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1.

Aynada görünümlerini bul ve eşleştir.

5

Zihinsel Beceri

Örnek / Sample

Ö

R

N

2.

Find and match their appearance on the mirror.

Birbirini tamamlayıp dörtgen oluşturan
parçaları bul ve eşleştir.

Find and match the pieces completing each
other and creating rectangular.
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S OS YAL B İ L Gİ L E R H A Y A T IMIZ D A

1.

4.
Soru: Etkin ve sosyal bir vatandaşta
bulunması gereken özellikler nelerdir?

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersi
alan bir bireyden beklenebilecek davranışlara
örnek olarak gösterilemez?
A) Olaylar arasındaki neden - sonuç ilişkilerini
kurması
B) Çevresinde meydana gelen olaylardan hiç etkilenmemesi

Tahtada yazan soruya aşağıdaki öğrencilerden
hangisi yanlış cevap vermiştir?

Karşılaştığı sorunları çözebilir.

D) Hakkını araması ve haksızlık yapmaması

Tİ
R

A)

C) Çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olması

5.

B)

Sosyal Bilgiler dersi sayesinde;

I.

Yaşadığı çevreyi tanır ve korur.

Farklı meslekleri tanırız.

II. Bilim ve teknolojinin gelişme sürecini öğreniriz.

III. Yasalar önünde herkesin eşit olduğunu kavrarız.

D)

6

2.

IV. Bireylerin hiç bir yeteneğinin olmadığını kavrarız.

Ülkesinde ve dünyada meydana
gelen olayları anlar ve fikir
yürütür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

Hak ve sorumluluklarının farkındadır ve sadece kendi
haklarını korur.

Sosyal Bilgiler dersi alan bir kişi toplum içinde yaşamanın kurallarını, haklarını, sorumluluklarını ve
özgürlüklerini bilir.

6.

B) I ve II

C) I, II ve III

D) Yalnız IV

N

II. Tek başına yaşamak için gerekli olan bilgilerin
öğretilmesi
III. Vatandaşlık görev ve sorumlulukların öğretilmesi

A) Kırmızı ışık yandığında durması

IV. Toplumdaki diğer insanlarla birlikte yaşama bilincinin öğretilmesi

B) Vergi ödemesi

C) Seçimlerde oy kullanması

D) Sıra beklemeyerek öne geçmesi

R

gibi durumlardan hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından biri değildir?

Sosyal Bilgiler sayesinde öğrendiğimiz bilgi, değer ve becerileri hayatımızda uygulamamız; bizi
sorumlu, bilinçli ve örnek bir birey yapar.

Ö

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli ve örnek bir vatandaştan beklenecek davranışlara örnek olarak
gösterilemez?
A) Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılarak
çalışmalara destek vermesi
B) Kağıt, cam, plastik gibi malzemeleri çöp yerine
bu malzemeler için ayrılan geri dönüşüm kutularına atması
C) Aldığı ürün bozuksa veya son kullanma tarihi
geçmiş ise ürünü değiştirmeyerek kullanması
D) Okullarda yapılan eğitsel kol çalışmalarına katılması ve yürütülen faaliyetlerde sorumluluk
alması
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Öğrencilere;

I. Ekonomik yaşama fikrinin ve bilincinin kazandırılması

Buna göre, Sosyal Bilgiler dersi alan bir kişinin
aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması
beklenemez?

3.

A) Yalnız I

EK

C)

A) I

7.

B) II

C) III

D) IV

•

Bir olayın tek bir nedeni ve tek bir sonucu
vardır.

•

Bir olaydan birden çok kişi etkilenmektedir.

•

Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir.

•

Aynı olay insanları farklı biçimde etkileyebilir.

Olayların çok boyutluluğu ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Sosyal Bilgiler Hayatımızda

8.

GAZETE

Test
11.

Bir olayın sonucu başka bir
olayın sebebi olabilir.

A) İşsizliğin azalması
B) Konut ihtiyacının artması
C) Kira fiyatlarının yükselmesi
D) Şehrin nüfusunun azalması
Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve
sonucunun olmasına çok boyutluluk denir. Örnekvermek gerekirse; ülkemizde 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde yüzlerce bina
yıkılmış ve hasar görmüştür. Binaların yıkılmasının
görünürdeki sebebi deprem olsada bina zemininin
sağlam olmaması, binalarda kullanılan malzemelerin kalitesiz ve eksik olmaları binaların yıkılmasında ve hasar görmelerinde etkili olmuştur. Depremin görünürdeki sonucu ölen insanlar ve yıkılan
binalar olsa da...........................

Fatih Öğretmen tahtada yazılanlarla ilgili öğrencilerinden örnek vermelerini istemiştir.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
verdiği örnek yanlış olur?

A)

Ağaçların kesilmesi ve aşırı
otlatma erozyona neden olur.

B)

Dere yataklarına ev yapmak sel
felaketlerine neden olur.

EK

9.

Tİ
R

Belediye başkanı “Şehrimize
yeni bir sanayi bölgesi kurulacak.”
diyerek şehir halkının uzun
zamandır beklediği müjdeli
haberi verdi.
Gazete haberindeki sanayi bölgesinin kurulmasıyla şehirde aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenemez?
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C)

Uykusuz ve yorgun halde araç
kullanmak trafik kazalarına neden
olur.

D)

Terli iken soğuk su içmek hasta
olmamıza neden olur.

Verilen bilgiye aşağıdakilerden hangisi ile devam edilirse doğru olmaz?

N

A) ulaşımın aksamasına neden olmuştur.

B) insanların psikolojik sorunlar yaşamalarına
neden olmuştur.
C) ülke ekonomisinin zarar görmesine neden ol
muştur.

R

D) başka bölgelerden göç almasına neden ol
muştur.

Öğretmenim ‘Türkiye’de kırsal alandan
kentlere doğru yapılan göçler’ konusunda araştırma ödevi verdi. Yaptığım
araştırmalarda kırsal alandan kentlere
yapılan göçlerde; tarımda sulama
sorunu, toprakların miras yoluyla
küçülmesi, iş imkanlarının kısıtlı olması
gibi çeşitli nedenlerin etkili olduğunu
öğrendim.

Ö

10.

Öğrencinin açıklamalarına bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bütün olayların nedeni aynıdır.
B) Olaylar bütün insanları etkiler.

12. Hangi öğrencinin verdiği bilgi olayların çok boyutluluğu ile ilişkilidir?
A)

B)

C)

D)

Dünya genelinde etkili olan domuz
gribi salgını ülkemizde yayılıyor.

Dünyanın en önemli boğazı
ülkemizde yer alan Çanakkale
Boğazı’dır.
Ülkemizde dört mevsim belirgin
olarak yaşanmaktadır.
Miryokefelon Savaşın’dan sonra
Anadolu’da yapılan fetihler ve
imar faaliyetleri Anadolu’nun Türk
yurdu olmasını sağlamıştır.

C) Olayların birçok nedeni olabilir.
D) Olaylar her yerde aynı etkiyi yapar.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Sosyal Bilgiler Hayatımızda

1.
Çocukluğumda okula gitmek için yarım saat yürürdüm. Derslere geç kalır öğretmenlerime mahçup olduğum gibi önemli
noktaları hep kaçırırdım. Bu zorlukları bildiğim için çocukluğumun geçtiği mahalleme 25 derslikli bir okul yaptırdım.

I. Mahallede yeni iş yerleri açılır.
II. Mahallede konut ihtiyacı artar.
III. Mahalleden başka yerlere göçler olur.

Tİ
R

Battalgazi  Mahallesi’ne yeni bir okul yapıldıktan sonra;

gibi durumlardan hangisi ya da hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
C) I ve II

D) I ve III

N

2.

Bir olayın birden çok sebebinin olması ve olayın sonuçları itibari ile sadece bizi değil bir çok kişiyi etkilemesine
olayların çok boyutluluğu denilmektedir.

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

8

B) Yalnız II

EK

A) Yalnız I

Aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi diğerlerine göre daha farklıdır?
A)

Yeni fakülte
açılması

Market ve
AVM etkileri

Çok fazla
cep telefonu
ile oynama

Göz yorgunluğunun
oluşması

Gece körlüğü
hastalığının
etkisi

Ö
C)

B)

Emlakçının
müşteri
potansiyeli

Yolların bozuk olması

D)

Trafik kazaları

Araçların hasar görmesi,
sanayiye gitme durumu

Yangın

İtfaiyenin su
deposunda
yeterli su bulunmaması

Yemeğin
fırında unutulması

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Sosyal Bilgiler Hayatımızda

02

Tİ
R

3.

Ortaya çıkan durum ilgi çeken veya çekebilecek özellikteki her türlü oluşuma olay denir.

Yukarıda verilen dört farklı resimlerdeki olaylardan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Olaylar insanları olumsuz etkilemektedir

EK

B) Olayların birden çok sebebi ve sonucu olabilir
C) Olaylar insanları farklı boyutlarda etkiler

9

Mehmet 24 yaşında zıpkın gibi delikanlı bir askerdir. Vatanına kast etmiş düşmanlara karşı sayısız operasyona
katılmıştır. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte haince pusuya düşürülmüşlerdir. Düşmanın mermisi tam komutanın
kalbine giderken merminin önüne atlayıp komutanını kurtarmış ancak kendisi şahadet şerbetini içmiştir.
Şehit olmadan önce komutanına böbreğini amcasının oğlu Hamza’ya bağışladığını diğer organlarını da ihtiyaç
sahiplerine bağışladığını söylemiştir.

R

Hamza 14 yaşında derslerinde başarılı, gayretli,saygılı bir çocuktur. Ancak rahatsızlığından dolayı böbrek nakli
olması gerekmektedir. Amcasının oğlu Mehmet abisinin şehit olduğunu duyunca çok üzülmüş rahatsızlığı nüksetmiştir. Amcasının oğlunun böbreğini bağışladığını duyunca duygulanmış ona ve ülkesine layık olmak için çok
çalışacağını dile getirmiştir.

Ö

Yukarıdaki paragrafta verilen olaya  göre çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A)

Olaylar insanları iyi yönde etkiler.

B)

Olaylar insanları farklı boyutlarda etkilemektedir.

C)

Bir olayların sonucu başka bir olayın sebebi olabilir.

D)

Olaylar insanları olumsuz etkilemektedir.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

4.

N

D) Bu olay bütün insanları aynı şekilde etkilemektedir.

02
1.

G RUPLAR, RO L L E R V E ÇOC U K H A K L A RI
4.

Kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk denir. Her insan yaşına, mesleğine ve iş ortamına göre çeşitli sorumluluklar
üstlenir.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisi
yanlış cevap vermiştir?

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
roller ve sorumlulukları yanlış eşleştirilmiştir?

A)

Sorumluluk
Ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için
çalışıp para kazanmak

B) Öğrenci

Derslerine düzenli çalışmak ve verilen ödevleri zamanında yapmak

D) Polis

Toplumun huzur ve güvenliğini
sağlamak

Yaşama hakkı

Tİ
R

Rol
A) Çocuk

C) Öğretmen Öğrencilerine ders anlatmak ve
onların kişisel gelişimine katkıda
bulunmak

Hak ve sorumluluklarımız konusunu anlatan Elif
Öğretmen, öğrencilerine “Çocuk hakları nelerdir?”
diye sormuştur.

B)

Beslenme hakkı

C)

Oy kullanma hakkı

D)

2.

10

EK

Öğrenim hakkı görme

Grupta herkesin görevi olur. Bunların yerine getirilmesi önemlidir. İçinde bulunduğumuz gruplarda
her grup üyesinin görevleri farklılık gösterebilir.
Bu görevleri bizim grup içinde üstlendiğimiz roller
olarak ifade edebiliriz.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi gruba örnek
olarak gösterilemez?
A) Okuldaki öğrenciler

N

B) Basketbol takımındaki oyuncular
C) Sokakta yürüyen insanlar

D) İzcilik kampına katılan öğrenciler

R

3.

Ö

Nisa

Evdeki Sorumluluklarım
★ Evin geçimini sağlamak
● Odamı toplamak
▲ Derslerime çalışmak
■ Ailemiz beslenmesinden
sorumlu olmak

Buna göre 5. sınıf öğrencisi olan Nisa’nın sorumlulularım listesinde yer alması gerekenler
aşağıdakilerden hangileridir?
A)  ve 

B)  ve 

C)  ve 

D)  ve 
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

5.

Konut dokunulmazlığı ............................ 
Sınıfı temiz tutmak ................................... 
Seçimlerde oy kullanmak ................. 
Yukarıdaki cümlelerde sembollerle gösterilen
yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?



		



A) sorumluluk

hak

sorumluluk

B) hak

sorumluluk

hak

C) hak

hak

sorumluluk

D) sorumluluk

sorumluluk

hak

Gruplar, Roller Ve Çocuk Hakları

Test

6.

01

8.		
Grup

Kalabalık

Caddede yürüyen
insanlar

G A Z E T E

Dernek üyeleri
Sağlık ekibi
Eşleştirme tablosu aşağıda verilen seçeneklerden hangisi gibi işaretlenirse doğru olur?
A)

3

B)

3

3

3

3

3

3

3

C)

3

EK

Gazete haberinde “Çocuk Hakları Sözleşmesi”
nin hangi maddesine değinilmiştir?

Sınıf arkadaşları

Tİ
R

Ekmek kavgası
içerisine düşen
çocuklar okulda
olması gerekirken
fındık toplayıp
para kazanıyorlar.
Okulda olmaları
gerekirken fındık
toplayarak ailelerine katkı sağlamaya çalışan
çocuklar: “Okulda olmak isterdik ama geleceğimiz için bunu yapmak zorundayız.” dediler.

A) Her çocuk doğduğu zaman devlet koruması
altındadır.

3

B) Çocuklar bir işte çalışmaya zorlanamazlar.

3

C) Özürlü çocukların tedavi, eğitim ve bakımı
sağlanmalıdır.

3

D)

3

3
3
3

Roller

Öncelikli Sorumluluğu

1

Okulda öğretmenin verdiği ödevleri yapmak
İş yerinde verilen görevleri yerine getirmek

R

7.

N

D) Çocuklarda ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmamalıdır.

2

Ailesinin geçimini sağlamak

Ö

3
		

Yukarıdaki tabloda bazı sorumluluklar verilmiştir.

Tabloda verilen sorumlulukları yerine getirmesi  
gereken roller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)

1
Doktor

2
Anne

3
İşçi

B)

Öğrenci

İşçi

Baba

C)

Öğrenci

Öğretmen

İşçi

D)

Öğretmen

Öğrenci

Baba

9.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun
(UNICEF) yaptığı açıklamada dünyadaki çocukların
yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığı belirtildi. Yine bu
açıklamada 535 milyon çocuğun sağlık hizmeti ve
kaliteli eğitim alamadığı vurgulandı. Ayrıca bu çocuklar gıdaya erişemiyor ve yeterince korunamıyorlar.
UNICEF’in açıklamalarına bakılarak çocukların
aşağıdaki haklardan hangisinden mahrum kaldığı söylenemez?
A) Eğitim hakkı
B) Beslenme hakkı
C) Güvenlik hakkı
D) Yaşama hakkı

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

11

02

Test

Gruplar, Roller Ve Çocuk Hakları

Tİ
R

1.		

Sosyal Bilgiler dersinde Adem Öğretmen öğrencilerine Türk milletinin türlü zorluklar çekmesine rağmen
vatanına, bayrağına nasıl sahip çıktığını ifade eder ve şunu söyler. Çocuklar! “Unutmayın, ecdadımız biz
bu bayrağın altında rahat nefes alalım diye kendi nefeslerinden vazgeçmişlerdir.’’ demiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre, Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere hangi alanda katkı sağladığı vurgulanmıştır?
A) Çevresel faktörlerimiz
B) Tarihsel geçmişimiz
C) Kültürel değerlerimiz

EK

D) Hak ve sorumluluklarımız

2.
12

N

BU YOLUN SİZE ÖZEL YAPILDIĞINI AMA İNSANLARIN FARKINDA
OLMADAN MEŞGUL ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜN!!!!!!

Sosyal Bilgiler öğretmeninden bu çalışma ile   öğrencilerinde aşağıda verilenlerden hangisini geliştirmeyi
amaçladığı söylenebilir

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

İnsanların birçoğu hissedilebilir görme engelli yolunun ne için olduğunu tam olarak bilmediği gibi o yolu meşgul
eder. Bu yol görme engeli olan kişiler rahatça geçsin diye yapılmıştır. İnsanların, engeli olan kişilere saygı duyup
yardımcı olması gerekmektedir. Sosyal Bilgiler Dersinde öğretmen böyle bir afişle gelmiştir.

A) Duyarlı vatandaş
B) Etkin vatandaş

C) Üreten vatandaş

Ö

D) Demokrasi bilinci gelişmiş vatandaş

3.

5.sınıf öğrencisi Yaşar Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili olarak; (I) Sosyal Bilgiler dersi değişen dünya koşullarına
göre ülkesinin ve dünyasının farkında olan öğrenci yetiştirir. (II) Sorumluluklarını, haklarını ve özgürlüklerini bilen,
bunları koruyan, korunmasını isteyen ve hakkını arayan, gerektiğinde ülke yönetiminde seçimleri ile rol oynayan
vatandaşlara etkin vatandaş denir. (III) Ülkemizde ekonomik olarak daha ileriye götürecek fikir ve çalışmalarla
etkin vatandaş yetiştirmeyi amaçlar. (IV) Farklılıklara saygı duymamızı ister.
Yaşar’ın Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili vermiş olduğu bilgide hata hangi numaralı cümleler yer değiştirirse
düzeltilmiş olur?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve IV
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) I ve III

Test

Gruplar, Roller Ve Çocuk Hakları

02

4.		
A. Kültür

2. Bayramlarda el öpmek

B. Tarih

3. Sorunlara karşı nasıl davranacağını bilir.

C. Vatan millet sevgisi

4. Bayrak

D. Etkin vatandaş

Tİ
R

1. Osmanlı Devleti

Yukarıdaki tabloda Sosyal Bilgiler dersinin bize sağladığı faydalar verilmiştir. Numara ve harfler eşleştirildiğinde  doğru sonuç hangi seçenekte verilmiştir?

B) 1-B, 2A, 3-D, 4-C
C) 1-D, 2C, 3-A, 4-B

EK

D) 1-B, 2-A, 3-C, 4-D

R

N

5..

Ö

Pillerin insan sağlığına ve çevreye çok büyük zararları vardır. Piller civa, kadmiyum, kurşun, çinko, mangan,
lityum, demir, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan
veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve oradan
da yeraltı sularına karışabilir. En başta toprak kullanılamaz hale gelir ve metallerin oluşturduğu su kirliliği sudaki
ekosistemi alt üst eder. Etkilenen sadece su ekosistemi değil, aslında tüm ekosistemdir. Zaman içerisinde bu
etkiler insanlar üzerinde de görülür. Geri dönüşüm kampanyası ile atık pillerin zarar vermesi engellenmeye çalışılıyor. Ancak insanlar yeterince duyarlı olmadıkları için bu durumu tam manası ile içselleştirmediler.
Bu metne göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Doğaya atılan pillerin zarar verdiğine
B) Pillerin sadece doğaya değil insan sağlığına da zarar verdiğine
C) Geri dönüşüm kampanyasına insanlar karşı çıktığına
D) Atık pillerin su kaynaklarına ve tüm ekosisteme zarar verdiğine
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

DENEME - 01
1.

Nisa: Bu derste, bir insan olarak doğuştan itibaren var olan haklarımızı bilmenin önemini öğrendim ve birbirimize
karşı olan sorumluklarımızı kavradım.
Buse: Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik, kültürel ve sosyal ilişikileri hakkında bilgi sahibi oldum.
Berrin: Teknolojiyi kullanarak kendi yaşantımı daha iyi hale getirmeyi ve sürekli teknolojik hale gelen dünya ile
başa çıkmayı öğrendim.
Zehra: Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrendim.

A) Nisa

Sosyal Bilgiler dersi;

C) Berrin

*

Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.

*

Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.

*

Demokratik yaşam kurallarını öğretir.

*

İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.

D) Zehra

EK

2.

B) Buse

Tİ
R

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin dışında bir derse girmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersine katılan bir birey için söylenemez?
A) Çevresine karşı duyarsız davranışlar sergiler.
B) Farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olur.

14

C) Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarını bilir.

R

3.

N

D) Ülkesinin doğal ve beşerî özelliklerini bilir.

Alper Bey, Motorlu Taşıt Vergisi’ni zamanında ödemiştir.

Ö

Kenan Bey, seyahat süresince kullandığı araçta hız limitlerine daima uymuştur.

Bedir Bey, günlerdir sokaklarında toplanmayan çöpler için belediyeye şikâyette bulunmuştur.

Emir Bey, iş ortamında genelikle başkalarının fikirlerini dikkate almadan kendi kararlarını verir.

Yukarıdaki bireylerden hangisi etkin bir vatandaş örneği sergilememiştir?
A) Emir Bey

B) Bedir Bey

C) Kenan Bey

D) Alper Bey

DENEME - 01
4.

Verilen bilgilere bakılarak:
I.

Olayların birçok sebebi olabilir.

II. Olayların birden çok sonucu olabilir.

Tİ
R

Harun Bey, bayram tatilinde ailesi ile birlikte büyüklerini ziyaret etmeye niyet eder. Akşamdan
hazırlığını yaparak iş çıkışı da hemen yola çıkarlar. Harun Bey, yorgun olmasına rağmen sabaha
memleketine yetişmek için arabayı hızlı sürer. Gecenin ilerleyen saatlerinde yorgunluk ve uykusuzluk baş gösterince Harun Bey direksiyon hâkimiyetini kaybeder ve refüjlere çarparak durur. Kaza
sonucu Harun Bey ve eşi yaralanır. Ambülans gelir. Hastaneye kaldırırlar. Kaza nedeniyle yol bir
süre kapanır. Sabah varmaları gereken büyüklerinin yanına ertesi gün ancak varabilmişlerdir.

III. Olayların sonucundan birden çok kimse etkinebilir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

EK

A) I ve II

5. ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
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I. Olayın sebepleri nelerdir?

R

5.

N

Selim, her sabah olduğu gibi erkenden kalkar. Ancak bu sabah daha heyecanlıdır. Çünkü bugün okulda sınıflar
arası basketbol turnuvası vardır. Üstelik kendi takımlarının maçıdır. Öğretmen olan babasıyla birlikte okula
gelirler. 5-C sınıfına geçer. Arkadaşları çoktan gelmiştir. Öğlene kadar derslerini yaparlar. Öğle saatinde maçlarını oynarlar ve kazanırlar. Selim de arkadaşları da çok sevinirler.

II. Olaylar kaç insanı etkilemiştir?
III. Olayın sonuçları nelerdir?

Anlatılan olayda, yukarıdaki sorulardan hangilerinin cevapları vardır?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Ö

A) I ve II

6.

Verilen metne göre, aşağıdakilerden hangisi Selim’in rollerinden birisi değildir?
A) Evlat

B) Öğrenci

C) Kardeş

D) Arkadaş

DENEME - 01
7.

•

Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan, en az iki kişiden oluşan topluluklardır.

•

Bireyin grup ya da kurum içerisinde üstlendiği görevlerdir.

•

Toplumsal yarar sağlamak veya üretmek amacıyla oluşturulmuş yapılardır.

Verilen bilgilerle aşağıdaki seçeneklerden eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
B) Rol

C) Kurum

D) Grup

EK

Tİ
R

A) Üye

8.

R

N

16

Ö

Benim adım Halide, 5. Sınıf öğrencisiyim. Resimde gördüğünüz benim ailem. Ailem içinde ben, hem anne babamın
evlatlarıyım hem abimin kardeşiyim hem de dedem ve nenemin torunuyum.

Yukarıda verilen bilgide, rollerin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) Roller zamanla değişebilir.
B) Bazı roller hiç değişmez.
C) Birey aynı anda farklı gruplara üye olabilir.
D) Bireylerin grup içerisinde farklı rolleri olabilir.

DENEME - 01
Aşağıdaki tabloda 5. sınıf öğrencisi Nisa’nın bazı hak ve sorumlulukları verilmiştir.
Eğitim görmek

Derslerine zamanında girmek

Sınıfını temiz tutmak

Kütüphaneden yararlanmak

Çöplerini sınıf çöp kutusuna atmak

Düşüncelerini özgürce söylemek

Annesine yardımcı olmak

Okul eşyalarına zarar vermemek

Tİ
R

9.

Verilenlerden kaç tanesi Nisa’nın okuluna karşı sorumluluklarındandır?
B) 4

C)5

D) 6

EK

A) 3

10. Aşağıda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin bazı maddeleri verilmiştir.
MADDE 6

Taraf Devletler,
çocuğun olabilecek
en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini
veren kuruluşlardan
yararlanma hakkını
tanırlar.

R

N

Taraf devletler, her
çocuğun temel yaşama hakkına sahip
olduğunu kabul
ederler ve çocuğun
hayatta kalması
ve gelişmesi için
mümkün olan azami
çabayı gösterir.

MADDE 24
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MADDE 28

Taraf Devletler, çocuğun eğitim hakkını
kabul ederler ve bu
hakkın fırsat eşitliği
temeli üzerinde
tedricen gerçekleştirilmesi görüşündedir

Ö

Verilen maddelerde aşağıdaki çocuk haklarından hangisi hakkında bilgi yoktur?

A) Sağlık

B) Yaşama

C) Barınma

D) Eğitim

ÜNİTE

EK

KÜLTÜR ve
MİRAS

Tİ
R

02
NELER ÖĞRENECEĞİZ?

N

ADIM - 03: Uygarlık Tarihi ve
		 Anadolu Uygarlıkları
		
Syf. 20 - 25

ADIM - 04: Mezopotamya Uygarlıkları
		
Syf. 26 - 31

R

ADIM - 05: Doğal ve Kültürel Zenginliğimiz
		
Syf. 32 - 37

Ö

DENEME - 02: Syf. 38 - 41

ZİHİNSEL BECERİ SORULARI
1.

EK

Tİ
R

+

İki desenin birleşiminden oluşan
yeni şeklin hangisi olduğunu, bul ve işaretle.

1

2

3

19

4

Kağıt gösterildiği şekilde katlanıp, işaretli
yerlerden kesilirse açıldığında nasıl
görünürdü? Bul ve işaretle.

If the paper is fold and cut through the
marked lines, how will its appearance be
like? Find and mark it.

Zihinsel Beceri

Ö

R

N

2.

Find and mark is the new shape,
which is a combination of two patterns.

03
1.

UYGARLIK TARİHİ VE ANADOLU UYGARLIKLARI
4.

Hititler, Anadolu medeniyetleri içinde en güçlü, en
geniş sınırlara ulaşmış devletti. Mısırlılara karşı
savaşarak tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması olan
Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

B) Sümerler
C) Frigler

A) Mısırlılarla yapılan savaşı Hititler kazanmıştır.

C) Mısırlılarla yaptıkları antlaşmanın günümüze
ulaşmasını sağlamışlardır.
D) Yazıyı kullanarak bilgilerin kalıcı olmasına katkı sağlamışlardır.

D) İyonlar

Tİ
R

B) Hititler, Anadolu’da geniş bir alanda hakimiyet
kurmuşlardır.

Anadolu’da kurulan uygarlıklar hakkında araştırma yapmak isteyen Zeynep, araştırmasında
aşağıdaki uygarlıklardan hangisine yer vermemelidir?
A) Hititler

5.

Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan Anadolu
medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler

B) İyonlar

C) Lidyalılar

2.

20

EK

D) Frigler

Anadolu, tarih öncesi devirlerden itibaren insanların gelip yerleştikleri bir yer olmuştur. Anadolu
iklimiyle, yeryüzü şekilleriyle tarım ve hayvancılık
gibi ekonomik faaliyetlere elverişlidir. Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer aldığından çok fazla göç
alıyordu.

6.

Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisinin Anadolu’da kurulan medeniyetler üzerinde
olumlu bir etkisinin olduğu söylenemez?

Verilen bilgiye bakılarak Urartularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

N

A) İklimi

B) Yer şekilleri

C) Jeopolitik konum

A) Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

D) Yer altı kaynakları

B) Mimaride ileri gitmişlerdir.
C) Hayatın ölümden sonra da devam ettiğine
inanmışlardır.

R

Ö
3.

Urartular ölüleri için kayaları oyarak oda şeklinde mezarlar yapmışlardır. Ayrıca bu mezarlara
ölülerini silah ve diğer kişisel eşyalarıyla birlikte
gömmüşlerdir.

Aşağıda verilenlerden hangisi uygarlıkların birbirlerinden etkilendiklerine kanıt olarak gösterilemez?
A) Urartuların, Asur çivi yazısını kullanmaları
B) Hititlerin anal adı verilen yıllıklar yazmaları
C) Lidyalıların, Yunan tanrılarına tapmaları
D) Fenikelilerin buldukları 22 harfli alfabenin Romalılar tarafından geliştirilmesi

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) Toplum sınıflara ayrılmıştır.

7.

Friglerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Başkentleri Ankara yakınlarındaki Gordion’dur.
B) Toprak ve bereket tanrıçası Kibele’yi en büyük
tanrı olarak kabul etmişlerdir.
C) En tanınmış kralları Midas’tır.
D) Fenike alfabesinden yararlanılarak kendi alfabelerini oluşturmuşlardır.

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlıkları

8.

İyonlar Ege Denizi kıyılarında şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

Test
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11.
Ben Hitit kralıyım. Ülkemin
başkomutanı, başyargıcı ve
başrahibi benim.

İyonların şehir devletleri halinde yaşamalarının
aşağıdakilerden hangisine zemin hazırladığı
söylenemez?
A) Siyasi birlik kuramamalarına
B) Özgür düşünce ortamının gelişmesine
D) Başka devletlerden vergi almalarına

Tİ
R

C) Güçlü bir devlet olamamalarına

Buna göre, Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kralın yetkilerinin geniş olduğu
B) Kralın dini yetkilerinin olduğu
C) Yargının bağımsız olmadığı

9.

“Ben Tuşpalı Kamaran. Meşhur bir taş ustasıyım
ve tarım arazilerimizin sulanması için açılan Şamran Kanalı’nda usta olarak çalıştım.”

A) Lidyalılar
B) Hititler
C) Urartular
D) Frigler

EK

Metne göre usta Kamaran aşağıdaki hangi medeniyette yaşamaktadır?

D) Kralın meclis başkanı olduğu

12. Tarihte bilenen ilk yazılı anlatmayı imzalayan
uygarlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler – Sümerler

N

B) Lidyalılar – Fenikeliler
C) Akadlar – Lidyalılar
D) Hititler – Mısırlılar

R

10. Lidyalılar;

I. Kral Yolu’nu yaptılar.
II. Parayı icat ettiler.

III. Ordularında paralı askerler kullandılar.

Ö

Buna göre, Lidyalılar ile ilgili verilen bilgilerden
hangileri ticaretin gelişmesinde etkili olmamıştır?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III

13. Hititler → Analları (yıllıklar) oluşturmuşlardır.
Frigler → Saban kırana idam cezası vermişlerdir.
Lidyalılar → Kral Yolu’nu yapmışlardır.
Urartular → Kaya (taş) oymacılığında ilerlemişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Yazıyı Hititlerin bulduğuna
B) Friglerin tarıma önem verdiğine
C) Urartuların ahiret inancına sahip olduğuna
D) Lidyalıların tarım yaptığına
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlıkları

Test

1. 1. Başkentleri Tuşpa’dır.

•

Frigler, tarım ve hayvancılıkla

3. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

•

İyonlar, denizcilik ve kolonicilikle

4. Kral Yolu’nu yapmışlardır.

•

Urartular, madencilikle uğraşmışlardır.

Hakkında bilgiler verilen uygarlıklar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

Yukarıda verilen bilgilere göre, İlk Çağ uygarlıkları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2

3

Lidyalılar

B) Urartular Frigler
C) Hititler

Urartular

D) Urartular Hititler

4

Urartular

Hititler

İyonlar

Lidyalılar

Frigler

İyonlar

İyonlar

Lidyalılar

B) Kalıcı eserler bıraktıkları

C) Diğer uygarlıklarla etkileşim halinde oldukları

D) Ekonomik faaliyetlerini yerleştikleri coğrafi etmenlerin şekillendirdiği

5.

I.

Kadeş Antlaşması’nın yapılması

EK

Lidyalılar, Efes’ten başlayıp Mezopotamya’nın
Ninova şehrine kadar uzanan Kral Yolu’nu yapmışlardır. Bu yol Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticari, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin
canlanmasına zemin hazırlamıştır.

A) Ticarete önem verdikleri

Tİ
R

A) Frigler

22

İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan uygarlıklar,

2. Mısırlılarla Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır.

		 1

2.

4.

02

II. Ateşin kullanılması
III. Tarımın yapılması
gibi gelişmelerin hangisi ya da hangilerinin tarih
öncesi devirlerde yaşandığı söylenebilir?

Bu bilgiye göre, Lidyalılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) I ve II

B) Yalnız I

B) Ticarette ileri gitmişlerdir.

C) Yalnız III

C) Bilimsel çalışmalara öncülük etmişlerdir.

D) II ve III

N

A) Madencilikle uğraşmışlardır.

R

D) Tarım başlıca geçim kaynaklarından biridir.

Hititlerde, suç işleyenin tazminat ödemesi halinde cezasının kaldırılması, mal sahibi olma ve
miras hakkı gibi kanunların düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

Ö

3.

6.

İnsanlar ilk dönemde;
•

Evlerin duvarlarına resimler yapmışlar.

•

Tahıl öğütme aleti kullanmışlar.

•

Ürettikleri ürünleri, ihtiyaç duydukları ürünlerle takas etmişler.

A) Devlet yönetiminde ileri gittiklerinin
B) Hukuka önem verdiklerinin
C) Ticari faaliyetlerde geliştiklerinin
D) Bilimsel gelişmelere öncülük ettiklerinin

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Verilen bilgilere göre, ilk insanların aşağıdaki
hangi alanda çalışma yaptıkları söylenemez?
A) Ticaret			

B) Sanat

C) Tarım			

D) Eğitim

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlıkları

7.

Anadolu’ya çivi yazısını getirerek burada tarih
öncesi çağların sona ermesini ve tarih çağlarının başlamasını sağlayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Urartular

B) Lidyalılar

C) Asurlular

D) Fenikeliler

Test
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10. Hititler’de Pankuş adı verilen asillerden oluşan bir
meclis yönetim işlerinde krala yardımcı olurdu.
Pankuş meclisi gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılama hatta mahkûm etme hakkına sahipti.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Kralın yetkileri sınırsız değildir.

Tİ
R

B) Pankuş meclisinin yargı görevi de bulunmaktadır.

C) Toplumda sosyal sınıf ayrımları yapılmaktadır.
D) Pankuş meclisi kral adına ülkeyi yönetmektedir.

8.

Van ve çevresinde yapılan kazılarda su kanallarına ve çivi yazısı ile yazılmış tabletlere rastlanılmıştır.

Yabancı askerlerden oluşan paralı bir ordu
kurmuşlardır.

•

Pek çok Yunan tanrısını kendi tanrıları olarak
kabul etmişlerdir.

EK

Verilen bilgilere bakılarak Van ve çevresinde
kurulan Urartular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

11. •

A) Tarımsal faaliyetlerde bulunduklarına
B) Başka uygarlıklardan etkilendiklerine

C) Tarımsal üretimi artırmak istediklerine

D) Çok tanrılı bir inanca sahip olduklarına

•

Ticari faaliyetlerde takas usulüne son vermişlerdir.

•

Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticari,
siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin canlanmasına zemin hazırlamışlardır.

Lidyalılarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç
tanesi doğrudur?

Hititlerde;

R

9.

B) 2

C) 3

D) 4

N

A) 1

Halk, kral ve ailesi, soylular, rahipler, askerler
ve köleler olmak üzere eşit haklara sahip olmayan sınıflara ayrılmıştı.

•

Büyük kral ünvanını alan krallar, aynı zamanda başrahip, başyargıç ve başkomutan görevlerini de yerine getirirlerdi.

Ö

•

•

Temel geçim kaynağı hayvancılık ve tarımdı.

Yukarıdaki bilgilerde Hititlerin hangi alandaki faaliyetlerinden söz edilmemiştir?
A) Ekonomik

12. Madencilik ve buna bağlı olarak maden işçiliğide
ilerlemişlerdir. Mimari alanda da büyük gelişme
de göstermişler; kaleler, su kanalları ve bentler
gibi çeşitli eserler yapmışlardır. Bu eserlerden bazıları günümüze kadar ulaşmıştır.
Buna göre, yukarıda özelikleri verilen uygarlık
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarımla uğraştıkları
B) Ticari faaliyetleri geliştirdikleri
C) Yerleşik hayata geçtikleri
D) Çeşitli mimari eserler yaptıkları

B) Askeri
C) Yönetim
D) Sosyal

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Ahmet yaz tatilinde Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin bulunduğu müzelerden birkaçını ailesiyle birlikte ziyaret
etti. Ahmet, müzelerde yer alan eserleri dikkatle inceledi, eserlerle ilgili bilgileri okudu. Eserlerin ait oldukları
uygarlıkları ve o uygarlıkların yaşamlarıyla ilgili bilgileri öğrendi.
Metne göre Ahmet müzede aşağıdaki eserlerden hangisine ait bilgi okumamıştır?

B)				

24

D)

Şamran su kanalı

Fibula ve Tabates

İvriz-Yazılıkaya
kabartmaları

EK

Ziggurat

2.

C)

Tİ
R

A)

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, İç Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Hititlerde devleti, askerî ve dinî yetkileride olan Kral yönetirdi. Kralın en önemli yardımcısı Tavananna adı verilen kraliçeydi. Hititlerde devlet yönetiminde önemli işlerin karara bağlandığı bir meclis bulunmaktaydı. Bu meclise Pankuş adı
verilirdi. Hititlerde çok tanrılı dine inanılırdı. Krallar, tanrılara hesap vermek amacıyla Anal adı verilen yıllıklar tutarlardı.
Metne göre Hititler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ahiret inancına sahip olduklarına

B) Kraliçe’nin devlet yönetimine katıldığına

N

C) Devlet işlerinde son sözün Kral’a ait olduğuna

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

D) Kral’ın bir çok önemli yetkiyi kendinde toplandığına

Ege’nin kıyı kesimleri eski çağlarda İyonya olarak bilinirdi. İyonların belli bir başkenti yoktur. Şehir devletleri halinde
yaşamışlardır. En ünlü şehir devletleri İzmir, Efes, Foça ve Milet’tir. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak deniz
ticaretinde ileri gitmişlerdir. İyonlarda demokratik bir yönetim anlayışı vardır. Bu yönetim anlayışının sağladığı özgür
düşünce ortamı İyonların bilim, astronomi, sanat, tıp ve felsefe alanında ilerlemelerine zemin hazırlamıştır.

Ö

3.

Metne göre İyonyalılar’ın;
I.

Dinî

II. Siyasi

III. Bilim-kültür
IV. Ticari
hayatları ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilmektedir?
A) I, II ve III

B) Yalnız III

C) I, III ve IV
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) II, III ve IV

Test

Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlıkları
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4.		
• Merkezi Hattuşaş’tır.

• Başkenti Sardestir.

• Kralın en
önemli
yardımcısı Tavananna’dır.

• Tarihte ilk
ticaret yolunu
inşa ettiler.

• Tarihte ilk yazılı antlaşmayı
imzaladılar.

• Doğu ile
Batı arasında
ticareti geliştirdiler.

• Tümülüs
adında kral
mezarları
vardır.
• Tarımı korumak için
sert kanunlar
yapmışlardır.

Tİ
R

• Anal adlı yıllıklar yazdılar.

• Başkenti Gordion

• Parayı icat
ettiler.

Ali Öğretmen okulundaki panoya bu hafta Anadolu uygarlıklarına ayırmıştır.

Buna göre, Ali Öğretmen’in panosunda bilgilerini paylaştığı uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
A) Hititler-Lidyalılar-Babiller
C) İyonyalılar-Hititler-Lidyalılar

D) Hititler-Lidyalılar-Frigler

EK

5.

B) Asurlular-Lidyalılar-Fenikeliler

25

N

Yukarıdaki haritaya göre Anadolu uygarlıkları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Medenieyetlere ait bir çok eser günümüze kadar ulaşmıştır.
B) Mezopotamya uygarlıklarına komşu olmuşlardır.

R

D) Denizlerden faydalanabilecekleri konumlarda olmuşlardır.

Sümerler: Yazıyı icat ederek tarihi çağları başlattılar.
Babiller: Tarihte bilinen ilk kısasa kısas kanunları yaptılar.
Asurlular: Dünyada bilinen ilk kütüphaneleri kurdular.

Ö

6.

Hititler: Mısırlılarla tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmayı yaptılar.
Frigler: Tarımı koruyucu tedbirler aldılar.
Urartular: Oda şeklinde mezarlar yaptılar.
Lidyalılar: Parayı icat ettiler.
İyonlar: Önemli bilim insanları yetiştirdiler.

Buna göre, Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahiret inancına sahiplerdir.
B) Tarihi çağları başlatmışlardır.
C) Tarihte bilinen ilk antlaşmayı imzalamışlardır.
D) Ekonomik, siyasi, bilim ve hukuk alanlarında gelişmeler yapmışlarıdır.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

C) Anadolu’nun kıyısı ve iç kısımlarına yerleşmişlerdir.

04

4.

Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri arasında
kalan bölgedir. İklimin elverişli olması, ırmaklardan sulamada yararlanılması, topraklarının verimli
olması ve göç yollarının üzerinde bulunması nedeniyle çok sayıda uygarlığa beşiklik yapmıştır.
Mezopotamya uygarlıkları Sümerlerin meydana
getirdiği yüksek temeller üzerine kurulmuştur.
Daha sonra Babilliler ve Asurlar bu kültürü devam
ettirmişlerdir.
Verilen bilgilere bakılarak Mezopotamya uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinemeyiz?
A) Sınırlarının neresi olduğu
B) Hangi uygarlıkların kurulduğu
C) Uygarlıkların burada kurulma nedenleri
D) Halkın temel geçim kaynakları

Verilen bilgilere bakılarak Asurlularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumda düzeni sağlamak için yasalar çıkarmışlardır.
B) Ticari faaliyetlerde oldukça gelişmelerdir.
C) Çeşitli mimari eserler insan etmişlerdir.
D) Edebiyatla ilgilenmişlerdir.

26

•

Kral Hammurabi, kendi adıyla bilinen kanunları
ile ülkesini yönetmiştir.

•

Asma Bahçeleri, dünyanın harikaları arasında
sayılmıştır.

•

Sümerlerin bilimsel birikimlerini devam ettirmiştir.

•

Güneş saatini bulmuşlardır.

EK

5.

2.

Asurlar su ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan kanallardan başka içinde kanun, destan, şiir türlerinde eserlerin olduğu bir kütüphane de inşa etmişlerdir.

Tİ
R

1.

ME ZOPO T A MY A U Y GA RL IK L A RI

Mezopotamya’da kurulan uygarlıkların sahip olduğu zenginliklere duyulan ilgi yakınlarında bulunan uygarlıkların bu bölgeye göç etmelerine ve
istilalara neden olmuştur.

Verilen bilgi Mezopotamya uygarlıklarında aşağıdaki gelişmelerin hangisinin yaşanmasında etkili olmamıştır?

Yukarıda genel özellikleri verilen Mezopotamya
medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güçlü orduların kurulmasında

N

B) Şehirlerin etraflarının surlarla çevrilmesinde

A) Sümerler

B) Babiller

C) Asurlar

D) Hititler

C) Bölge nüfusunun hızlı bir şekilde artmasında

R

D) Tarihi çağların başlamasında

Sümerler, birbirinden bağımsız site denilen şehir
devletleri halinde yaşamışlardır.

Ö

3.

Verilen bilgilere bakılarak Sümerler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Siyasi birlikleri yoktur.
B) Özgür düşünce ortamı gelişmiştir.
C) Güçlü bir orduları yoktur.
D) Ekonomik gücü oldukça zayıftır.

6.

Asurlular ticaretle uğraşmışlar ve ticaret amacıyla Anadolu’ya gitmişlerdir. Bu ticari faaliyetler
sırasında Mezopotamya’da kullanılan “çivi yazısı”
nı Anadolu’ya taşıyan Asurlular, Anadolu’da tarihi
devirleri başlatmışlardır.
Metne göre Asurlular ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu’da tarihi devirlerin başlamasına neden olmuşlardır.
B) Yazı Anadolu’ya Mezopotamya’dan geçmiştir.
C) Ticari faaliyetler kültürel etkileşime neden olmuştur.
D) Anadolu’ya Asurlulardan önce hiçbir uygarlık
gelmemiştir.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Bilinen ilk yazıyı Sümerler kullanmış ve tarihi çağları başlatmışlardır. Gılgamış, Tufan ve Yaratılış
destanları Sümer edebiyatının en güzel örneklerini oluşturur. Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar
Sümerlerin Lagaş Kralı Urugakina tarafından yapılmıştır.

10. I.

Verilen bilgilere bakılarak Sümerler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?

		 I

A) İlk yazılı antlaşmayı yapmışlardır.
B) Hukuk kurallarına önem vermişlerdir.
C) Edebi eserler ortaya koymuşlardır.
D) Tarihi çağları başlatmışlardır.

01

Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır.

II. En ünlü kralları Hammurabi’dir
III. Devletin merkezi Ninova şehridir.
Buna göre, yukarıda özellikleri verilen uygarlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lidya

II
Fenike

III
Babil

B) Sümer

Lidya

Fenike

Tİ
R

7.

Test

C) İyonya

Asur

Babil

D) Sümer

Babil

Asur

11. Aşağıdakilerden hangisi Sümerlere ait bir özellik değildir?

“Tarihi devirler Sümerlerle birlikte başlamıştır.”
diyen bir tarihçi sözlerine Sümerlerin aşağıda
verilen özelliklerinden hangisini kanıt olarak
gösterilebilir?

A) İlk tekerleği icat ederek taşımacılık faaliyetlerni başlatmışlardır.

EK

8.

A) Zigguratlar inşa etmelerini

B) Site denilen şehir devletleri halinde yaşamalarını
C) Çivi yazısını bulmalarını

B) Takas usulüne son vererek parayı icat etmişlerdir.
C) Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.
D) Yazıyı kullanarak tarihi devirleri başlatmışlardır.

R

N

D) İlk tekerleği icat etmelerini

Mezopotamya uygarlıkları tarafından inşa edilen
mimari eserler günümüze kadar gelememiştir.
Bunun sebepleri ....

Verilen bilgi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile
devam edilirse yanlış olur?

Ö

9.

12. Babillerin en önemli eserleri Babil’in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi’dir.
Buna göre;
I.

Babillerde ahiret inancının olduğuna

II. Mimari alanda ilerlemiş olduğuna

A) sık sık istilalara uğraması yüzünden savaşlarda tahrip olmalarıdır.

III. Babillerde hukuk kurallarının geliştiğine

B) bölgenin coğrafi yapısı gereği çok fazla taşın
bulunmamasıdır.

gibi yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?

C) göçebe yaşam tarzı benimsedikleri için mimari
eserler inşa etmemeleridir.
D) binaların yapımında kerpiç ve toprak malzemelerin kullanılmasıdır.

A) I ve II
B) Yalnız II
C) I, II ve III
D) Yalnız III

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Mezopotamya Uygarlıkları

Test

1.

4.

Ziggurat

Çivi yazısı

02

Mezopotamya’da kurulan Asurlar:
• Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak ticareti
geliştirmişlerdir.
•

Anadolu’da birçok yazılı tablet bırakmışlardır.

•

Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi Ninova’da kurmuşlardır.

Asurlularla ilgili verilen bilgilere bakılarak;
I.

Anadolu’da yazılı eserler bıraktıklarına,

Tİ
R

II. Çok tanrılı dine inandıklarına,
III. Ticaret yaptıklarına,

IV. Çok sayıda bilim insanı yetiştirdiklerine
yargılarından hangisine ulaşılabilir?

Tekerlek
Yukarıda resmedilen kavramlar aşağıdaki Mezopotamya uygarlıklarından hangisine aittir?
B) Babillere

C) Sümerlere

D) Asurlulara

5.

2.

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

EK
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A) Urartulara

A) I ve II

İlk Çağ’da Mezopotamya’da ortaya çıkan buluşların Anadolu’da yaygınlaştığı görülür.

Babillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kısas esasına dayalı sert hükümler içeren kanunlar yapmışlardır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Babillerin yaptığı Hammurabi Kanunları tarihte
bilinen ilk anayasa olarak kabul edilir.

N

A) Ticari faaliyetlerin yaygın olması

C) Bütün gücün kralda toplandığı ilk mutlak krallığı kurmuşlardır.

B) Savaşların uzun olması

D) Tanrıya hesap vermek amacıyla ilk defa tarih
yazıcılığını başlatmışlardır.

C) Tarımsal üretimin hızlanması

R

D) Dini inanışların yaygın olması

•

Tarihin bilinen ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.

•

Anadolu’da tarihi çağların başlamasına zemin
hazırlamışlardır.

•

Anadolu’nun yazı ile tanışmalarını sağlamışlardır.

Ö

3.

6.

•

Hammurabi denilen kralları vardır.

•

Sümer kanunlarını geliştiren Hammurabi kısas
esasına dayalı kanunları yapmıştır.

•

İlk yazılı anayasayı oluşturmuşlardır.

Verilen bilgiler aşağıdaki Mezopotamya uygarlıklarından hangisine aittir?

Yukarıda bilgileri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerler

A) Akadlar

B) Asurlular

B) Babiller

C) Babiller

C) Hititler

D) Frigler

D) Sümerler
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Asurluların Anadolu’daki ticaret merkezi olan
Kayseri’de yapılan kazılarda madeni paralar,
Asurlu tüccarların demir ve bakır siparişlerini gösteren Asurca yazılmış kil tabletler bulunmuştur.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) Asurluların en zengin Anadolu medeniyeti olduğuna
B) Asurlular Anadolu’da tarihi çağların başlamasında etkili olduğuna
C) Kayseri’de sadece demir ve bakır ticareti yapıldığına

8.

10. Mezopotamya uygarlıkları ile bunların bazı belirgin özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Asurlular tarihteki ilk kütüphaneyi inşa etmişlerdir.
B) Babillerin Hammurabi Kanunları tarihteki ilk
anayasa olarak kabul edilmektedir.
C) Tarihte bilinen ilk yazıyı Sümerler kullanmışlardır.
D) Asurlular ilk tekerleği icat ederek ticari faaliyetleri kolaylaştırmışlardır.

EK

D) Kayseri’nin Anadolu’daki en önemli ticaret
merkezi olduğuna

02

Tİ
R

7.

Test

Sümerler, Ziggurat denilen büyük tapınaklar inşa
etmişlerdir. Piramide benzeyen zigguratlar hem
okul, hem astronomi çalışmalarının yapıldığı gözlemevi hem de tarım ürünlerinin saklandığı depo
olarak kullanılmaktaydı.

N

Aşağıda verilenlerden hangisi Sümerlerin astronomi alanında çalışmalar yaptıklarına doğrudan
kanıt olarak gösterilemez?
A) Ay yılı esaslı takvimi bulmaları

11. •

Site denilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır.

•

İlk yazılı kanunları hazırlamışlardır.

•

İlk kütüphaneyi kurmuşlardır.

•

Ziggurat adında tapınakları yapmışlardır.

29

Yukarıda hangi sembol ile gösterilen bilgi Sümerlerle ilgili değildir?
A)

B)

C)

D)

B) Güneş sistemindeki beş gezegeni keşfetmeleri
C) Matematikte dört işlemi kullanmaları

Ö

R

D) Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamaları

9.

Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

12. Sümerler Ziggurat denilen büyük tapınaklar inşa
etmişlerdir. Piramide benzeyen bu yapılarda hem
okul, hem gözlem evi, hem de tarım ürünlerinin
saklandığı depolar bulunmaktaydı.

A) Sümerler

B) Hititler

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

C) Asurlular

D) Babiller

A) Sümerler Astronomi ile ilgilenmişlerdir.
B) Sümerler eğitim faaliyetlerine önem vermişlerdir.
C) Zigguratlar birden fazla amaç için kullanılmıştır.
D) Sümer halkının tamamı tarım ile uğraşmaktadır.

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Mezopotamya Uygarlıkları

1.

İnsanlık tarihine katkıları
Sümerler

Çivi yazısını icat ettiler.

Babiller

Tarihte ilk anayasayı hazırladılar.

Asurlar

Dünyanın ilk kütüphanesini kurdular.

Buna göre, Mezopotamya uygarlıklarının “İnsanlık Tarihine katkıları” aşağıdakilerden hangisinde yanlış olarak verilmiştir?
B) Babiller siyaset biliminin gelişmesini sağlamıştır.

Tİ
R

A) Sümerler tarihi çağlara girilmesini sağlamıştır.
C) Asurlular bilgilerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamışlardır.
D) Babiller modern hukuk kurallarına temel oluşturmuştur.
I.
Mezopotamyada kurulan ilk
uygarlıktır. Site adı verilen
şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Ziggurat denilen
tapınaklar inşa etmişlerdir.

2.

Sümerler çivi yazısını icat
ederek insanlık tarihine önemli
katkılar sağladılar.

SÜMERLER

IV.

EK

III.

II.

Ülkeyi Patesi adı verilen rahip
krallar yönetirdi. Anadolu
uygarlıklarında olduğu gibi çok
tanrılı din anlayışı vardı.
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Günlük yaşantımızın önemli
bir parçası olan tekerlek de
Sümerler tarafından icat edildi.

Yukarıdaki şekilde Sümerler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Buna göre, kaç numara ile gösterilen alanda günümüzde tarihin başlangıcı kabul edilen olaydan bahsedilmiştir?

3.

C) III

Ö

R

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

B) II

N

A) I

•

Asurlu tüccarlar ihtiyaçlarını karşılamak için Anadolu’nun içlerine kadar yolculuk yaparlardı.

•

Asurlu tüccarlar kervanları sayesinde yazı Anadolu’ya taşınmıştır.

•

Asurlular sayesinde Anadolu, çivi yazısını ve silindir şeklindeki mühürleri tanımıştır.

Buna göre, Asurlular ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu ile mezopotamya arasında kültürel etkileşimi sağladıklarına
B) Anadolu’nun tarihi çağlara girmesine neden olduklarına
C) Ticari faaliyetlerin medeniyetleri etkileşime kapalı hale getirdiğine
D) Ticari faaliyetlerin Asurluların ekonomilerinde önemli bir yere sahip olduğuna
Sosyal Bilgiler Soru Bankası

D) IV

Test

Mezopotamya Uygarlıkları

4.

03

Hammurabi Kanunları
Babil kralı Hammurabi tarafından oluşturulmuşlardır.
Maddeleri
•

196. madde: Eğer bir adam başka bir adamın gözünü çıkarırsa onunda gözü çıkarılır.

•

200. madde: Bir adam kendisi ile eşit olan birinin dişini kırarsa onun da dişi kırılır.

•

229. madde: Bir inşaatçı herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun şekilde yapmazsa ve onun
inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse, inşaatı yapan öldürülür.

Tİ
R

Metne göre Hammurabi Kanunları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mezopotamya uygarlıkları tarafından oluşturulduğuna

B) Kısas esaslı kanunlar olduğuna

C) Tarihte bilinen ilk yazılı kanunlar olduğuna

D) Fidye esaslı kanunlar olmadığına

..............................?...........................

5.

..............................?...........................

• Hammurabi denilen ünlü kralları vardır.
• İlk yazılı anayasayı oluşturmuşlardır.

• Ticaretle uğraşmışlar, Anadolu’da ticaret
kolonileri kurmuşlardır.
• Anadolu’ya yazıyı getirerek, Anadolu’nun
tarihi çağlara geçmesini sağlamışlardır.

EK

• Sümer kanunlarını geliştiren Hammurabi
kısas esaslı kanunlar yapmıştır.

• İlk kütüphaneyi başkentleri Ninova’da
kurmuşlardır.

Yukarıda bilgileri bulunan uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Babiller-Asurlular

A) Akadlar-Sümerler

6.

C) Sümerler-Asurlular

N

Sümerler yazıyı bulmuşlar ve böylece
insanların tarihi çağlara geçmesini sağlamışlardır. Çok tanrılı bir dine inanan
Sümerler, ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar yapmışlardır.

D) Hititler-Elamlar
31

Zigguratların üst katlarını rasathane olarak kullanan Sümerler gök cisimlerini
incelemişlerdir. Sümerler aynı zamanda
Gılgamış ve Yaratılış destanlarınıda yazmışlardır.

Şeyma

R

A) Siyasi yapılarına

B) Dini yaşantılarına

Ö

7.

2000

1900

1800

C) Edebi eserlerine

İyonyalılar
1600

1700

1400

1500

Lidyalılar
1200

1300

D) Bilimsel faaliyetlerine

1000

1100

800

900

600

700

400

500

Milat
0

200

300

100

Urartular
Hititler

Frigler

Yukarıdaki tarih şeridinde Anadolu uygarlıklarının yaşadığı dönemler farklı renklerde gösterilmiştir.
Tarih şeridine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)

					
Yaşadığı
dönem: MÖ 700- MÖ 546

B)

		 dönem: MÖ 750- MÖ 600
Yaşadığı

C)

					
Yaşadığı
dönem: MÖ 1200- MÖ 700

D)

Yaşadığı dönem: MÖ 2000- MÖ 1200

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Şeyma’nın verdiği bilgilerde, Sümerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

05
1.

K ÜLTÜ RE L Z E NGİ L İ Ğİ Mİ Z
4.

Oluşumunda insan emeği bulunmayan, doğada
var olan ve gezilip görülebilecek güzelliği olan
unsurlara .................. denir.

Doğada insan eli değmeden oluşan gezilip görülebilecek özelliği olan unsurlara doğal varlık denir.
Verilen tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi
doğal varlıklara örnek olarak gösterilemez?

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) doğal varlık
B) tarihî eser

A) Mağaralar

B) Şelaleler

C) Kaleler

D) Göller

C) fiziki harita

2.

.............?.............

İshakpaşa
Sarayı

Malabadi
Köprüsü

5.

Sümela
Manastırı

A) Denizli’de bulunan Pamukkale Travertenleri’ne
B) Antalya’daki Manavgat Şelalesi’ne
C) Çanakkale’deki Truva Antik Kenti’ne

Verilen şemada soru işareti (?) ile gösterilen
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
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Ülkemizdeki doğal varlıkları araştırmak isteyen
Ali, araştırmasında aşağıdakilerden hangisine
yer verirse yanlış olur?

EK

Topkapı
Sarayı

Tİ
R

D) siyasi harita

D) Nevşehir’deki Peri Bacaları’na

A) Tarihi Eserlerimiz

B) Doğal Güzelliklerimiz
C) Göllerimiz

R

N

D) Su Kaynaklarımız

Türkiye doğal varlıkları, tarihi mekanları ve eserleri ile dünyada eşsiz bir ülkedir.

Ülkemizde tarihi eser ve doğal güzelliklerin yaygın olmasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkisinin olduğu söylenemez?

Ö

3.

6.

Fatma yaz tatilinde ülkemizde gezdiği tarihi mekanların fotoğraf albümünü oluşturuyordu. Fakat
albüm yere düşünce tüm fotoğraflar dağılıp yere
düştü.
Buna göre Fatma, aşağıdaki fotoğraflardan hangisini ülkemizin dışında çekmiş olabilir?
A)				

B)

C)				

D)

A) Ülke gelirlerinin artmasında
B) Turist sayısının artmasında
C) Sanayinin gelişmesinde
D) Ticaretin gelişmesinde

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Aşağıdaki doğal varlık - tarihi eser eşleştirmelerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
Doğal Varlık

Tarihi Eser

A) Van Gölü

Artemis Tapınağı

B) Uzungöl

İshak Paşa Sarayı

C) İnsuyu Mağarası

Aspendos Tiyatrosu

D) Kız Kulesi

Nemrut Dağı

10. Öğretmeni Mustafa’dan ülkemizdeki tarihi eserleri
araştırıp onların bir fotoğrafını sınıf arkadaşlarının
görebilmesi için sınıfa getirmesini istemiştir.
Buna göre Mustafa, aşağıda verilen fotoğraflardan hangisini sınıfa götürürse yanlış olur?
A)

B)

Mevlana Müzesi

8.

C)

Emre; İstanbul, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve
Rize illerini kapsayan “Karadeniz Turu” etkinliğine katılmıştır.

01

Tİ
R

7.

Test

D)

Manavgat Şelalesi

Sümela Manastırı

EK

Buna göre Emre, aşağıdakilerden hangisini görmüş olamaz?

Galata Kulesi

A) Ayder Yaylası’nı

B) Sümela Manastırı’nı
C) Topkapı Sarayı’nı

Bölgeler

Ziyaret Edebileceği Yerler

Marmara Bölgesi

R

9.

N

D) Malabadi Köprüsü’nü

Ege Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Ö

Yurdumuza gelen bir turist, bölgelerimizdeki turistik yerleri gezmek istiyor. Ardından hangi bölgelerde hangi yerleri görebileceği hakkında araştırma yaparak bir tablo hazırlıyor.

11. Okulumuzun düzenlendiği gezi programına göre;
•

Ağrı’daki ................................. Sarayı’na

•

Trabzon’daki ........................... Manastarı’na

•

Bursa’daki ........................... köyüne

•

Denizli’deki ............................. Traventenlerine gideceğiz.

Öğrencinin sözlerindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmektedir?

Turistin hazırlamış olduğu tabloda boş bırakılan
yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) İshak Paşa - Sümela - Cumalıkızık - Pamukkale

A) İshak Paşa Sarayı

C) Pamukkale - İshak Paşa - Sümela - Cumalıkızık

B) Topkapı Sarayı
C) Sümela Manastırı

B) Sümela - İshak Paşa - Cumalıkızık - Pamukkale

D) Sümela - Cumalıkızık - İshak Paşa - Pamukkale

D) Meryem Ana Kilisesi

Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Kültürel Zengiliğimiz

Test

1.

4.
Bir milletin tarihi içerisinde oluşan
ortak dil, din, örf ve adetlerine
genel olarak  denir.

A) geçmiş

B) kültür

C) doğal zenginlik

D) inanç

Ülkemizdeki kültürel farklılıklar toplumu kesin olarak birbirinden ayıracak kadar fazla değildir. Türk
toplumunun geneli tarihten gelen ortak kültüre
bağlıdır. Ancak yörelere bağlı olarak konuşma ve
şivede, yetiştirilen tarım ürünlerine bağlı olarak
yemek çeşitlerinde, iklime bağlı olarak da giyim
şekillerinde farklılıklar görülmektedir.
Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?

Tİ
R

Öğretmenin ifadesinde sembolü ile gösterilen
yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru
olur?

02

A) Türk kültürü, zaman içinde şekillenmiş köklü
ve zengin unsurlarla dolu bir kültürdür.
B) Kültürel farklılıkların yaşanması toplumda
kesin olarak bir ayrışmaya neden olmuştur.

C) Her bölgemizde farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin temel nedeni kültürel farklılıklardır.

2.

EK

D) Türk toplumunu oluşturan bireyler bütün kültürel değerlere aynı derecede bağlıdır.

Kültür:  Toplumun duygu, düşünce, dil, sanat,
gelenek ve göreneklerinin tümüdür.

Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurlarımıza örnek olarak gösterilemez?

34

A) Kıyafetlerimiz
B) Türkülerimiz
C) Yemeklerimiz

R

N

D) Madenlerimiz

Bayramlar heyecanla beklediğimiz, milletçe kutladığımız ortak kültür ögelerimizdir. Bu ögeler ortak
millî ve dini değerlerden doğmuştur.

Kültürel öğeler zaman içinde değişebildiği gibi değişmeden de devam edebilir. Soframızda severek tükettiğimiz .........?............. ve .........?............. bakalım.
Türklerin dünya mutfağına kazandırdığı bu yiyecek ve içeceği binlerce yıldır tüketiyoruz. Geçmişte yalnızca evimizde yapılırken günümüzde fabrikalarda da üretilmektedir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bayramlar,
ortak değerlere göre doğru olarak sıralanmıştır?

Verilen bilgide “?” ile gösterilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Ö

3.

5.

A) simit - çaya
B) yoğurt - ayrana
C) poğaça - böreğe
D) kahve - lokuma

Sosyal Bilgiler Soru Bankası

Milli
Kurban Bayramı

Dini
Ramazan Bayram

B)

Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı

Kurban Bayramı

C)

Zafer Bayramı

Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı

D)

Ramazan Bayram

Nevruz

A)

Kültürel Zengiliğimiz

6.

Test

Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumunu, diğer
toplumlardan ayıran kültürel özelliklerden biri
değildir?

9.

B)

A)

02

•

Osmanlı mutfağının en önemli tatlıları arasında yer almaktadır.

•

1900’lü yılların başlarında başlayan Batı hayranlığı ile tahtını çikolataya kaptırmıştır.

•

Kız istemelerinden yabancı ülke ziyaretlerine
kadar pek çok yere götürülmektedir.

Tİ
R

Yukarıda hakkında bazı bilgiler verilen geleneksel lezzetimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lokum

C)

D)

B) Baklava
C) Künefe
D) Sütlaç

10. Kültürel ögelerimiz, insanların birbiriyle kaynaş-

7.

EK

masını, birlik ve beraberliğini sağladığı için önemlidir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik bir örnek oluşturmaz?

El sanatları toplumumuzun duygularını, beğenilerini, kültürünü yansıtan değerlerimizdendir.
Yüzyıllar içinde çevre şartlarına göre değişerek
günümüze kadar ulaşmış ve günümüzde de yaşatılmaya devam etmektedir.

A) Düğün ve özel günlerde biraraya gelmek.
B) Hasta ve yaşlı insanları ziyaret etmek.

N

Aşağıda verilenlerden hangisi el sanatlarımıza
örnek olarak gösterilemez?

C) Boş zamanlarda orman gezisine çıkmak.
D) Yoksul ve muhtaç insanlara yardım etmek.

A) Okçuluk

B) Bakırcılık
C) Halıcılık

11.
Bizim oralarda eğer bir yolcu uzun
bir yolculuğa çıkıyorsa arkasından
yere su dökülür. Bu yolculuğun “su
gibi akıcı” hale getirilmesi için yapılır.

R

D) Çinicilik

Ülkemizde el sanatları bölgelere göre farklılık
gösterir. Geleneksel el sanatları insanların duygu
ve düşüncelerini yansıtan önemli zenginliklerimizdendir.

Ö

8.

Buna göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisi geleneksel el sanatlarımızdan biri değildir?

Ahmet Dede aşağıdaki kültürel ögelerden hangisine konuşmasında örnek vermiştir?

A) Ebru

A) Dil

B) Halıcılık

B) Gelenek

C) Çağ kebap

C) Din

D) Bakırcılık

D) Giyim
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Test
1.

03

Kültürel Zengiliğimiz

Doğada insan eli değmeden oluşan,
gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki
yerler ve unsurlara doğal varlık denir.

Tİ
R

Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı
ve eserlere tarihi eser denir.

Buna göre, boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğal Varlık

Tarihî Eser

A)

B)

36

Ö

R

N

D)

2.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

EK

C)

Cumalıkızık köyü, Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze kadar koruyan evlere sahip tarihî bir mekăndır.
Osmanlıların Bursa’da ilk yerleştikleri yerlerden biridir. Yaklaşık 700 yıllık bir geçmişe sahip olan köyde 270 civarında ev bulunmaktadır. İki veya üç katlı olan evler; moloz, taş, kerpiç ve ağaçtan yapılmıştır.
Cumalıkızık köyüne ait görsel ve bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Cumalıkızık köyünde bulunan evler Türkiye’nin tarihi varlıkları arasındadır.
B) Köyde bulunan 270 civarındaki ev çeşitli yapı malzemeleriyle yapılmıştır.
C) Yaklaşık 700 yıllık bir tarihi olan köy Bizans’ın Osmanlı’ya bıraktığı eserler arasındadır.
D) Cumalıkızık köyü geleneksel Osmanlı eserleri arasındadır.
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Kültürel Zengiliğimiz

3.

03

Dil, kültürün önemli unsurlarından biridir. İnsanlar kültürlerini dil yoluyla gelecek nesillere aktarırlar. Genel Ağ’ın
gelişmesi ve yaygınlaşması ile beraber dilimize daha fazla yabancı kelime girmeye başlamıştır. Bu durum dilimizin özünü kaybetmesine ve gelecek nesillere yanlış aktarılmasına neden olabilmektedir.
Yabancı Kelime

Türkçe Karşılığı

Defans

Savunma

Okey

Tamam

Star
Full
Ekstra
İnternet

Dizüstü bilgisayar
Yıldız

Tİ
R

Laptop

Tam, dolu
Fazladan

Genel Ağ

Yukarıdaki tabloda bazı yabancı kelimeler ve bunların Türkçe karşılıkları verilmiştir.
Metne ve tabloya bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hayatımızın birçok alanında yabancı kelimelerin kullanıldığına

B) Türkçe’nin zenginleşmesine yabancı kökenli kelimelerin katkı sağladığına

EK

C) Teknolojinin yaygınlaşmasıyla dilimizin yozlaşmaya başladığına

D) Gelecek nesillere kültürlerin sağlıklı aktarılmasında dilin önemli olduğuna
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Ülkemiz el sanatları bakımından oldukça zengin bir kültürel birikime sahiptir.
Halıcılık, el sanatlarımız içinde önemli bir yere sahiptir. Orta Asya Türkleri
döneminden beri Türkler halıcılık sanatıyla ilgilenmişlerdir. Ülkemizde halı
yapımında genellikle doğal kök boyalar kullanılır. Türk halılarında genellikle
geometrik motifler, doğa tasvirleri, çiçek motifleri işlenir. Tarihte bilinen ilk
Türk halısı MÖ. 3.yy’dan kaldığı tahmin edilen Pazırık Halısı’dır. Günümüzde
Ladik, Gördes, Hereke, Uperta ve Bünyan halılarıyla ünlü yörelerimizdendir.

N

4.

Buna göre, ülkemizde dokumacılık ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılmaz?
A) Çeşitli desenlerde dokunduklarına

R

C) Türklerin anayurdundan beri yapıldıklarına
D) İlk Türk halısının MÖ. ki dönemlerde dokunduğuna

Ö

5.

I

II

III

IV

Geçmiş uygarlıklardan kalıntı ve eserlere tarihi eser denir. Ülkemizin bulunduğu coğrafi konum bir çok medeniyete ev sahipliği yapmasına neden olmuştur. Bu medeniyetlerden kalan tapınaklar, mezarlar, medreseler, camiler,
hanlar ve şehir yerleşmeleri tarihi mirasımızın zengin olmasına katkı sağlamıştır.
Buna göre, yukarıda verilen varlıklardan hangisi ülkemizin tarihi mirasına örnek olarak gösterilemez?
A) I

B) II

C) III
Sosyal Bilgiler Soru Bankası
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Pazırık Halısı

B) Önemli bir ticari gelir sağladıklarına

DENEME - 02
1.

-3500

-2000

-612

-338

Sümerler
Asurlar
Babiller

-2105
Yukarıdaki tarih şeridinde verilen Mezopotamya bölgesinde yaşamış uygarlıklara bakılarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

B) Sümerlere Asurlar son vermiştir.

Tİ
R

A) En uzun süre yaşayan uygarlık Sümerler olmuştur.

C) Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlık Sümerlerdir.
D) Asurlar Babillerden sonra kurulmuştur.

2.

Sümerler, çivi yazısını icat ederek insanlık tarihi açısından önemli bir adıma imza attılar. Sümerlerden sonra Mezopotamya bölgesinde kurulan Asurlar ise Sümerlerden öğrendikleri yazıyı, yaptıkları ticari faaliyetler sayesinde
Anadolu’ya taşıdı. Böylece Anadolu medeniyetleri de yazıyla tanışmış oldu.

EK

Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yazının icadı insanlık tarihinin en önemli buluşudur.
B) Yazı ilk defa Anadolu coğrafyasında kullanılmıştır.
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C) Anadolu’da yazıyı ilk kullanan uygarlık Hititlerdir.

Ö

R

3.

N

D) Çivi yazısını Sümerlerden başka uygarlıklar da kullanmıştır.

Sümerler, ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Tapınakları ibadetin dışında başka amaçlar için
de kullanmışlardır. En üst katını gözlem evi olarak kullanırken orta katları okul olarak kullanmışlardır. Alt katları
ise sığınak ve tarım ürünlerini sakladıkları depo olarak kullanmışlardır.
Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Zigguratlar çok amaçlı kullanılmıştır.
B) Zigguratlar, sadece ibadet amacıyla kullanılmıştır.
C) Sümerler, eğitimle ilgilenmemişlerdir.
D) Zigguratlar, yalnızca askeri amaçlarla inşa edilmiştir.
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4.

•

Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında Manisa civarında kurulmuştur.

•

Başkentleri Sard (Sardes) dır.

•

Kara ticaretiyle uğraşmışlardır. Ticareti geliştirmek için Asur ülkesine kadar uzanan Kral Yolu denilen ticaret
yolunu yapmışlardır.

•

Kral Yolu üzerinde ticaretin artması ile takas sistemi zorlu hale geldiği için parayı icat etmişlerdir.

Verilenlere bakılarak Lidyalılar için hangisi söylenemez?
A) Ticari faaliyetleri ülke sınırlarını aşmıştır.

C) Ege Bölgesi’nde kurulmuştur.

Tİ
R

B) İnsanlık tarihi için önemli bir buluşu gerçekleştirmişlerdir.

D) Paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır.

5.

•

Asurlar, Sümerler gibi Mezopotamya denilen bölgede kurulmuştur.

•

Hititler, Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirleri çevresinde hüküm sürmüşlerdir.

•

Lidyalıların başkentleri, Gediz ve Büyük Menderes nehirleri arasındaki Sard’dır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

EK

A) Tarım faaliyetleri ile uğraştıklarının

B) Su kaynaklarının etrafında kurulduklarının

C) Birbirileriyle etkileşim halinde olduklarının
D) Anadolu topraklarında kurulduklarının

Ö

R

N

6.

Doğal Varlık

Tarihi Varlık

Yukarıdaki tarihi ve doğal varlıkları gösteren resimlerden yola çıkarak doğal varlıkları tarihi varlıklardan ayıran en önemli özelliğin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Turizm açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.
B) İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşmuşlardır.
C) Tarihi ve kültürel değer taşımaktadır.
D) Her vatandaşın koruması gereken varlıklardır.
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7.

•

Ülkemizin güzelleşmesinde

•

Uluslararası alanlarda tanınması ve ilgi görmesinde

•

Turizme katkısıyla ülke ekonomisine kazanç sağlamasında etkili olmaktadır.

Buna göre doğal ve tarihi varlıklarımız için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

B) Sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmalıyız.
C) Dikkat çekmek için zarar vermeliyiz.

EK

D) Turistlerin ziyaret etmelerine engel olmalıyız.

40

8.

Tİ
R

A) Gidip görmemiz yeterlidir.

Ülkemiz yemeğinden, yaşam tarzına, halk oyunlarından bayramlarına kadar çok çeşitli kültürel özelliklere ev
sahipliği yapmaktadır.

N

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Binlerce yıllık süreçte birçok medeniyete ev sahipliği yapması
B) Her yeni gelen uygarlığın önceki uygarlığın izlerini yok etmesi
C) Kültürel özelliklerin birbirileriyle benzerlikler göstermesi

Ö

R

D) Bulunduğu coğrafyada eski ticaret yolarının bulunması
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9.

Tİ
R

Halıcılık: Orta Asya’dan beri doğa tasvirleri, çiçek motifleriyle işlenen halılar Türklerin en önemli kültür varlıklarından beridir
Çinicilik: Önceleri tarihi camii, türbe ve saraylara işlenen çini motifler günümüzde vazo, tabak ve fayanslara
işlenmektedir.
Yukarıda verilen örnekler, aşağıdaki hangi kültürel öğelerimizdendir?
B) Ev eşyaları

C) Gelenekler

D) El sanatları

EK

A) Halk oyunları

41

10. Bayramlarda, konu komşu bir araya gelip yardımlaşır; temizlik, bayram tatlısı ve diğer ikramlıkları hep birlikte
hazırlardı. Sadece akrabalar değil komşular da ziyarete gidilirdi. Mahalle büyüklerinin kapısı çalınır teker teker
eller öpülürdü.

I.

N

Buna göre bayramların;

Birlik ve beraberliği sağladığı

II. Dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiği

R

III. Yardımlaşma ve dayanışma duygusunu ortaya çıkardığı
gibi maddelerden hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Ö

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

