı değiştirmesi söz konusu değildir?
A) Osman Gazi Köprüsü

B) Atatürk Barajı

C) Ilgaz Dağı Tüneli

D) Yedigöller Milli Parkı

Doğru ve güvenilir 
bilgiye ulaşmak için 
neler yapabiliriz?

Ayşe Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki cevaplardan 
hangisinin verilmesi doğru olmaz? 

A) Güvenli internet sitelerini kullanmalıyız.

B) Bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etmeliyiz.

C) İnternette karşılaştığımız bilgileri sorgulamalıyız.

D) Bilgileri sadece tek bir siteden araştırmalıyız.

  5. Sanal ortamı güvenli bir şekilde kullanan kişiler 
aşağıdakilerden hangisini yapmazlar?

A) Güvenli internet sitelerinden alışveriş yaparlar.

B) Kimlik bilgilerini ve şifrelerini belli aralıklarla           
     değiştirirler.

C) Girdikleri bilgisayarlarda oturumlarını açık bir           
     şekilde bırakırlar.

D) Şifrelerini başka kişilerle paylaşmaktan kaçınırlar.

6. • Toprağın üst bölümündeki verimli kısmın rüzgar ve 
akarsular ile taşınmasıdır. 

• İklim ve bitki örtüsünün cılız olması etkilidir. 

• Bu doğal afetin en yoğun görüldüğü yerler karasal 
iklimin hakim olduğu yerlerdir.

Özellikleri verilen doğal afet aşağıdakilerden               
hangisidir?
A) Heyelan                              B) Erozyon

C) Sel                                      D) Deprem
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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 4

7.

8.

Kitle iletişim araçları yoluyla elde edilen mesajları alma, 
çözümleme, bu mesajları değerlendirme ve iletme be-
cerisine “medya okuryazarlığı” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi medya okurya-
zarının özelliklerinden biri değildir?
A) İhtiyacının farkına varır.

B) Bilgiye ulaşır.

C) Bilginin niteliklerini belirler.

D) Ulaştığı bilgiyi olduğu gibi benimser.

Yaşadığımız köyde erozyon nedeniyle 
çok büyük sorunlar yaşadık. Tarıma 
uygun topraklarımız hem küçüldü 
hemde verimi azaldı, gelirlerimiz düş-
tü. Çayır ve meralarımız da azaldığı 
için hayvancılık faaliyetleri de azal-
maya başladı. Bunların sonucunda 
köyümüzde pek çok aile başka yerlere 
göç etmek zorunda kaldı.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması köyde         
yaşanan bu tür sorunları çözmeye katkı sağlar?
A) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak

B) Küçükbaş hayvanların sayısını düşürmek

C) Depreme dayanıklı evler yapmak

D) Tarım alanlarını yerleşmeye açmak

9. No Şehir Ekonomik faaliyet

I Konya Tarım

II Kocaeli Sanayi

III Antalya Turizm

IV Zonguldak Hayvancılık

Bu tabloda verilen şehir ve ekonomik faaliyet 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I                  B) II                 C) III                D) IV

10. Marmara Bölgesi, Türkiye’nin en gelişmiş ve nüfusunun 
en kalabalık olduğu bölgesidir. Bu bölgede ekonomik 
faaliyetler çeşitlilik göstermektedir.

Bu durumun nedenleri arasında;
   I.   ılıman iklim koşullarının görülmesi,

   II.  iş olanaklarının fazla olması,

   III. tarım imkanlarının kısıtlı olması

gibi özelliklerden hangilerinin yer aldığı söylenebi-
lir?
A) Yalnız I                                            B) Yalnız II

C) I ve II                                               D) I, II ve III

11. Sosyal Bilgiler dersinde Zehra Öğretmen, öğrenci-
lerine “Doğal afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum 
nedenleri” ile ilgili bir tablo vermiştir. Bu tabloda doğru 
olan ifadelerin karşısına “D”, yanlış olan ifadelerin 
karşısına ise “Y” yazmasını istemiştir

Dere yataklarına yerleşim yeri kurulabilir. ....

Çayır ve meraların aşırı otlatılması erozyonu 
etkilemez.

....

Depremlerin oluşumunda yer şekilleri ve 
iklimler etkili olmamıştır.

....

Buna göre verilen tablonun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Y
Y
D

YB)

Y
Y

C) Y
D
D

D) D
Y
D
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12. Erkan, Sosyal Bilgiler ödevini yapmak için internetten araştırma yapmaya karar vermişti. 
(I) Ödevini hazırlarken başvurduğu sitenin devlet kurumlarına ait uzantısı olduğunu fark etti. (II) Web sitesinde paylaşılan 
bilgiler yeni ve günceldi. (III) Sitedeki başlık ve içerikler birbiriyle örtüşüyor, görseller konuyu destekliyordu. (IV) Araştır-
masını bitiren Erkan, güvenilir bir siteden yararlandığı için ödevin sonunda kaynakça belirtmeye ihtiyaç bile duymamıştı.

Erkan’ın, yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilginin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda       
yanlış yaptığı söylenebilir? 

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

13. Günümüzde internetten alışveriş yapma hızla yaygınlaşmakta. E-ticaret dediğimiz bu olay ile insanlar mağaza mağaza 
dolaşmaktansa evlerinden çıkmadan istedikleri ürüne kolayca ulaşabilmektedir. Tabi internetten yaptığımız alışverişlerde 
dikkatli olmazsak üzücü olaylar ile karşılaşabiliriz.

Buna göre, interneti kullanarak yapacağımız alışverişlerde aşağıdakilerden hangisini yapmaktan kaçınmalıyız? 

A) En çok yorum yapılan ürünleri almaya özen göstermeliyiz.

B) 3D Secure (Güvenli alışveriş) olan siteleri tercih etmeliyiz.

C) Kişisel bilgilerimizi başkalarıyla paylaşmaktan kaçınmalıyız. 

D) Alışveriş yapacağımız sitenin adresini kendimiz yazmalıyız.

Genel ağı yanlış amaçlarla kullanan kişiler, insanların kredi kartı veya kimlik bilgilerine ulaşmakta, bu bilgilerle sanal 
ortamda çeşitli işlemler yapmaktadır. Kişisel bilgilerinizi ele geçiren bu kişiler, adınıza sahte kredi kartları çıkarabilir ve bu 
kredi kartlarıyla alışveriş yapabilirler.

Sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve dolandırıcılıkla karşılaşmamak için aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmalıdır?
A) Kredi kartını kaybeden bir kişi, hemen bankasının müşteri hizmetlerini aramalı ve kredi kartını iptal ettirmeli bir   
     daha kredi kartı kullanmamalıdır. 

B) Şifrelerin kolay tahmin edilemeyen büyük ve küçük harf, rakam, noktalama işaretleri içermesine dikkat edilmeli-  
    dir.

C) Sanal ortamda telefon numarası, aile bireylerinin adı, doğum yeri gibi kişisel bilgiler sadece arkadaş olduğumuz  
     kişilerle paylaşılmalıdır.

D) Sanal ortamda kullanılan şifrelerin unutulmaması için tümünün birbirinin aynısı olmasına özen gösterilmelidir.

14.
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1.C    2.B   3.D     4.D    5.C   6.B    7.D    8.A     9.D    10.C    11.A     12.D      13.A   14.B   15.B

15.

Verilen görsel incelendiğinde cep telefonu kullanımı ile ilgili; 
I.   Gün içinde telefonlarına en az bakan ülke 37 kez ile Rusya’dır.

II.  Avrupa ülkeleri içerisinde teknolojiyi az kullanan ülkeler bulunmaktadır.

III. Avrupa ülkeleri içerisinde günde ortalama eşit miktarda telefonuna bakan ülkeler yer almaktadır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir? 

A) Yalnız II                                             B) I ve III 

C) II ve III                                               D) I, II ve III

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


