
B) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. (20p) 
 

Turizm Kültür Üretim UNİCEF Bilinçli Tüketici 

Ahşap Plato Emeğe Saygı Sosyal Ortam Tüketim 
 
1)  …………………………………… çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı olarak kurulan kuruluştur. 

2)  Bayramlar, halk oyunlarımız, yemeklerimiz ………………………...’ümüzün önemli unsurlarındandır. 

3)  Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ……………………………..  denir.  

4)  …………………………………………….. gerçekte olmayıp internet aracılığıyla insanları bir arada tutan mekandır. 

5)  …………………………………………, üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere ulaştırılması aşamasıdır. 

6)  Karadeniz ikliminde bitki örtüsünün orman olmasından dolayı ………………………………. evler yaygındır. 

7)  Bilimsel bir araştırmada dipnot ve kaynakça kullanmak ……………………………. gösterildiğinin kanıtıdır. 

8)  Yazların uzun sürdüğü, denize kıyısı olan, tarihi ve doğal güzellikleri olan yerlerde ……………………….. gelişmiştir. 

9)  ……………………………….. ihtiyacına göre alışveriş yapan, yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura alan kişidir. 

10)İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bir ürün ortaya çıkarmaya …………………………………… denir. 

C) Tablodaki ekonomik faaliyet ve doğal afet örneklerine bakarak öncelikle hangi bölgemize ait olduğunu yazınız  (10 p) 

 Hangi Bölge? Ekonomik Faaliyet Doğal Afet 

1  Balıkçılık Heyelan 

2  Ticaret Deprem 

3  Büyükbaş hayvancılık Çığ 

4  Seracılık Deprem 

5  Fındık üretimi Sel 

6  Küçükbaş hayvancılık Erozyon 

7  Ormancılık Sel 

8  Zeytin, üzüm, incir üretimi Orman yangını 

9  Yaz turizmi Orman yangını 

10  Petrol Erozyon 

 

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz. (10p) 
1.  (....) Bir olayın bir çok sonucu olsa da her zaman tek sebebi vardır. 

2.  (….) Sümerlerin rasathane kurup Ay takvimini icat etmeleri astronomi bilimi ile uğraştıklarının göstergesidir. 

3.  (....) Sümerler parayı icat ederek ticarette takas usulüne son vermiştir. 

4.  (....) Pamukkale travertenleri ülkemizde yer alan en önemli tarihi varlıklardandır. 

5.  (....) Fiziki haritalarda renkler, yer şekillerinin deniz seviyesinden ne kadar yüksekte olduğunu gösterir. 

6.  (....) Ülkemizde deniz etkisinin görülmediği iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür. 

7.  (….) İklim, yeryüzü şekilleri ve bitki örtüsü bir yerin nüfusunu etkileyen doğal unsurlardandır. 

8.  (....) Teknolojinin hayatımıza girmesiyle aile ve toplum içinde yüz yüze ilişkiler artmıştır. 

9.  (....) Şüphe etmekten ve sorgulamaktan kaçınmak bilim insanlarının ortak özellikleri arasında yer alır.  

10.(….) Bitki örtüsünün gür, yağışların bolca görüldüğü yerlerde seracılık yaygın görülen ekonomik bir faaliyettir. 

 

D) Aşağıdaki mesleklerin yaygın ve daha çok görüldüğü yerlerle numaralarıyla birlikte eşleştiriniz.  (10 p) 

1 Maden mühendisi   İstanbul 

2 Veteriner hekim   Batman 

3 Tercüman   Erzurum 

4 Marangoz   Kastamonu 

5 Bankacı   Antalya 

 



1. Sosyal bilgiler dersi sayesinde .............. bireyler 

oluruz. 

 Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden 

hangisi ile tamamlanamaz? 

 A) Vatanını ve milletini seven 

 B) Milli ve manevi değerleri benimseyen 

 C) Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan 

   D) Tarihi ve doğal güzellikleri tahrip eden 

 

2. Urartulara ait mezarlar incelendiğinde, mezarın oda 

ve ev biçiminde yapıldığı ayrıca mezarın içine ölen 

kişiye ait çeşitli eşyaların konulduğu görülmüştür. 
 

 Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

 A) Ölümden sonraki hayata inandıklarının 

 B) Çok tanrılı bir inanca sahip olduklarının 

 C) Mimaride diğer uygarlıklardan etkilendiklerinin 

   D) Savaşçı bir millet olduklarının 

 

3. Bayramlar, heyecanla beklediğimiz  ve milletçe 

kutladığımız ortak kültür ögelerimizdendir. Bayramlar 

milli, dini ve kültürel değerlerimizden doğmuştur. 
 
 Aşağıdakilerden hangisi bayramların topluma 

sağladığı katkılardan biri değildir? 

 A) İnsanların kaynaşmasına yardımcı olur. 

 B) Ortak değerlerimizi pekiştirir. 

 C) Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir. 

   D)  Dayanışma duygusunu zayıflatır. 

 

4. • Her mevsim yağışlı ve ılıman geçer. 

 • Bitki örtüsü ormandır. 

 • Çay, fındık ve mısır gibi tarım ürünleri yetiştirilir. 

 • Kırsal kesimde evlerin yapı malzemesi ahşaptır. 
 
 Özellikleri verilen iklim tipi, hangisidir? 

 A) Karasal iklim B) Kutup iklimi 

  C) Karadeniz iklimi      D) Akdeniz iklimi 

5. Aşağıda deprem konulu bir şiire yer verilmiştir. 
 

 Halkım hiç acı çekmesin, 

 Artık gözyaşı dökmesin! 

 Sağlam yapın her binayı, 

 Deprem bize kükremesin! 
 
 Bu şiirde depremle ilgili aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir? 

 A) Yıkıcı etkisine 

 B) Toplumsal acıya dönüşebildiğine 

 C) Etkisinin kısa süreli olduğuna 

   D)  Önlem alınarak zararının azaltılabileceğine 

6. Nüfusun dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkili 

olmaktadır. Doğal faktörler kendiliğinden oluşurken, 

beşeri faktörlerin oluşumunda insan etkisi söz 

konusudur. 
 

 Buna göre, hangisi nüfusun dağılışında etkili olan 

beşeri faktörlerden biri değildir? 

 A) Tarım          B) Sanayi         C) İklim         D) Ulaşım 

 

7. İnternetin kullanımı ile ilgili aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)  İnternet üzerinden alışveriş günümüzde son 

derece yaygınlaşmıştır. 

B)  İnternette yaşımıza uygun olmayan pek çok 

içerikle karşılaşabiliriz. 

C)  Günümüzde interneti çok kısıtlı alanlarda 

kullanabilmekteyiz. 

D)   Güvenli kullanmadığımızda karşılaşabileceğimiz 

tehlikeler bulunmaktadır. 
 

8. Buluşların ve teknolojik gelişmelerin olumlu 

etkilerinin yanında olumsuz etkileri de olabilmektedir. 

 

 Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kullanımının 

olumsuz etkileri arasında gösterilemez? 

 A) Bağımlılık oluşturması 

 B) Aile içi iletişimi zayıflatması 

 C) Göz ve beden sağlığını bozması 

  D) İstenilen bilgilere kolayca ulaşılması 

 

9. Akdeniz Bölgesi’nde seracılık faaliyetlerinin yaygın 

olmasında; 
 
 I. Kış mevsiminin ılık geçmesi 

 II. Güneşli gün sayısının fazla olması 

 III. Karasal iklim şartlarının görülmesi 

 hangisi ya da hangileri etkili olmuştur? 

 A) Yalnız II  B) Yalnız III 

   C)  I ve II         D) II ve III 

 

10. I.   Reçelin müşteri tarafından alınması 

 II.  Reçel şişelerinin markete taşınması 
 III. Tarlada çileğin yetiştirilmesi 
 Çilek reçelinin üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları  

hangisinde doğru bir şekilde sıralanmıştır? 

             Üretim             Dağıtım            Tüketim    

 A)     I                         II                   III 

  B)     II                        I                    III      

 C)     III                       II                   I 

  D)      I                         III                  II 

Çoktan seçmeli test sorularının her biri 5 puandır. 

 


