TEST - 1
Bu testte 20 soru vardır.

S O S YA L B İ L G İ L E R

1. Şakir 12 yaşında bir çocuktur.Geçen sene depremde
anne ve babasını kaybetmiştir.Yakın akrabaları
olmadığından devlet tarafından Çocuk Esirgeme
Kurumu’na yerleştirilen binlerce çocuktan bir
tanesidir.
Yukarıdaki paragrafta devlet tarafından Şakir’e
sağlanan hak aşağıdakilerden hangisidir?

5.
SINIF

4. Duru, 12 yaşında 7.sınıf öğrencisidir. Duru’nun sosyal
hayat içerisinde sahip olabileceği çeşitli roller vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Duru’nun okulda sahip
olabileceği rollerden değildir?
A) Öğrenci
B) Sınıf başkanı

A) Aile kurma hakkı

C) Abla

B) Eğitim hakkı

D) Eğitsel kol üyesi

C) Yaşama hakkı
D) Barınma Hakkı

A) Düğünlerimiz
B) El sanatlarımız

A) Vali
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2. Günlük hayatımızda yer alan bir çok kültürel
unsurumuz hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş,
bazıları ufak tefek değişikliklere uğramıştır.
Bu bilgiye göre aşağıda verilen kültürel
unsurlarımızdan hangisi diğerlerine göre daha az
değişime uğrayarak günümüze kadar gelmiştir?

5. İllerdeki en yetkili kişi............................................dır.
Yukarıdaki cümlenin doğru bir şekilde
tamamlanabilmesi için boşluğa hangisi
yazılmalıdır?

B) Muhtar
C) Kaymakam
D) Köy yönetimi

C) Yemeklerimiz
6. İklim; ulaşım, tarım, giyim, hayvancılık, turizm,
konut tipi, beslenme ve bitki örtüsünü etkiler. Şimdi
günlük yaşamdan örnekler vererek iklimin insan
faaliyetleri üzerindeki etkisini inceleyelim. Buna göre
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adem Hoca’nın verdiği
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

D) Evlerimiz

3. Ülkemizde birçok doğal afet yaşanmaktadır. Başlıca
görülen afetler; deprem, heyelan, çığ, sel gibi
olaylardır. Afetlerde bir çok yönden kayıplarımız söz
konusudur. Aşağıdakilerden hangisi Doğal afet
sonrasında azalan değerlerimizden değildir?

A) Karasal iklimin hakim olduğu yerlerde kışın yoğun
kar yağışı görülür.
B) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ise yazları
serin tutan taş evler görülür.

A) Can

C) Erzurum-Kars yöresinde yaz mevsimi yağışları
etkili olduğu için gür çayır ve otlaklar vardır.

B) Mal
C) Ekonomi

D) Zonguldak’ ta Karadeniz İklimi’nin özellikleri
görüldüğü için taş kömürü çıkarılmaktadır.

D) Dayanışma
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10. Fiziki haritalarda yeryüzü şekillerini ve
yükselti basamaklarını göstermek için renkler
kullanılmaktadır. Türkiye fiziki haritasına göre
aşağıdaki bölgelerden hangisinde kahverengi
tonların daha fazla kullanılması beklenir?

7. Doğal afetlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır.
A) Selin oluşmasında insan faaliyetlerinin de etkisi
vardır.
B) Dere yataklarına ve fay hatlarına ev yapmak güvenli
değildir.

A) Marmara Bölgesi

C) Ülkemizde deprem görülme riski çok azdır.

B) İç Anadolu Bölgesi

D) Heyelanın oluşumunda killi toprak yapısı, yağışın
fazlalığı ve eğim etkilidir.

C) Doğu Anadolu Bölgesi

A) Ordu-Ankara-Şanlıurfa
B) Rize-Bursa-Şanlıurfa
C) Trabzon-Kayseri-Diyarbakır

D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

11. Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları, Ay
takvimini icat etmeleri, Gökyüzünü, gezegenleri
incelemeleri onların daha çok hangi alanda
ilerlemelerine katkıda bulunmuştur?
A) Siyasi
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8. Benim adım Reyyan. Bu yaz ailemle Türkiye`nin
birçok şehrini gezdik. Önce Türkiye’nin en yağışlı
şehrine gittik. Burada çay tarlalarını yakından
gördüm. Sonra pastırmasıyla ünlü bir şehrimize
gittik. Burada Erciyes Dağı’na tırmandık. Son olarak
sıcaktan adeta piştiğimiz bir şehre gittik. Uçsuz
bucaksız pamuk tarlaları vardı. Burada Balıklıgöl’ü
ziyaret ederek evimize döndük.
Yukarıdaki metne göre Reyyan sırasıyla hangi
şehirleri gezmiştir?
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B) Edebiyat
C) Askeri
D) Astronomi

D) Rize-Kayseri-Şanlıurfa

12. Her insanın yaşadığı ve etkilendiği bir çevre vardır.
Bu çevre tarihi, doğal ve kültürel özelliklerden oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
doğal güzelliklerinden biri değildir?

9. I. Turizm
II. Tarım ürünleri
III. Yer altı kaynakları
IV. Bitki örtüsü
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri
üzerinde iklimin etkisi yoktur?

A) Sapanca Gölü
B) Peri Bacaları

A) Yalnız I

C) Van Kalesi

B) Yalnız III

D) Pamukkale Travertenleri

C) I, II ve IV
D) II ve IV
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16. Ülkemizde nüfusun dağılışında belirleyici rol oynayan
doğal ve beşeri etkenler vardır. Aşağıdakilerden
hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen
beşeri etkenlerdendir?

13. İlk çağlardan itibaren Anadolu önemli bir yerleşim
yeri olmuş ve burada birçok medeniyet kurulmuştur.
Bu durumun oluşmasında Anadolu’nun;
I. Topraklarının verimli olması,
II. Önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması,
III. İkliminin ve yaşam şartlarının elverişli olması
özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu
savunulabilir?

A) Sanayi
B) İklim
C) Yer şekilleri

A) I ve II

D) Su kaynakları

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

A) Konut tipleri iklime göre değişebilmektedir.
B) Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde ahşap evler
yaygındır.
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14. Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde orman bol
olduğundan ahşap evler, karasal iklimin görüldüğü
yerlerde yağışın az olmasından dolayı kerpiç ve
toprak evler yaygındır. Akdeniz ikliminin görüldüğü
yerlerde ise yazları serin tutan taş evler görülür.
Yukarıda verilen bilgilere göre çıkarılabilecek en
genel sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

17. I: Herkesin doğrudan doğruya yönetime katıldığı şehir
devletlerinde yaşamaları
II: Ön Asya’da ticaret yollarının bitiş noktalarında
kurulmaları
III: Deniz ticaretinde ileri gitmeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri İyonların
‘’demokrasi’’ ile yönetildiklerine kanıt
gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

C) Kerpiç evler yağışın az olduğu yerlerde görülür.
D) Taş evlerin yazları serin tutma özelliği vardır.
18. Meydana gelen ya da ortaya çıkan hal, iş veya
duruma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla
karşılaşırız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
olayların özellikleri arasında yer almaz?

15. İnsanlar yerleşim yeri olarak ihtiyaçlarını kolayca
karşılayabilecekleri alanları seçerler. Buna göre
aşağıda özellikleri verilen yerlerin hangisi
yerleşmeye uygun değildir?

A) Olayların nedenleri sadece insanlardır
B) Bir olayın birden fazla nedeni olabilir

A) Verimli toprakların olduğu yerler

C) Bir olayın birden fazla sonucu olabilir

B) Elverişli iklim şartlarına sahip yerler

D) Aynı olay herkesi farklı şekillerde etkileyebilir

C) Ticaretin geliştiği yerler
D) Yükseltinin fazla olduğu dağlık alanlar
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19. Bir fiziki haritada kahverengi rengin fazlaca
kullanılması o bölgenin hangi özelliğini gösterir?
A) Karasal iklim tipinin görüldüğünü
B) Ortalama yükseltisinin fazla olduğunu
C) Tarımsal faaliyetlerin yapıldığını
D) Orman örtüsünün zayıf olduğunu

1957’de ilçe olan Batman, 16 Mayıs 1990’da il
haline getirildi. Petrol bulunduğu dönemde 4 bin
civarında olan Batman’ın nüfusu 2018 itibarıyla 599
bini aştı. (05 Şubat 2019 tarihli Genel Ağ haberinden
düzenlenmiştir.) Habere göre Batman’ın nüfusunun
artmasına neden olan faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sanayi
B) Toprak yapısı
C) Madenler
D) İklim özellikleri

1-D

2-C

3-D

4-C

5-A

6-D

7-C

8-D

9-B
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20. Petrolün çıkarılmasıyla Batman’ın adeta kaderi
değişti. 10 haneli bir köy iken 1937 yılında bucak,

10-C

11-D
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12-C

13-D

14-A

15-D

16-A

17-A

18-A

19-B

20-C

