2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………………………………
ORTAOKULU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

PUAN:

1. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yazınız. (2X10=20puan)
a) (…….) İnternetteki her bilgi doğrudur.
b) (…….) Şifremizi unutma ihtimaline karşı birkaç arkadaşımıza söylemeliyiz.
c) (…….) Adres satırında https ile başlayan sitelerden alışveriş yapmalıyız.
d) (…….) Bilgileri sadece tek bir siteden değil farklı sitelerden karşılaştırarak araştırmalıyız.
e) (…….) Haklarımızı arayabilmek için alışverişten sonra mutlaka fiş ya da faturaları almalıyız.
f) (…….) Emek hırsızlığı olmaması için mutlaka kaynakça belirtmeliyiz.
g) (…….) Sanayinin en çok geliştiği bölge İç Anadolu Bölgesi’dir.
h) (…….) Tıp alanındaki çalışmaları ile Avicenna olarak bilinen ünlü Türk İslam alimi Aydın Sayılı’dır.
i) (…….) Coğrafi özellikler ekonomik faaliyetleri etkilemez.
j) (…….) Tarım imkanlarının en çok geliştiği yer Doğu Anadolu Bölgesi’dir.
2. Aşağıdaki boşluklara, verilen kelimelerden uygun olanı yazınız. (2X10=20puan)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Pasteur

İklim

Meslek

Karadeniz

Ayıplı mal

İntihal

Kümes
Hayvancılığı

Kaynakça

Akdeniz

Ekonomik
Faaliyet

Kuduz aşısını ……………………..……. bulmuştur.
Başkasına ait bir fikri, düşünceyi kendisinin gibi gösterilmesine ……………..…………….… denir.
Araştırmalarımızda yararlandığımız eserleri …………………………… bölümünde gösteririz.
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek amacı ile yaptıkları ve karşılığında para kazandıkları etkinliklere
……………………………..…………… denir.
En fazla balıkçılık ………………………bölgesinde yapılır.
Bir kimsenin geçimini sağlamak amacı ile yaptığı sürekli iş’ e ……………..………..denir.
Akdeniz bölgesinde seracılığın yaygın olarak yapılmasını etkileyen en önemli unsur…………………………………..’dir.
Etiketinde, ambalajında, reklamında, hatalı ve eksik olan ürünlere …………..……………….denir.
Büyük şehirlerin etrafında ……………………..….hayvancılığı yaygın olarak yapılmaktadır.
Örnek bir kaynakça yazınız. (eser sahibinin soyadı-eser sahibinin adı-eserin adı-basıldığı yer-basıldığı
yıl)………………………………………………………………………………………………………………….
2) I. Eskiden bilgiye ulaşmak daha kolaydı.

Her Test sorusu 4 puan değerindedir.

1) Aşağıdakilerden hangisi, bilgisayarların çocuklar
üzerindeki zararlı etkilerine karşı ailelerin alabileceği
önlemlerden biri değildir?
A) Çocuklarla daha çok zaman geçirmek
B) Bilgisayar kullanımına ilişkin amacı ve süreyi
belirlemek
C) Çocukları sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmek
D) Çocukları tüm bilgisayar oyunlarından uzak tutmak

II. Farklı internet sayfaları ile dergi ve ansiklopedi gibi
kaynaklara da göz atılmalıdır.
III. Resmi uzantılı sitelerden araştırma yapmak daha
güvenilirdir.
Bilgiyi elde etme ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)

I ve II
I ve III
Yalnız II
II ve III

9)
3) I- Yüksek öz güvene sahip olmalı
II- Çalışmalarını bireysel yürütmeli
Grafikte Türkiye ayçiçeği
üretiminin bölgelere
göre oranları
gösterilmiştir.

III- Tutarlı düşünmeli
IV- Sorgulayıcı olmalı
Yukarıdakilerden hangileri bilim insanının
özelliklerinden değildir?
A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) I-II

D) III-IV

4) Aşağıdakilerden hangisi akademik dürüstlüğün
tanımıdır?
A) Hayatımız boyunca hiç yalan söylememek
B) Her ödevi tek bir kaynaktan yapmak

Grafiğe göre
aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Doğu Anadolu Bölgesi üretimin en az olduğu
yerdir.
B) Akdeniz Bölgesi’nin üretimdeki payı %40 tır.
C) Bütün coğrafi bölgelerde tarımı yapılmaktadır.
D) Marmara Bölgesi’nin üretimi diğer bölgelerin
toplamından fazladır.

C) Araştırmalarımızda yararlandığımız kaynakları
belirtmek
D) Okul kurallarına uygun davranışlarda bulunmak

10)

5) Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu ve
farklı bitki türlerinin olduğu yerlerde ve ormanların
yoğun olduğu yerlerde arıcılık geliştiğine göre aşağıdaki
yerlerden hangisinde arıcılık yaygındır?
A)
B)
C)
D)

Konya
Bursa
Adana
Muğla

6) Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle
yer altı kaynağına dayanır?
A)
B)
C)
D)

Konya
Zonguldak
Edirne
Adana

7) Aşağıdaki site uzantılarından hangisinin güvenilirliği
diğerlerine göre daha azdır?
A)
B)
C)
D)

org
gov
edu
k12

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlar hakkında
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I. bölgede balıkçılık önemli bir geçim kaynağıdır.
B) II. bölgede sanayi gelişmiştir.
C) III. bölgede çay tarımı yaygındır.
D) IV. bölgede un, makarna ve bisküvi fabrikaları
yaygındır.

AD-SOYAD

:

SINIF-NO

:

8) Hangisi daha güçlü bir şifreye örnek olabilir?
A)
B)
C)
D)

10203040
AZRAFINDIK
01032008
0103FINDIK.

Başarılar dilerim ☺

Süreniz: 40DK

Adı :

2018 – 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

PUAN :

CUMHURİYET ORTAOKULU

Soyadı :

SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF
Sınıfı :

No:
2.DÖNEM 1.YAZILI

1. Aşağıda yer alan boşluklara , size vermiş olduğum kelimeleri her kelimeyi sadece 1 kez kullanarak doldurun.(30P)
SEL
EROZYON
DEPREM
ÇIĞ
HEYELAN

a) …………………………….yağışın fazla olduğu yerlerde, dik yamaçlardan aşağıya doğru toprak örtüsünün kaymasıdır.

b) Toprağın, suyun ve rüzgarın etkisi ile aşınıp taşınması olayına……………………………………………. denir.

c) ……………….……..…….………… aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su baskınlarıdır.

d) ………..……..………….….………… eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak büyümesi ile meydana gelir.

e) ………………………...………….………… yerkabuğundaki ani kırılmalar nedeniyle yeryüzünde meydana gelen sarsıntılardır.

2. Aşağıda yer alan ifadelerin başına DOĞRU ise “D” YANLIŞ ise “Y” koyunuz. ( 16P)

3. Aşağıda verilen tabloda iklimin insan hayatı üzerinde etkileri verilmiştir. Sizde diğer kutucukları işaretleyin . ( 10P)

4. Aşağıda yer alan eşleştirmeleri sizde örnekte verildiği gibi yapınız. İşaretlemenizi anlaşılır şekilde yapın. (16P)

5. Kültür: Bir milleti var eden öğelerin hepsinin toplamıdır. Kültürü oluşturan öğelerden 6 tanesini aşağıda yer alan
baloncuklara yazınız. (18P)

6. Teknoloji kullanımı hayatımızın vazgeçilmezi halini almıştır. Teknoloji kullanımı insanlar arasında olumlu
olabileceği gibi olumsuz sonuçlarda doğurmaktadır. Teknoloji ( Tv, Bilgisayar, Tablet, İnternet, Cep Telefonu..)
kullanımında nelere dikkat etmemiz gerekir. Fikirlerinizi açıklayın. ( 10P)

Sınavınızda Başarılar Dilerim 😊
Enes ESER
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Adı-Soyadı:
Sınıfı-No :

….. / 03 / 2019
2018- 2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……………………………….. ORTAOKULU
5. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

A-) Aşağıda verilen cümlelere uygun kelimeleri yerleştiriniz. (12 puan)
(kaynakça, hizmet, girişimci, tüketim, mucit, buluş)
1. Bir şeyi ilk kez ortaya koymaya veya icat etmeye ……….………….…........... denir.
2. Mal ve hizmetlerin kullanılmasına …………………………..… denir.
3. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık gibi faaliyet alanları ………….......……… sektörü içinde yer alır.
4. Bilimsel araştırmalarda yararlandığımız kaynakların belirtildiği bölüme...............................denir
5. Buluş yapan kişiye kişiye …………………….......... denir.
6. Yeni iş alanı kurarak mal veya hizmet üreten kişilere …………………………….. adı verilir.
B-) Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) yazınız. (12 puan)
(

) Kendi adını taşıyan ‘ARF Teoremi’ni bulan dünyaca ünlü matematikçimiz Cahit ARF'tir.

(

) İnternette ulaştığımız her bilgi doğrudur.

(

) Ülkemizde seracılık faaliyetleri en fazla Akdeniz Bölgesinde yapılmaktadır.

(

) İç Anadolu Bölgesi tahıl üretiminin en fazla yapıldığı bölgemizdir.

(

) Doğu Anadolu Bölgesi ayçiçeği üretiminde birinci sıradadır.

(

) Güneydoğu Anadolu Bölgesi petrol üretimi açısından en fakir bölgemizdir.

C) Aşağıda verilen özelliklerden bilim insanlarında bulunması gerekenleri işaretleyiniz.
(10 puan) (5 tane işaretleme yapmanız gerekiyor)
Gözlem yapma

Ümitsiz olma

Aceleci olma

Planlı olma

Araştırmacı olma

Kıskanç olma

Kararlı olma

Bilim İnsanı

Meraklı olma

D-) Aşağıdaki verilen meslekleri ilgili oldukları ekonomik faaliyetler ile (X) koyarak eşleştiriniz.
(1x6=6 puan)

1

Doktor

2

Çiftçi

3

Çoban

4

Tüccar

5

İşçi

6

Şoför

Ulaşım

Her meslek
için bir (X)
kullan.

Hizmet

Tarım

Ticaret

Sanayi

Meslekler

Hayvancılık

Ekonomik
Faaliyetler

E-) Aşağıda verilen turistik yerlerin hangi bölgelerde olduklarını tablodan bularak çarpı (X) ile
işaretleyiniz. (10 puan)
Turistik Yer Adı Güneydoğu
Doğu Anadolu
Ege Bölgesi
İç Anadolu
Marmara
Anadolu
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
Bölgesi
Mevlana
Müzesi
Selimiye Camii
Palandöken
Kayak Tesisleri
Balıklıgöl
Efes Antik
Kenti
F-) Aşağıda verilmiş olan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. (Her soru 5 puandır)
1)

Kaynakçada yer alan kitapla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kitap toplam 1998 sayfadır.
b) Kitabın adı “Atatürk’ten Anılar”dır.
c) Kitabın basım yeri İstanbul’dur.
d) Kitabın yazarı Kemal Arıburnu’dur.
2) I. Konya’da şeker pancarı tarımının yapılması
II. Şekerin Konya’da fabrikadan Ankara’ya
getirilmesi
III. Yapılan tatlılarda şekerin kullanılması
Yukarıda verilen faaliyetlerin türü aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I
II
III
A) Üretim
Dağıtım
Tüketim
B) Dağıtım
Tüketim
Üretim
C) Üretim
Tüketim
Dağıtım
D) Dağıtım
Üretim
Tüketim
3) Doğal şartların elverişli, iş, eğitim ve sağlık
imkânlarının fazla olduğu iller göç alır. Bu illerde
nüfus fazladır. Buna göre aşağıda verilenlerden
veren illerden biri değildir?
a) Bursa b) Hakkâri c) Mardin d) Kastamonu
4) Buluşların ortaya çıkmasında en çok
aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?
A) İnsanların ihtiyaçları
B) Ulaşımda zorluk çekilmesi
C) Teknolojik gelişmeler
D) Yazının icadı
5) Aşağıdakilerden hangisi buluşların ve teknolojik
ürünlerin olumlu etkilerinden değildir?
A) İnsanların ihtiyaçlarını giderirler.
B) İnsan yaşamını kolaylaştırırlar.
C) Çevre kirliliğine neden olurlar.
D) İnsan ömrünü uzatırlar.
6) Bir yörede hangi alanda ekonomik faaliyet
yaygınsa, o alandaki meslek türleri daha çok
yaygındır.
Buna göre, Antalya’da aşağıdaki mesleklerden
hangisinin daha yaygın olması beklenir?
A) Veterinerlik
B) Madencilik
C) Turist Rehberliği
D) Öğretmenlik

7) “Tıp alanında çalışmalara ağırlık verdim.
Hastaları iyileştirmek için gece geç saatlere kadar
sabırla yılmadan çalıştım. Hiçbir zaman
başarısızlıktan korkmadım ve çalışmaktan
vazgeçmedim. En ünlü eserim El Kanun fit Tıp adlı
eserdir.’’
Yukarıda kendisini tanıtan bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbni Sina
B) Edison
C) Newton
D) İbni Haldun
8) Üretime katılmak sadece bir işte çalışmak
değildir. Atıkları toplayıp onları ekonomiye
kazandırmak da bir üretimdir.
Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen bilgiye uygun
bir üretim yapmıştır?
a) Boyacılık yapan Mehmet
b) Simit satan Ahmet
c) Su satan Ali
d) Atık pilleri toplayan Aziz
9) Doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak isteyen bir
arkadaşımız sizden öneri istiyor.
Arkadaşımıza aşağıdakilerden hangisi önermeniz
yanlış olur?
A) Bilgileri farklı sitelerden karşılaştırarak
araştırma yapmalısın
B) Bilgilerin güncel olup olmadığına dikkat
etmelisin
C) Karşına çıkan ilk sitedeki bilgiyi doğru olarak
kabul etmelisin
D) Özellikle güvenilir bilgileri içeren edu, gov gibi
uzantılı siteleri tercih etmelisin.
10) ‘‘Makinelere olan merakım nedeniyle
tersaneye gider, onları inceler, mühendislere
sorular sorardım. Öğrendiklerimi deneyerek
uygulamaya çalışırdım. Dayanıklı ve ucuz bir
lamba yapmak istiyordum. Bunun için başarısız
geçen binlerce deney yaptım ama sonunda
başardım. Ampulü icat ettim.’’
Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim insanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Newton
B) Edison
C) Bruno
D) İbni Sina

NOT: Süre 40 dk'dır. Başarılar.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARINÇ ORTAOKULU
5.SINIFSOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

PUAN:

1. Aşağıdaki ifadelerin yanındaki boşluğa doğru ise ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yazınız. (2X5=10puan)
a) () İnternetteki her bilgi doğrudur.
b) () Şifremizi unutma ihtimaline karşı birkaç arkadaşımıza söylemeliyiz.
c) () Adres satırında https ile başlayan sitelerden alışveriş yapmalıyız.
d) () Bilgileri sadece tek bir siteden değil farklı sitelerden karşılaştırarak araştırmalıyız.
e) () Haklarımızı arayabilmek için alışverişten sonra mutlaka fiş ya da faturaları almalıyız.
f) () Emek hırsızlığı olmaması için mutlaka kaynakça belirtmeliyiz.
2) Aşağıda verilen özelliklerden bilim insanlarında bulunması gerekenleri işaretleyiniz. (2X5=10puan)
Gözlem yapma

Ümitsiz olma
Planlı olma

Aceleci olma

Kıskanç olma

Araştırmacı olma

Plansızolma

Kararlı olma

3)Aşağıdaki verilen meslekleri ilgili oldukları ekonomik faaliyetler ile (X) koyarak eşleştiriniz. (2x5=10 puan)
Ekonomik
Faaliyetler

1

Doktor

2

Çiftçi

3

Çoban

4

Tüccar

5

İşçi

6

Şoför

Ulaşım

Her meslek
için bir (X)
kullan.

Hizmet

Hayvancılık

Tarım

Ticaret

Sanayi

Meslekler

2) Aşağıdaki teknolojik buluşlar icat edilmemiş olsaydı sonuçları neler olurdu? Buluşlarla olmamaları
durumundaki sonuçlarını eşleştiriniz. (2x5=10 puan)
Telefon olmasaydı

A

Dünyadaki gelişmeleri görüntülü olarak takip edemezdik.

Elektrik olmasaydı

B

Uzaktaki yakınlarımızın sesini duymak için yanlarına
gitmek zorunda kalırdık.

C

Ülkeler arası yolculuk haftalarca sürerdi.

D

Zamanı belirleyemez, günün hangi vaktinde olduğumuzu
anlayamazdık.

E

Evimizde elektrikli araçlar kullanılamaz ve icat edilmezdi.

Televizyon olmasaydı

Saat olmasaydı
Uçak olmasaydı

Aşağıda verilmiş olan çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.( Her soru 5 puan)
1)Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız

Sosyal İletişimin
bozulması

teknolojik araçlardan biri değildir?
A) Röntgen Cihazı
C) Çamaşır Makinesi

B) Buz Dolabı
D) Televizyon

?

2)Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü
aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?
A) Sanata

B) Ekonomiye

C) Bilime

D) Spora

3)Üretime katılmak sadece bir işte çalışmak değildir.
Atıkları toplayıp onları ekonomiye kazandırmak da bir
üretimdir.
Aşağıdaki kişilerden hangisi verilen bilgiye uygun bir
üretim yapmıştır?
A) Boyacılık yapan Mehmet

8)Yukarıda verilen diyagramda soru işareti olan yere
hangisi yazılmalıdır?
A) İnternetin olumsuz etkileri
B) İnternet güvenliği
C)

İnternetin bilinçli kullanımı

D) İnternetin kullanım alanları

B) Simit satan Ahmet
C) Su satan Ali
D) Atık pilleri toplayan Aziz

4) Aşağıdakilerden hangisi buluşların ve teknolojik
ürünlerin olumlu etkilerinden değildir?
A) İnsanların ihtiyaçlarını giderirler
B) İnsan yaşamını kolaylaştırırlar
C) Çevre kirliliğine neden olurlar
D) İnsan ömrünü uzatırlar
https://www.sorubak.com

9)Genel Ağ’da paylaşılamaması gereken bilgiler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri olamaz?
A)Doğum yerimiz
C)Telefon numaramız

B) TC Kimlik numaramız
D) Hobilerimiz

10)Aşağıdakilerden hangisi sanayi (fabrikaların)
kuruluşlarının en fazla geliştiği bölgemizdir?
A) İç Anadolu Bölgesi

B) Karadeniz Bölgesi

C) Marmara Bölgesi

D) Akdeniz Bölgesi

5) Ampulü icat eden bilim insanı aşağıdakilerden

11)Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana

hangisidir?

gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir?

A) Thomas Edison

B) Graham Bell

C) Samuel Morse D) John Baird

6)Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi olumsuz yönde
etkileyebilecek bir uygulamadır?
A) Fabrika bacalarına filtre kurulması
B) Atıkların doğal kaynaklara karışmasının önlenmesi
C) Plastik, cam ve kağıt çöplerinin geri dönüşüme
gönderilmesi

A) Kuraklık

B) Sel

C) Deprem

D) Erozyon

12)Aşağıdakilerden hangisi el sanatlarımızdan değildir?
A) Çinicilik

B) Halıcılık

C) Tiyatro

D) Bastonculuk

13)Çevresine göre alçakta kalmış, tarım için elverişli
düzlüklere ne ad verilir?
A) Ova

B) Akarsu

C) Yayla D) Dağ

D) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi
7)İnsanların yaşadığı yeri seçmesinde aşağıdakilerden

14) Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi

hangisi etkili değildir?

renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) İklimin elverişli olması.

A) Dağ ve platoları

B) Ova ve dağları

B) İş imkânlarının iyi olması.

C) Deniz ve dağları

D) Ova ve denizleri
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C) Yerleşim yerinin fay hattı üstünde olması.
D) Yeryüzü şekillerinin uygun olması.

Başarılar dilerim☺

