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1. Mezopotamya’da kurulmuş olan Sümerler, Asurlar 
ve Babiller, Anadolu ile yoğun ticari faaliyetlerde bu-
lunmuşlardır. 

	 Bu	 durumun	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ortam	
hazırladığı	savunulabilir?	
A) Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları arasında 

kültürel etkileşime 

B) Anadolu’nun siyasi öneminin azalmasına 

C) Mezopotamya’da kurulan uygarlıkların Anado-
lu’yu istila etmelerine 

D) Anadolu’nun ticari öneminin azalmasına

2. Ali 5.sınıfı takdir belgesi alarak bitirmiş ve ailesi ile 
birlikte 7 günlük Karedeniz turuna katılmıştır. Yaz 
tatili bitmiş, Ali 6. sınıfa başlamıştır. Okulun ilk günü 
sosyal bilgiler öğretmeni “Yazın nerelere gittiniz, 
hangi doğal ve tarihi varlıkları gördünüz?” diye sor-
muştur.

	 Öğretmenin	 sorusuna	 parmak	 kaldırarak	 söz	
hakkı	 alan	Ali’nin	 hangi	 cevabı	 vermesi	 bekle-
nir?
A) Trabzon — Sümela Manastırı

B) Adıyaman — Nemrut Dağı Heykelleri

C) Bursa — Uludağ

D) Denizli — Pamukkale Travertenleri

3. Geçmişte evlerin önünde 2-3 gün süren düğünler 
yapılmaktaydı. Günümüzde ise insanların gürültü-
den rahatsız olmaması için düğün salonlarında yak-
laşık 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır. 

	 Aşağıdakilerden	hangisi	kültürel	unsurların	za-
man	içinde	değişmesinin	sebeplerinden	biri	de-
ğildir?	
A) Sanayileşmenin hızlanması 

B) Çevre kirliliğinin artması 

C) Göçlerle birlikte şehirlerin kalabalıklaşması

D) Teknolojinin gelişmesi

4. 
  Kış ayları ılık ve yağışlı geçer.
  Akarsular kış aylarında bol miktarda su taşır-

ken, yaz aylarında kuruyacak duruma gelir.
		 Maki adı verilen kısa boylu bitkiler yaygın ola-

rak görülür.
		 Zeytin, incir, pamuk, turunçgiller ve muz yetişti-

rilir.
	 Yukarıda	 verilen	 bilgilerden	 hareketle	 bu	 yerle	

ilgili	olarak	hangi	sonuca	ulaşabiliriz?
A) Ekonomik faaliyetleri gelişmemiştir.

B) Akdeniz iklim özellikleri görülmektedir.

C) Tarım alanlarında sulama olanakları yetersizdir.

D) Kırsal kesimlerinde ahşap türü yapılar yaygındır.

5. Türkiye nüfus miktarı haritasını incelediğimizde nü-
fusumuzun bazı yerlerde fazla, bazı yerlerde az ol-
duğunu görürüz. 
Buna	göre, 
 I. Kıyı bölgeler
 II. Verimsiz tarım alanları
 III. Sanayi tesislerinin olduğu yerler 
 IV. Yüksek ve dağlık bölgeler 

	 yerlerden	hangilerinde		nüfus	fazladır?	
A) I ve II.   B) I ve III. 

C) II ve IV.   D) III ve IV.

6. 
 

Sosyal çevreni sosyal 
medya ile kısıtlama!

Bağımlı olma, 
özgür ol!

 5.sınıf öğrencisi Irmak sosyal bilgiler dersinden aldı-
ğı proje için afiş hazırlamıştır. Irmak hazırladığı afiş-
te yukarıdaki sloganları kullanmıştır.

	 Irmak’ın	 hazırladığı	 afiş,	 teknolojinin	 hangi	 yö-
nünden	bahsetmektedir?
A) Teknolojinin faydaları

B) Teknolojinin önemi

C) Teknolojinin bilinçsiz kullanımı

D) Teknolojinin gelişimi
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7.
                       

                        I
Gök gürledi, şimşekler çaktı
Etrafı kara bulutlar sardı
Bu gelen farklı bir yağmurdu
Çoştu, önüne gelen her şeyi yuttu

 
 

 

    
                      
                         II
Ormanları düşünmeden kestiler
Ne olur bu işin sonu diyemediler
Yağmur yağdı toprak yerinden oynadı
O toprağın altında çok canlar kaldı
         Muharrem ÇAKAN

 
 

	 Verilen	 şiirin	 dörtlüklerinde	 bahsedilen	 doğal	
afetlerin	doğru	sıralaması	nasıl	olmalıdır?

 
 I  II 

A) Sel Deprem
B) Erozyon Sel
C) Çığ Erozyon
D) Sel Heyelan

8. 
İnternetten doğru ve güvenilir 
bilgiye ulaşmak için nelere dik-
kat etmeliyiz?

	 Aslı	öğretmeninin	sorusuna	hangi	öğrenci	doğ-
ru	cevap	vermiştir?	
A) Bağlantı adresinde htpp:// ibaresi olmasına 

dikkat etmeliyiz. 

B) Karşımıza çıkan ilk sitedeki bilgiyi doğru kabul 
etmeliyiz.

C) Bilgileri farklı sitelerden karşılaştırarak araştır-
malıyız.

D) “com.” uzantılı internet sitelerden yararlanmalı-
yız.

9. 6. sınıf öğrencisi Meltem’e ailesi karne hediyesi 
olarak akıllı tablet almıştır. Bu duruma çok sevinen 
Meltem tabletten genel ağa bağlanmıştır.

	 Genel	ağı	ilk	kez	kullanacak	olan	Meltem	hangi	
hatayı	 yaparsa	 genel	 ağı	 güvenli	 kullanmamış	
olur?
A) Kişisel bilgilerinin tümünü paylaşmamak

B) Paylaştığı fotoğraflara dikkat etmek

C) İlgi çeken “Bedava” mesajına onay vermek

D) Gizlilik ayarlarına dikkat etmek

10. İnsanların iletişimini kolaylaştıran ilk teknik buluş 
telgraf olmuştur. Daha sonra telefon icat edilmiştir. 
Telgraf ve telefon haberleşmesi için binlerce kilo-
metre kablo döşenmiş, çok büyük paralar harcan-
mıştır. Günümüzde ise uydu haberleşmesi ve cep 
telefonunun icat edilmesiyle artık kilometrelerce 
uzunluktaki kablolara ihtiyaç azalmıştır. 

	 Bu	 bilgilere	 bakarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenebilir?	
A) Yeni buluşlar ihtiyaçların ortadan kalkmasına yol 

açmıştır. 

B) Yeni buluşlar bazı zorlukları ortadan kaldırmıştır. 

C) Telgrafa duyulan ihtiyaç zamanla artmıştır. 

D) Cep telefonu en ucuz haberleşme aracıdır.

11. Merhaba arkadaşlar! Ben Serap. Sosyal bilgiler öğ-
retmenimiz geçen hafta işlediğimiz bir konu hakkında 
araştırma yapmamızı ve edindiğimiz bilgilerle sınıfta 
arkadaşlarımıza sunum yapmamızı istedi. Aynı za-
manda araştırma sonunda, bilimsel etiğe uygun dav-
ranıp kaynakça belirtmemizi söyledi. 

	 Serap	 araştırmasında	 neden	 bilimsel	 etiğe	 uy-
gun	davranmalıdır?	
A) Annesinden ceza almamak için 

B) Eser sahibine para kazandırmak için 

C) Öğretmeninin kızmaması için 

D) Eser sahibinin emeğine saygı için
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12. Farklı sektörlerdeki üç iş insanı aşağıda belirtilen 
ham maddelerden alım yapacaklardır. 
• Yavuz Bey, petrol rafinerisi için ham petrol 
• Tuğçe Hanım, tekstil fabrikası için pamuk 
• Engin Bey, mobilya fabrikası için kereste 

	 Bu	ham	maddeleri	alabilecekleri	bölgeler	aşağı-
dakilerden	hangisinde	sıralanmıştır?	

 Yavuz	Bey Tuğçe	Hanım Engin	Bey
A) Akdeniz Karadeniz Güneydoğu 

Anadolu
B) Ege İç Anadolu Marmara
C) Güneydoğu 

Anadolu Akdeniz Karadeniz

D) Marmara Doğu Anadolu               Karadeniz

13. 

Bölgemiz ormanlık 
alanlarla doludur. 

Verimli topraklarımız-
da ormanlar oluşmuş 
geniş alanları kapla-

mışlardır.

Bölgemiz  gür 
otlaklara  sahiptir. 

AYÇA

EGEMEN DOĞUKAN

ESİN

Bölgemizin iklimi ılı-
man, yeryüzü şekilleri 

düz, su kaynakları 
yeterlidir.

Bölgemizde sanayi 
kuruluşları yaygındır. 

	 Öğrencilerin	 bölgeleriyle	 ilgili	 verdikleri	 özel-
liklere	bakacak	olursak	Ayça,	Esin,	Egemen	ve	
Doğukan’ın	yaşadığı	yerlerde	hangi	meslek	yay-
gındır?	
A) Doğukan - Avcı 

B) Egemen - Tercüman 

C) Esin - Maden mühendisi 

D) Ayça – Botanik (bitki) bilimci

14. Ülkede yaşanan salgın bir hastalıktan dolayı devlet 
tarafından alınan tedbirler kapsamında okullara ara 
verilmesi kararı alınmıştır. Bu durumdan; öğrenciler, 
öğretmenler, öğrenci velileri, okul servisleri ve okul 
idarecileri dolaylı ya da doğrudan  etkilenmişlerdir. 

	 Verilen	 bilgiye	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	
doğrudur?	
A) Bu olayın sonucu birden fazla kişiyi etkilemiştir. 

B) Bu olay öğrencileri olumlu etkilemiştir. 

C) Bu olaydan sadece öğretmenler etkilenmiştir. 

D) Bu olay sadece çalışanları etkilemiştir.

15. Azra, okul basketbol takımında hücum oyuncusu-
dur. Takım arkadaşları ile birlikte haftanın bir günü 
antrenman yapmaktadır. 

	 Yukarıda	verilen	örneğe	göre	Azra	hangi	rollere	
sahip	değildir?	
A) Öğrenci  B) Takım oyuncusu 

C) Arkadaş  D) Kardeş

16. Kağan, sabah uyandığında annesine dişinin ağrıdı-
ğını söyler. Annesi, Kağan’ı hemen Diş Sağlığı Mer-
kezine götürür. Doktor, Kağan’ın şikayetini dinleyip, 
tedavisini uygular. 

	 Buna	göre	Kağan	hangi	hakkını	kullanmıştır?	
A) Eğitim Hakkı  B) Sağlık Hakkı 

C) Konut Hakkı  D) Oyun Hakkı
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17. Günlerdir isteyip durduğum kazağı sonunda alabil-
dim. Çok mutluydum. Eve geldiğimde aldığım ka-
zağın kusurlu olduğunu farkettim. Tekrar mağaza-
ya gittim. Mağaza sahibi kazaktaki kusurun benim 
yanlış kullanmamdan kaynaklandığını, bu nedenle 
değişim yapamayacağını söyledi. 

	 Bu	durumda	yapmam	gereken	hangisidir?	
A) O mağazadan alışveriş yapmamak. 

B) Mağaza sahibiyle tartışmak. 

C) Tüketici Hakem Heyetine başvurmak. 

D) Mağaza sahibinin düşüncelerine hak vermek.

18. Geçmişten gelen kültür mirasını alan yeni nesil, 
yaptığı yeniliklerle kültürün gelişmesine katkı sağ-
lar. Bazı kültürel unsurlar zaman içinde yerini yep-
yeni değerlere bırakabilir. 

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 duruma	 uygun	 ör-
nek	olamaz?	
A) İnsanların pazarlar yerine genel ağ üzerinden 

alışveriş yapması. 

B) Mektup yazmak yerine cep telefonundan mesaj 
gönderilmesi. 

C) Akraba ziyareti yapmak yerine görüntülü görüş-
me yapılması. 

D) Bayramlarda büyüklerin elinin öpülmesi.
 
 

19. Bir fiziki haritada yeşil renkler yükseltisi fazla olma-
yan ovalık alanları ifade etmektedir. 

	 Türkiye	fiziki	haritasında		aşağıdaki		bölgelerden	
hangisinde	 yeşil	 renklerin	 varlığına	 daha	 çok	
rastlanır?

 A) Doğu Anadolu Bölgesi 
 B) Marmara Bölgesi
 C) Karadeniz Bölgesi 
 D) İç Anadolu Bölgesi

20. 

 Konut tipleri iklime göre değişebilmektedir. Karade-
niz ikliminin görüldüğü köylerde orman varlığı fazla 
olduğu için bu yerlerde ahşap evler görülür. 

	 Bu	bilgilere	göre	verilen	hangi	ilde	ahşap	evlerin	
görülmesi	beklenir?	
A) İzmir  B) Gaziantep 

C) Erzurum  D) Rize

21. Aşağıdaki gazete haberinde iklimin insan yaşamı 
üzerindeki etkilerinden bahsedilmektedir. 

 

Isparta’nın Aksu ilçesinin bazı köylerinde aşırı 
kar yağışından dolayı yollar kapandı. Kayma-
kamlıktan yapılan açıklamaya göre öğrencilerin 
güvenliği için okullara 2 gün süreyle ara verildi.
Ayrıca meteorolojiden alınan bilgiler doğrul-
tusunda hava sıcaklığının bu hafta içerisinde 
daha da düşeceği,bundan dolayı vatandaşların 
zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye 
edildi.Bunun yanında köylerde hastalanan va-
tandaşlara telefonla kaymakamlığa ulaşmaları 
halinde özel araçlarla yardıma gidileceği bilgisi 
verildi.

	 Bu	 haberde	 iklimin	 hangi	 alandaki	 etkisinden	
bahsedilmemiştir?
A ) Sağlık  B ) Eğitim

C ) Barınma  D ) Ulaşım

Havva Kaptan
İlkay Akın
Serdar Balcı

Ersin Ayvazoğlu
Fatih Erdoğan
Yalçın İnce

Tuğba Özkan

Çalışmada Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

Bu çalışma Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanmıştır.


