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5. Sınıf
Sosyal Bilgiler
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1.

4.

Anadolu’nun ilk uygarlıklarından biri olan Hititler, Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğrendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.
Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Çivi yazısını kullanan ilk uygarlık Hititlerdir.
B) Toplumlar birbirlerinden etkilenmişlerdir.

Kültürel özellikleri oluşturan unsurdan biri de yemeklerdir.
Ülkemizde zeytinin bolca yetiştiği Ege ve Akdeniz kıyılarında sebze yemekleri genellikle zeytinyağı kullanılarak
yapılır. Trabzon ve Rize’de bol miktarda mısır yetiştirildiğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu kullanılmaktadır.

C) İlk merkezi krallıklar Anadolu’da kurulmuştur.

Metne göre kültürel farklılığa neden olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

D) Dünyanın ilk kütüphanesini Sümerler kurmuşlardır.

A) Ekonomik faaliyetler
B) Dini inanışlar
C) Eğitim seviyesi

2.

Ülkemizde kutlanan bayramlarla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nevruz bayramı baharı müjdeler.
B) Kurban bayramı millî bir bayramdır.
C) Hıdırellez bayramı mevsimlik bayramdır.
D) Cumhuriyet bayramı millî bir bayramdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi milletçe bir arada yaşamamızda önemli bir yere sahip olan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren kültürel öğelerimizden biri değildir?

MEB 2018 - 2019 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

D) Gelir düzeyleri

5.

Ülke olarak tarihî eserler yönünden oldukça zengin bir
mirasa sahibiz.
Aşağıdakilerden hangisi sahip olduğumuz tarihî eserlerden değildir?
A) Topkapı Sarayı
B) Selimiye Camii
C) Mevlana Müzesi
D) Damlataş Mağarası

6.

Anadolu’nun birçok medeniyetin doğmasına ve yaşamasına beşiklik ettiği bilinmektedir.

A) Kurban Bayramı

B) Kına geceleri

Anadolu’nun ilk çağlardan beri yerleşim yeri olarak
seçilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?

C) Bahar Şenlikleri

D) Şükran Günü

A) Toprağın verimli olması
B) Su kaynaklarının bulunması
C) Doğal kaynaklarca zengin olması
D) Teknolojik çalışmalara uygun olması

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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İlk Çağda;
I. toprağı işleyerek tarımla uğraşmaları,

10. Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihî
eser denir.

II. ateşi kullanmış olmaları,

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihi eserlere örnek olarak gösterilebilir?

III. mağara duvarlarına resimler çizmeleri,
IV. toplayıcılıkla beraber avcılık yapmaları

A) Orman

faaliyetlerinden hangileri insanların üretim yaptıklarını
gösterir?
B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) III ve IV.

Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların özelliklerinden
biri değildir?
A) İnsanlar bir arada halk oyunları oynar.
B) Aileler ve akrabalar bir araya gelir.
C) Birbirine dargın insanlar barışır.
D) Toplumda birlik ve beraberlik oluşur.

9.

Zeybek, halay, horon karşılama vb. oyunlar hangi kültürel unsur içerisinde yer almaktadır?
A) Düğünler
B) Halk oyunları
C) El sanatları
D) Yemekler

C) Kale
D) Şelale
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8.

A) Yalnız I.

B) Mağara

11. Merhaba, benim adım Paduhepa. Hattuşa’da yaşıyorum. İki
katlı, dört odalı ve avlulu olan evimizin odalarının birinde ocağımız bile var. Komşu ülkeler bize ‘‘Bin Tanrı İli’’ diyor. Kutlamalarımızda tanrılarımıza kurbanlar keseriz. Kuraklıktan etkilenmemek için tahıl deposu ve baraj yaptırdık. Yaşadığımız
önemli olayları yazdığımız Anal adını verdiğimiz yıllıklar da
hazırlıyoruz.
Buna göre Hititler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) Tek tanrılı dine inanmışlardır.
B) Tarım ile uğraşmışlar.
C) Yazıyı kullanmışlardır.
D) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir.

12. Mardin’de gerçekleştirilen bir arkeolojik çalışma sırasında
günümüzden binlerce yıl önce yapılmış bir oyuncak araba bulundu. Aynı çalışma sırasında günümüzden 2800 yıl
önce hazırlanmış bir tapu belgesi de bulunmuş. Bir meyve bahçesine ait olan bu tapu belgesi, bir kil tabletin üzerine Asur yazısıyla yazılmış. Bu belgenin şimdiye kadar
bulunmuş en eski tapu belgesi olduğu belirtiliyor.
Buna göre Asurlular ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Yazıyı kullanmışlardır.
B) Toplumda sınıf farklılıkları görülür.
C) Yerleşik bir yaşam sürmüşlerdir.
D) Mülkiyet hakkı vardır.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

