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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Aşamalı Soru Bankaları 
öğrenciyi hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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5. Sınıf7Sosyal Bilgiler Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

6. Kitle iletişim araçlarının insanların iletişimi 
üzerindeki etkilerini öğrenerek teknolojile-
rin toplum yaşamındaki önemini kavrarız.

Bu bilgi aşağıdaki derslerden hangisinin 
kazanımları arasındadır?

DDD_0805010101_2
A) Türkçe B) Matematik

C) Güzel Sanatlar D) Sosyal Bilgiler

4.  Hak ve özgürlükleri konusunda bilinçli-
dir.

 Başkalarının haklarını ihlâl etmeden ken-
di haklarını kullanmayı bilir.

 Daima hakkını arayan bir bireydir. 

 Topluluk içinde kendi beklentilerini ön-
celer.

Verilenlerin hangisi etkin bir vatandaşın 
özelliklerinden değildir?

DDD_0805010101_2

A)  B)  C)  D) 

1. Sosyal Bilgiler dersinin size sağladığı kaza-
nımlar nelerdir?

Bu soruya aşağıdaki yanıtlardan hangi-
si verilemez?

CCC_0805010101_2
A) Hak ve sorumluluklarım konusunda bil-

gi sahibi oldum.

B) Kültürel mirasımızın korunması ve geliş-
tirilmesi gerektiğinin farkına vardım.

C) Türkçe dil kurallarının neler olduğu ko-
nusunda bilgi sahibi oldum.

D) Farklı yerlerde yaşayan insanlar hakkın-
da bilgiler edindim.

2. Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin 
aşağıdakilerden hangisini yapması bek-
lenmez?

BBB_0805010101_2
A) Toplumsal sorunların çözümü için proje-

ler geliştirmesi

B) Hak ve özgürlüklerini sınırsız bir şekilde 
yaşamaya çalışması

C) Toplumun değerleri ile uyumlu bir yaşan-
tı sürmesi

D) Bireysel farklılıkları bir zenginlik olarak 
değerlendirmesi

3. Etkin vatandaş ne yapar?

Bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangi-
si verilmelidir?

CCC_0805010101_2
A) Haklarının yeterli olmadığına başkalarını 

inandırır.

B) Başkalarının kendisi gibi düşünmesinde 
ısrarcı olur.

C) Sorunların çözümünde katılımcı olur.

D) Sorumluluklarını başkalarına yüklemeye 
çalışır.

5. 

Metin, Sosyal Bilgiler dersinin Türkiye Cum-
huriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak geli-
şimimize katkılarının neler olduğunu yaza-
caktır.

Metin aşağıdakilerden hangisini yazma-
malıdır?

CCC_ 0805010101_2
A) Doğanın korunması bilinci kazandırır.

B) Ülkemize karşı görev ve sorumlulukları-
mızı gösterir.

C) Diğer ülkelerle çatışma duygusu kazan-
dırır.

D) Millet olma bilinci kazandırır.



5. Sınıf8Sosyal Bilgiler Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

7.  Yaşadığım toplumdaki insanların birbirlerinden farklı olmasını kabullenmem; herkes aynı dü-
şünceleri paylaşmalıdır.

 İçinde yaşadığım toplumun sorunlarının çözümünde kendi düşüncelerimi ortaya koyarım.

 Yaşadığım toplumdaki tüm gelenek, görenek ve adetlere karşı saygılı davranırım.

 Benim haklarımın sınırı başkalarının haklarının başladığı yerdir.

Hangi sembolle gösterilen ifade, Sosyal Bilgiler eğitimi alan kişiden beklenmez?
AAA_0805010101_2

A)  B)  C)  D) 

9. Sosyal Bilgiler dersinin, bizlerin yetişmesin-
de ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin 
bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısı çok 
büyüktür.

Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler 
dersi ile elde edilmiş bir kazanıma örnek 
verilemez?

DDD_0805010101_3
A) Özgür bir birey olarak fiziksel ve duygu-

sal özelliklerimizin; ilgi, istek ve yetenek-
lerimizin farkına varmak.

B) Atatürk ilke ve inkılâplarının ülkemiz için 
önemini kavramak; lâik, demokratik ve 
ulusal değerleri yaşatmaya istekli hale 
gelmek.

C) Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı 
olduğunu; tüm kişi ve kurumların yasa-
lar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle 
öğrenmek.

D) Okunan bir metnin anlamından hareket-
le metnin konusunu ve içerdiği duygula-
rı belirleyebilmek.

8. Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır?

AAA_0805010101_2
A) Her zaman kendi çıkarlarımızı önceleme-

mizi sağlar.

B) Haklar ve sorumluluklar konusunda bi-
linçlendirir. 

C) Etkin bir vatandaş olmanın niteliklerini 
kazandırır. 

D) Toplumsal sorunlara karşı duyarlılık ka-
zandırır. 

11. 

Özgürlük, hiç kimse için 
başına buyruk olmak de-
mek değildir. Çünkü ben-
cilce yaşanan bir hayat 
kimseye keyif vermez.

Serkan bu sözünde aşağıdakilerden han-
gisini önemsediğini dile getirmektedir?

BBB_0805010101_3
A) Bilgileri paylaşmayı

B) Sorumlu ve duyarlı olmayı

C) Düzenli çalışmayı

D) Kendine güvenmeyi

10. 

Bilinçli ve etkin 
vatandaşların bazı 
özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kişinin sözü-
nü ettiği özelliklerden birisi olamaz?

AAA_0805010101_2
A) Gerektiğinde yasaları görmezden gele-

bilme

B) Hak ve sorumluluklarının bilincinde olma

C) Çevresindeki sorunlara karşı duyarlı ol-
ma

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine karşı 
saygılı olma
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nü ettiği özelliklerden birisi olamaz?

AAA_0805010101_2
A) Gerektiğinde yasaları görmezden gele-

bilme

B) Hak ve sorumluluklarının bilincinde olma

C) Çevresindeki sorunlara karşı duyarlı ol-
ma

D) Başkalarının hak ve özgürlüklerine karşı 
saygılı olma

5. Sınıf9Sosyal Bilgiler Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2

4. 
Aşağıdaki kurumlardan hangisinin 
kurulması sosyal bilimlerin geliş-
mesine doğrudan katkı sağlamıştır?

CCC_0805010101_2
A) Ankara Orman Çiftliği

B) Türkiye İş Bankası

C) Türk Tarih Kurumu

D) Anadolu Ajansı

3. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı olarak vatanımızı ve mil-
letimizi sever, haklarımızı bilir ve kullanırız. 
Sorumluluklarımızı yerine getirerek ulusal bi-
lince sahip birer vatandaş olarak yetişiriz. 

Öğrencinin söyledikleri Sosyal Bilgiler 
dersinin neyi kazandırdığını gösterir?

AAA_0805010101_2
A) Etkin vatandaşlık

B) Sorumluluk aktarımı

C) Sınırsız özgürlük

D) Sınırlı haklar

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söy-
ledikleri Sosyal Bilgiler dersinin yararla-
rından değildir?

BBB_0805010101_2

A) Olayların çok boyutluluğunu 
farkettirir. 

B) Fiziksel gelişime katkı sağlar. 

C) Haklarımızı ve sorumlulukla-
rımızı öğretir.

D) İnsanların birey olarak farklı 
olabileceklerini gösterir.

1. 

Bilinçli Sorumlu

BencilEtkin

Kendisi ile başkalarının hak ve özgürlük-
leri konusunda duyarlı bir vatandaşta ol-
mayan niteliğin yazılı olduğu bölüm kesi-
lip çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi 
ortaya çıkar?

CCC_0805010101_1
A)  B) 

C)  D) 

5. Çevresindeki sorunları görmezden gel-
meyen, sorunları çözmek için çaba har-
cayan, sorunların çözümünde haklar, so-
rumluluklar ve özgürlükler çerçevesinde 
hareket eden bir vatandaş için aşağıdaki 
nitelemelerden hangisi kullanılamaz?

DDD_0805010101_1
A) 

Duyarlı
 B) 

Bilinçli

C) 
Etkin

 D) 
Güvensiz



5. Sınıf10Sosyal Bilgiler Soru Bankası

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ1. Ünite
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6. 
Kültürümüzü çe-
şitli yönleriyle ta-
nıtır.

Sorumluluk bilin-
cimizi geliştirir.

Yeteneklerin far-
kına varmamızı 
sağlar.

Ülkemizin doğal 
zenginliklerini ta-
nıtır.

Suna Eser Utku Ceyda

Bu öğrenciler aşağıdakilerden hangisinin kazanımları hakkında bilgi vermektedirler?
AAA_0805010101_1

A) Sosyal Bilgiler B) Türkçe C) Matematik D) Fen Bilimleri

7. 

Tarih Kurumu'nun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda or-
taya çıkardığı beş bin yıllık tarih kalıntıları, dünya kültür tarihinin 
yeni baştan incelenmesini ve derinleşmesini gerektirecektir.

Atatürk’ün bu sözü hangi alanda yapılan çalışmaları anlamlı yapmaktadır?
DDD_0805010101_2

A) Yeni alfabenin belirlenmesi 

B) Dilin zenginleşmesi

C) Havacılık eğitiminin verilmesi

D) Müzeciliğin gelişmesi

8. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde;

• .......................................................................................................................,

• .......................................................................................................................,

• .......................................................................................................................

biliyorum.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisini yazmazdınız?
BBB_0805010101_2

A) Birlikte yaşamanın ve yardımlaşmanın önemini

B) Bazı devlet kurumlarının önemli olmadığını

C) Vatandaşların, bağlı oldukları devlete karşı sorumlulukları olduğunu

D) Milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerinin neler olduğunu
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2. 
Sosyal ve etkin 

vatandaşların belli ba-
zı özellikleri vardır. Örneğin; 

.....................

Öğretmenin cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?
BBB_0805010101_2

A) Yaşadığı sorunları yasal yollarla çözer.   B)  Özgürlükleri için sınır tanımaz.

C) Çevresindeki sorunlara karşı duyarlıdır.  D)  Hak ve sorumluluklarının bilincindedir.

3. 

Bu bilgi aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap için doğru olur?
CCC_0805010101_2

A) Okulda ne tür hak ve sorumluluklarla karşılaşırız? 

B) Etkin ve duyarlı vatandaşlık kimleri kapsar?

C) Sosyal Bilgiler dersi sayesinde neler kazanıyoruz?

D) Eğitimli olmak için ne tür çabalar içindeyiz?

1. 
Tarihi ve kültürel değerlerin bilin-

mesini sağlar.
Hak ve sorumlulukların öğre-

nilmesini sağlar.

Bireylerin sosyal ve etkin bir vatan-
daş olmasını sağlar.

Demokrasinin temel de-
ğer ve ilkelerinin kavranmasını 

sağlar.

?

Diyagramdaki soru işareti olan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
AAA_0805010101_1

A) Sosyal Bilgiler B) Fen Bilimleri C) Türkçe D) Matematik
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4. 

Sosyal Bilgiler dersi yaşadığımız yeryüzüne, toplumumuza, tarihi-
mize bakışımızı olumlu yönde etkiler. Toplum, aile ve devlet değer-
lerine saygılı birer birey olmamızı sağlar. 

Öğretmenin söylediklerinden hareketle Sosyal Bilgiler dersinin sağladığı yararlar arasında 
hangisinin olduğu söylenemez?

DDD_0805010101_3
A) Yaşanan çevre hakkında bilgilendirir. 

B) Sosyal hayata yönelik davranış biçimlerini kazandırır. 

C) Geçmişin öğrenilmesine yardımcı olur. 

D) Güzel konuşma alışkanlığı kazandırır. 

5. 
Bilim ve teknolojinin toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrama

Tarihi ve kültürel mirasımızı korumanın gerekliliğine inandırmaF

Hak ve sorumluluklarımızın neler olduğunu gösterme�

Çevremizdeki bitkileri türlerine göre sınıflandırabilme

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin kazanımlarından biri olamaz?
DDD_0805010101_2

A)  B) F C) � D) 

6. Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında en 
önemli derstir.

Bir kişi, aşağıdakilerden hangisini yaptığında, cümlede geçen “etkin ve üretken” olmanın ge-
reğini yerine getirmiş olur?

AAA_0805010101_2
A) Doğa kirliliğine karşı mücadelede yeni yöntemler araştırdığında

B) Yaşadığı sağlık sorunlarını başkalarına duyurmaktan kaçındığında

C) Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine duyarsız kaldığında

D) İnsanın özgürlüklerinin bir sınırının olmadığını düşündüğünde
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5. Sınıf13Sosyal Bilgiler Soru Bankası

OLAYLAR VE SONUÇLARI1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 4

2. Ulaştırma Bakanlığının gerçekleştirdiği bö-
lünmüş yol uygulaması karşılıklı çarpışmaları 
ortadan kaldırdığından trafik kazalarında bü-
yük ölçüde azalmalara neden olmuştur. Yi-
ne de trafik kazalarının oluşumunda en bü-
yük pay insana aittir.

Bu bilgiden aşağıdakilerden hangisini ör-
neklendirmede yararlanılabilir?

BBB_0805010102_3
A) Kurallar zamanla önemini yitirir.

B) Olayların farklı nedenleri olabilir.

C) İhtiyaçlar zamanla değişir.

D) Olayların meydana gelmesi önlenemez.

5. ?

Eskiden Mamak çöplüğü olarak ad-
landırılan bölge, yapılan çalışmalarla 
cazibe merkezi haline geldi. Yeni yatı-
rımlar ve düzenlemeler ticaret sektörü-
nün burada boy göstermesine neden 
oldu. Atmosferi kirleten metan gazın-
dan elektrik enerjisi elde edildi. Böl-
gede insanlara yerleşim alanları açıl-
dı. Alanda kurulan sera ile hormonsuz 
sebze üretimi başladı.

Bu diyagrama verilebilecek en iyi başlık 
aşağıdakilerden hangisidir?

AAA_0805010102_3
A) Olaylardan nasıl etkileniyoruz? 

B) Olaylara kimler yön veriyor?

C) Olaylar hangi sırayı takip ediyor?

D) Olayları niçin önemsiyoruz?

3. 
 Ô

Olaylar her zaman olumlu so-
nuçlar doğurmaz.

 Ô
Her olayı kontrol altına almak 
mümkün değildir.

 Ô
İnsanlar olaylardan her zaman 
aynı şekilde etkilenir.

 Ô
Önemsiz gibi görünen olay-
ların önemli sonuçları olabilir.

Sembollerin karşısında verilen bilgilerin 
hangisi yanlıştır?

CCC_0805010102_2
A)  B)  C)  D) 

4. Hava ve çevre kirliliğinin sebepleri doğru 
tespit edilmeli ve doğru kararlar alınmalıdır. 
Kirliliğin kaynağı belli. Organize sanayi böl-
gesinde bulunan fabrikaların bacalarından 
çıkan zehirli atıklar, ev ve iş yerlerinde tüke-
tilen kalitesiz kömürün havaya yaydığı zehirli 
gazlar, küçük sanayi işletmelerinde ısınmak 
için kullanılan kumaş, sünger, sunta, yanık 
yağ ve benzeri atıklar havayı kirletiyor.

Bu bilgiden;

  I. Sorunların nedenleri belirlenebilir.

 II. Bir sorunun farklı nedenleri olabilir.

III. Sorunlar kısa zamanda giderilebilir.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
BBB_0805010102_3

A) Yalnız I  B) I ve II

C) II ve III  D) Yalnız III

1.   I. Olayların nedenleri ve sonuçları farklı ola-
bilmektedir.

 II. Tüm insanlar olaylardan aynı şekilde et-
kilenirler.

III. Olayların farklı neden ve sonuçlarının ol-
ması çok boyutlu olduklarının gösterge-
sidir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğru-
dur?

DDD_0805010102_2
A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve II  D) I ve III
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7. Kuş gribi virüsü yurdumuzun birçok bölge-
sinde görülmeye başladı. Birçok şehirde ka-
natlı hayvanlar öldürüldü. Kuş gribi şüphesiy-
le bazı insanlar hastanelerde sağlık gözetimi 
altına alındı. ABD’li sağlık uzmanlarından bir 
ekip salgınla ilgili yardımcı olmak üzere An-
kara’ya geldi. Ayrıca yurt dışından ülkemize 
giriş yapan ve termal kamerada ateşli olduk-
ları tespit edilen yolcular da inceleme altına 
alınıyor.

Metinden, sosyal olaylarla ilgili aşağıda-
ki bilgilerden hangisini örneklendirmede 
yararlanılabilir?

CCC_0805010102_2
A) Etkileri sınırlıdır.

B) Nedenleri bilinemez.

C) İnsanları farklı etkiler.

D) Hiçbir değişim göstermez.

9. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yaygın-
laşması sayesinde iletişim olanakları arttı; 
artık olaylardan daha hızlı haberdar olabili-
yoruz. Fakat bu araçlar yüz yüze iletişimin 
zayıflamasına ve sağlık sorunları yaşanması-
na neden olabilmektedir. Bilinçsiz kullanıldı-
ğında zaman kaybı yaşanmasına da neden 
olmaktadır.

Bu metin aşağıdakilerden hangisini gös-
termektedir?

AAA_0805010102_2
A) Olayların olumlu veya olumsuz etkileri 

olabilir.

B) Bazı olayları açıklamak güçtür.

C) Olaylar herkesi benzer şekilde etkiler.

D) Bir olayın birden çok nedeni olabilir. 

10.   I. Doğanın zarar görmesini sadece iklime  
bağlamak yanlıştır.

 II. Küresel ısınma yalnızca doğayı etkiler.

III. Ağaçların büyümesi için su yeterlidir.

IV. Doğanın tek düşmanı insandır.

Yukarıdaki cümlelerden hangisi olayların 
çok boyutluluğunu ifade eder?

AAA_0805010102_2
A) I B) II C) III D) IV

6. 
Çevredeki eğitim düzeyi etkilenir.

(Kültürel)

Yeni iş yerleri açılır.

(Ekonomik)

İnsanların yaşamları etkilenir.

(Sosyal)

Verilen diyagramdan hareketle hangi sonuca ulaşılabilir?
DDD_0805010102_2

A) Her olay bir nedene bağlı olarak oluşur.

B) Aynı nedenler hep aynı sonuçları doğurur.

C) Bir olay insanları hep aynı şekilde etkiler.

D) Olaylar yaşamın farklı yönlerini etkiler.

8. Bir olayın çok boyutluluğu neyi anlatır?
BBB_0805010102_2

A) Olayların neden sonuç ilişkisinde gerçek-
leştiğini

B) Olayların farklı nedenleri ve sonuçlarının 
olabildiğini

C) Bazı olayların önemli olduğunu

D) Bazı olayların süreklilik gösterdiğini
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D) Olaylar yaşamın farklı yönlerini etkiler.

8. Bir olayın çok boyutluluğu neyi anlatır?
BBB_0805010102_2

A) Olayların neden sonuç ilişkisinde gerçek-
leştiğini

B) Olayların farklı nedenleri ve sonuçlarının 
olabildiğini

C) Bazı olayların önemli olduğunu

D) Bazı olayların süreklilik gösterdiğini

5. Sınıf15Sosyal Bilgiler Soru Bankası

OLAYLAR VE SONUÇLARI1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 5

1. 

Görseldeki kişinin söylediği aşağıdakiler-
den hangisine örnek olabilir?

CCC_0805010102_2
A) Olayların nedenleri farklı olabilir.

B) Olaylar önceden tahmin edilebilir.

C) Olayların etkileri olumlu ve olumsuz ola-
bilir.

D) Olayların sonuçları kontrol edilebilir.

5. Türkiye’nin meyve yetiştiriciliğinde ön sı-
ralarda yer alan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçe-
sinde sıcaklıklara aldanıp erken çiçek açan 
ağaçları don vurdu. Meyveler olgunlaşama-
dan yandı. İlçe halkı geçimini meyvecilikle 
sağlıyor. Bölgede yaklaşık 120 bin ton civa-
rında elma üretimi var. Ancak çiftçiler bu yıl 
ürün beklemiyor.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine ör-
nek olabilir?

BBB_0805010102_2
A) Olaylar beklentilere uygun gerçekleşebi-

lir.

B) Olaylar kontrol dışı gerçekleşebilir.

C) Olayların neden ve sonuçları kontrol al-
tına alınabilir. 

D) Olaylar süreklilik gösterebilir.

2. Özge’nin söylediği cümlelerden hangisi 
yanlıştır?

DDD_0805010102_2

Bir olayın 
nedeni yine 
başka bir 
olaydır.

Bir olayın 
birden çok 

nedeni 
olabilir.

Bazı olay-
ları kontrol 
altına al-
mak güç-

tür.

Olaylarda 
nedensellik 
aranamaz.

Özge

A) B)

C) D)

4. Trafik kazaları, ortaya çıkan sonuçları açısın-
dan toplumsal yaşamda çok boyutlu olum-
suz etkilere neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı 
örneklendirmez?

DDD_0805010102_3
A) Can ve mal kayıpları yaşanması

B) Kaza yapanların ekonomik sıkıntılar ya-
şaması

C) Sakatlıkların meydana gelmesi

D) Araç servislerine yapılacak iş çıkması

3. Bir olayı anlayıp değerlendirebilmek ve yo-
rum yapabilmek için birden fazla nedeni ve 
sonucu olduğunu dikkate almalıyız.

Bu durum kişiye ne sağlar?
AAA_0806010101_2

A) Bir olaya çok boyutlu bakabilmeyi

B) Olayların dışında kalabilmeyi

C) Bir olayı diğerlerinden ayırabilmeyi

D) Olayları kontrol edebilmeyi
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OLAYLAR VE SONUÇLARI1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 5

6. Hava kirliliği, canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen havadaki yabancı maddelerin normalin 
üzerinde miktar ve yoğunluğa ulaşmasıdır. Üretim ve tüketim çabaları sırasında ortaya çıkan atık-
ların hava tabakasını kirletmesiyle yeryüzündeki canlı hayatı olumsuz yönde etkilenir. Kirletici mad-
delerin türüne göre, canlılara vereceği zararın şekil ve dereceleri de değişir.

Bu parçadan ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
DDD_0805010102_2

A)  Araçların egzos gazı hava kirliliğinin nedenlerinden biridir. 

B) Ortaya çıkan hastalıkların sebebi hava kirliliğidir. 

C) Hava kirliliğini önleme görevi devletlere aittir. 

D) Hava kirliliği çok boyutlu olan bir sorundur. 

8. 

Bu şema aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?
AAA_0805010102_2

A) Bir olay bir çok nedene dayanabilir.         B) Olaylar kontrol altına alınabilir. 

C) Bazı olaylarıın önemi geç anlaşılabilir.          D) Aynı olayın farklı sonuçları olabilir.

7.  
Sanayi Devrimi’nin sonucunda dönemin düşünürlerini meşgul eden temel so-
runlar ortaya çıkmıştır. Toplumsal yapı parçalanmış, toplumsal istikrar bozul-
muş ve insanlar arasında geleceğe yönelik büyük bir endişe hakim olmaya 
başlamıştır. 

Metne dayanarak Sanayi Devrimi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
CCC_0805010102_2

A) Zaman içinde önemini yitirmiştir.

B) Ortaya çıkmasının farklı nedenleri vardır. 

C) Farklı etkileri ortaya çıkmıştır.

D) Sonuçlarından çok, nedenleri önemlidir.
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5. Sınıf17Sosyal Bilgiler Soru Bankası

OLAYLAR VE SONUÇLARI1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 6

1. Babam devlet memuru olduğu için son yıllarda bir kaç kere tayini çıktı. Bu nedenle başka şehirle-
re taşınmak zorunda kaldık. Tayinle beraber okulum da sürekli değişiyor. Tam yeni arkadaşlarıma 
alıştım derken ayrılmak zorunda kalınca üzülüyorum; ancak yeni okulumda yeni arkadaşlar edin-
diğime de seviniyorum.

Bunları söyleyen çocuk aşağıdakilerden hangisini konu edinmiştir?
AAA_0805010102_2

A) Olaylar insanların yaşamlarını etkiler. 

B) Alışkanlıklar edinmek uzun zaman alır.

C) İnsanların ihtiyaçların zamanla değişir.

D) Bazı olayların etkisi sınırlı kalır.

2. 
Zararlı alışkanlıklardan kaçınma



?



?? Sağlıklı yaşamanın 
yolları





Soru işaretli yerlere aşağıdakilerden hangisini yazmazdınız?
DDD_0805010102_2

A) Dengeli ve düzenli beslenme          B) Spor yapma

C) Stresten uzak durma             D) İhtiyaçları sınırlama

3.  
Naylon poşet kullanımının; Nedenleri Sonuçları

1. Ucuz olması

2. Çevre kirliliğine yol açması

3. Kullanımının kolay olması

4. Sağlığı tehdit etmesi

Bu etkinlikte aşağıdakilerden hangisi ‘nedenleri’ olarak işaretlenir?
BBB_0805010102_3

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 2 ve 4
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OLAYLAR VE SONUÇLARI1. Ünite
KAZANDIRAN
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6. Hava, su ve toprak kirliliği genel çevre kirliliğidir. Havayı, fabrikalarda ve evlerimizde bulunan ba-
calardan çıkan duman, sigara ve parfümler kirletir. Toprağı, endüstriyel, tıbbi ve evsel atıklar kirle-
tir. Suyu, fabrika ve kanalizasyon atıkları, deniz taşıtları ve plansız yapılaşma kirletir. Bu problem-
lerin çözümü için en çok iş belediyelere ve bireylere düşmektedir. 

Metinden hareketle çevre kirliliği ile ilgili;

  I. Tek bir nedene bağlanamaz. 

 II. Çok boyutludur. 

III. Önlenebilir değildir. 

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
CCC_0805010102_3

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

5.  

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu-

cu virajı alamayarak hızın etkisiyle savrulan araç, takla 

atarak karşı şeride geçti. Emniyet kemeri takılı olan araç 

sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu haber aşağıdakilerden hangisini örneklendirmez?
AAA_0805010102_2

A) Olaylar her zaman aynı sonuçlanır.

B) Olaylar nedenlere bağlıdır.

C) Bazı olaylar kontrol edilebilir nitelikte değildir.

D) Olayların sonuçları kişinin tercihlerine bağlı olarak değişebilir.

4. Türkiye’de yabancı dil eğitiminde, harcanan bunca kaynak ve emeğe rağmen istenilen seviyede 
verim alınamadığı değerlendirilmektedir. Bunun nedeninin, öteden beri devam eden geleneksel 
dil öğretme alışkanlıkları, yabancı dil eğitimi planlamasındaki eksiklikler ve bunların doğurduğu 
yöntem, etkinlik, malzeme ve ölçme-değerlendirmedeki yetersizlikler ya da yanlışlar gösterilebilir. 

Metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
BBB_0805010102_3

A) Olayların sonuçları nedenlerinden önemlidir.

B) Olayların farklı nedenleri olabilir.

C) İnsanların ihtiyaçları aynı değildir.

D) Herkes iletişim kurmak için dil öğrenmek zorunda kalır.
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5. Sınıf19Sosyal Bilgiler Soru Bankası

HAKLARIMI VE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 7

5. Aşağıda verilen davranışların hangisi ser-
gilenirse hak ve özgürlükler kötüye kulla-
nılmış olur?

CCC_0805010103_2
A) Belirli bir yaşa gelince okula başlamak

B) Okul kütüphanesinde araştırma yapmak

C) Müzik dinlerken sesi sonuna kadar aç-
mak

D) Arkadaşlarının ifade özgürlüğüne saygı 
duymak

4. Kendimize, ailemize, çevreye ve topluma yö-
nelik sorumluluklarımız vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisi-
ne karşı sorumluluklarındandır?

BBB_0805010103_2
A) Sokak hayvanlarını korumaya çalışmak

B) Sağlığını korumaya özen göstermek

C) Oyun arkadaşlarıyla iyi geçinmek

D) Sınıf kurallarına uymak

1. Parkta ya da bahçede istediğimiz oyunu oy-
nayabilir, evde istediğimiz müziği dinleyebi-
liriz. Ancak bunları yaparken başkalarına za-
rar vermemeli, insanları rahatsız etmemeliyiz.

Bu metinden hangi sonuç çıkarılabilir?
DDD_0805010103_2

A) Hakların göz ardı edilmesi toplumsal hu-
zurun gelişmesini sağlar.

B) Yerinde ve zamanında kullanılmayan hak-
lar geri alınabilir.

C) Grupların varlıklarını devam ettirmesi so-
rumlulukların yerine getirilmesine bağlı-
dır.

D) Sahip olduğumuz haklar sorumluluğu da 
beraberinde getirir.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir öğrencinin 
temel haklarındandır?

DDD_0805010103_2
A) Okula devam etmek

B) Öğretmenlere saygılı davranmak

C) Ödevleri zamanında yapmak

D) Eğitim ve öğretim görmek
3. 

Kütüphaneden faydalanmak1

Ödevleri zamanında yapmak2

Oyun oynamak3

Eğitim görmek4

Yukarıda verilenlerden hangisi sorumlu-
luklarımızdandır?

BBB_08050101034_2
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Aşağıdakilerden hangisi hakların kişiye 
sorumluluklar yüklediğini örneklendirir?

CCC_0805010103_2
A) Arkadaşlarımla oynamaya gitmek istiyo-

rum, fırsat kolluyorum.

B) Ailemi seviyorum, birlikteyken mutlu olu-
yorum.

C) Kütüphaneden yararlanıyorum, kütüpha-
ne kurallarına uymam gerektiğini de bili-
yorum.

D) Okul takımında oynuyorum, bu beni mut-
lu ediyor.

7. Hak ve sorumluluk arasındaki ilişki aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru kurulmuş-
tur?

CCC_0805010103_2
A) Haklar değişir, sorumluluklar değişmez.

B) Haklar yetki sağlar, sorumluluk yetkileri 
kaldırır.

C) Haklar kişiye sorumluluk yükler.

D) Haklar azaldıkça sorumluluk artar.
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HAKLARIMI VE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM1. Ünite
ISINDIRAN
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8.   I. Hakların gereği yerine getirilirken sorumluluklar görmezden gelinebilir. 

 II. Haklar korunmalı, buna karşılık sorumluluklar da yerine getirilmelidir. 

III. Haklar ve sorumluluklar birbirlerinin karşıtı değil, tamamlayıcısıdır. 

Verilen yargılardan hangileri doğrudur?
DDD_0805010103_3

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

12.   I. Bilgimizin artması için kitap okumamız.

 II. Dişlerimizi fırçalamamız.

III. Ev eşyalarını temiz ve düzenli kullanma-
mız.

Yukarıdakilerden hangileri kişilerin ken-
dine karşı sorumluluklarındandır?

CCC_0805010103_2
A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve II  D) II ve III

13. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk be-
lirtmez?

CCC_0805010103_1
A) Trafik kurallarına uyalım, uymayanları 

uyaralım.

B) Çevremizi temiz tutalım.

C) Doğanın güzelliklerinden yararlanalım.

D) Sağlığımıza dikkat edelim.

9. “Okula başladığımdan beri sorumluluklarım 
arttı.” diyen bir öğrencinin anlatmak iste-
diği aşağıdakilerden hangisi olabilir?

BBB_0805010103_1
A) Yeni haklar kazanmıştır.

B) Yeni yükümlülükler edinmiştir.

C) Yeni ihtiyaçları ortaya çıkmıştır.

D) Yeni alışkanlıklar edinmiştir.

11. Herkes düşünme ve düşündüklerini ifade et-
me hakkına sahiptir. 

Bu hakkın bize yüklediği sorumluluk aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

CCC_0805010103_2
A) Sosyal etkinliklerde bulunmak

B) Sağlığımızı korumak

C) Başkalarının fikirlerini dinlemek

D) Doğal güzellikleri korumak

14. Birey hangi grubun üyesi olursa olsun, diğer 
bireylerle ve gruplarla iyi ilişkiler kurmalıdır. 
İnsanlar arası iletişim ve davranış kurallarına 
uygun hareket etmelidir. 

Metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapılmaktadır?

DDD_0805010103_2
A) Kurum  B) Kalabalık

C) Hak  D) Sorumluluk

10. Aşağıdakilerden hangisi “sorumluluk” kav-
ramının tanımıdır?

DDD_0805010103
A) Kişilerin hak ve özgürlüklerini özgürce 

kullanabilmesidir. 

B) Bireyin, kendi yaşamına yön verme öz-
gürlüğüdür.

C) Kişilerin kendi haklarının farkında olma-
sıdır.

D) Kişilerin davranışlarının sonuçlarını üst-
lenmesidir.
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me hakkına sahiptir. 

Bu hakkın bize yüklediği sorumluluk aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

CCC_0805010103_2
A) Sosyal etkinliklerde bulunmak

B) Sağlığımızı korumak

C) Başkalarının fikirlerini dinlemek

D) Doğal güzellikleri korumak

14. Birey hangi grubun üyesi olursa olsun, diğer 
bireylerle ve gruplarla iyi ilişkiler kurmalıdır. 
İnsanlar arası iletişim ve davranış kurallarına 
uygun hareket etmelidir. 

Metinde aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapılmaktadır?

DDD_0805010103_2
A) Kurum  B) Kalabalık

C) Hak  D) Sorumluluk

10. Aşağıdakilerden hangisi “sorumluluk” kav-
ramının tanımıdır?

DDD_0805010103
A) Kişilerin hak ve özgürlüklerini özgürce 

kullanabilmesidir. 

B) Bireyin, kendi yaşamına yön verme öz-
gürlüğüdür.

C) Kişilerin kendi haklarının farkında olma-
sıdır.

D) Kişilerin davranışlarının sonuçlarını üst-
lenmesidir.
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HAKLARIMI VE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM1. Ünite
ALIŞTIRAN
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1. İçişleri bakanı, vatandaşların gece geç sa-
atlere kadar faaliyette olan açık havadaki 
eğlence merkezlerinin yaydığı gürültüden 
rahatsız olduklarını ve şikayet ettiklerini söy-
ledi. 81 ilin valiliğine gürültü yönetmeliğinin 
son durumunu içeren bir genelge gönder-
diklerini belirtti.

Şikayette bulunan vatandaşlar hakkın-
da aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

DDD_0805010103_2
A) Sorumluluklarının farkında değiller.

B) Özgürlüğe değer vermekteler.

C) Başkalarının haklarına saygılı değiller.

D) Sorunlara karşı etkin ve duyarlılar.

2. 

Aşağıdakilerden hangisi bu kişinin sözü-
nü ettiği sorumluluklardan değildir?

DDD_0805010103_1
A) Vergi vermek

B) Askerlik yapmak

C) Oy kullanmak

D) Kanunları hazırlamak

3. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan trafik 
uygulamalarında minibüsleri durduran tra-
fik ekipleri sürücülerin yanı sıra yolcuları da 
uyardı. Durak ve açık alan dışında araçtan 
inme isteğinde bulunmamalarını, bunun tra-
fiği tehlikeye düşürdüğünü belirttiler. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uygulamasının 
aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu 
söylenebilir?

DDD_0805010103_2
A) Yolcuların şikayetlerini belirlemeye

B) Toplu taşıma hizmetini sınırlamaya

C) Tüm sürücülere cezai işlem uygulamaya

D) Vatandaşlara sorumluluklarını hatırlatma-
ya

6. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle çevre-
mize karşı olan sorumluluklarımızdandır?

AAA_0805010103_2
A) İhtiyacı olanlara yardım etmek

B) Bilgi ve görgümüzü artırmak

C) Derslerimizi dikkatli dinlemek

D) Temizliğimize dikkat etmek

7. İnsanların toplum halinde yaşamalarının en 
önemli nedeni temel ihtiyaçlarını tek başları-
na karşılayamamalarıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi or-
tak ihtiyaçların karşılanmasına katkıda 
bulunmaz?

CCC_0805010103_2
A) İş birliği  B) İş bölümü

C) Birey olma  D) Dayanışma

4. Milli Takımımızın İspanya ile yaptığı futbol 
maçında bir taraftar sahaya girdi. Futbolcu-
ların olduğu kulübeye doğru yönelen taraf-
tar görevliler tarafından yakalanarak yaka 
paça dışarıya çıkarıldı.

Bu habere konu olan taraftar hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

DDD_0805010103_2
A) Sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

B) Haklarını kullanmıştır.

C) Toplumsal düzene katkı yapmıştır.

D) Kural ihlali yapmıştır.

5. Vatandaşların;

� Vergi vermesi,

� Askerlik görevlerini yerine getirmesi,

� Kanunlara uyması ve saygılı olması,

� Seçme ve seçilme hakkını kullanması

aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
DDD_0805010103_1

A) Kişisel tercihler

B) Kültürel değerler

C) Uluslararası kurallar

D) Hak ve sorumluluklar
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HAKLARIMI VE SORUMLULUKLARIMI BİLİYORUM1. Ünite
ALIŞTIRAN
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8. Sınıftaki çalışma grubuyla hazırladığımız sunum için model küre gerekiyordu. Ben evimizde mo-
del küre olduğunu söyleyerek model küreyi getirme görevini üstlendim. Fakat sunumumuzu ya-
pacağımız zaman model küreyi getirmeyi unuttum. Bu nedenle grup çalışmamızı istediğimiz gibi 
yapamadık. 

Bunları söyleyen Sıla hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
AAA_0805010103_2

A) Sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

B) Grup çalışmasını sevmektedir. 

C) Başarılı bir grubun üyesidir. 

D) Diğer grup üyeleriyle uyumu üst düzeydedir.

9. Okulda halk oyunları ekibinde görev aldım. Bu ekipte yer almak çalışmayı gerektiriyor, ama bazen 
çalışmak istemiyorum. Çünkü hafta sonları sabah erkenden kalkıp çalışmalara katılmak zor geli-
yor. Çalışmalara katıldığımda arkadaşlarımla uyum sorunu yaşıyorum. Çünkü bazı oyunları henüz 
öğrenemedim. Bu yüzden öğretmenimiz, Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak gösteriye katılmamı 
istemedi. 

Bunları söyleyen öğrenci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
DDD_0805010103_3

A) Bir grup etkinliğinde rol almıştır. 

B) İş birliği yapmakta isteksizdir.

C) Sorumluluğunu göz ardı etmiştir. 

D) Katkıları grubunu başarıya taşımıştır.

10. 
Devlet memuru olarak çalışıyorum. Çalıştığım yere, mesleki özel-
liklerime bakılarak alındım. Çalışma saatlerim önceden bellidir. Bu-
rada, yasaların belirlemiş olduğu görevi yapıyorum; görev ve so-
rumluluklarımın dışına çıkamam.

Söylediklerinden hareketle bu kişi hakkında hangi sonuca ulaşılabilir?
BBB_0805010103_2

A) Rollerini gönüllü olarak üstlenmiştir. 

B) Resmi bir kurumda çalışmaktadır. 

C) Gönüllü bağışta bulunarak çalıştığı yere katkı yapmaktadır. 

D) Kişisel kazanç sağlama amacı yoktur. 
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1. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün her yıl yayınladığı kaza istatistiklerinde 25 - 30 kaza nedeni sıralan-
maktadır. Ama bunlardan dördü olan “hız limitine uymama”, “hatalı sollama”, “öndeki aracı yakın 
takip” ile “alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanmak”, kazaların başlıca nedenleri olarak öne çık-
maktadır. Bu nedenle kaza olmaması için yasalara uygun davranmak çok önemlidir.

Metne göre, belirtilenlerin kaza nedeni olmaktan çıkması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
BBB_0805010103_2

A) Yeni araçlar kullanmaya           B) Kurallara uymaya

C) Eğitim düzeyini artırmaya          D) Araçlara bakım yaptırmaya

2. 

Çocuklar, tatilde kitap okuma-
ya vakit ayırmayı unutmayın. Kitap 

okuyarak da dinlenebilirsiniz.

Öğretmenin uyarısı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
CCC_0805010103_2

A) Sorumluluğunu çocuklara paylaştırmaktadır.

B) Çocukların özgürlüklerini kısıtlamaktadır.

C) Çocuklara sorumluluklarını hatırlatmaktadır.

D) Çocuklara, sahip oldukları haklarını haber vermektedir.

3.   I. Evde kendine ait odayı toplamak

 II. Sınıf eşyalarını özenli kullanmak

III. Mahalledeki çocuklarla iyi geçinmek

Bu sorumlulukların ait olduğu gruplar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
BBB_0805010103_3

        I              II              III      

A) Okul Arkadaş Aile

B) Aile  Okul  Arkadaş

C) Arkadaş Aile  Okul

D) Okul Aile  Arkadaş
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6.  

F İlk iş ödevimi bitirmek.

 Kardeşimle ilgilenerek anneme yardımcı olmalıyım.

 Komşularımızın rahatsız olmaması için gürültü yapmamalıyım.

 Kendi kararlarıma öncelikle kendim uymalıyım.

Hangi sembolün karşısındaki bilgi okula karşı sorumluluklarımıza örnektir?
AAA_0805010103_1

A) F B)  C)  D) 

4. Hem haklarım hem de yerine getirmem gereken sorumluluklarım var. Örneğin sağlıklı ve temiz bir 
çevrede yaşamak benim hakkımdır; ancak, .............................................

Boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması uygun olur?
AAA_0805010103_2

A) çevrenin temiz tutulmasına katkıda bulunmam gerekir. 

B) çevre temizliğinin ne anlama geldiğini herkesin bildiğini sanmıyorum. 

C) çevrenin temiz tutulması için ne yapılması gerektiğini bilmiyorum.

D) bu hakkın herkese verilmesine taraftar değilim. 

5. 

Evde, okulda, toplum içinde bir takım haklara sahibiz. Ancak sahip 
olduğumuz haklar bize istediğimiz gibi davranma özgürlüğü vermez.

Sinan’ın söyledikleri aşağıdakilerden hangisini destekler?
DDD_0805010103_2

A) Haklarının farkında olan insanlar diledikleri gibi davranma özgürlüğüne sahiptir.

B) Hak ve özgürlüklere sahip çıkabilmek için öncelikle onları bilmek gerekir.

C) Herkes hak ve özgürlüklerini sınırsızca kullanabilir.

D) Hakların varlığı sınırsız özgürlük anlamına gelmez.
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5. Çocuklar aile içerisinde, okulda veya bulun-
dukları diğer sosyal ortamlarda kendileri ile 
ilgili olsun veya olmasın görüşlerini bildire-
bilmelidirler. 

Metinde aşağıdakilerden hangisine veri-
len değer vurgulanmaktadır?

BBB_0805010104_2
A) Eğitim hakkına

B) Düşünme ve ifade özgürlüğüne

C) Oyun oynama hakkına

D) Yaşama hakkına

3. Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ilk ola-
rak kabul edildiği kuruluş aşağıdakilerden 
hangisidir?

AAA_0805010104_3
A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi

C) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

D) Cumhurbaşkanlığı

2. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de bir in-
san kaç yaşına kadar çocuk olarak kabul 
edilmiştir?

DDD_0805010104_3
A) 12 B) 15 C) 17 D) 18

7. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hakları-
na Dair Sözleşme’yle güvence altına alı-
nan haklardan değildir?

AAA_0805010104_1
A) Düzenli bir işte çalışma

B) Beslenme

C) Vücut dokunulmazlığı

D) Vatandaşlık4. Hiçbir çocuğun özel yaşamına, ailesine, ko-
nutuna veya iletişimine, keyfi ya da haksız 
olarak müdahele edilemez. Hiçbir çocuğun 
onuruna ve itibarına saldırılamaz.

Yukarıda verilen Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 16. maddesinde, aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

CCC_0805010104_2
A) Özel yaşamın gizliliğine

B) Konut dokunulmazlığına

C) Yerleşme ve seyahat hürriyetine

D) İletişim ve haberleşme hakkına

8. Dünya çocuklarını korumak ve çocuklara 
daha iyi yaşam koşulları sağlamak ama-
cıyla Birleşmiş Milletler Örgütü tarafın-
dan kurulan yardım kuruluşu aşağıdaki-
lerin hangisidir?

AAA_0805010104_3
A) UNICEF B) FIFA

C) NASA D) UNESCO

1. 20 Kasım, her yıl “Dünya Çocuk Hakları Gü-
nü” olarak kutlanır.

Bu kutlamanın amacı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

AAA_0805010104_2
A) Çocuk haklarına duyarlılığı canlı tutmak

B) Çocuk haklarını evrensel hale getirmek

C) Çocuklar için yeni haklar belirlemek

D) Çocuk haklarının, yeni doğan çocukları 
da kapsamasını sağlamak

6. Her çocuğun vazgeçilmez hakları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan bi-
ri değildir?

DDD_0805010103_1
A) Kendilerini ilgilendiren konularda düşün-

celerini söyleme

B) Şiddet, sömürü ve istismardan korunma

C) Özel bakım, destek ve eğitim alma

D) Yeni yeni alışkanlıklar edinme


