5.SINIF SOSYAL BİLGİLER BURSLULUK HAZIRLIK DENEME SINAVI -1
1- Enes 11 yaşında, 5. sınıfa giden bir öğrencidir. Babası bir
inşaat şirketinde müdür, annesi ise Enes’in okulunda
öğretmendir. Enes’in 5 yaşında bir de kardeşi vardır. Enes,
mahalle takımında kaleci, gezi ve inceleme kulübünde
başkan yardımcısıdır.
Metinde verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Enes’in birden fazla role sahip olduğu
B) Enes’in babasının birden fazla rolünün olduğu
C) Enes’in annesinin evde ve okulda farklı rollerinin olduğu
D) Enes’in kalecilik rolünü üstlendiği mahalle takımının
kuruluşunun, kanunlarla belirlendiği
2-Aşağıdakilerden hangisi dünya üzerindeki çocukların
ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Oyun oynamayı sevmeleri
B) Sevgiye ihtiyaç duymaları
C) Bazı şekerli yiyecekleri sevmeleri
D) Aynı dili konuşmaları

I
II
III
IV

İnkılap
Aşar vergisinin kaldırılması

Alanı
Ekonomi

Arap alfabesi yerine Türk
harflerinin kabul edilmesi
Soyadı Kanunu’nun kabulü

Hukuk

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
kabulü

Eğitim

Toplumsal

3- Yukarıdaki yapılan inkılap ve yapıldığı alan
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
4- “Din, kişilerin kendi vicdanlarına bırakıldı. İnsanların din
ve vicdan hürriyetleri anayasa ile güvence altına alındı. “
Yukarıda verilen bilgiler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden
hangisi ile ilişkilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) İnkılapçılık

5-Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve sarı renkler
aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Dağ ve tepeleri
B) Ova ve platoları
C) Deniz, göl ve ırmakları
D) Orman ve çayırları
6- Ülkemizin kırsal kesimlerinde konut yapımında farklı
yapı malzemelerinin kullanılmasında bölgelerimizin iklim
özellikleri de etkili olmaktadır.
Buna göre kerpiç, ahşap ve taş evlerin en çok yapıldığı
bölgeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak eşleştirilmiştir?
Kerpiç Ev
Ahşap Ev
Taş Ev
A) İç Anadolu
Kardeniz
Akdeniz
B) Karadeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
C) Akdeniz
Doğu Anadolu Karadeniz
D) Ege
Akdeniz
İç Anadolu
7- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de farklı iklim
tiplerinin görülmesinin bir sonucudur?
A) Çok çeşitli sebze ve meyvelerin yetişmesi
B) Yeraltı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi
C) Platoların geniş alanlar kaplaması
D) Etrafının denizlerle çevrili olması
8- Hasan’ın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı
geçmesi ………….. yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece
burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet
oluyor.
Buna göre yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Cılız bitkilerin
B) Ormanların
C) Gür otların
D) Pamuğun
9- Aşağıda Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde
yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Ege Bölgesi - İncir
B) İç Anadolu Bölgesi - Şekerpancarı
C) Karadeniz Bölgesi - Turunçgiller
D) Marmara bölgesi - Ayçiçeği
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10-Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen Türkiye
ekonomisine katkı sağlayan başlıca tarımsal ürünler
aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Mısır, Çay, Pamuk, Buğday
B) Fındık, Mısır, Pancar, Tütün
C) Pirinç, Çay, Mısır, Fındık
D) Sarımsak, Tütün, Çay, İncir
11- Aşağıdakilerin hangisi doğayı erozyondan
korumaya yönelik bir çalışmadır?
A) Kırsalda küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak
B) Makineli tarımı yaygınlaştırmak
C) Tarım bitkilerini sık sık ilaçlamak
D) Çıplak arazileri ağaçlandırmak
12- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının
özelliklerinden biri değildir?
A) Yararlı faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuşlardır.
B) Dernek, sendika, vakıf gibi adlarla faaliyet
göstermektedirler.
C) Üye olan kişilerin maaşları devlet tarafından
karşılanmaktadır.
D) Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır.
13-Dünya ülkelerinin çocuklarını ülkemizde hangi
bayramda misafir olarak ağırlarız?
A) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
B) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
C) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
D) 30 Ağustos Zafer Bayramı
14- Toplumda uyum ve huzurun olabilmesi için belli
kurallar düzenlenmiştir. Bu kurallar yazılı veya yazısız
olabilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara
örnek olarak gösterilebilir?
A) Kantinden bir şey alırken sıraya girmek
B) Otobüste yaşlılara ve hastalara yer vermek
C) Kırmızı ışıkta durmak
D) Karşıdan karşıya geçerken engellilere yardımcı olmak

15- Ülkemizin doğal kaynaklarının, özellikle su
kaynaklarının azalması üzerine birtakım önlemler alınmaya
başlanmıştır. İstanbul, Ankara gibi büyük kentler başta
olmak üzere bütün ülkede “Suyunu Boşa Harcama” sloganı
eşliğinde kampanyalar düzenlenmiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Toplum ile devlet iş birliği içinde olmalıdır.
B) Doğal kaynakların korunması sadece belediyelerin
görevidir.
C) Doğal kaynakların kullanımına dikkat edilmelidir.
D) Ülke sorunlarına karşı bilinçli davranılmalıdır.

19- Eski Mısır’da tarım faaliyetleri Nil Nehri’nin su
düzeyine bağlıydı. Sular yılın belirli dönemlerinde
artmakta, belirli dönemlerinde ise azalmaktaydı. Çiftçiler
hasat ve ekimi ne zaman yapacaklarını iyi bilmeliydiler.
Bunun için sel, tarım ve kuraklık zamanlarını gösteren bir
takvim geliştirdiler.
Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Bölge halkı ticarette ileri gitmiştir.
B) Ay takvimi Mısır’da geliştirilmiştir.
C) Bütün buluşların çıkış yeri Mısır’dır.
D) Buluşlar ihtiyaçlardan doğmuştur.

16- I. İli ………………………… yönetir.
II. İlçeyi ……………………… yönetir.
III. Köyü …………………… yönetir.
Verilen bilgilerdeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
I
II
III
A) Kaymakam
Vali
Muhtar
B) Muhtar
Vali
Kaymakam
C) Vali
Kaymakam
Muhtar
D) Kaymakam
Muhtar
Vali

20- Avrupalılar onu Avicenna olarak bilirler. Başta tıp
olmak üzere birçok alanda çalışma yapan ve “Kanun”
adında bir tıp kitabı olan, Müslüman bilim adamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farabi
B) İbn-i Sina
C) Kopernik
D) Newton

17- “Atacağınız cam, plastik, metal, kağıt ve karton gibi
malzemeleri evinizde ayrı bir poşette biriktirin. Belediyeler
belirli gün ve saatlerde bu geri dönüşümlü atıkları toplayıp
yeniden kullanıma hazır hale getirecektir.”
Yukarıda verien bilgiler öncelikle aşağıdakilerden
hangisine yöneliktir?
A) İnsanlara çevre bilinci kazandırmaya
B) Belediyelere gelir sağlamaya
C) Halkın eğitim düzeyini artırmaya
D) Sivil toplum kuruluşlarının üye sayısını artırmaya
18- Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün bilime verdiği
önemi gösteren vecizelerinden biri değildir?
A) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
B) Benim manevî mirasım bilim ve akıldır.
C) Biz medeniyet, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz.
D) Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri
kopmuş demektir.

21- Buluşlar, icat edildikleri ilk günkü gibi kalmazlar,
…………………………….
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanmalıdır?
A) Sayıları azalır.
B) Giderek gelişirler.
C) Kültürel özellikleri etkilerler.
D) Bilim insanlarına katkı sağlarlar.
22- Tarih, MÖ 3000’lerde Sümerlerin yazıyı bulmasıyla
başlar. Sümerlerin kil tablet üzerine yazdıkları harflerin
biçimi çiviye benzediği için bu yazıya “çivi yazısı” ismi
verildi. Fenikeliler yazıyı çeşitli harflerle anlatarak ilk
alfabeyi icat ettiler. Bu alfabe Yunanlılar ve Romalılar
tarafından geliştirilerek Latin alfabesi oluşturulmuştur.
Bu bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
oluşturmaz?
A) Yazı kimler tarafından ve ne zaman icat edilmiştir?
B) Alfabe icat edildikten sonra hangi toplumların katkısıyla
geliştirilmiştir?
C) İlk yazı örneklerine neden çivi yazısı adı verilmiştir?
D) Yazının eğitim ve kültür açısından faydaları nelerdir?
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23- Atatürk döneminde 1933 yılında yükseköğrenimin
şartları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmiştir. Bu
amaçla Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla açılmıştır.
Bu çalışmalar Üniversite Reformu adı altında yenilik
çalışmaları olarak değerlendirilir. Bununla birlikte
Ankara’da Hukuk Fakültesi, Gazi Orta Öğretmen Okulu,
Eğitim Enstitüsü, Yüksek Ziraat Enstitüsü, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi ile Mülkiye Mektebi açılmıştır.
Bu bilgiler ışığında Atatürk’ün bilimi geliştirmek için
aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?
A) Eğitime
B) Sanata
C) Siyasete
D) Güvenliğe

24-Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerde
hangi klimlerin görüldüğü aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1
2
3
A) Karasal Akdeniz Karadeniz
B) Karadeniz Akdeniz Karasal
C) Akdeniz Karasal Karadeniz
D) Karadeniz Karasal Akdeniz
25-Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun yoğun
olduğu yerlerin ortak özelliklerinden birisidir?
A) Yer şekillerinin engebeli ve dağlık olması
B) Yeraltı kaynaklarınca fakir olması
C) Ilıman ikim özelliklerine sahip olması
D) Tarım alanlarının verimsiz olması
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