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5. Sınıf
Sosyal Bilgiler

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler der-
sinin bizlere sağladığı faydalardan biri değil-
dir?

A)	Türk	tarihini	öğrenmemizi	sağlar.
B)	Vatandaşlık	 görevlerinin	 ve	 sorumlulukları-

nın	öğrenilmesini	sağlar.
C)	Deneyler	yaparak	geçmişteki	olayları	doğru	

öğrenmemizi	sağlar.
D)	Demokratik	 yaşam	 kurallarını	 öğrenmemizi	

sağlar.

2. Sosyal bilgiler eğitimi alan bir öğrencinin 
aşağıdakilerden hangisini yapması beklen-
mez?

A)	Ulusal	kültürümüzü	korumaya	yönelik	çalış-
malarda	bulunması

B)	Okul	malzemelerine	zarar	vermesi
C)	Mesleğini	seçerken	bilinçli	olması
D)	İnsanlara	hoşgörülü	yaklaşması

3. Sevgi,	sosyal	bilgiler	dersinde	gıdaların	son	kul-
lanma	tarihi	olduğunu	ve	bu	tarihin	paketlerinin	
üzerinde	yazılması	gerektiğini	öğrenmiştir.	Mar-
kete	giden	Sevgi,	satın	aldığı	bir	ürünün	son	kul-
lanma	 tarihinin	geçtiğini	 görmüş	ve	satıcıyı	bu	
konuda	uyarmıştır.

 Bu olay hakkında aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A)	Gıda	 alışverişlerini	 büyüklerimizin	 yapması	
gerekmektedir.

B)	Bir	 ürün	 aldıktan	 sonra	 yaşanan	 sıkıntıyı	
çözmek	için	tüketici	hakları	birimine	başvur-
malıyız.

C)	Sosyal	bilgiler	dersi	ekonomik	yetersizlikleri	
ortadan	kaldırmayı	hedefler.	

D)	Sosyal	 bilgiler	 dersi	 bireyin	 bilinçlenmesini	
sağlar.

4. Sosyal	bilgiler	dersi	toplumu	oluşturan	bireylerin	
etkin	ve	üretken	vatandaşlar	olarak	yetişmesin-
de	önemli	rol	oynamaktadır.

 Buna göre sosyal bilgiler dersinin yararları 
arasında,

	 I.	 Yaşadığımız	 ülkenin	 tarihi	 ve	 coğrafyası	
hakkında	bilgi	edinmemizi	sağlar.

	II.	 Meslekler	 hakkında	 bilgi	 sahibi	 olmamızı	
sağlar.

	III.	 Temel	hak	ve	sorumluluklarımızı	öğrenme-
mizi	sağlar.

 durumlarından hangileri gösterilebilir?

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

5. 
Sosyal	bilgiler	dersinin	amaçları	arasın-
da	bireylerin	sosyal	vatandaşlık	görevle-
rini	öğrenmelerini	sağlamak	vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu görevler arasın-
da gösterilemez?

A)	Kanunlara	uymak
B)	Bir	derneğe	üye	olmak
C)	Vergi	vermek
D)	Seçimlerde	oy	kullanmak

6. Sosyal	bilgiler	dersi,	bireye	kendini	tanıması	ve	
hangi	 mesleği	 seçmesi	 gerektiği	 konularında	
yardımcı	olur.

 Buna göre sosyal bilgiler dersi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)	Bireyin	kendini	yetiştirmesini	sağlar.
B)	Mesleki	eğitimi	yaygınlaştırır.
C)	Köyden	kente	göçü	engeller.
D)	Salgın	hastalıkları	önler.
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7. Sosyal	 bilgiler	 dersinde	 insan	 hakları,	 ulusal	
egemenlik	ve	demokrasi	gibi	kavramlarla	tanışı-
rız.

 Sosyal bilgiler dersinde öğrendiği bu kav-
ramları okul hayatında uygulamak isteyen 
öğrencilerin aşağıdakilerden hangisini yap-
ması uygundur?

A)	Okul	 kütüphanesini	 düzenli	 hâle	 getirmek	
için	çalışmalarda	bulunmaları

B)	Okul	eşyalarını	düzenli	ve	dikkatli	bir	şekilde	
kullanmaları	

C)	Öğretmenlerinin	verdiği	ev	ödevlerini	düzenli	
bir	şekilde	yapmaları

D)	Okul	temsilcisi	seçimlerinde	istedikleri	adaya	
oy	vermeleri

8. Bireyler	sosyal	bilgiler	dersi	sayesinde	toplum-
sal	hayatta	 saygı	 ve	sevginin	önemini	öğrenir.	
Sosyal	bilgiler	dersi	öğrencileri	hak,	sorumluluk,	
özgürlük	gibi	kavramlarla	tanıştırır.	Bu	ders	sa-
yesinde	yaşamımızı	demokratik	bir	şekilde	de-
vam	ettirmeyi	öğreniriz.

 Buna göre sosyal bilgiler dersinde öğrenci-
lere aşağıdakilerden hangisinin kazandırıl-
masının amaçlandığı söylenemez?

A)	Ön	yargılı	olmak
B)	Toplumsal	kurallara	uymak
C)	Hakları	doğrultusunda	hareket	etmek
D)	Hoşgörü	sahibi	olmak

9. Etkin Vatandaş Ne Yapar?

? ? ?

 Bu şemada “?” ile gösterilen yerlere aşağıda-
kilerden hangisi yazılamaz?

A)	Üretim	 yaparak	 ülke	 ekonomisine	 katkıda	
bulunur.

B)	Kanunlara	ve	kurallara	uyar.
C)	Kişisel	 çıkarlarını	 toplumun	 çıkarlarının	 üs-

tünde	tutar.
D)	Sorumluluk	bilinciyle	hareket	eder.

10. Sosyal	bilgiler;	tarih,	coğrafya,	ekonomi,	vatan-
daşlık	ve	hukukla	ilgili	konular	içeren	bir	derstir.	
Türkiye	Cumhuriyeti’nin	etkin	bir	vatandaşı	ola-
rak	 sosyal	 bilgiler	 dersinin	 kişisel	 gelişimimize	
birçok	katkısı	bulunmaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal 
bilgiler dersinin bireylere katkılarından biri 
değildir?

A)	Birlikte	yaşamanın	ve	yardımlaşmanın	öne-
mini	anlamamızı	sağlar.

B)	Eleştirel	 düşünebilmeyi,	 kendi	 kararlarımızı	
verebilmenin	önemini	anlamamızı	sağlar.

C)	Günlük	hayatımızda	kullandığımız	dilin	akıcı	
bir	hâle	gelmesini	sağlar.

D)	Ülkemize	karşı	görev	ve	sorumluluklarımızın	
neler	olduğunu	öğrenmemizi	sağlar.

11. 

 Yukarıdaki görselle sosyal bilgiler dersinde 
öğrenilen konulardan hangisi arasında ilişki 
kurulabilir?

A)	Sosyal	bilgiler	dersi,	Türk	milletine	ait	bağım-
sızlık	ve	egemenlik	unsurlarının	neler	oldu-
ğunu	öğrenmemizi	sağlar.

B)	Sosyal	bilgiler	dersi,	ülkemize	karşı	görev	ve	
sorumluluklarımızın	 neler	 olduğunu	 öğren-
memizi	sağlar.

C)	Sosyal	bilgiler	dersi,	millî	kültürümüzü	oluş-
turan	temel	ögeleri	ve	süreçleri	kavramamı-
za,	millet	olma	bilincimizin	gelişmesine	katkı	
sağlar.

D)	Sosyal	 bilgiler	 dersi,	 yaşadığımız	 çevrenin	
coğrafi	 özelliklerini	 tanımamızı,	 insanlar	 ve	
doğal	 çevre	arasındaki	 ilişkileri	 anlamamızı	
sağlar.
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5. Sınıf
Sosyal Bilgiler

YENİ OKULUM

1. 
Olayların	 birçok	nedeni	 ve	 sonucu	 vardır.	
Örneğin	 tarlasına	 ilaç	 atan	 bir	 çiftçi	 fazla	
ürün	 elde	 edebilir.	 Ancak	 bu	 durum	 top-
rağın	 ve	 çevrenin	 kirlenmesine	 de	 neden	
olabilir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A)	Bir	olayın	farklı	boyutları	olabilir.
B)	Olayların	sonuçlarının	etkisi	kısa	bir	süreyle	

sınırlıdır.
C)	Olayların	etkilediği	insan	sayısı	önemlidir.
D)	Tarım	 ilaçlarının	 kullanımı	 doğaya	 fayda	

sağlar.

2. 
Belediye	Başkanı	Fehmi	Bey,	eski	evle-
rin	yoğun	olduğu	bir	mahallede	bu	evleri	
yıkıp	sağlam	ve	modern	binalardan	olu-
şan	bir	site	yapmak	istemektedir.

 Bu olayın gerçekleşmesi durumunda aşağı-
dakilerden hangisinin olacağı söylenemez?

A)	Mahallede	işsizlik	artar.
B)	Mahallenin	ekonomik	değeri	artar.
C)	Mahallenin	fiziki	yapısı	değişir.
D)	Depreme	karşı	daha	güvenli	ortam	sağlanır.

3. Karşılaştığımız	bir	olayın	nedeni	bazen	bizlere	
çok	basit	gelebilir.	Ancak	aynı	olay	biraz	daha	
derin	incelendiğinde	karmaşık	bir	yapıda	ve	çok	
sayıda	nedene	dayalı	olduğu	görülebilir.

 Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisi anlatıl-
mak istenilmiştir?

A)	Her	olay	farklı	sonuçlar	doğurur.
B)	Olaylar	 genelde	 aynı	 nedenlerden	 kaynak-

lanmaktadırlar.
C)	Bir	olayla	karşılaşıldığında	olayın	çok	boyut-

lu	olabileceği	düşünülmelidir.	
D)	Olayların	nedenlerini	anlamada	aceleci	dav-

ranılmalıdır.

4. İstanbul’da	yoğun	kar	yağışı	nedeniyle	İstanbul	
Valiliği	 okulları	 tatil	 etmiştir.	Bunun	sonucunda	
milyonlarca	 öğrenci	 okula	 gitmemiş,	 binlerce	
servis	trafiğe	çıkmamıştır.

 Verilen olay aşağıdakilerden hangisine ör-
nek olarak gösterilebilir?

A)	Kar	yağışı	eğitimi	olumlu	etkilemektedir.
B)	 İstanbul’da	kış	ayları	sert	geçmektedir.
C)	Olayların	 sonuçları	 farklı	 kesimleri	 etkileye-

bilmektedir.
D)	Her	olay	yalnızca	bir	nedene	bağlı	olarak	or-

taya	çıkar.

5. 
Merhaba	arkadaşlar!	Benim	adım	
Beren.	 Bu	 sene	 5.	 sınıfa	 başla-
dım.	 Sizlere	 mahallemizde	 yeni	
açılan	 Cumhuriyet	 Ortaokulun-

dan	 bahsetmek	 istiyorum.	 Yapımına	 bir	 yıl	
önce	başlanan	okul,	yetkililerin	 işleri	hızlan-
dırması	ve	çalışanların	emekleri	sonucunda	
yeni	eğitim	öğretim	yılına	yetiştirilerek	hizme-
te	 açıldı.	 Mahallede	 yaşayan	 herkes	 yeni	
okulun	açılmasına	çok	sevindi.	Çünkü	yakın	
çevremizde	ortaokul	yoktu.	Ablam	ve	mahal-
ledeki	arkadaşları	bize	daha	uzakta	olan	Ata-
türk	Ortaokuluna	 gitmek	 zorunda	 kalıyordu.	
Ablam	 okula	 servisle	 gittiği	 için	 hem	 ailem	
servis	ücreti	ödüyor	hem	de	ablam	okula	gi-
dip	gelirken	fazla	zaman	harcıyor	ve	yorulu-
yordu.	Ancak	ablam	ve	arkadaşları	kayıtları-
nı,	mahallemize	yeni	açılan	okula	aldırdılar.	
Artık	ablam	okula	yürüyerek	gidebilecek,	ai-
lem	de	servis	ücreti	ödemeyecekti.

 Beren’in bu sözlerine bakılarak,

	 I.	 Hangi	olaydan	bahsetmektedir?
	II.	 Mahallede	 yeni	 bir	 okulun	 açılması	 kimleri	

etkilemiştir?
	III.	 Yeni	bir	okulun	açılması	hangi	sonuçları	or-

taya	çıkarmıştır?

 sorularından hangilerinin yanıtı bulunabilir?

A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II
C)	II	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III
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6. Bir	yerde	yeni	bir	fabrikanın	açıl-
ması	o	bölgedeki	üretimi	arttırdı-
ğı	gibi	 çevredeki	 işsizliğin	azal-
masına	da	katkıda	bulunur.

 Mert’in sözlerine bakılarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A)	Olayların	meydana	gelmesinde	farklı	neden-
ler	etkili	olmaktadır.

B)	 İnsanların	 toplu	 olarak	 yaşaması	 olayların	
meydana	gelmesinde	etkili	olur.

C)	Olaylar	toplumsal	gelişmelerden	etkilenmez.
D)	Bir	olayın	birden	çok	sonucu	olabilir.

7. Bayramlarda	 artan	 trafik	 kazaları	 nedeniyle	
çok	sayıda	vatandaşımız	hayatını	kaybetmekte	
veya	yaralanmaktadır.	Bu	olayın	çok	sayıda	ne-
deni	vardır.

 Bu nedenler arasında aşağıdakilerden han-
gisi yoktur?

A)	Yolların	yetersiz	olması	
B)	Araç	bakımlarının	eksik	yapılması
C)	Sürücülerin	dikkatsizliği
D)	Trafik	cezalarının	fazla	olması

8. Meydana gelen bir trafik kazasının ardından,

 	 Trafik	kazasına	şahit	olan	kişilerden	bazıları	
olayın	şokuyla	korkabilirken	bazıları	soğuk-
kanlı	davranarak	hemen	kazazedelere	yar-
dıma	koşabilir.

	 	 Kaza	yapan	kişilerin	yakınları,	akrabalarının	
sağlığından	endişe	duyar	ve	en	kısa	zaman-
da	kaza	yerine	veya	hastanelere	ulaşmaya	
çalışır.

	 	 Kazazedelere	tıbbi	yardım	yapmak	için	yola	
çıkan	ambulanslardaki	görevliler,	işleri	uza-
yınca	evlerine	geç	gider.

 Bu örneklerden yol çıkıldığında aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılabilir?

A)	Olaylar	her	zaman	aynı	sonuçları	doğurur.
B)	Olaylar	farklı	kişileri	farklı	şekillerde	etkileye-

bilir.
C)	Trafik	kazaları	genel	olarak	sürücülerin	hata-

larından	kaynaklanır.
D)	Her	olay	tek	bir	nedene	bağlı	olarak	meyda-

na	gelir.

9. 

Yaşadığımız	mahallede	bulunan	
fabrikada	geçen	hafta	büyük	bir	
yangın	çıktı.

 Aşağıdakilerden hangisinin bu kişinin anlat-
tığı olayın sonucu olduğu söylenemez?

A)	Can	kayıplarının	yaşanması
B)	Üretimin	hızlanması	
C)	Mal	kaybının	ortaya	çıkması
D)	Çevre	kirliliğinin	artması

10. 
Uykusuzluk,	aşırı	hız,	sürücünün	dikkatsiz-
liği,	 yollardaki	 bozukluklar	 gibi	 nedenlerle	
meydana	 gelen	 trafik	 kazalarının	 ardından	
ölüm,	yaralanma,	maddi	kayıp	gibi	sonuçlar	
ortaya	çıkmaktadır.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt 
gösterilebilir?

A)	Her	olayın	tek	bir	nedene	bağlı	olarak	mey-
dana	geldiğine

B)	Olayların	çok	boyutlu	olduğuna
C)	Olayların	herkesi	aynı	şekilde	etkilediğine
D)	Her	 olayın	 ardından	 mutlaka	 olumsuz	 so-

nuçlar	ortaya	çıktığına

11. Aşağıdakilerden hangisi olayların çok boyut-
luluğu ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)	Bir	olay	aynı	anda	farklı	kişileri	etkileyebilir.
B)	Bir	 olayın	 sonucu,	 başka	 bir	 olayın	 nedeni	

olabilir.
C)	Meydana	gelen	tüm	olaylar	toplum	üzerinde	

olumsuz	etkiye	sahiptir.
D)	Olayların	 meydana	 gelmesinde	 birden	 çok	

sebep	etkili	olabilmektedir.

12. Olayların	sonuçları	herkeste	ayrı	etki	yaratabilir.

 Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nabilir?

A)	Kişi	hak	ve	özgürlükleriyle
B)	Çok	boyutlulukla
C)	Bireysel	özelliklerle
D)	Toplumsal	duyarlılıkla

YENİ OKULUM
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