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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 7

1.

2.

  4.

  5.

Yeni iş alanları kurarak veya mevcut işleri geliştirerek 
mal ve hizmet üreten, ülke ekonomisine katkıda bulu-
nan kişilere girişimci denir. Girişimcilerin kurduğu tesis-
ler aracılığıyla üretim yapılır ve vatandaşların ihtiyaçları 
karşılanır. İhtiyaç fazlası ürünler de ihraç edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bir girişimcinin özellikleri 
arasında yer almaz?
A) Hayal kurmaktan kaçınır.

B) Öz güven sahibidir.

C) Yeniliklere her zaman açıktır.

D) Planlı hareket eder.

Günlük hayatımızda istek ve ihtiyaçlarımızı karşılaya-
bilmek için pek çok hizmetten faydalanıp birçok ürün 
satın almamız gerekir. Bilinçli bir tüketici olarak bazı 
durumlarda dikkatli olmalıyız.

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketicinin dikkat 
etmesi gereken bir durum değildir?
A) Ürün ve hizmet satın alırken fiş ya da fatura almalı  
     ve bu belgeleri saklamalı 

B) Bazı ürünleri satın alırken garanti belgelerini ve  
     kullanma kılavuzlarını almalı

C) Aldığımız ürünlerin kullanma kılavuzunu dikkatlice  
     okumalı

D) Aldığımız ürünlerin üzerinde TÜİK damgası olması- 
     na özen göstermeli

Zeynep: Evde fikirlerimi ve görüşlerimi annem ve 
babamla paylaşıp, benimle ilgili alınan kararlarda ben 
de söz sahibi oluyorum.

Buna göre Zeynep, evde hangi hak ve özgürlükleri-
ni kullanmıştır?
A) Katılım hakkı-Eğitim Hakkı

B) Düşünce özgürlüğü-Katılım hakkı

C) Eğitim hakkı-Düşünce özgürlüğü

D) Düşünce özgürlüğü-Eğitim hakkı

3.

Faaliyet amacı: Bağımlılıkla mücadelede ulusal ve 
uluslar arası düzeyde çalışma yapmak.

Faaliyetler: İnsan onurunu ve saygınlığını temel alan, 
toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkan-
lıklardan korumak için çalışan, bağımlılıkla mücadele 
eden, önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunu-
culuğu gibi çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşu-
dur.

Yukarıdaki metinde hakkında açıklayıcı bilgiler veri-
len sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) ÇEVKO

B) LÖSEV

C) YEŞİLAY

D) DARÜŞAFAKA

I.   Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarını yapar.

II.  Çevre temizliğinden ve çöplerin toplanmasından so-  
      rumludur.

III. İlin eğitim ve sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesini  
     sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri belediyelerin görevleri 
arasında yer alır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 7

6.

7.

8.

9.

Hak, insanların bir işi yapabilme yetkisine denir.

Ait olduğu grupta etkin olan, sorunlara karşı dü-
şüncelerini açıklayabilen, grubun idaresinde yer almaya 
çalışan, haklarını arayan kişiler katılım hakkını etkin 
olarak kullanıyor demektir.

Buna göre hangi birey, katılım hakkını etkin olarak 
kullanmamaktadır?
A) Akif: Evimizin başka semte taşınması konusunda ben  
    de fikrimi söyledim.

B) Berrin: Okulumuzda yapılan, okul temsilciliği seçimle- 
     rine katıldım.

C) Ceren: Babamın isteği üzerine hukuk fakültesini  
     okumaya başladım.

D) Deniz: Geçen gün arkadaşım Ahmet ile birlikte           
     Kızılay’a üye olduk.

    ?

Aldığı ürünün 
son kullanma 
tarihine bakar.

Alışveriş sonun-
da fiş alır.

Aldığı ürünlerin 
üzerinde TSE 
damgasının 
olmasına özen 
gösterir.

Bu diyagrama verilebilecek en uygun başlık aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Alışveriş öncesi yapılması gerekenler

B) Ekonomik faaliyetlerin aşamaları

C) Tüketicinin hak arama yolları

D) Bilinçli tüketicinin yapması gerekenler

Merhaba ben Seda, üniversite eğiti-
mini bitirdikten sonra iş bulamadım. 
Bu süreçte “ne yapabilirim” diye 
düşündüm. Sonra yemek yapmayı 
çok sevdiğimi, yaptığım yemeklerin 
çok beğenildiğini fark edince ev 
yemekleri yapmaya ve bu konuda 
kendimi geliştirmeye karar verdim. 
Evde yaptığım bu yemekleri önce-
likle aynı sitede yaşadığımız işten 
dolayı akşamları yemek yapama-
yan komşularımıza sattım. Bir süre 
sonra yemeklerime talepler arttınca 
bir yer açıp yaptığım yemekleri 
burada satmaya başladım.

Verilen bu bilgilerden yola çıkarak,
I.   Giriştiği işte başarılı olmuştur.

II.  Ev ekonomisine katkıda bulunmuştur.

III. Üretime katkı sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I                          B) I ve II

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

Geçen gün marketten aldığım 
sütün kapağının açık ve sütün kulla-
nılmış olduğunu eve dönerken fark 
ettim.

Bu olayı anlatan Ahmet Bey’in bilinçli bir tüketici olarak 
ilk aşamada hangisini yapması gerekir?
A) Market sahibi ile tartışması

B) Ürünü markete götürüp geri değiştirilmesini istemesi

C) Tüketici hakem heyetine başvurması

D) Marketten alışverişi kesmesi
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10. Temel Tüketim 
Ürünleri:

        ÜRETİM         DAĞITIM       TÜKETİM

    Salça:
Domatesler tarladan
toplanır. Fabrikalarda
işlenerek konserve
kutularına konur ve
paketlenir.

      

           ?
Salçaları marketler-
den alır soframız-
daki yemeklerde 
kullanırız.

    Pirinç:
Tarlada toplanan 
pirinçler fabrikaya 
getirilir burada belli 
işlemlerden geçirilerek 
paketlere konulur.

Fabrikalarda paketle-
nen ürünler araçlarla
satış yerlerine ulaş-
tırılır.

   

          ?

   Yumurta:
   

          ?
Fabrikalarda paketle-
nen yumurtalar mar-
ketlere gönderilerek 
tüketicilere ulaşır.

Marketten satın 
aldığımız yumurta-
ları omlet yaparak 
veya haşlayarak 
tüketebiliriz.

Yukarıda temel ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim aşamala-
rından bazıları verilmiştir. Diğer aşamaların nasıl olabileceğini düşünerek tablodaki uygun yerlere 
yazınız.

Buna göre tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir?
A) Fabrikalarda paketlenen ürünler satışa sunulmak üzere satış noktalarına gönderilir.
     Marketlerde satın alınan ürünler evlere getirilerek yemeklerde kullanılır.
     Fabrikalara getirilen ürünler çalışanlar aracılığıyla paketlenerek hazır hale getirilir.

B) Fabrikalara getirilen ürünler çalışanlar aracılığıyla paketlenerek hazır hale getirilir.
     Marketlerde satın alınan ürünler evlere getirilerek yemeklerde kullanılır.
     Fabrikalarda paketlenen ürünler satışa sunulmak üzere satış noktalarına gönderilir.

C) Marketlerde satın alınan ürünler evlere getirilerek yemeklerde kullanılır.
     Fabrikalarda paketlenen ürünler satışa sunulmak üzere satış noktalarına gönderilir.
     Fabrikalara getirilen ürünler çalışanlar aracılığıyla paketlenerek hazır hale getirilir.

D) Fabrikalarda paketlenen ürünler satışa sunulmak üzere satış noktalarına gönderilir.
     Fabrikalara getirilen ürünler çalışanlar aracılığıyla paketlenerek hazır hale getirilir.
     Marketlerde satın alınan ürünler evlere getirilerek yemeklerde kullanılır.

11.
    Vatandaş kime denir?

 Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş denir.

Etkin vatandaş kime denir? 
Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara 

göre hareket eden kişilere etkin vatandaş denir.

Aşağıdakilerden hangisi “etkin vatandaşlık” bilincine sahip bireyin sergileyeceği davranışlar arasında           
gösterilemez?
A) Sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri bilir.

B) Kendisi gibi düşünmeyen insanlara baskı yapar.

C) Kanunlara ve kurallara uyar.

D) Farklılıklara karşı saygılı ve hoşgörülüdür.
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1. A    2. D   3. B     4. C    5. A   6. C    7. D    8. D     9. B    10. A    11. B     12. D      

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

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu

12.                             e-DEVLET KAPISI
Teknolojinin gelişmesi ve genel ağ kullanımının yaygınlaşması ile beraber 
e-Devlet uygulaması vatandaşlara hizmet vermeye başladı. e-Devlet, devlet 
tarafından verilen bazı hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasıdır. Bu sayede 
devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve etkili yoldan hızlı ve kesintisiz bir 
şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bireyler devlet kurumlarının sundukları 
hizmetlere bu uygulama sayesinde kolayca erişebilmektedir.

Buna göre; 
I.   Mahkeme dava  dosyası sorgulama,

II.  MEB sınav yeri ve sonucu sorgulama,

III. Doğal afet sigortası poliçe sorgulama,

IV. Vergi borcu öğrenme

Vatandaşlar e-Devlet üzerinden verilen hizmetlerden hangilerine ulaşabilir?
A) Yalnız IV     

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV


