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1. Muhammet ülkesinde yaşanan savaşta anne ve
babasını kaybetmiş, yaşadığı ev tahrip olmuştur.
Düzenli beslenemediği için sağlık sorunları da
ortaya çıkmıştır. On yaşında olmasına rağmen
okula devam edememektedir. Ülkesinde güvenli
bir ortam olmadığı için arkadaşları ile birlikte
sokağa çıkamamakta ve oyun oynayamamaktadır.
Paragrafa göre Muhammet’in,
I. Eğitim
II. Beslenme
III. Seyahat etme
IV. Oyun oynama
haklarından hangilerinin kısıtlandığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV

4. Sümerler, Mezopotamya’da kurulmuş ilk
uygarlık olarak bilinir. Çivi yazısını icat ederek
insanlık tarihine önemli katkılar sağlamışlardır.
Sümerler, astronomi ve geometri alanında da
önemli çalışmalar yapmışlardır. Bir üçgenin iç
açılarının toplamının 180 derece olduğunu
hesaplamış, Ay yılı esasına dayanarak takvim
hazırlamışlardır.
Buna göre Sümerler için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Çok tanrılı din anlayışına sahiptirler.
B) Ticari faaliyetler sayesinde zenginleşmişlerdir.
C) Mezopotamya’nın en güçlü devleti olmuşlardır.
D) Bilimsel alanda önemli çalışmalar yapmışlardır.

2. “Keser gibi olma; Hep bana, hep bana. Rende
gibi olma; hep sana, hep sana. Testere gibi ol;
hem sana hem bana.”
Hz. Mevlâna’nın bu sözü aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Eşitlik
B) Adalet
C) Özgürlük
D) Hak

5. Davraz Dağı eteklerinde bulunan Alakent
Köyü’nde kışlar kar yağışlıdır. Ilkbaharda eriyen
karlar kimi zaman köy içindeki derenin su
seviyesini yükseltmekte ve okula ulaşımı sağlayan
köprüyü geçilmez kılmaktadır.
Alakant Köyü çevre şartları dikkate alınarak
okulda tatbikat yapmak isteyen öğrenciler
hangi afetlere yönelik tatbikat yapmalıdır?
A) Sel
B) Deprem
C) Fırtına
D) Orman yangını

3. 5/A sınıfında okuyan Hakan yaşadığı şehrin
Akdeniz İklimi kuşağında olduğunu, mevsimlere
göre yağış ve sıcaklık durumunu Sosyal Bilgiler
dersinde öğrendi.
Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin Hakan’a
katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştirel düşünebilme
B) Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini
tanıma
C) Bilim ve teknolojinin olumlu-olumsuz etkilerini
öğrenme
D) Ekonomik faaliyetlerin insan hayatındaki
önemini kavrayabilme

6. Kültürümüzün bir unsuru olan düğünlerimiz
geçmişten günümüze örf ve adetlerimizi
barındırır. Kız isteme, söz, nişan, düğün yemeği
gibi gelenekler geçmişten günümüze süreklilik
göstermiştir. Ancak eski zamanlarda gelinler at
üzerinde götürülürken günümüzde ise otomobil
ve konvoy ile gelin gezdirilmektedir.
Metne göre çıkarılabilecek en kapsamlı yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel ögelerin değişime uğraması
geleneklerimizin bozulduğunu gösterir.
B) Kültürümüzün bazı özellikleri zamanla değişim
göstermiştir.
C) Günümüzde düğün geleneği devam
etmektedir.
D) Geleneklerimiz süreklilik göstermektedir.
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7. Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip
görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar
doğal varlık olarak nitelendirilir. Yurdumuz doğal
varlıklar bakımından oldukça zengindir. Doğal
varlıklar kendiliğinden oluşur, insanlar tarafından
bu varlıklar sonradan keşfedilir.
Bu parçadaki bilgiler dikkate alındığında
aşağıdakilerden hangisinin doğal varlık olduğu
söylenemez?
A) Manyas Kuş Cenneti
B) Malabadi Köprüsü
C) Trabzon Uzungöl
D) Peribacaları

8. Cumalıkızık köyü, Osmanlı dönemi konut
dokusunu günümüze kadar koruyan evlere sahip
tarihȋ bir mekȃndır. Osmanlıların Bursa’da ilk
yerleştikleri yerlerden biridir. Yaklaşık 700 yıllık bir
geçmişe sahip olan köyde 270 civarında ev
bulunmaktadır. İki veya üç katlı olan evler; moloz,
taş, kerpiç ve ağaçtan yapılmıştır.
Bu parçada Cumalıkızık köyünün hangi
özelliğinden söz edilmemiştir?
A) Günümüze kadar korunabildiği
B) Köklü bir geçmişe sahip olduğu
C) Evlerin farklı yapı malzemelerinden yapıldığı
D) Ülkemizin önemli doğal güzelliklerinden biri
olduğu

9. Mezopotamya’da yaşayan uygarlıklara ait olan
zigguratlar genellikle yedi katlı olup üç bölümden
oluşmaktadır. İlk bölüm buğday, arpa gibi
mahsullerin saklandığı depo; ikinci bölüm ibadet
yeri ve okul olarak; üçüncü bölüm ise gözlemevi
olarak kullanılmaktadır.
Verilen bilgilere göre zigguratların;
I. Eğitim
II. Tarım
III. Astronomi
faaliyetlerinden hangilerinin gelişimine katkı
sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
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10. Yaz tatilinde babasıyla birlikte Anadolu
Medeniyetleri Müzesine giden Metehan, MÖ
1800-750 yılları arasında yaşamış bir medeniyete
ait demir kılıçlar ve altından yapılmış süs eşyaları
görmüştür. Ayrıca yünlü dokumadan yapılmış
kumaş parçaları, tohum kalıntıları, at eğerleri gibi
eşyaları da incelemiştir.
Buna göre Metehan’ın incelediği medeniyet
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ticaretleri gelişmiştir.
A) Tarımla uğraşmışlardır.
B) Madencilikte ilerlemişlerdir.
C) Hayvancılıkla uğraşmışlardır.

11.
● Düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa
gibi illerimizin nüfusu fazladır. Engebeli araziye
sahip Muş ve Artvin gibi illerimizin ise nüfusu
azdır.
● Seyhan ve Ceyhan Nehirleri kıyısında kurulan
Adana; Sakarya Nehri kıyısında kurulan Sakarya,
nüfusu fazla olan illerimizdendir.
● Akdeniz kıyısında bulunan Teke ve Taşeli
Platoları arazi yapısı ve topraklarının verimsiz
olması nedeniyle tarıma uygun değildir. Bu
alanlarda nüfus azdır.
Yukarıda verilen örneklerde yerleşmeyi
etkileyen doğal etkenlerden hangisine
değinilmemiştir?
A) İklim
B) Yer şekilleri
C) Su kaynakları D) Toprak yapısı

12. Buğday ve şeker pancarı soğuğa dayanıklı
olduğu için karasal iklimin, çay ve fındık bol yağış
istediği için Karadeniz ikliminin, zeytin ve
turunçgiller kış mevsimi ılıman geçen Akdeniz
ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılabilir?
A) İklimin tarımsal faaliyetleri etkilediği
B) Karasal iklimde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla
olduğu
C) Ilıman iklimlerde ulaşım imkânlarının yetersiz
olduğu
D) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde çay
üretiminin az olduğu
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13. İklim, insan yaşantısını birçok açıdan etkiler.
Örneğin Karadeniz ikliminin görüldüğü köylerde
orman bol olduğundan ahşap evler görülürken,
karasal iklimin görüldüğü yerlerde yağışın az
olmasından dolayı kerpiç ve toprak evler, Akdeniz
iklimin görüldüğü yerler de ise yazları serin tutan
taş evler görülür.
Bu parçada iklimin aşağıdaki alanlardan
hangisine olan etkisinden söz edilmiştir?
A) Tarım faaliyetleri
B) Nüfusun dağılışı
C) Ulaşım faaliyetleri
D) Konut yapımında kullanılan malzeme

16. Sanal ortamda kimlik hırsızlığı ve
dolandırıcılıkla karşılaşmamak için almamız
gereken şifrelerin özellikleri şunlardır:
• Şifrelerin kolay tahmin edilmeyen, büyük ve
küçük harf, rakam, noktalama işaretleri içermesine
dikkat edilmelidir.
• Ardışık harf ve sayılardan oluşan ifadeler
kullanılmamalıdır.
• Doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir tarihler
verilmemelidir.
Buna göre sanal ortamda şifre almak isteyen
Nil için aşağıdakilerden hangisi daha güvenli
olur?
A) 1234NİL
B) NİL2009
C) 8+5H1.4
D) 1234567

14. Benim yaşadığım şehirde yazlar serin, kışlar ise
soğuk ve sert geçer.
Selin’in verdiği bilgiye göre yaşadığı şehirde;
I. Kışın ısınma için enerji tüketimi fazladır.
II. Yaz mevsiminde serinlemek için klima kullanımı
yaygındır.
III. İnsanlar kış mevsiminde sıcak tutan kıyafetler
tercih ederler.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III

15.
Hava olayı: Atmosferde meydana gelen yağış,
nem, rüzgar vb. olaylara denir.
Hava durumu: Hava olaylarının kısa süreli olan
durumudur.
İklim: Geniş bir alanda hava olaylarının uzun yıllar
boyunca gösterdiği ortalama durumdur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hava
durumudur?
A) Trabzon’un her mevsim yağışlı olması
B) Akdeniz ikliminin Akdeniz kıyılarında görülmesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi’nin kış aylarında çok
soğuk olması
D) Yalova’da 21 Haziran'da hava sıcaklığının
mevsim normallerinin üstüne çıkması
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17. Güvenli Ağ Kullanımı
☛ Sosyal paylaşım sitelerinde kayıt esnasında ve
sonrasında kişisel bilgilerin tümü
paylaşılmamalıdır.
☛ Gizlilik ayarlarına dikkat edilmeli, kişisel bilgileri
herkesin görmesi engellenmelidir.
☛ Kullanıcıların ilgisini çeken “Kazandınız” ve
“Bedava” gibi mesajlara karşı dikkatli olunmalıdır.
Öğretmen, güvenli ağ kullanımı ile ilgili
öğrencilere bilgiler vermiştir ve bu doğrultuda
sloganlar hazırlamalarını istemiştir.
Buna göre aşağıdaki sloganlardan hangisinin
güvenli ağ kullanımı ilkelerine uygun şekilde
oluşturulduğu söylenemez?
A) Zamanı Siz Yönetin!
B) Sanal Dünya, Benim Dünyam!
C) Kimliğimi ve Kişiliğimi Koruyorum!
D) Gireceğiniz Kapıyı, Bakacağınız Pencereyi Siz
Belirleyin!
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18. Bilinçsiz teknoloji kullanımı, bireyler arasında
iletişim sorunları yaşanmasına neden olmaktadır.
Misafirliğe gidildiğinde bile evlerde insanlar sosyal
medya hesaplarını kontrol etmekte, cep
telefonlarından videolar izlenmekte ve oyunlar
oynanmaktadır.
Günlük olaylarla ilgili sosyal medya hesapları
üzerinden yapılan bilinçsiz yorumlar insanlar
arasında problemlere ve huzursuzluklara da neden
olmaktadır. Hatta sanal ortamlarda tartışmalar
yaşanmakta ve hukuki sorunlar ortaya
çıkmaktadır.
Buna göre iletişim sorunları yaşanmaması için,
I. Teknoloji bilinçli kullanılmalıdır.
II. Sosyal medya paylaşımlarında hassasiyet
gösterilmelidir.
III. Sosyal medyaya daha fazla vakit ayrılmalıdır.
kararlarından hangileri uygulanmalıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

19. Ege, ailesiyle hafta sonu gittiği kahvaltı
salonunda yan masadaki ailenin wi-fi şifresini
istemesi üzerine garsonun "Müessesemizde wi-fi
bulunmamaktadır. Müşterilerimizin yüz yüze
sohbet etmelerini, birbirleriyle etkileşim halinde
olmalarını önemsiyoruz. O yüzden böyle bir karar
aldık." dediğini duymuştur.
Buna göre kahvaltı salonu işletmecileri genel
ağ teknolojisinin aşağıdaki alanlardan hangisi
üzerindeki olumsuz etkisi ile mücadele
etmektedirler?
A) Toplum devlet ilişkisi
B) Toplumsal ilişkiler
C) Okul başarısı
D) İnsan sağlığı
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20. Eğer bir şeyi yapamamanın on bin yolunu
bulmuş isem bu başarısız olduğum anlamına
gelmez, moralim bozulmaz. Çünkü her başarısız
adım başarıya giden yeni bir adımdır.
Thomas Edison'un yukarıdaki sözüyle bilim
insanlarının özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Çalışmalarını sürdürürken azimli ve kararlı
olmalıdır.
B) Karşılaştıkları farklı durumlarda tarafsız
olmalıdır.
C) Bilimsel dürüstlük ilkesine uygun davranmalıdır.
D) Yeni bulgulara karşı şüpheyle yaklaşmalıdır.

21. 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülen
bilim insanı Aziz Sancar için bilimde başarılı
olmanın yolu çok çalışmak ve çok okumaktan
geçiyordu. Hayatının önemli bir kısmını
laboratuarlarda geçiren Aziz Sancar’ın araştırma
ve gözlem yapmayı çok seven, eleştiriye açık,
planlı ve objektif bir kişiliği vardır. Aziz Sancar,
başarılı bir bilim insanında üç temel özelliğin
bulunması gerektiğini söylemiştir: Bilgiye dayalı
yaratıcılık, sıkı çalışmak ve başarısızlık karşısında
asla pes etmemek.
Metinde verilen bilgiler incelendiğinde bilim
insanlarına ait özelliklerden;
I. Kararlı ve sabırlı olmak
II. Tarafsız olmak
III. Düzenli ve disiplinli çalışmak
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
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