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SUNU
Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,
5. sınıf, hem ortaokul dönemi açısından hem de üç yıl sonraki dönem olan lise öğrenimi açısından
büyük önem taşımaktadır. Bildiğiniz üzere yaşadığımız çağ, öğrencilerimizden günlük hayata dönük bilgi, beceri,
tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmak açısından 5. sınıf
bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık öğrencilerimizin sadece sınava hazırlanmaları değil hayata hazırlanan
bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Aynı gereklilik, Liselere Giriş Sınavı için de yine bu sınavın örnek
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tuttuğu veya aynı amaca yöneldiği TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmaları için de yaşanıyor.
Eğitim yayımcısı bir kurum olarak biz de 5. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçevesine, ayrıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız, MEB’in gerçekleştirdiği sınavda olduğu
gibi sadece çoktan seçmeli test maddeleri ile kurgulanmış olsa da yönelip ölçtüğü kazanım ve beceriler
açısından tümüyle ulusal ve uluslararası standartlara (MEB’in uyguladığı sınavlar, PISA VE TIMSS) göre
5. sınıf öğrencilerimiz için hazırlandı. Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, okuduklarından ve araştırdıklarından çıkarım yapabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilim-

EK

sel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler olmasını istiyoruz. Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem
de yeni sınav sistemi zorunlu kılıyor. Bizler de üzerimize düşeni yaptık ve Mutlak Başarı Yeni Nesil Soru Bankalarımızı 5. sınıf öğrencilerimizin de düzeyine uygun olarak hazırladık.

“MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”, 5. sınıf düzeyindeki öğretim programlarının
içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi ve kazanımları kullanmayı gerektiren üst düzey düşünme becerilerine odaklanmıştır. Özetle kitabımızdaki sorular, belli bir kurguya ya
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da gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanan, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorumlama, muhakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen sorulardan oluşmaktadır.

Değerli Veliler,

“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve uluslara-
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rası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim programlarının da
temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”ndeki;
• Dijital yetkinlik,

• Matematiksel yetkinlik,
• Bilim yetkinliği ve
• Ana dilde iletişim yetkinliği
gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 5. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekilde hazırlan-

mıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel beceri” durumlarının
tespitini ve bu yolla Lise Giriş Sınavları’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.
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Sevgili Öğrenciler,
Gireceğiniz sınavlarda ve hayatta; okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı olacaktır. Şu an 5. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız “MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ” ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı denemiş hem de doğru yöntemle
sınav hazırlığı yapmış olacaksınız. Bu çalışmalarınız okul derslerinize de başarı olarak yansıyacaktır.
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Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere “MUTLAK
BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz
ise girdiğiniz sınavlar sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.
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BİREY VE TOPLUM
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

“Günlük hayatımızda işimize yarayacak olan bilgi, değer
ve becerileri Sosyal Bilgiler dersinde kazanırız.” Ayrıca yaşadığımız gezegen ve geçmişimiz hakkında bilgi ediniriz.
Yukarıdaki bilgiye bakılarak;

A) Sadece kendini düşünmüştür.

TEST 1

I. Kültürümüzü ve tarihimizi öğreniriz.

B) Duyarlı bir vatandaştır.

II. Çevremizdeki doğal ve tarihi eserlerin farkına vararak
yaşatma konusunda istek kazanırız.

D) Yasal olmayan yollarla problem çözmeye çalışmıştır.

C) Sorunlara karşı dikkatsizdir.
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1.

3.

Mahallelerinde spor faaliyetlerinin yapılacağı bir yerin olmadığını, bu nedenle de insanların, özellikle çocukların sokaklarda oyunlar oynadığını, bu durumu
çözmek adına da belediyeye başvurduğunu söyleyen
bir vatandaş için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

III. Hak ve sorumluluklarımızı öğreniriz.
kazanımlarından hangilerini elde etmiş oluruz?
B) I ve II

C) Yalnız II

D) I, II ve III

2.
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Sosyal Bilgiler dersi eğitimi alan
bir vatandaştan hangi davranışları
yapmasını bekleyebiliriz?

www.mubayayinlari.com
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A) Yalnız I

4.

Sosyal Bilgiler; tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık
ve hukukla ilgili konular içeren bir derstir. Bu ders bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkıda bulunur.

Yukarıdaki Öğretmen’in sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiş olamaz?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler
dersinin kişisel gelişime katkıları arasında gösterilemez?

A)

A) Türk milletine ait bağımsızlık ve egemenlik unsurların
neler olduğunu öğretir.

İnsan haklarına saygılı davranır.

B) Doğuştan itibaren var olan hakları öğretir.
C) Kişinin öncelikle kendisini düşünmesini sağlar.

Ö

B)

D) Kişinin ilgi ve yeteneklerini öğrenmesini sağlar.

Toplumsal konuları önemsemez.

C)

Dünya’daki olaylara değer
verir.

D)
Farklılıkları zenginlik olarak
değerlendirir.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI
5.

7.

I. Kanunlara uymak
II. Dilekçe yazmak
III. Vergi vermek
Verilenlerden hangileri vatandaşlık görev ve sorumluluklarımız arasında yer almaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) Yalnız III

“Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere “Vatandaş” adı verilir.
Vatandaşların bağlı olduğu devlete karşı sorumlulukları vardır.”
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların yerine getirmesi gereken bu sorumluluklar arasında yer almaz?
A) Eğitimden yararlanmak
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B) Vergi ödemek

C) Kanunlara uymak
D) Oy kullanmak

EK

6.
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“Geçen yıl 4. sınıfta gördüğünüz derslerden biri de
sosyal bilgilerdi. Bu derste günlük hayatınızı kolaylaştıran bilgiler edindiniz. Şimdi de Elif’in geçen yıl bu
dersten öğrendiklerini beraber hatırlayalım.”

Verilen açıklamadan hareketle Elif’in edindiği bilgiler
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)

B)

Ö

Okul, hastane gibi
kurumlarda resmi olmanın
gerekliliğini öğrendim.

C)

Teknolojik ürünleri
kullanmadan önce kullanım
kılavuzlarına göre hareket
ediyorum.

8.

Seçim günü çocuklarını da yanına alıp, oy kullanmaya gittiğini ve bu durumu çocuklarının da görmesini
istediğini söyleyen birisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çocuklarına tarih bilincini aşılamak istemiştir.

Çevremdeki insanların
problemlerine pek
karışmamam gerektiğini
anladım.

B) Sosyolojik olarak toplum yapısını göstermek istemiştir.
C) Demokrasi kavramını öğretmeye çalışmıştır.
D) Ülke ekonomisini tanıtmak istemiştir.

D)
Bu ders sayesinde
kendime ait bir bütçe
oluşturmayı öğrendim.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI
9.

11. Herhangi bir olumsuz durumda dilekçe yazarak hakkımı

Arkadaşlar!
yaşadığımız çevrenin coğrafi
özelliklerini tanımamızı, insan ve
doğal çevre arasındaki ilişkileri
anlamamızı sağlayan dersimiz ne
olabilir?

aramaya çalışırım. Bu gibi durumlarda sessiz kalmadığım
gibi toplumsal olaylara karşıda duyarlı davranır sessiz kalamam. Devlete karşı da vergimi ödeyerek de sorumluluğumu yerine getiririm.

Yukarıda hakkında bilgi verilen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sorumlu bir vatandaştır.

B)
Matematik

C)

D)
Sosyal
Bilgiler

D) Etkin bir vatandaştır.

www.mubayayinlari.com

Hukuk

C) Kendisini düşünen bir vatandaştır.

EK

A)

B) Haklarının bilincindedir.
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Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiş olabilir?
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Fizik

Ö

10.

12.

I. Ülke yönetimine katkı sağlar.

II. Haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır.

Arkadaş grubu, toplum hayatına katılmamızı kolaylaştıran, bir gruptur. Bizler küçük yaşlardan itibaren çevremizde arkadaşlar ediniriz. Arkadaşlarımızla oyunlar
oynayarak güzel vakit geçiririz.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi arkadaş grubu ile ilgili söylenemez?

III. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
Verilenlerden hangileri etkin vatandaşlık olarak değerlendirilir?

A) Birlikte yaşamanın güzelliği fark edilir.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

C) Bir arada bulunmanın getirdiği sorumluluk bilinci anlaşılır.

B) Dayanışma ve paylaşmanın önemi anlaşılır.

D) Bireysel bütün problemler sona erer.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI
Yeni Okulum

Evimizin önüne yanaşan kamyon Sosyal Bilgiler öğretmenimizin eşyalarını getirdi. Taşıma şirketi çalışanları
öğretmenimizin eşyalarını eve taşıdı. Daha sonra eşyalarını evine yerleştirirken öğretmenimize yardımcı olduk.
Öğretmenimizin Ahmet isimli oğlunu diğer arkadaşlarımla
tanıştırıp, hemen kaynaştık.

“Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil, motorsiklet
kullanan vatandaşa çarptı ve vatandaşın yaralanmasına neden oldu.”
Verilen olaydan doğabilecek sonuçlar arasında aşağıdaki durumlardan hangisinin gözlemlenmesi beklenemez?
A) Kaza yapan kişinin yakınları, kaza yerine endişe içinde
ulaşmaya çalışırlar.
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1.

3.

TEST 2

B) Kaza yapan araçta oluşan hasarın giderilmesi için
araç, tamirciye götürülür.

Burak

C) Kazazedelere tıbbi yardım sağlanır.
D) Olayı gören vatandaşlar hemen alanı terk eder.

Burak’ın söylediklerinden yola çıkılacak olursa nasıl
bir yargıya varılır?

B) Sadece taşıma şirketi çalışanları eşyaları taşımışlardır.
C) İnsan faktörüne dayalı bir durum görülmemektedir.

D) Burak herkese yardım etmeyi seven bir yapıya sahiptir.
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“Giresun’un Keşap ilçesinin Yolbaşı köyünde okul
yoktu. İnsanlar çocuklarını uzak bölgedeki okula
göndermek durumunda kalıyordu. Bu durum aynı zamanda servis ücreti ödenmesine ve maddi anlamda zorluk yaşanmasına neden oluyordu. Daha sonra
Yolbaşı köyüne okul açıldı ve insanlar hem zaman
bakımından hem de maddi anlamda bir rahatlığa kavuştular.”

Ö

2.
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A) Yardımlaşma esasına dayalı mahalle kültürü görülmektedir.

Verilen metinde anlatılan olay incelendiğinde aşağıda verilenlerden hangi sonucun ortaya çıkması beklenemez?
A) Okulun karşısına açılacak kırtasiye ile okul araç-gereçleri temin edilebilecek.

B) Ekonomik anlamda veliler eğitime daha fazla harcama yapabilecek.
C) Sınav sisteminde değişiklik meydana gelmiştir.
D) Okul etrafına taşınacak insanlara yardım edecek emlakçılar da gelir elde etmiş olacak.
12

4.

Toplumda yaşayan insanlar bir olaydan farklı şekilde etkilenirler. İnsanın yaşadığı bir olay, sadece
kendisini değil, ailesini, akrabasını, arkadaşlarını ve
çevresinde bulunan hiç tanımadığı insanları da etkilemektedir.
Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Olaylar sadece o anı etkiler.
B) Her olayın sonucu olmayabilir.
C) Olayların birden fazla etkisi olabilir.
D) Neden olmadan da bir olay meydana gelebilir.

MUTLAK BAŞARI SORULARI
5.

7.

“İstanbul 29 Mayıs 1453’te fethedilmiştir. Toprak bütünlüğünü sağlamak adına yapılan bu fetih hareketi
Bizans Devleti’ne karşı gerçekleştirilmiştir. Rum Ortodoksları II. Mehmed’e bağlılıklarını bildirerek İstanbul’da Osmanlı’nın hamisi olarak yaşamışlardır.”
Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Olayın nedenleri

Avustralya’ya yüzyıllar önce sömürge amaçlı gelen İngilizler buradaki ticareti gerçekleştirmek için kervanlarda develeri kullanmışlardı. Zaman ilerledikçe bu
develer buralara bırakılmış ve sayıları artmaya başlamıştır. Bunun üzerine Avustralya hükümeti sayıları
ciddi bir şekilde artan develerin, insanların su kaynaklarını tükettiği bahanesiyle öldürülmesine karar vermiştir. Bu durum çevre faktörlerde dengesizliğe de
neden olacaktır.
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Bu metinde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

B) Olayın hangi insanları etkilediği
C) Olayın sonuçları

A) Bazı olaylar önemsizdir.

D) Olayın insanlara faydaları

B) Her olay insanı ilgilendirmemektedir.

C) Olaylar bazen beklenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Bir bölgede meydana gelen kar yağışı kar topu oynamak
isteyen bir çocuğu mutlu ederken, yolların buzlanacağını,
trafik kazalarına sebebiyet verebildiğini düşünen bir vatandaşı ise endişelendirmektedir.

Ö
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D) Olaylar insanlar tarafından denetlenebilir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bir olay insanlarda farklı etkilere neden olabilir.
B) Olay, sonuç olarak aynı etkiyi yapar.
C) İnsanlar ortak duygu ve düşünceyle hareket eder.
D) Bir durum her insanda aynı duyguyu barındırır.
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8.

I. Bir olay kendisinden sonraki olayın nedeni olabilir.
II. Her olayın sonucu olumlu olmayabilir.
III. Günlük yaşamda karşılaşılan olaylar, her zaman olumsuz sonuç ortaya çıkarabilir.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) Yalnız II

MUTLAK BAŞARI SORULARI
9.

11. Ankara’nın Etimesgut ilçesine Eryaman Stadı’nın yapılmasıyla;

Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Örneğin;
kara yolunda seyir halindeki bir aracın kaza yapması, sağanak yağış sonucunda sel meydana gelmesi,
bu tür olaylar aynı anda birçok insanın hayatını etkileyebilir.

• Bölgedeki ev fiyatları arttı.
• Bölgeye ekonomik yatırımlar arttı.
• İnsanların futbola olan ilgisi arttı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

Bu bilgiden hareketle;

A) Olaylar sadece insanları etkilediği.

I. Olayların çok boyutluluğu bulunmaktadır.
III. İnsanın olduğu yerde olay meydana gelir.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve III

C) Yalnız II

D) I, II ve III

C) Çocukların Etimesgut’a ilgilerinin azaldığı
D) Eryaman Stadı’nın yapılmasının birden fazla sonuç doğurduğu

R
N
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EK

A) I ve II

B) Eryaman’ın eski cazibesini kaybettiği

Tİ
R

II. Bütün olaylar insanlar tarafından yapılır.

12.

Su
kaynağının
yetersizliği

Dengesiz
toprak
paylaşımı

Tarımda
makineleşme

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olayın çok boyutluluğundan söz edilmektedir?

Okullar tatil oldu. Kimileri çalışırken, kimileri
de tatil yapmaya başladı.

B)

Bugün teyzeme gideceğim.

C)

Yağmur yağdığı için basketbol oynayamadık.

Ö
A)

Toprakların
nadasa
bırakılması

D)

Ceyda düşünceleriyle aşağıdaki durumlardan hangisini örneklendirmiştir?
A) Tarımsal verimliliğin azalma nedenleri
B) Tarımsal gelişmişlik düzeyi

Oruç tuttuğum için halsiz düştüm.

C) Tarıma yarar sağlayan gelişmeleri
D) Tarımı ve toprağı koruma yöntemleri
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

1.

3.

TEST 3

Hak ve Sorumluluklarımız - 1

Ben doktorum. Amacım hastalarımı
tedavi edip iyileştirmek. Bütün
bireylerin sağlığının korunması adına
çalışırım.

I. Odasını temiz tutmak.
II. Eve zamanında gelmek.
III. Tüm okul ödevlerini bitirmek.

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

Doktorun belirttiği görevler aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
A) Hakkını

B) Sorumluluğunu

C) Kurumunu

D) İsteklerini

Aşağıda kendi aralarında konuşan öğrencilerden
hangisi sorumlulukları dışında olan bir durumdan
bahsetmiştir?

Ö

2.

R
N
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EK

A) Yalnız I

Tİ
R

Verilenlerden hangileri Ayşe’nin sorumlulukları arasında yer alır?

A)

Doktor olmam
için derslerime
çalışmalıyım.

B)

Ali

Burak

C)

Ev işlerinde
anneme yardım
etmeliyim.
Seda

Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlar hak olarak tanımlanır.
I. Sağlıklı bir ortamda yaşamak.
II. Kütüphaneyi kullanmak.

Maç yapmak
için halı
sahalara
ihtiyacımız var.

III. Uygun ortamlarda ders dinlemek.
IV. Okul temizliğinde yardımcı olmak.
Verilenlerden hangileri çocukların sahip olduğu haklara kanıt olarak gösterilebilir?

D)

Erdal

4.

Sınıfta
kurallara
uymalıyım.
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A) I, II ve III

B) II ve III

C) III ve IV

D) II, III ve IV

MUTLAK BAŞARI SORULARI
5.

7.

Vatandaş olmak herkese birtakım yükümlülükler getirir. Aynı toprak üzerinde yaşamak, aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olmak vatandaşlık kavramını
ortaya çıkarır. Bu durum bazı görev ve sorumlulukları
da beraberinde getirmektedir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık
görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Kanunlara uymak

Yasal ve toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve
kazançlara hak denir. Toplum içinde yer aldığımız
grup ve kurumlarda üstlendiğimiz rollere bağlı olarak
çeşitli haklarımız vardı. Bireyler kendilerine ait olan
hakları kullanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi hak kapsamında değerlendirilemez?

Tİ
R

A) Eğitimden faydalanmak.

B) Dilekçe yazmak

B) Ödevleri tamamlamak.

C) Vergi vermek

C) Sağlık hizmetinden yararlanmak.

D) Oy kullanmak

Oturduğu evin ikinci çocuğu olduğunu belirten Cenk, bir
kız kardeşinin ve bir tane de ablasının olduğunu belirtmiştir. Evde bazen yaramazlık yaptığını belirten Cenk, okulda
da arkadaşları ile arasının iyi olduğunu, spor faaliyetleriyle
ilgilendiğini, özellikle de basketbolu sevdiğini belirtmiştir.

Ö

6.

R
N
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EK

D) Sosyal hizmetlerden yararlanmak.

Buna göre Cenk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sorumlulukları yerine getirmektedir.

8.

“Sınıfta oluşturduğumuz bir çalışma grubunda, yapılan iş
bölümünün gereği olarak .................... grupça başarısız
oluruz.”
Yukarıdaki bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde
B) amacımızı belirlemedikçe
C) işimizi başkalarına bırakmadıkça

B) Aile adlı grubun bilincindedir.

D) üye sayımızı arttıramadığımızda

C) En sevdiği spor basketboldur.
D) Okulun en aktif öğrencisidir.
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9.

11.

Aile en temel gruptur. İnsanların bir arada olması, ortak şeyler paylaşması aile kavramının temel özellikleri arasında yer almaktadır. İnsanlar’ın bu aile kavramı
içinde bazı hak ve sorumlulukları da vardır.
Bu bilgilerden hareketle;
I. Odayı temiz tutmak.

1

Voleybol takımı

a

Antrenör

2

Sinema kulübü

b

Anne

3

Okul

c

Öğrenci

4

Aile

d

Oyuncu

Yukarıda verilen rol ve grup eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

III. Ev alış verişini yapmak.
gelişmelerinden hangileri aileye karşı sorumluluklar
arasında yer alır?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

A) 1-a
B) 2-b
C) 3-c
D) 1-a
2-b		 3-c		 4-d		 3-c

I. Kantinden alış veriş yapmak
II. Okul bahçesinde oynamak
III. Derse zamanında girmek

Ö

10.

R
N
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EK

A) I ve II

Tİ
R

II. Anne ve babaya yardımcı olmak.

Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri hak kapsamında değerlendirilemez?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

12.

Kitap okumak, insanın bilgi birikimini artırdığı gibi
düşünce dünyasını zenginleştirir. Bu nedenle kitap
okumayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz.
Okumak için mutlaka zaman ayırmalıyız. Zamanımızın tamamını oyun oynamaya ayırmamalıyız. Planlı,
hareket ederek görev ve sorumluluklarımızı vaktinde
yerine getirirsek boş kalan zamanlarımızda arkadaşlarımızla oyunlar oynayabiliriz.

Bu metinden hareketle;
I. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.
II. Kitap okumayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz.
III. Oyun oynamak için zaman ayırmamalıyız.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
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A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

MUTLAK BAŞARI SORULARI
Hak ve Sorumluluklarımız - 2

3.

TEST 4

1. ve 2. soruları metne göre cevaplayınız.

Bu bilgilerden hareketle;

Tİ
R
A) Bireysellik artar.

B) İnsanlar daha mutlu hayatlar yaşar.
C) Bireyin kendine güveni artar.
D) Aile kavramı gelişir.

I. Kurumlar insanların ihtiyaçlarını gidermek için vardır.
II. Her bir kurum, alanıyla ilgili halkı bilgilendirir.

R
N

III. Okul eğitimle beraber bireylerin sosyalleşmesine de
katkı sağlamaktadır.
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1.

Bu metne göre sosyalleşme ile ilgili aşağıdakilerden
hangis söylenemez?

EK

Eğitim, güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi ihtiyaçlarımızı tek
başına sağlamamız mümkün değildir. Bu nedenle bu ihtiyaclarımızı karşılayacak olan kurumlar oluşturulmuştur. Toplumda yaşayan bireyler, hizmet veren kurumlar
sayesinde ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Okul, bireyleri toplumun sağlıklı bir üyesi haline getiren ve bireyin
sosyalleşmesini sağlayan önemli bir kurumdur. İletişimimiz ve okul arkadaşımızla ilişkilerimiz toplum hayatına
uyum sağlamamıza yardımcı olur.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

2.

4. • Temel ihtiyaçlarımızı onun yardımıyla karşılarız.
• Katıldığımız ilk sosyal gruptur.

B) I ve III

• Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir.

D) I, II ve III

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hangi gruba verilebilecek örneklerdendir?
A)

Ö

C) II ve III

Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma süreci sosyalleşmedir. Bu süreçte birey toplumun kültürel
değerlerini öğrenir ve kendine has beceriler edinir. Sabah uyandığımızda “Günaydın” demek, kahvaltı bittikten sonra annemize “eline sağlık” deyip teşekkür
etmek sosyalleşmeye örnektir.

B)

Bu metinde aşağıdaki sorularda hangisinin cevabı
yoktur?

OKUL

A) Kurum nedir?

B) Kurumların sağladığı yararlar nelerdir?
C) Okulun faydası nedir?

C)

D) Sosyalleşme nasıl sağlanmaktadır?
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D)

MUTLAK BAŞARI SORULARI
7.

Okul, bireyleri toplumun sağlıklı bir üyesi haline getiren ve bireyin sosyalleşmesini sağlayan önemli bir kurumdur. Okul çalışanlarıyla kurduğumuz diyaloglar,
öğretmenlerimizle iletişimimiz ve okul arkadaşlarımızla ilişkilerimiz toplum hayatına uyum sağlamamıza yardımcı olur. Okulda öğrencilerin sosyalleşmesine katkı
sağlayan bazı gruplar bulunmaktadır.

Birey olarak üyesi olduğumuz grup ve kurumlarda çeşitli
rollerimiz vardır. Bireyin ait olduğu grup veya kurumlarda
üstlendiği görevlere rol adı verilir. Bireyin yer aldığı herhangi bir grup içinde farklı rolleri de olabilmektedir.
Verilen açıklamaya bakıldığında aşağıdaki görsellerden hangisinin rol tanımlaması doğru değildir?
A)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki grup çalışmalarına örnek gösterilemez?
A) Koroya katılmak.

B)

Tİ
R

5.

Ablamın kardeşiyim.

B) Okul temizliğine yardım etmek.

C)

C) Futbol takımında kaptanlık yapmak.
D) Saklambaç oynamak.

D)

R
N

Eğitim güvenlik, sağlık ve ulaşım gibi ihtiyaçlarımızı tek başımıza sağlamamız zordur. Bu nedenle bu
gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla çeşitli
kurumlar oluşturulmuştur. Toplumsal yarar sağlamak
veya bir ürün üretmek amacıyla oluşturulmuş yapılara
kurum adı verilmektedir.

Verilen bilgiye bakıldığında aşağıdaki görsellerden
hangisinin kurum olarak adlandırılması beklenemez?

B)

Ö

A)

8.

Aile
Üyeleri

Sınıf
Arkadaşları

Halk
Oyunları
Ekibi

Spor
Takımı

HASTANE

OKUL

C)

Dedemin torunuyum.
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EK

Sınıfta bateristim

6.

Okulda öğrenciyim.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi grup kavramına girer?

D)
POLİS
KARAKOLU

A) 4

19

B) 3

C) 2

D) 1

MUTLAK BAŞARI SORULARI
9.

11.

Aşağıdaki tabloda grup çalışması ile ilgili verilenler, doğru
ise “D”, yanlış ise “Y” olarak işaretlenecektir.
Buna göre verilen cümlelerden hangisinde yanlış işaretleme yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)

D

Y

Bir grup çalışmasında sadece birkaç
kişiye görev verilir.

✔

Grup üyeleri arasında sosyal iletişim
kurulamaz

✔

Grup üyelerinde ben duygusu hakim✔
dir.
Grupların ulaşmak istedikleri belli
✔
amaçları vardır.

Metinde bahsedilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Tİ
R

Grup Çalışmasının Özellikleri

Gösterime giren filmin, hemen korsan satışına şahit
olduğunda, korsan satış yapanları mahkemeye verir
ve haksızlığa karşı gelmeye çalışır. Bunun yanında
aldığı bir ürünün ayıplı olduğunu fark ettiğinde fişi ile
beraber mağazaya gider ve ürünün değiştirilmesini
ister.

A) Etkin bir vatandaştır.

B) Olaylara karşı duyarsızdır.

C) Haklarından haberi yoktur.
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EK

D) Toplumsal meselelerle fazla ilgilenmemektedir.

R
N

10. Sorumluluk, bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarını
üstlenmesidir. Bireyler toplum içinde üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek ile yükümlüdür.

12.

OKUL

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi
destekler nitelikte olamaz?
A) Bireyin ailede alınan kararlara uyması

Ö

B) Kız çocuğunun annesine ev işlerinde yardım etmesi
C) Çocuğun beslenme ihtiyaçlarının karşılanması
D) Devletin belirlediği kurallara uyulması

Yukarıda verilen görsellerden hangisi grup kavramı
içerisinde değerlendirilemez?
A)
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B)

C)

D)

MUTLAK BAŞARI SORULARI
3.

TEST 5

Çocuk Hakları

Babam oto boyacısıdır.
Maddi durumumuz pek
iyi olmadığı için beni
okula gönderemedi.

1.
“Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip
olduğu haklara “Çocuk Hakları” denir. Bazen Çocuk
haklarının ihlal edildiği durumlarla karşılaşılmaktadır.

Bu duruma bakıldığında Emre aşağıdaki haklardan
hangisinin engellendiğini belirtmiştir?

A) Okul çağına gelmiş çocuğun okula gönderilmesi
B) Devlet tarafından ücretsiz olarak uygulanan aşıların
aksatılması
C) Çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmesinin engellenmesi

B) Sağlık

C) Çalışma

D) Barınma
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EK

D) Sınıf başkanlığı seçiminde çocukların oy kullanması

A) Eğitim

Tİ
R

Bu metne göre aşağıda yer alan durumlardan hangisini hakların ihlaline örnek olarak gösteremeyiz?

I

4.

R
N

2.

II

Parkta
oyun
oynamak

III

IV

Ö

Okula
devam
etmek

Kitap
masrafları için
tamircide
çalışmak

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarını koruyan kuruluş olarak gösterilebilir?

Gelişim için
sağlıklı
gıdalarla
beslenmek

Verilen yollardan hangisine girilirse çocuk haklarının
ihlaline varılır?
A) I

B) II

C) III

Çocuk haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi içinkamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve çocuk
haklarına duyarlı insanlara görevler düşmektedir. Ülkemizde ve dünyada çocukların haklarını korumak ve yaşam
koşullarını iyileştirmek amacı ile bazı kurum ve kuruluşlar
yer almaktadır.

D) IV
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A) UNESCO

B)

UNICEF

C)

D)

NATO

KEI
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5.

7.

Her çocuk kendisine verilen haklardan yararlanmalıdır.
Ama bazen de hakların ihlal edildiği durumlarla karşılaşılmaktadır.

1.

2.

3.

4.

Buna göre;
I. Okul çağına gelmiş çocukların okula gönderilmemesi
II. Devlet kurumları tarafından ücretsiz uygulanan aşıların aksatılması
III. Ait olduğu gruplarda düşüncelerinin serbestçe ifade
edilmesinin sağlanması

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Tİ
R

durumlarından hangileri çocuk haklarının ihlal edilmesidir?

Yukarıdaki kaç numaralı resim çocuk hakları ihlaline
örnek gösterilebilir?
B) 3

C) 2

D) 1

Dünyadaki her çocuk eğitim alma hakkına sahiptir. Hiçbir
çocuğun eğitimi engellenemez. Bu süreçte zorla çalıştırılamaz. Çocukların temelden beri sevgiye muhtaç oldukları
bilinir. Hiçbir çocuğun diğer bir çocuğa göre daha fazla ilgiye ihtiyacı olmadığı gibi, bir çocuk bütün eğitim hizmetlerinden eşit olarak faydalanmalıdır.

Ö

6.

R
N
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EK

A) 4

Buna göre;

C) Yaşama Hakkı

III. Bazı çocuklar hayatı öğrenmeleri için çalıştırılmalıdır.

D) Barınma Hakkı

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?
C) II ve III

D) I, II ve III

Buna göre çocuğun aşağıdaki haklardan hangisinin
tehlikeye atıldığı söylenebilir?
B) Sağlık Hakkı

II. Hiçbir çocuk para kazanmak adına çalıştırılamaz.

B) I ve III

Tayland’da son zamanlarda yaşanan çatışmaları haber
yapmak, vatandaşlara bilgi aktarmak için, ülkenin ünlü bir
muhabiri çatışma alanına gitmiştir. Ancak yanında çocuğunu da götürmesi tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

A) Vatandaşlık Hakkı

I. Her çocuk aynı haklara sahiptir.

A) I ve II

8.
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11. Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-

9, 10 ve 11. soruları metne göre cevaplayınız.

vabı yoktur?

A) Çocuk hakkı nedir?
B) Hangi durumlarda çocukların hakları engellenir?

Her çocuk yasalarda belirtilen çocuk haklarından yararlanmalıdır. Bazen bu hakların ihlal edildiği durumlarla
karşılaşılmaktadır. Okul çağına gelmiş çocukların okula gönderilmemesi durumunda çocukların eğitim hakları ihlal edilir. Devlet kurumları tarafından gereksiz olarak
uygulanan aşıların aksatılması veya hiç yapılmaması
halinde çocuğun sağlık hakkını kullanması engellenir.
Ait olduğu grup veya kurumlarda çocukların düşüncelerini özgürce ifade etmelerinin engellenmesi ile çocuk
haklarının korunması ve ihlallerin önlenmesi için kamu
kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve çocuk haklarına duyarlı insanlara görevler düşmektedir. Ülkemizde
devletin çeşitli kurumları, çocuk haklarının ihlallerinin
önlenmesi adına çeşitli tedbirler almaktadır.

Tİ
R

I. Her çocuk hakkını kullanabilmelidir.

II. Çocuk hakları bazı durumlarda kısıtlanabilir.

R
N

III. Çocuk haklarının ihlal edildiği yerlerde herhangi bir iyileştirme yapılmamaktadır.
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Bu bilgilerden hareketle;

D) Ülkemiz çocuk haklarının ihlalinin önlenmesi için ne
yapmaktadır?

EK

9.

C) Çocuk hakları konusunda kimlere görevler düşer?

yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I

D) I ve II

12.

Ö

C) II ve III

B) Yalnız II

10. Verilen metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Çocuk haklarının önemine

B) Çocuk haklarının korunmasında sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğüne
C) Devletin, çocukların sağlık hakkını temin ettiğine
D) Ülkemizde çocuk haklarının ihlaline önlemeye yönelik
aldığı tedbirlere
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Ders dinlemek

1

a

Yaşama hakkı

Tedavi olmak

2

b

Eğitim hakkı

Kimlik kullanmak

3

c

Sağlık hakkı

Ev sahibi olmak

4

d

Vatandaşlık hakkı

Yukarıda verilen olgular ile ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) 1-a

B) 2-c

C) 3-b

D) 4-d

MUTLAK BAŞARI SORULARI

Sosyal Bilgiler dersi sayesinde, resmi kimlik belgemi inceleyerek kişisel kimliğime
ilişkin çıkarımda bulunmayı öğrendim. Artık
okul, hastane gibi devlet kurumlarında
işlerimi yapabilmek için resmi kimliğimin
gerektiğini biliyorum. Yine bu ders sayesinde günlük yaşamımda kullandığım mekanların krokisini çizebiliyorum.

Verilen bilgiye bakıldığında aşağıdakilerden hangisi
kişinin kendine karşı sorumlulukları arasında gösterilmez?
A) Hakkını ve sorumluluklarını bilip ona göre davranan
B) Kendisini her alanda geliştiren

C) Sorumluluklarını göz ardı eden

Yukarıda açıklamaları yapan Hakan için hangi yorumların yapılması beklenebilir?
A) Sorumluğunun bilincinde etkin bir vatandaştır.
B) Sadece kendisini düşünmektedir.

D) İyi bir meslek sahibi olan

R
N

D) Resmi kimliğin ne işe yaradığını tam olarak kavrayamamıştır.
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EK

C) En iyi yapabildiği ders sosyal bilgilerdir.

İnsanlar içinde bulundukları gruplarda üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirme bilincine sahip olmalıdır. Aynı zamanda kişilerin başarılı olmak için
kendilerine karşı da sorumlulukları bulunmaktadır.

Tİ
R

1.

3.

TEST 6

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

Bir olayın
birden çok
nedeni ve
sonucu
olabilir.

Ö

2.

4.

I. İstek ve şikayetler belirtilebilir.

III. Resmi kurumlara dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.

Dilekçe hakkı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

Olayların
bazı sonuçları toplumsal
zarara neden
olabilir.

Her yerde olaylar
aynı nedenlerden
kaynaklanır.

II. Sözlü başvuru şeklinde de olabilir.

A) Yalnız I

Bir olay, başka
bir olayı etkileyebilir.

Yukarıdaki tabloda hangi kutunun kesilmesi sonucunda olay kavramıyla ilgili doğru şemaya ulaşılmış olur?
A)
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B)

C)

D)

MUTLAK BAŞARI SORULARI
5. • Okulda basketbol oynayan öğrenciler

7.

• Matematik ödevini beraber yapan iki arkadaş
• Dans gösterisinde yer alan insanlar.
Yukarıda grup çalışmalarına örnekler verilmiştir.
Buna göre grup kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Ela 5. sınıf öğrencisidir. Ailesinde kendisinden başka
bir erkek kardeşi vardır. Dedesiyle babaannesi de yanlarında yaşamaktadır. Okulda ise voleybol takımında
smaçör pozisyonunda oynamaktadır. Bunun yanında
piyano eğitimi de almaktadır.

B) Gruplar, sürekli çalışma halindedir.

Bu metne göre Ela ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

C) Gruplarda yer alanlar ortak amaç için uğraşır.

A) Çok yönlü bir yapıya sahiptir.

Tİ
R

A) En az iki kişiden oluşur.

D) Gruplar görevleri bitince dağılır.

B) Evde hem abla, hem çocuk, hem de torun rolüne sahiptir.
C) Aldığı roller birbirinden farklıdır.

8.

II. Demokratik hayata alıştırır.

Aşağıdakilerden hangisi “Hak” tanımına uygun düşmektedir?

III. Haklarımızdan bizi uzaklaştırır.

A)

I. Eleştirel bakış açısını öğretir.

Ö

6.

R
N
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EK

D) Sorumluluklarının üstesinden gelememektedir.

Verilenlerden hangileri Sosyal Bilgiler dersinin faydaları arasında yer alır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

C)
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Bireylere
kanunca
tanınmış
yetkidir.

Bireyin
bulunduğu
grupta görev
üstlenmesidir.

B)

D)

Kişinin
davranışının
sonucunu
üstlenmesidir.

İnsanların
bir araya
gelmesini
amaçlamıştır.

MUTLAK BAŞARI SORULARI
11.

Adım Yalçın. Birgün evimde
bilgisayar oyunu oynarken, bir
anda alt komşumuz kapıyı çalıp
çok gürültü olduğunu söyledi.
Ben de özür diledim ve biraz
daha dikkatli oynamaya
başladım.

İnsanlar, bulundukları gruplarda üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Bunun yanında insanlar
başarılı olmak istiyorsa, kendilerine düşen sorumluluklarının da bilincinde olmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kişinin kendisine
karşı sorumlulukları arasında gösterilemez?

Yalçın’ın söylediklerinden aşağıdaki hangi sonuca
ulaşılabilir?

A) Kendi haklarını bilmeli

A) Komşusu hakkını engellemiştir.

B) Görevlerini başkalarına devretmeli

Tİ
R

9.

C) İşini iyi yapan birisi olmalı

B) Komşusunun hakkını gözeterek, hakkından faydalanmıştır.
C) Komşusunu umursamamıştır.

12. Çalıştığı işyeri tarafından sebepsiz yere çıkarıldığı

Nüfusun artması maliyeti artırır. Örneğin alt yapı sorunu ortaya çıkar. Sosyal anlamda problemleri ortaya
çıkarır. Gecekondulaşma artarak plansız kentleşme
ortaya çıkar. Bu plansızlaşma eğitim, sağlık gibi hizmetlerin de aksamasına neden olur. Kişi başına düşen
milli gelirin de azalmasına neden olur.

için tazminat almak amacıyla başvuruda bulunan İbrahim için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Yasal haklarının farkındadır.
B) Problem çıkaran bir vatandaştır.

Ö

10.

R
N
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EK

D) Sorumluluğunu yerine getirmemiştir.

D) Gelişmeye, yenilenmeye açık birisi olmalı

C) Sadece kendi hakkını düşünür.
D) Uyumlu birisidir.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Nüfus artışının sonuçları
B) Nüfus artışının olumlu yanları
C) Planlı ekonomiye geçiş yolları
D) Nüfus’u artırmanın nedenleri
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Tİ
R
EK
R
N

Ö

2. ÜNİTE
KÜLTÜR VE MİRAS

Ö
Tİ
R

EK

R
N

MUTLAK BAŞARI SORULARI

Çocuklar Anadolu ve Mezopotamya’nın pek çok uygarlığa ev sahipliği
yapmasının nedenleri nelerdir?

“Sercan yaz tatilinde Anadolu uygarlıklarına ait eserlerin bulunduğu müzelerden birkaçını ailesiyle birlikte
ziyaret etti. Müzelerde yer alan eserleri dikkatle inceledi, eserlerle ilgili bilgileri okudu.”

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiş olamaz?
A)

Bu bilgiye göre varılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu’da geçmiş dönemlerde bazı uygarlıklar faaliyetlerde bulunmuşlardır.
B) Sercan ilk defa müzeleri gezmiştir.

D)

Ticaret yolları
üzerinde
bulunması

Verimli
arazilere
sahip olması

İç kısımların
bozkır
olması

Önemli su
kaynaklarına
sahip olması

4.

I. Kazılarda madenlerden yapılmış eserlerin bulunması
II. Saban kalıntılarının bulunması
III. Paraların bulunması

Ö

2.

R
N
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D) Sercan müzeleri gezmeyi sever.

C)

EK

C) Müzelerdeki eserler sadece Anadolu uygarlıklarını anlatır.

B)

Tİ
R

1.

3.

TEST 1

Uygarlıkları Öğreniyorum - 1

Verilen gelişmelerden hangileri eserin çıktığı bölgede yaşamış insan topluluklarıyla ilgili fikir verebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

“İnsanlar uzun yıllar Mezopotamya’da yaşamış, toprağı işleyip hayvanları evcilleştirmiştir. Zaman içerisinde
gruplar halinde örgütlenip, şehir devleti ve krallık sistemiyle yönetilmeye başlamışlardır.”

Bu bilgiye göre Mezopotamya ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Tarımsal hareketliliğinin görüldüğü
B) Siyasi oluşumların yaşandığı
C) Tarihi devirlere geçildiği
D) Hayvancılıkla ilgilenildiği
29

MUTLAK BAŞARI SORULARI
5.

7 ve 8. soruları metne göre cevaplayınız.

Sakarya ırmağının çevresinde kurulmuştur. Krallarına
Midas adı verilirdi. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla
sağlarlardı. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı korumak için oldukça sert kanunlar yapmışlardır. Friglerin
en önemli tanrısı toprak ve bereket tanrıçasıdır.
Tapates denen halı ve kilimleri dokumuşlardır.

Ege’nin kıyı kesimleri eski çağlarda İyonya olarak bilinirdi. İyonlar’ın belli bir başkenti yoktur. Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Bu şehir devletlerine polis adı
verilirdi. En ünlü şehir devletleri İzmir, Efes, Foça ve Milet’tir. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurarak deniz
ticaretinde ileri gitmişlerdir. İyonlar’da demokratik bir
yönetim anlayışı vardı. Bu yönetim anlayışının sağladığı özgür düşünce ortamı İyonlar’ın bilim, astronomi,
sanat, tıp ve felsefe alanında ilerlemelerine zemin hazırlamıştır.

A) Yer aldıkları coğrafyanın özelliğine
B) Ekonomik faaliyetlerine
C) Din anlayışlarına
D) Hukuki çalışmalarına

Tİ
R

Bu metne göre Friglerle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

7.

Bu bilgilerden hareketle;
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EK

I. Tarihte ilk demokrasi oluşumu İyonlar’da ortaya çıkmıştır.

III. Tarihteki şehir devleti yapılanmasının ilk örnekleri İyonlar’da görülmektedir.

R
N

yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

Merhaba!

Ben Anadolu uygarlıklarını araştırmak
ve onların bıraktığı eserlerle ilgili bilgi
toplamak istiyorum.

Ö

6.

II. İyonlar’daki özgür düşünce ortamı demokrasiyle ilişkilidir.

8.

Buna göre Deniz aşağıdaki eserlerden hangisine ulaşamaz?
A) Kral yolu

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
yoktur?
A) İyonlar nasıl bir yönetim yapısına sahiptir?
B) İyonlar’ın nasıl bir dini yapısı vardır?
C) İyonlar’da yetişen bilim insanları kimlerdir?

B) Pankuş meclisi

D) İyonlar’da bilimsel faaliyetleri geliştiren durum nasıl ortaya çıkmıştır?

C) Efes tiyatrosu
D) Urkagina kanunları
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