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bölüm

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

Sosyal Bilgiler Dersinin Faydaları

I

Sosyal bilgiler      tarih     [2], coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla ilgili bilgiler içeren bir derstir. Bu
durum bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkı sağlar.

R

ÖNEMLİ

YA
YI

N

Sosyal bilgiler dersi sayesinde;

LA

Sosyal bilgiler, bireyin sosyalleşmesine yardımcı olmayı amaçlayan; insanın sosyal ve fizikî çevresiyle etkileşiminin geçmiş, bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle oluşturulmuş
bir derstir.


Geçmişimizi
öğreniriz. Atalarımızın bu vatan
uğruna yaptıkları fedakârlıkları ve kahramanlıkları öğreniriz.


Coğrafi
özelliklerini yani yer şekillerini ve iklim
özelliklerini tanırız.

İnsan
faaliyetleri üzerinde doğal çevrenin etkisinin olduğunu anlarız.

YA

N

IT


Geçmişte
yaşananlardan dersler çıkararak geleceğimizi aydınlatmaya çalışırız.

Yaşadığımız çevrenin;

Bizi biz yapan değerleri yani millî kültürümüzü öğreniriz.


Çevremizdeki
ekonomik faaliyetleri hakkında
bilgi sahibi oluruz.

Milli kültürümüze sahip çıkarız. Millet olma      bilincimiz     [3] kuvvetlerinir.


Ekonomik
faaliyetlerin insan hayatındaki önemini kavrarız.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

bölüm

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ

LA

R

I

1.

Toplumsal sorunlara karşı duyarlı davranmanın,

İlgi, istek ve yeteneklerimizin farkına varırız.


Yardımlaşma
ve     dayanışma     [5]
içinde hareket etmemiz gerektiğinin önemini anlarız.

YA
YI


Kendimizle
ilgili kararları kendimizin vermesi
gerektiğini kavrarız.

N

Eleştirel düşünme gücümüz geliştiririz.

UYGULAMA 2

Aşağıdaki tabloda verilen kazanımların sosyal bilgiler dersine ait olup olmadığını işaretleyiniz.
Kazanımlar

Evet

Millî bilincimizin gelişmesini sağlamak

\

2

İlgi ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlamak

\

3

Demokratik yaşam biçimini benimsemizi sağlamak

\

4

Dengeleme gerektiren hareketleri göstererek uygulamak

\

Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını kavratmak

\

N

5

IT

1

Hayır

Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt etmek

\

7

Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin açı özelliklerini öğretmek

\

YA

6

\

8

Devlete karşı olan sorumluluklarımızı ve vatandaş olarak haklarımızı öğrenmek

9

Deneyler yaparak saf maddelerin erime, donma, kaynama noktalarını belirlemek

10

Doğal çevrenin ve teknolojik gelişmelerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini
fark ettirmek

\

11

Yaşadığımız toplumla bütünleşmemizi ve toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmamızı sağlamak

\

\

YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

3. bölüm

HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ
UYGULAMA 2
Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan, en az iki
kişiden oluşan topluluktur.

Grup

2.

Toplumu oluşturan insanlardan her biridir.

Birey

3.

Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecidir.

4.

Aynı ülkede ya da bölgede yaşayan bireylerden oluşan topluluktur.

LA

R

1.

I

Aşağıda verilen tanımların ait olduğu kavramları (birey, grup, toplum, sosyalleşme) yazınız.

Sosyalleşme

N

Toplum

Akrabalarımız

YA
YI

Bireylerin sosyalleşmesinde ve toplumsal hayata uyum sağlamasında akrabaların etkisi büyüktür.
Dede, babaanne, anneanne, amca, dayı, hala, teyze, kuzen vb. akrabalarımızla hoş vakit geçiririz.
 krabalarımızla yardımlaşma ve dayanışma içinde oluruz. Onlardan biri hastalansa, birisinin çocuğu olsa, birisi evA
lense her zaman yanlarında oluruz.
 krabalarımızı sık sık ziyaret eder, hâl ve hatırlarını sorarız. Bayramlarda ve özel günlerde akrabalarımızla bir araA
ya geliriz. Aile büyüklerimizin elini öper, onlarla sohbet ederiz.
Sevinçlerimizi ve üzüntülerimizi akrabalarımızla paylaşırız.
Arkadaşlarımız

IT

Arkadaşlarımız, toplum hayatına katılmamızı kolaylaştırır.
Küçük yaşlardan itibaren çevremizde arkadaşlar ediniriz. Arkadaşlarımızla oyunlar oynar hoş vakit geçiririz.
Oynadığımız oyunlar sayesinde birlikte yaşamanın ve paylaşmanın önemini fark ederiz.

N

İş birliği içinde olmayı, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi arkadaş grubunda daha iyi öğreniriz.
Okulumuz

YA

Okul, bireyin sosyalleşmesini sağlayan önemli bir kurumdur.
 kul çalışanlarıyla, öğretmenlerimizle ve okuldaki arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkiler, toplum hayatına uyum
O
sağlamamızı kolaylaştırır.
Okulda sosyalleşmemize katkı sağlayan gruplar vardır. Spor, resim ve müzik kulübü bunlardan bazılarıdır.
 u gruplara katılarak başkalarıyla iş birliği yapmayı, arkadaşlarımızla dostça ilişkiler kurmayı, birbirimizi dinlemeyi
B
öğreniriz.
 kullarda törenler, kutlamalar yapılır. Bu törenlerde bazen biz de görev alırız. Şiirler okur, gösteriler yaparız. Bu saO
yede toplumun bir üyesi olduğumuzu daha iyi hissederiz.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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3. bölüm

HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ

ÖRNEK – 3

R

I

Bireyin içinde bulunduğu grup veya kurumlarda üstlendiği görevlere rol denir. Grup içinde bireyden beklenen rolünün
gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmesidir. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirsek grubun üyesi olmaya devam ederiz. Görevlerimizi yerine getirmezsek grup bize yaptırımlar uygular. Bulunduğumuz grup ve kurumlarda sahip olduğumuz roller farklılık gösterir. Okulda öğretmen olan biri, evde çocuklarının annesi ve kocasının eşidir. Aynı kişi gönüllü çalışan olarak bir derneğin üyesi olabilir.

I. İçinde yer aldığı grup ya da kuruma göre insanların rolleri değişir.

LA

Bu bilgilere göre;
II. İnsanlar üyesi olduğu grup ya da kurumlarda aynı anda farklı roller üstlenebilir.

III. Bir grubun rollerine uygun davranmayan kişiler farklı gruplarda rol üstlenemez.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

ÇÖZÜM

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

N

A) I ve II

Verilen bilgide bir grubun rollerine uygun davranmayan kişiler farklı gruplarda rol üstlenemeyeceğine değinilmemiştir. Kişiler bazen bir gruptaki

Hak ve Sorumluluklarımız

Cevap A

YA
YI

rollerine uygun davranmasalar bile farklı gruplarda rol üstlenebilirler.

Hak: Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara hak denir.
Bireylerin içinde bulunduğu grup ve kurumlarda çeşitli hakları vardır.

Sorumluluk: Kişinin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesidir. Bir başka ifadeyle kişinin kendine ve başkalarına
karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Bireylerin içinde bulunduğu grup ve kurumlarda haklarını kullanırken yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklar da vardır.

Rollerimizin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirip haklarımızı bilmemiz, uygun davranışları sergilememize yar-

N

IT

dımcı olur.

GRUP/KURUM

YA

BİREY

ROL

HAK

SOR

UML

ULU

K

Yukarıdaki şemada;
Bireylerin çeşitli grup ya da kurumların üyesi olabileceği,
Bireylerin üyesi olduğu gruplarda çeşitli roller üstlenebileceği,
 ireylerin üyesi olduğu gruplarda üstlendiği rollerine bağlı olarak çeşitli        hak      
B
luluklarının olduğu ifade edilmiştir.

[5]

ve sorum-

YA N I T Yay ı n l a r ı
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3. bölüm

HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ

ÖRNEK – 4
Bireyler, çoğu kez zamanın kendilerine yetmediğinden yakınırlar. Ancak zamanı doğru planladığımızda bu sorun ortadan kalkar. Kişisel zamanımızı planlarken bir taraftan ders çalışmaya, ailemiz ve arkadaşlarımızla nitelikli zaman ge-

I

çirmeye, yeterli uyumaya gerekli zamanı ayırabilmeli diğer taraftan oyun oynama, kitap okuma, kitle iletişim araçlarını

R

kullanma gibi etkinlikleri gerçekleştirebilmeliyiz. Sosyal ve duygusal gelişimimiz için arkadaşlarımızla oyun oynamamız, ailemizle vakit geçirmemiz gerekir. Ayrıca büyüme çağında olduğumuz için yeterli ve düzenli uyumalıyız. Ders çalışmak ve kitap okumak ise hem zihinsel gelişimimizi destekler hem de bilgi birikimimizi artırır.

LA

Bu bilgilere göre;
I. Zamanımızı etkili ve verimli kullanmak için plan yapmalıyız.

II. Plan yaparken haklarımızı kullanmaya ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen göstermeliyiz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

ÇÖZÜM

N

III. Planlı hayat yaşayan bireylerin kendilerine zaman ayırması ve duygusal gelişimlerini tamamlamaları zorlaşmaktadır.

C) II ve III

D) I, II ve III

özen göstermeliyiz.

YA
YI

Plan yaparken hem ders çalışmaya hem de oyun oynamaya vakit ayırmalıyız yani haklarımızı kullanmaya ve sorumluluklarımızı yerine getirmeye

Cevap B

UYGULAMA 3

Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin hak ve sorumluluk kavramlarından hangisiyle ilgili olduğunu işaretleyiniz.
Cümleler

Okul kütüphanesinden faydalanmak

2

Ev işlerinde ailemize yardımcı olmak

3

Sorumluluk

\
\

Sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olabilmek

\

Okuldaki sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmak

\

N

4

IT

1

Hak

Odamızı ve ortak yaşam alanlarını temiz tutmak

\

6

Okul kantininden alışveriş yaparken sırada beklemek

\

7

Ailemizden eğitim ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istemek

\

8

Kendimizi ilgilendiren konularda fikirlerimizi açıklayabilmek

\

9

Sınıftaki masa, sıra, akıllı tahta gibi eşyaları özenli kullanmak

\

10

Derse zamanında girmek ve ders başlamadan önce hazırlık yapmak

\

YA

5

YA N I T Yay ı n l a r ı
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2-3. bölüm

KONU TARAMA TESTİ

---II---

Metin

Mahalle
takımı

---III---

Kaptan

---IV---

---V---

Takım arkadaşlarından saygı gör- Saha içerisinde takım arkamek ve sözlerine değer verilmesi- daşlarının iş birliği içinde
ni istemek
hareket etmesini sağlamak

I

---I---

R

4.

OLAYLARIN ÇOK BOYUTLULUĞU - HAK VE SORUMLULUKLARIMIZ

I

II

III

IV

LA

Bu tabloda numaralarla gösterilen yerlere yazılması gerekenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
V

Birey

Grup

Rol

Sorumluluk

Hak

Birey

Rol

Hak

Plan

Sorumluluk

C)

Grup

Kurum

Sorumluluk

Hak

Rol

D)

Birey

Grup

Rol

Hak

Sorumluluk

N

A)
B)

Metin, bireydir. Mahalle takımı gruptur. Kaptanlık roldür. Kaptanın takım arkadaşlarından saygı görmesi hakkı, onların iş birliği içinde hareket et-

YA
YI

mesini sağlamak ise sorumluluğudur.

N

IT

5.

Cevap D

YA

Yukarıdaki görselde Çin’de ortaya çıkan koranavirüs hastalığının (COVID-19) dünyada yayıldığı yerler görülmektedir (15 Nisan 2020).
Bu görsele bakılarak olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Etkilerinin kısa süre içinde sona erdiği				

B) Çok geniş bir alanda etkili olabildiği

C) Sadece meydana geldiği yerdeki insanları etkilediği		

D) Her insanı aynı şekilde etkilediği

Görselden koranavirüs hastalığının çok geniş bir alanda etkili olduğu anlaşılmaktadır.

26
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Cevap B

4. bölüm

ÇOCUK HAKLARI
Çocuk, düşüncesini özgürce      açıklama    

[5]

hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına

13. Madde bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her tür-

I

lü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.

R

Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdaha-

16. Madde le yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamaz. Çocuğun bu tür müdahale ve
saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı vardır.

LA

Taraf devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüven23. Madde lerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz
bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.

Taraf devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.

ÖRNEK – 2

YA
YI

31. Madde

N

Taraf devletler, çocuğun olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmet24. Madde lerini veren kuruluşlardan yararlanma hakkını tanırlar. Taraf devletler, hiçbir çocuğun bu tür tıbbi bakım
hizmetlerinden yararlanma hakkından yoksun bırakılmamasını güvence altına almak için çaba gösterirler.

UNICEF: Çocuk işçilerin sayısı son 20 yılda ilk kez artış gösterdi, pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez artış gösterdiğini, son 4 yılda çocuk işçilerin sayısının 8,4 milyon arttığını açıkladı.
UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayınladığı ortak raporunda, 2020’nin başından bu yana çocuk işçilerin sayısının 160 milyona ulaştığı belirtildi.

IT

Raporda, koronavirüs pandemisinin milyonlarca çocuğu çalışmaya ittiği vurgulandı.
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Çocuk işçiliği ile mücadelede zemin kaybediyoruz” dedi.
(https://www.bbc.com/turkce/haberler, 10 Haziran 2021)

N

Bu bilgilere göre;

I. Raporda çocuk işçiliğindeki artışa dikkat çekilmiştir.

II. Dünyanın çeşitli yerlerinde çocuk hakları ihlâlleri yaşanmaktadır.

YA

III. Rapora göre son 20 yılda çocuk işçi sayısında sürekli bir artış yaşanmıştır.
IV. Pandemi nedeniyle sokağa çıkılmamasından dolayı çocuk işçi sayısı azalmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

ÇÖZÜM

B) I ve II

C) I ve III

D) III ve IV

Rapora göre pandemi nedeniyle çocuk işçi sayısı artmıştır. Son 20 yılda çocuk işçi sayısında sürekli bir artış yaşandığına ulaşılamaz. Çünkü rapor-

da son 20 yılda ilk kez artış yaşandığı belirtilmiştir. Yani daha önceki yıllarda sürekli bir azalma söz konusuydu.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı
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4. bölüm

ÇOCUK HAKLARI

KONU TARAMA TESTİ

3. Çocuk haklarının korunması ve hiçbir ayrım gözetilmeden çocukların toplumsal yaşama etkin bir şekilde katılma-

R

I

larını sağlamak amacıyla 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
kabul edilmiştir. Günümüzde çocuk haklarını korumak ve onlara daha iyi olanaklar sunmak amacıyla birçok kuruluş, pek çok çalışma ve proje gerçekleştirmektedir. Bunların başında Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF) gelmektedir.
Bu bilgilere göre;
II. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ne zaman kabul edilmiştir?

LA

I. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin amacı nedir?
III. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ne zaman imzalamıştır?

IV. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ne zaman kurulmuştur?
sorularından hangilerine cevap verilemez?
B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

N

A) I ve II

Verilen bilgide UNICEF’in kuruluş tarihi ve Türkiye’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi ne zaman imzaladığı belirtilmemiştir.

YA
YI

Cevap D

4.

5.

Ben kız olduğum için babam
Ayşe beni okula göndermedi. Ev
işleriyle ilgileniyorum.

Bizim evde tüm kararları baEsma bam tek başına alır. Benim
fikirlerimin bir önemi yok.

N

Y AN I T Ya yı n l ar ı

IT

Adım Katerina. Rusya’da ailemle
birlikte yaşıyorum.10 yaşındayım ve
5. sınıfta okuyorum. Derslerim çok
iyi. Okulda teneffüslerde arkadaşlarımla vakit geçirmekten ve onlarla
oynamaktan çok hoşlanıyorum.

10 yaşıma geldim. Şu ana kaBerra dar ailem bana herhangi bir
aşı yaptırmadı.
Konuşmalarına bakılarak bu çocukların ihlâl edilen hakları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Bu konuşmasında Katerina hangi hakkını kullandığından bahsetmemiştir?

I

III

II
Sağlık

Beslenme

B) Beslenme

Eğitim

Sağlık

B) Eğitim alma

C) Sağlık

İfade hürriyeti

Eğitim

C) Oyun oynama

D) Eğitim

İfade hürriyeti

Sağlık

YA

A) Eğitim

A) Sağlık

D) Anne ve babasını bilme

Okula gönderilmediği için Ayşe’nin eğitim hakkı, Esma’nın fikirleri-

Katerina konuşmasında sağlık hakkını kullandığına dair bir bilgi

ne önem verilmediği için düşünce hürriyeti, Berra’ya hiçbir aşı yap-

vermemiştir.

tırılmadığı için sağlık hakkı ihlâl edilmiştir.
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Cevap A

Cevap D

1.

bölüm

UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM
KARADENİZ

İYONLAR

FRİGLER

R

EGE DENİZİ

HİTİTLER

I

LİDYALILAR

Hititler (MÖ 1400’ler)

URARTULAR

Frigler (MÖ 800’ler)

LA

Girit
Kıbrıs

İyonlar (MÖ 900’ler)

AKDENİZ

Urartular (MÖ 710’lar)

Lidyalılar (MÖ 650’ler)

N

Renkler, uygarlıkların temsilî
sınırlarını göstermektedir.
Temsilî sınırlar, parantez
içerisinde verilen tarihlere göre
düzenlenmiştir.

YA
YI

MISIR

Harita: Anadolu uygarlıklarının temsili sınırları

Hititler

	Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuşlardır.

	Başkenti Hattuşaş’tır. Hititlerde devleti, kral yönetirdi. Tavananna adı verilen kraliçe kralın yardımcısıydı.
	Devlet işleri      pankuş    
liste karara bağlanırdı.

[1]

adı verilen mec-

IT

	Hitit krallları tanrılarına hesap vermek amacıyla yaptıkları işleri anal adı verilen yıllıklara yazdırmışlardır.
Anal yıllıkları      tarih    
cı olarak kabul edilmektedir.

[2]

yazıcılığının başlangı-

Kadeş Antlaşması tableti, Arkeoloji Müzesi, İstanbul

N

	
Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ve Mısırlılardan öğ
rendikleri hiyeroglif yazısını kullanmışlardır.

YA

	Kuzey Suriye topraklarına hakim olmak için Mısırlılarla
savaşmışlardır. Bu savaşlar sonucunda Mısırlılarla Hititler arasında      Kadeş     [3] Antlaşması imzalanmıştır (MÖ 1280).

Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması
olarak kabul edilmektedir.
	Altın, bakır, gümüş ve demir madenlerini işleyerek çeşitli araç ve gereçler yapmışlardır.

Hititlerin pişmiş topraktan yaptıkları boğa şeklindeki kaplar
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM

	
Çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli bir katkı sağlamışlardır. Yazının icat edil
mesi tarihin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Sümer çivi yazısı

N

EGE DENİZİ

LA

KARADENİZ

R

	Astronomi ve geometri alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Ay yılı esasına dayanarak takvim hazırlamışlar, bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu hesaplamışlardır.

I

	
Tekerleği icat eden Sümerler ulaşım ve ticaretin gelişmesini sağlamışlardır.

Girit
Kıbrıs

BABİLLER

YA
YI

AKDENİZ

ASURLAR

SÜ

ME

MISIR

RL

ER

Sümerler (MÖ 2800’ler)
Babiller (MÖ 580’ler)
Asurlar (MÖ 1100’ler)

Renkler, uygarlıkların temsilî
sınırlarını göstermektedir.
Temsilî sınırlar, parantez
içerisinde verilen tarihlere göre
düzenlenmiştir.

Harita: Mezopotamya uygarlıklarının temsili sınırları

ÖRNEK – 3

IT

Sümerler, şehir devletlerinin tam ortasına “ziggurat” adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir. Şehirler bu zigguratların etrafına kurulmuştur. Piramide benzeyen bu yapıların en üst katı gözlemevi (rasathane) olarak kullanılmıştır. Ay’ı,
gezegenleri ve yıldızları gözlemleyen Sümerler ay yılı esasına dayanan takvimi icat etmiş, ayrıca Ay ve Güneş tutulmalarını hesaplamışlardır. Zigguratlar aynı zamanda okul ve tüketim fazlası malların saklandığı depo olarak da kullanılmıştır.

N

Bu bilgilere göre Sümerlerle ilgili;

I. Astronomi alanında ilerlemişlerdir.

II. Yaptıkları tapınakları farklı amaçlarla kullanmışlardır.

YA

III. Ölümden sonra yaşamın devam edeceğine inanmışlardır.
IV. Şehirler kurmuşlar, bayındırlık faaliyetlerine önem vermişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

ÇÖZÜM

Verilen bilgide Sümerlerin ölümden sonra yaşamın devam edeceğine inandıklarıyla ilgili bir yoruma ulaşılmaz. Urartular ölen kişinin eşyalarını mezara koyarlardı. Bu yüzden Urartularla ilgili bu yorum yapılır.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM
UYGULAMA 7

I

Aşağıda verilen bilgilerin Mezopotamya uygarlıklarından hangisine ait olduğunu karşılarındaki boşluklara yazınız.

1.

Dünyanın ilk kütüphanesini kurmuşlardır.

2.

Ay yılı esasına dayanan takvim hazırlamışlardır.

3.

Yazıyı icat ederek tarihî devirleri başlatmışlardır.

4.

Haberleşmeyi sağlamak için posta teşkilatı kurmuşlardır.

5.

Anadolu’da karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır.

6.

Tekerleği icat ederek ulaşım ve ticaretin gelişmesini sağlamışlardır.

Sümerler

7.

Dünyanın ilk anayasasını yapmışlar ve hukuk devleti anlayışını başlatmışlardır.

Babiller

8.

Anadolu uygarlıklarını yazı ile tanışmasını ve Anadolu’nun tarihî devirlere girmesini
sağlamışlardır.

Asurlar

R

Asurlar

LA

Sümerler

YA
YI

N

Sümerler

Asurlar

Asurlar

IT

ÖRNEK – 5

Asurlu tüccarlar Anadolu halkı ile ticaret yapmak için Anadolu’da karum adı verilen ticaret merkezleri kurmuşlardır.
Kayseri Kültepe’de bulunan Kaniş Karum, Asurların Anadolu’daki ticaret merkezidir. Asurların bu ticari faaliyetleri
Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağlamıştır.

N

Buna göre Asurlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu uygarlıkları ile etkileşim içinde oldukları

YA

B) Anadolu’nun tarihî devirlere girmesini sağladıkları
C) Ticaretin, önemli geçim kaynaklarından biri olduğu
D) Kral Yolu’nun bir kısmını inşa ederek bu yolda yaptıkları ticaret sayesinde zenginleştikleri

ÇÖZÜM

Asurlar yazıyı Anadolu’ya getirerek Anadolu’nun tarihî devirlere girmesini sağlamışlardır. Anadolu halkı ile ticaret yapmaları, ticaretin önemli geçim
kaynaklarından biri olduğunu ve Anadolu uygarlıkları ile etkileşim içinde olduklarını gösterir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

UYGARLIKLARI ÖĞRENİYORUM

KONU TARAMA TESTİ

I

3.

Ziggurat adı verilen tapınaklar

Çivi yazısını icat etmişlerdir.

Tekerleği icat etmişlerdir.

180° olduğunu hesaplamışlardır.

I. Kültürel ve mimari alanda ilerlemişlerdir.
II. Tarihî devirlerin başlamasını sağlamışlardır.
III. Geometri alanında çalışmalar yapmışlardır.
IV. Ulaşımın ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

C) II, III ve IV

YA
YI

B) I, II ve IV

N

Buna göre Sümerlerle ilgili;

A) I, II ve III

Üçgenin iç açılarının toplamının

LA

yapmışlardır.

R

a+b+c=180

D) I, II, III ve IV

Tapınak ve çivi yazısından I. yargıya, çivi yazısından II. yargıya, üçgenin iç açılarını hesaplamalarından III. yargıya, tekerlekten
IV. yargıya ulaşılabilir.

4.

5. Hititler, Kuzey Suriye topraklarına hakim olmak için

	
İyonlar, şehir devletleri halinde yaşamışlardır.


dönemin güçlü devletlerinden olan Mısır Uygarlığıyla mücadele etmişlerdir. Mısırlılarla Hititler arasında 16 yıl süren savaşlar sonucunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır (MÖ 1280).

	Ticarette oldukça ileri bir seviyeye gelmişlerdir.

N

YA

A) Siyasi birlik kuramadıkları
B) Sınırları geniş bir devlet kurdukları
C) Bilimsel alanda çalışmalar yaptıkları
D) Özgür düşünce ortamına sahip oldukları

Şehir devletleri halinde yaşamaları, siyasi birlik kuramadıklarını;
yönetimin baskısı olmadan birçok bilim insanı yetiştirmeleri özgür
düşünce ortamına sahip olduklarını gösterir.
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Cevap B

YAN I T Yay ı n la r ı

IT

	Krallık yönetiminin baskısı olmadan yaşayan
İyonlarda birçok bilim insanı ve düşünür yetişmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: Tales, Homeros, Heredot, Pisagor.

Bu bilgilere göre İyonlarla aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap D

Bu bilgilere göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Yazıyı, Mısır Uygarlığından öğrendikleri
B) Ülkelerinin sınırlarını genişletmeye çalıştıkları
C) Mısırlılarla siyasi ve diplomatik ilişkiler kurdukları
D) Mısırlılarla MÖ 1296 yılında savaşmaya başladıkları
Savaşlar 16 yıl sürüp MÖ 1280 yılında antlaşma yapılarak sona erdiyse demek ki MÖ 1296 yılında başlamıştır. Savaş ve antlaşma yapmaları, Mısırlılarla siyasi ve diplomatik ilişkiler kurduklarını gösterir.

Cevap A

2. bölüm

ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER

ÖRNEK – 2

II
Rumeli Hisarı

Gök Medrese

R

Topkapı Sarayı

III

I

I

I

II

LA

Ülkemizde bulunan yukarıdaki tarihî eserlerin kullanım alanları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
III

Askerî

Sosyal

Sağlık

Yönetim

Askerî

Eğitim

C)

Yönetim

Sağlık

Eğitim

D)

Sosyal

Savunma

Sosyal

N

A)
B)

ÇÖZÜM

Cevap B

YA
YI

I. Topkapı Sarayı: Yönetim II. Rumeli Hisar: Askerî III. Gök Medrese: Eğitim

UYGULAMA 2

IT

Aşağıda verilen tarihî eserlerin bulunduğu illeri altlarındaki boşluklara yazınız.

2. İshak Paşa Sarayı/ Ağrı

YA

N

1. Aspendos Tiyatrosu/ Antalya

3. Akdamar Kilisesi/ Van

4. Kız Kulesi/ İstanbul
YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER

Tarihî Mekân: Geçmişte yaşamış insan topluluklarına ait kalıntıların bulunduğu yapı ve alanlara tarihi mekân denir

Efes Antik Kenti/İzmir

YA
YI

Safranbolu Evleri/Karabük

N

LA

R

I

Geçmişte birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ülkemiz, tarihî mekanlar bakımından da oldukça zengindir. Ülkemizde
bulunan tarihî mekânlardan bazıları şunlardır:

	18. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlanan evlerin hiçbiri başka bir evin güneş almasını engellemez.

	Çok köklü bir geçmişe sahip olan antik kent,
İyonlar tarafından inşa edilmiş olup her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.

	Safranbolu Evleri’nin tavanında ahşap oymacılığı sanatının incelikleri görülür.

	Kent,     UNESCO    [5] Dünya Kültür
Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Tarihî Nesne: Geçmişten bizlere kalan ve tarihî değer taşıyan eşyalara tarihî nesne denir.

YA

N

IT

Arkeolojik kazılar sonucu bulunan kılıç, vazo, takı, tarım aletleri gibi eşyalar tarihî nesnelere örnek gösterilebilir. Tarihî
nesneler taşınabilir oldukları için müzelerde koruma altına alınır.

Hz. Muhammed’in Kılıcı/(Topkapı Sarayı Müzesi)

Kaşıkçı Elması (Topkapı Sarayı Müzesi)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) savaşlar sırasında kullandığı kılıcı günümüzde Topkapı Sarayı’nda kutsal emanetler bölümünde sergilenmektedir.

Dünyada en çok bilinen 22 elmas arasında yer
alır. Elmasın şeklinin kaşığa benzemesinden dolayı elmasa bu isim verilmiştir.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

ÇEVREMİZDEKİ GÜZELLİKLER

KONU TARAMA TESTİ

LA

R

I

3.

A)

B)
TURİZM

DİYARBAKIR

C)

KARS

TURİZM

D)

TURİZM

YA
YI

ADIYAMAN

N

Resimlerde görülen Nemrut Heykellerini ziyaret etmek isteyen bir turistin aşağıdaki otobüslerden hangisine binmesi gerekir?

VAN

TURİZM

Nemrut Heykellerini ziyaret etmek isteyen bir turistin Adıyaman’a gitmesi gerekir.

4.

YA

Bu resim aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde
çekilmiş olabilir?
A) Karadeniz

B) İç Anadolu

C) Marmara

D) Doğu Anadolu

YAN I T Yay ı n la r ı

N

IT

5.

1

Şelale

2

Yayla

3

Saray

4

Anıt

5

Kilise

6

Vadi

Cevap A

Tarihî Eser

Doğal Varlık

\
\

\

\
\

\

Tabloda yapılan işaretlemelerden hangileri yanlıştır?
A) 1, 2 ve 3		

B) 1, 2 ve 4

C) 2, 4 ve 5		

D) 4, 5 ve 6

Resimde Kapadokya ve peribacaları görülmektedir. Kapa-

Şelale, yayla ve vadi doğal varlıktır. Kilise, anıt, saray ta-

dokya, İç Anadolu Bölgesi’ndedir.

rihî eserdir.
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Cevap B

Cevap A

3. bölüm

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ

El Sanatlarımız:
Ülkemiz el sanatları bakımından oldukça zengin bir kültürel birikime sahiptir.

R

I

El sanatları insanlarımızın duygularını yansıttığı, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştığı ve becerilerini sergilediği
kültürel özelliğimizdir.

ÖNEMLİ

YA
YI

N

LA

El sanatlarımız da bölgeler arasında farklılık gösterir. Bu farklılığın oluşmasında hem doğal kaynaklar hem de ihtiyaçlar etkili olmuştur.

Halıcılık

 ürklerin en eski sanat dallarından biri olup
T
günümüze kadar ulaşmıştır.

 zel olarak hazırlanmış suyun üzerine fırça ve
Ö
çeşitli aletler yardımıyla istenilen desenlerin yapılması ve bunların kağıt üzerine aktarılmasıdır.
Günümüzde hobi olarak yapılmaktadır.

YA

N

IT

 adik, Gördes, Hereke, Bünyan ve     IsL
parta    [4]; halılarıyla ünlü yörelerimizdir.

Ebru Sanatı

Çinicilik

Bakırcılık

 işirilmiş killerin ince bir ustalıkla boyanması
P
esasına dayanır.

 akırın çekiçle dövülmesi sonucu çeşitli eşB
yalar elde edilir.

Çinicilik denildiğinde akla     Kütahya    [5] ve İznik gelir. Çiniler cami, saray,
medrese, türbe gibi eserlerin duvarlarını süsler.

 akırcılık Tokat ve Muğla çevresinde yaygınB
dır. Bakır, günümüzde süs eşyası yapımında
da kullanılır.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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3. bölüm

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ

KONU TARAMA TESTİ

LA

Buna göre halıcılıkla ilgili;
I. Ülkemizde farklı maddelerden çeşitli halılar üretilmektedir.
II. Geçmişten günümüze varlığını devam ettiren bir el sanatıdır.
III. Türk halılarında genellikle geometrik ve çiçek motifleri işlenir.
IV. El dokuma halıların büyük kısmı yurt dışına ihraç edilmektedir.

A) I ve II

N

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) III ve IV

R

lişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Dünyanın en eski halılarından biri olan
Türklere ait Pazırık Halısı yaklaşık 2.300 yıllıktır. Halıcılık birçok bölgemizde
yapılıyor olmasına rağmen kullanılan ham maddeye göre bölgeler arasında
farklılık göstermektedir. Örneğin Kocaeli’ye bağlı Hereke’de halılar ipekten
dokunur. Muğla’ya bağlı Milas’ta ise halıcılıkta kök boyaları ile renklendirilen
yün iplikler kullanılır.

I

4. Halıcılık, Türklerin en eski sanat dallarından biri olup zaman içerisinde ge-

C) I, II ve III

D) I, II ve IV

duğu anlaşılmaktadır.

5.

YA
YI

Verilen bilgiye göre halıcılık sanatı geçmişten günümüze ulaşmıştır ve ülkemizde ipekten ve yün ipliklerden çeşitli halılar dokun-

Cevap A

N

IT

----?---- Bölgesi

Gözleme

Bazlama

Yufka

Mantı

YA

Yukarıdaki yiyeceklerin yaygın olarak yapılıp tüketildiği bölge düşünüldüğünde, “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İç Anadolu

B) Karadeniz

C) Akdeniz

D) Ege

İç Anadolu Bölgesi’nde buğday yetiştirilir ve buna bağlı olarak unlu yiyecekler yapılmaktadır. Gözleme, yufka, bazlama ve man-

tı en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan ve tüketilen yemeklerdendir.

Cevap A

YA N I T Yay ı n l a r ı
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4. bölüm

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIYALIM

ÖRNEK – 1

Buna göre dinî bayramların;
I. Sevgi ve saygı

II. Birlik ve beraberlik

III. Toplumsal dayanışma

A) I ve II

LA

kavramlarından hangilerinin güçlenmesine katkı sağladığı söylenebilir?
B) I ve III

ÇÖZÜM

R

I

Dinî bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında aileler, akrabalar, komşular bir araya gelir. Küçükler büyükleri ziyaret eder, küskünler barışır. Bayramlarda insanlar en güzel kıyafetlerini giyerler. Gelen konuklar için yemekler yapılır. El öpen çocuklara harçlıklar, hediyeler verilir.

C) II ve III

D) I, II ve III

Cevap D

N

Akrabaların bir araya gelmesi, bayramlaşmalar vs. gibi etkinlikler sevgi ve saygı, birlik ve beraberlik, toplumsal dayanışmayı güçlendirir.

Millî Bayramlarımız

[1]

’de TBMM açılmıştır. Bu yüzden her yıl 23 Ni-

YA
YI

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan     1920   
san’da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanır.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: Atatürk 19 Mayıs 1919’da     Samsun    [2]’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmıştur. Bu yüzden her yıl 19 Mayıs’ta Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanır.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Türk milleti 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimini
birlik ve beraberlik içinde hareket ederek bastırmıştır. Bu yüzden her yıl 15 Temmuz’da Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlanır.
Zafer Bayramı: Atatürk 30 Ağustos 1922’de Yunan ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Bu yüzden her yıl 30 Ağustos’ta
Zafer Bayramı kutlanmaktadır.

YA

N

IT

Cumhuriyet Bayramı: Atatürk 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan etmiştir. Bu yüzden her yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet
Bayramı kutlanmaktadır.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
YA N I T Yay ı n l a r ı

70
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4. bölüm

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIYALIM

I

R

I

ÖRNEK – 2

Yukarıda bazı bayramlarda çekilen fotoğraflar verilmiştir.

LA

II

III

Buna göre bu fotoğrafların çekildiği bayramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)

Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı

B)

Ramazan Bayramı

Cumhuriyet Bayramı

C)

Cumhuriyet Bayramı

Nevruz

D)

Zafer Bayramı

III

N

II

Nevruz

Hıdırellez

Kurban Bayramı

YA
YI

I

Cumhuriyet Bayramı

ÇÖZÜM

Ramazan Bayramı

I. Millî bayram olmalıdır. Çünkü resimde Türk bayrakları var. II. Nevruz Bayramı olmalıdır. Resimde Türk ülkelerinin bayrakları var.
Nevruz, Tüm Türk dünyasında kutlanan ortak bir bayramdır. III. Dinî bayramdır. Çünkü resimde cami avlusunda bayramlaşma görülmektedir.

Cevap C

UYGULAMA 2

IT

Aşağıdaki tabloda verilen bayramların millî, dinî ya da mevsimlik mi olduğunu işaretleyiniz.
Bayram

1

Mevsimlik Bayram

\
\

3

Hıdırellez

4

Cumhuriyet Bayramı

\

5

Zafer Bayramı

\

6

Nevruz

7

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8

Ramazan Bayramı

9

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

YA

Dinî Bayram

\

Kurban Bayramı

N

2

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Millî Bayram

\
\
\
\
YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. bölüm

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜRÜMÜZ

Kültürümüzün Sürekliliği ve Değişimi

I

	Kültür, geçmişten günümüze aktarılırken zaman içinde değişimlere uğramaktadır. Geçmişten gelen kültür mirasını alan yeni nesil, yaptığı yeniliklerle kültürün gelişmesine katkı sağlar.

R

Bazı kültürel unsurlar zaman içinde yerini yepyeni değerlere bırakabilir.

LA

	Kültürün değişime uğramasında kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, teknolojinin gelişmesi ve sanayileşme sonucunda köyden kente yapılan göçler önemli rol oynamıştır.

Kültürümüzün Sürekliliğine ve Değişimine Örnekler

Günümüzde

YA
YI

N

Eskiden

Mahalle pazarlarının yanında insanların önemli bir
kısmı, alışveriş yapmak için her zaman açık olan
çarşılara ve alışveriş merkezlerine de gitmektedir.

Eskiden

Günümüzde

YA

N

IT

İnsanlar sadece haftanın belirli günlerinde kurulan mahalle pazarlarından alışveriş yaparlardı.

Köyde açık alanlarda birkaç gün süren düğünler yapılırdı.

Köyde açık alanlarda düğünler devam etmekle
birlikte düğün salonlarında yaklaşık 3-4 saat süren düğünler yapılmaktadır.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

4-5. bölüm

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANIYALIM-GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KÜLTÜRÜMÜZ

3.

KONU TARAMA TESTİ
Günümüzde

LA

R

I

Eskiden

N

Eskiden konuklara geleneksel tatlımız olan lokum ve Türk kahvesi ikram edilirken günümüzde daha çok şeker ve
çikolata ikram edilmektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

YA
YI

A) Kültürel değerler süreklilik göstermiştir.
B) İkram geleneğimiz geçmişten günümüze aktarılmıştır.
C) Kültürel değerler zaman içinde önemini kaybetmiştir.

D) Günümüzde ikram ettiğimiz ürünlerde değişim yaşanmıştır.

İkram geleneğimiz geçmişten günümüze aktarılmıştır. Bu durumda kültürel değerlerin zaman içinde önemini kaybettiğine ulaşılamaz.

4.

IT

Dinî Bayramlarımız

Millî bayramlarımız

I

Aile büyükleri, dost ve akrabalar ziyaret Evlere, okullara ve resmî binalara bayrak
edilir, hâl ve hatır sorulur, bayramlaşılır.
asılır.

II

Her zaman yaz mevsiminde kutlanır.

III

Çocuklara harçlık verilir, yoksullara yar- Atalarımızın vatan uğruna yaptıkları fedım edilerek sevindirilir.
dakârlıklarla ilgili programlar düzenlenir.

IV

Birlik ve beraberliğimiz güçlenir.

N

YA

Cevap C

İnsanlar birbirleriyle hediyeleşir.

Birlik ve beraberliğimiz güçlenir.

Dinî ve millî bayramlarımızla ilgili tablonun hangi satırında yapılan eşleştirme yanlıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

Dinî bayramlarımız her yıl 11 ya da 12 gün öne doğru gelir yani bazen yaz bazen de kış mevsiminde kutlanabilir. Millî bayramlar-

da hediyeleşme geleneğimiz yoktur. Bu yüzden IV numaralı satırdaki eşleştirme yanlıştır.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

1.

bölüm

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ
ÖNEMLİ

R

I

Ülkemizin ortalama yükseltisi 1132 metredir. Ülkemizin batısından doğusuna doğru gidildikçe yükselti artar.

ÖRNEK – 3

B)

C)

		

D)

N

		

YA
YI

A)

LA

Ülkemizin batısından doğusuna doğru alınan bir yükselti kesiti aşağıdakilerden hangisine benzer olabilir?

ÇÖZÜM

Cevap B

IT

Ülkemizin batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Bu durumda doğru cevap B’dir.

YA

N

Fiziki Haritalarda Gördüğümüz Yeryüzü Şekilleri

Göl: Karalar içindeki çukurlarda toplanmış durgun     su   

[5]

kütleleridir.

Akarsu:

Yeryüzünde belirli bir eğim boyunca
sürekli veya zaman zaman akan sulardır.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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bölüm

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

LA

R

I

1.

Dağ: Çevresine göre    

yüksek    [10] olan
ve tabandan zirveye kadar eğimli yamaçları olan
yeryüzü şekilleridir.

Vadi: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluş-

N

turduğu “U” veya “V” şeklindeki uzun oluklardır.

UYGULAMA 1

YA
YI

Aşağıdaki Türkiye fiziki haritasında numaralandırılan okların ucunun gösterdiği yerde bulunan yeryüzü şekillerini
yazınız.

10

9

Ova

Ada

3

4

Yarımada

Körfez

5

6

Dağ

Göl

N

7
6

3

YA

2

8

IT

1

1

4

5

7

8

Plato

Akarsu

9

10

Burun

Boğaz

2

YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

KONU TARAMA TESTİ

YA
YI

N

LA

R

I

3.

Yukarıda verilen fiziki haritaya bakılarak Türkiye ile ilgili;
I. Doğusundan batısına doğru yükselti artmaktadır.

II. Karadeniz kıyılarındaki dağlar kıyıya paralel uzanmıştır.

III. Kuzeybatısında ortalama yükselti 2000 metrenin üstündedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

Türkiye’de yükselti doğudan batıya doğru değil, batıdan doğuya doğru yükselir. Kuzeybatı Anadolu’nun büyük çoğunluğu yeşil renkle gösterildiği için ortalama yükselti 2000 metrenin üstünde olamaz. Haritada Karadeniz kıyılarındaki dağların kıyıya para-

Cevap B

N

IT

lel uzandığı görülmektedir.

4.

Haritalarda kullanılan özel işaret, renk ve sembollerin ne anlama geldiğini belirten bu bölümdür.
Yeryüzü şekilleri haritaya aktarılırken belli bir oranda küçültülür. Haritalardaki küçültme oranıdır.

YA

Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuş bakışı görünüşünün belirli bir oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır.

Verilen tanımlar ait olduğu kavramlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?

A) Kroki

B) Harita

C) Lejant

D) Ölçek

Soruda verilen tanımların ait olduğu kavramlar sırasıyla lejant, ölçek ve haritadır. Bu durumda kroki kavramının tanımı veril-

memiştir.

Cevap A
YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

İKLİMİN İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ

ÖRNEK – 1

I

İstanbul’da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle pazartesi günü başlamamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya, kar tatilinin bir gün daha uzatıldığını duyurdu.

Bu genel ağ haberine göre hava durumu ile ilgili;
I. İnsan yaşamını olumsuz etkilemiştir.
II. Eğitim faaliyetlerini kesintiye uğratmıştır.

N

III. Öğrencilerin mutsuz olmasına neden olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

YA
YI

A) I ve II

LA

(Genel Ağ Haberi, 16 Şubat 2021)

R

Vali Yerlikaya, “Devam eden kar yağışı nedeniyle; Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir gün
süreyle ara verilmiştir.” paylaşımını yaptı.

ÇÖZÜM

İstanbul’daki kar yağışı eğitim faaliyetlerini kesintiye uğratarak insan yaşamını olumsuz etkilemiştir. Ancak bu durumun öğrencileri mutsuz ettiğine verilen haberden ulaşılamaz.

İklim

Cevap A

Belirli bir yerde uzun yıllar boyunca hava olaylarının gösterdiği ortalama duruma iklim denir.

IT

Bir bölgenin iklimi, o bölgeye ait 40-50 yıllık hava olaylarının ortalaması alınarak belirlenir.

Klimatolog (İklim Bilimci) Kimdir?

Yeryüzünde görülen iklim tiplerini, iklimlerin özelliklerini ve insan yaşamına etkilerini inceleyen bilim dalıdır.

İklim bilimi alanında çalışan ve araştırmalar yapan
uzmanlardır.

YA

N

Klimatoloji (İklim Bilimi) Nedir?

Ülkemizde Görülen İklim Tipleri

1
Karadeniz İklimi

2
Akdeniz İklimi

3
Karasal İklim

YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

İKLİMİN İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ
UYGULAMA 4

A
2. En fazla yağış kış mevsiminde
görülür.
A

K

5. Güneşli gün sayısı fazladır.

A

K
7. Şemsiyeye her mevsim ihtiyaç
duyulur.

10. Köylerde konut yapımında taş
kullanılır.

ÖRNEK – 2

K

8. Seracılık yaygın olarak yapılır.

K

6. Bulutlu gün sayısı fazladır.

9. Köylerde konut yapımında ahşap kullanılır.

YA
YI

A

K

N

4. Her mevsim yağışlıdır.

3. Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır.

LA

1. En fazla yağış sonbahar mevsiminde görülür.

A

R

K

I

Aşağıda verilen bilgilerin hangi iklimle ilgili (Akdeniz - Karadeniz) olduğunu kutucuklara “A” ve “K” yazarak
belirtiniz.

11. Çay, fındık ve mısır en çok yetiştirilen tarım ürünleridir.

A

12. Zeytin, pamuk ve turunçgiller en
çok yetiştirilen tarım ürünleridir.

IT

Ülkemizde kış aylarında yoğun kar yağışından dolayı öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için bazı yerlerde okullar
kısa süreliğine tatil edilmektedir. İklim şartları eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasına sebep olabilmektedir.

N

Aşırı kar yağışları ve buzlanmaya bağlı olarak ülkemizde okulların en fazla tatil edildiği bölgemiz aşağıdakilerden hangisi olabilir?

YA

A)

Akdeniz Bölgesi

B)

C)

Marmara Bölgesi

D)

İç Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

ÇÖZÜM

Kar yağışları en fazla karasal iklimde görülür. Karasal iklim de ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde etkilidir. Ülkemizin doğu kesimlerinde yükseltiye
bağlı olarak karasal iklim şiddetini artırır. Bu durumda iklim şartlarının Doğu Anadolu Bölgesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha fazla aksattığı söylenebilir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

İKLİMİN İNSAN FAALİYETLERİNE ETKİSİ

KONU TARAMA TESTİ

3.

R

I

Kuzey

Doğu

N

Güney

LA

Batı

Yukarıdaki harita üzerinde görülen otobüsteki insanlar farklı zamanlarda belirtilen yönlere doğru seyahat edecektir.
Buna göre otobüs;

YA
YI

I. Doğu yönüne seyahat ettiğinde insanlar önce maki sonra orman bitki örtüsünü görürler.
II. Kuzey yönüne seyahat ettiğinde insanlar önce orman sonra maki bitki örtüsünü görürler.
III. Batı yönüne seyahat ettiğinde insanlar önce bozkır sonra maki bitki örtüsünü görürler.
IV. Güney yönüne seyahat ettiğinde insanlar önce bozkır sonra maki bitki örtüsünü görürler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

Otobüs doğu yönüne seyahat ettiğinde insanlar sürekli bozkır bitki örtüsünü, kuzey yönüne seyahat ettiğinde önce bozkır, sonra orman bitki ör-

Cevap B

IT

tüsünü görürler. Bu yüzden I ve II numaralı yargılar yanlıştır.

N

4. Aşağıdaki seçeneklerde bazı illerimiz ve bu illerde görülen iklimler eşleştirilmiştir.
Yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Sivas

Trabzon

Malatya

Akdeniz

Karasal

Karadeniz

Akdeniz

B)

Karasal

Karasal

Karadeniz

Akdeniz

C)

Akdeniz

Karadeniz

Karasal

Karasal

D)

Akdeniz

Karasal

Karadeniz

Karasal

YA

İzmir

A)

Ege Denizi kıyısında yer alan İzmir’de Akdeniz, ülkemizin iç kesimlerinde yer alan Sivas ve Malatya’da karasal, Karadeniz kıyı-

sında yer alan Trabzon’da ise Karadeniz iklimi görülür.
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Cevap D

3. bölüm

NÜFUS VE YERLEŞME
Nüfusun Dağılışını Etkileyen
Beşeri Faktörler

1. Yeryüzü şekilleri

1. Sanayi

2. İklim

2. Tarım

3. Bitki örtüsü

3. Ulaşım

LA
4. Hizmet sektörü

4. Su kaynakları

5. Madencilik

N

5. Toprak yapısı

YA
YI

Doğal Özellikler
Yeryüzü şekilleri

R

Nüfusun Dağılışını Etkileyen
Doğal Faktörler

I

Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler doğal ve beşeri olmak üzere iki gruba ayrılır.

	Yeryüzü şekillerinin sade olduğu yerler insanların ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırdığından yerleşme için uygundur. Ova ve platoların geniş yer kaplamasına bağlı olarak ülkemizde Bursa, Adana, Konya ve Samsun gibi illerimizde nüfus fazladır.

İklim

IT

	Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması ekonomik faaliyetlerin yapılmasını zorlaştırır. Bu yüzden Hakkâri, Muş ve Artvin gibi
illerimizde nüfus azdır.

N

	Ilıman iklim, insanların yaşamlarını ve ekonomik faaliyetlerini olumlu olarak etkilemektedir. Bundan dolayı ülkemizde iklimin ılıman olduğu     kıyı    [1] kesimlerde nüfus fazla, iklimin sert yani
karasal olduğu iç kesimlerde nüfus daha azdır.

YA

	İstanbul, İzmir ve Antalya’da iklim koşulları uygun olduğu için buralarda nüfus fazladır. Hakkâri, Kars, Tunceli gibi illerde ise nüfus,
iklime bağlı olarak daha azdır.

ÖNEMLİ

Sıcaklık şartlarının elverişli ve yağışların yeterli olduğu yerlerde nüfus fazladır. Çok soğuk ve yağışların az olduğu
yerlerde ise nüfus azdır.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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3. bölüm

NÜFUS VE YERLEŞME

KONU TARAMA TESTİ

4.
-----I-----

	2.258.718 nüfus ile ülkemizde nüfus sayısı bakımından
6. sırada olan kenttir.

	Ülkemizin sanayi ve ticaret bakımından en gelişmiş
kentidir.

	Kültürel faaliyetlerin yoğun
olduğu kentte sanayi, ticaret, tarım gelişmiştir.

	Türkiye’nin yönetim merkezi olmasıyla birlikte hızla nüfusu artmıştır.

LA

	Tarihî eserleri, doğal güzellikleri ve kültürel zenginliği ile çok önemli bir turizm
merkezidir.

	Akdeniz ikliminin görülmesi ve ülkemizin en verimli
ovalarından sayılan Çukurova’nın burada bulunması nüfusunu artırmıştır.

	5.732.540 nüfus ile ülkemizde nüfus sayısı bakımından 2. sırada olan kenttir.

R

	15.462.452 nüfus ile ülkemizde nüfus sayısı bakımından 1. sırada olan kenttir.

-----III-----

I

-----II-----

N

	İdari fonksiyonunun yanı sıra kentte eğitim, kültür ticaret ve sanayi gelişmiştir.

I
A)

İstanbul

B)

İzmir

C)

İstanbul

D)

İstanbul

YA
YI

Şemada numaralarla gösterilen yerlere yazılması gereken iller aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
verilmiştir?
II

III

Adana

Bursa

Adana

Ankara

İzmir

Adana

Adana

Ankara

Cevap D

IT

Nüfusu en fazla olan kentimiz İstanbul, Çukurova’nın olduğu kentimiz Adana, başkent olan kentimiz Ankara’dır.

YA

N

5.

Görsellerde verilen unsurlar, insanların ihtiyaçlarını karşıladığı ihtiyaçlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır?
A) Enerji üretimi

B) Beslenme

C) Ulaşım

Tarlada yetiştirilen ürünler insanların beslenme, barajlar enerji üretimi, apartmanlar ise barınma ihtiyacını karşılar.

D) Barınma
Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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4. bölüm

AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI
K A R A D E N İ Z

BULGARİSTAN

İstanbul

Samsun

Çanakkale

ERMENİSTAN

Trabzon

Bursa

Kars

Ankara

nk
ara

Şanlıurfa

Adana

Antalya

LA

Van

Konya
Muğla

İRAN

Malatya

Afy
o

İzmir

E G E

D E N İ Z İ

his

ar

NHC

I

Edirne

R

AN
İST

AN

N
YU

GÜRCİSTAN

Zonguldak

IRAK

SURİYE

A K D E N İ Z

I. Derece

II. Derece

III. Derece

IV. Derece

N

Fay hattı

V. Derece

YA
YI

Türkiye’nin deprem haritası

UYGULAMA 1

Türkiye’nin deprem haritasına bakarak aşağıdaki bilgileri doğru ya da yanlış olmalarına göre
değerlendiriniz.

D

1. Batı Anadolu kıyıları birinci derece deprem bölgesi üzerindedir.

\

2. Zonguldak üçüncü derece deprem bölgesi üzerindedir.

\
\

IT

3. Trabzon’da deprem olma ihtimali, Antalya’dan daha fazladır.

\

5. Ülkemizin batısında, kuzeyinde ve doğusunda birinci derecede deprem bölgeleri vardır.

\

N

4. Marmara Denizi’nin güney kıyıları birinci derece deprem bölgesindedir.

\

6. Şanlıurfa ve Ankara ikinci derece deprem bölgesi üzerindedir.

YA

Y

7. Konya’da deprem olma ihtimali, İzmir’den daha yüksektir.

\

8. Trakya’da deprem ihtimali en yüksek olan yer, Edirne’dir.

\

9. Ülkemizin önemli bir bölümü birinci ve ikinci derece deprem bölgesi üzerindedir.
10. Deprem olma ihtimali en fazla olan illerimiz, Doğu Karadeniz kıyıları üzerindedir.

\
\
YA N I T Yay ı n l a r ı
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4-5. bölüm
3.

AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI - DOĞAL AFETLERİN YAŞAMIMIZA ETKİSİ

KONU TARAMA TESTİ

	
Toprağın, kar ve yağmur suları, akarsular ya da rüzgâr tarafından aşındırılıp başka yerlere taşınmasıyla ---1--oluşur. Bu doğal afet bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde görülür. Bu doğal afetin ülkemizde en fazla görüldüğü yerlerden biri ----2---- Bölgesi’dir.

R

I

	
----3---- yağışın fazla, eğimli arazilerin çok ve toprağın üst kısmının gevşek olduğu yerlerle meydana gelir. Bu
doğal afet ülkemizde en fazla ----4---- Bölgesi’nde görülür.
	
Aşırı kar yağışı sonucunda yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin bulunduğu yerden hareket ederek aşağıya doğru kaymasıyla ----5---- oluşur. Bu doğal afet ülkemizde en fazla ----6---- Bölgesi’nde görülür.

LA

Bu bilgilerde numaralarla gösterilen yerlere yazılması gerekenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
2

3

4

5

6

A)

Heyelan

İç Anadolu

Erozyon

Marmara

Heyelan

Karadeniz

B)

Erozyon

Güneydoğu
Anadolu

Heyelan

Karadeniz

Çığ

Doğu Anadolu

Heyelan

İç Anadolu

Erozyon

D)

Erozyon

Doğu Anadolu

Heyelan

Akdeniz

Sel

Karadeniz

Karadeniz

Çığ

Doğu Anadolu

YA
YI

C)

N

1

Toprağın başka yerlere taşınması erozyon olup en fazla İç ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülür. Yağışın ve eğimli arazinin olduğu görülen doğal afet heyelan olup en fazla Karadeniz Bölgesi’nde görülür. Karların aşağı doğru hareket etmesiyle meydana gelen doğal afet çığ olup en fazla Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.

4. Türkiye’deki doğal afetlerin %61’ini deprem, %15’ini

5. Yaşadığım yerde;

N

A) Türkiye’de doğal afetler etkili olmaktadır.

YA

B) Doğal afetler can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.
C) Türkiye’de en yaygın olarak görülen doğal afet,
depremdir.
D) Toplum hayatının en fazla etkileyen doğal afet
seldir.

	
Boş alanlar ağaçlandırılmıyor.
	
Otlaklarda aşırı otlatma yapılıyor.
	
Eğimi fazla olan arazilerde tarım
yapılıyor.
	
Tarla açmak amacıyla ormanlar tahrip ediliyor.
	
Dik yamaçların eteklerine konut inşa ediliyor.

YA N IT Yay ı n l a r ı

IT

erozyon, %14’ünü sel, %5’ini heyelan, %4’ünü orman yangını, %1’ini çığ oluşturuyor. 20. yüzyılın
başından bu yana meydana gelen doğal afetlerde
yaklaşık 100 bin insan hayatını kaybetmiş, 175 bin
insan yaralanmış, yaklaşık 650 bin konut yıkılmış
ya da ağır hasar görmüştür.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap B

	
Yağışlı mevsimlerde de dik yamaçların eteklerinde, yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.
Buna göre Ayşe’nin yaşadığı yerin aşağıdaki
hangi doğal afetlerin tehditi altında olduğu söylenebilir?
A) Deprem ve heyelan

B) Çığ ve deprem

C) Heyelan ve erozyon

D) Yangın ve erozyon

Yağışlı mevsimlerde dik yamaçlarda yol yapım çalışmaları

Sorudaki metinde doğal afetlerin toplum hayatını etkilediği-

heyelana, ormanların tahrip edilmesi ve aşırı otlatma yapıl-

ne ulaşılabilir ancak en fazla selin etkilediğine ulaşılamaz.

ması erozyona neden olur.

Cevap D
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Cevap C

3. ÜNİTE

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
K

BULGARİSTAN

A

R

A

D

E

N

İ

Z

GÜRCİSTAN

Kırklareli
YUNANİSTAN

Zonguldak

İstanbul

Edirne

Kocaeli

MARMARA
DENİZİ Yalova

Çanakkale

Düzce

Sakarya

Bursa

Kastamonu

Artvin
Samsun

Karabük

Ordu

Çankırı

Bolu

Çorum
Ankara

Eskişehir

Kırıkkale
Kırşehir

Kütahya

Giresun

Yozgat

Bayburt

Tunceli

Kayseri

Burdur

Muğla

E

Adana

Karaman

Antalya

Kahramanmaraş

Niğde

Isparta

Diyarbakır

K

D

E

N

İ

Batman

Adıyaman

Osmaniye

Gaziantep
Kilis

Hatay
A

Bitlis

SURİYE

Z

.

İRAN

Van

Siirt

Şırnak

Mardin

Mersin

HC

LA

Denizli

E

Aydın

NA

Muş

Elazığ

Malatya

Aksaray

Konya

D

E

Nevşehir

Uşak

İzmir

G

Iğdır
Ağrı

Erzurum

Erzincan

Sivas

Z
İ
N

Afton

ERMENİSTAN

Kars

Gümüşhane

Bingöl

Manisa

Ardahan

Rize

Trabzon

Tokat

Bilecik

Balıkesir
İ

Sinop

R

Bartın

I

3.

Hakkâri

IRAK

Şanlıurfa

Ölü sayısı (kişi) Türkiye’de 1990-2013 yılları arasında illere
göre meydana gelen afete neden olan çığ sayısı
0
10
30
60
1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30>

N

Türkiye Çığ Afet Haritası (Kaynak: T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Haritaya bakılarak;
I. Ülkemizin % 75’inden fazlası çığ tehditi altındadır.

YA
YI

II. Çığ afeti en fazla ülkemizin doğusunda etkili olmaktadır.

III. Ülkemizin batısında ve Trakya’da çığ felaketi yaşanmamaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Haritaya bakılarak ülkemizin % 75’inden fazlası değil, yaklaşık yarısının çığ tehditi altında olduğuna ulaşılabilir. Ayrıca çığ afetinin en fazla ülkemizin doğusunda etkili olduğu haritadaki verilerden anlaşılmaktadır.

4.

I

II

N

IT

Kuzey Anadolu Dağları, do- Dağlar doğu - batı doğrulğu - batı yönünde kıyıya pa- tusunda ve birbirine pararalel olarak uzanır. Dağlar lel olarak uzanır. Dağların
bölgenin doğusunda birbi- arasında ve akarsu vadilerine yakın ve çok yüksektir. ri boyunca ovalar yer alır.

Cevap C

III

IV

Toroslar ve Kuzey Anadolu Dağları bu bölgede birleşir. Ülkemizde yükselti ve
engebenin en fazla olduğu yerdir.

Ülkemizde ortalama yükseltinin en az olduğu yerdir.
Yer şekilleri sadedir. Dağlar genellikle tek dağ şeklindedir.

YA

Tablodaki fiziki özelliklerin ait olduğu bölgelerimiz aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
I

II

A) Doğu Anadolu Bölgesi

B)

Karadeniz Bölgesi

C) Doğu Anadolu Bölgesi
D)

III

IV

Ege Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi

Marmara Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi

Marmara Bölgesi

Karadeniz Bölgesi

Kuzey Anadolu Dağları, Karadeniz Bölgesi’ndedir. Dağların doğu - batı doğrultusunda uzandığı yer, Ege Bölgesi’dir. Yükseltinin
en fazla olduğu yer, Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Yükseltinin en az olduğu yer, Marmara Bölgesi’dir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı

124

5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

1.

bölüm

TEKNOLOJİ VE TOPLUM

ÖRNEK – 1

I

Teknolojik ürünler icat edildikleri zamandan bu yana hep daha yeni, daha farklı şekillerle karşımıza çıkmıştır. Amaç
toplum yaşamını kolaylaştırmak için hep daha iyisini üretmek olmuştur. Sonuçta her yeni ürünün ardından daha iyisi gelmiştir.

			

Öncesi

B)

Sonrası

Öncesi

			D)

Sonrası

Öncesi

YA
YI

ÇÖZÜM

Sonrası

N

C)

Öncesi

LA

A)

R

Aşağıdaki seçeneklerde verilen görsellerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilemez?

Sonrası

B, C ve D seçeneklerde teknolojik aletlerin önceki ve gelişmiş hâlleri verilmiştir. A seçeneğindeki tekerlek ile gözlük arasında böyle bir durum yoktur.

Cevap A

UYGULAMA 1

N

1

IT

Aşağıda verilen teknolojik gelişmelerin hangi alanda insan yaşamına katkı sağladığını yazınız.

YA

Uçak: Ulaşım

4

Elektrikli süpürge: Temizlik

2

Telefon: İletişim

5

Matbaa: Kültür

3

Stetoskop: Sağlık

6

Ampul: Aydınlanma
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

TEKNOLOJİ VE TOPLUM

KONU TARAMA TESTİ

3. Teknolojinin bilinçsiz kullanımı, kişiler arasındaki iletişimin azal-

LA

R

I

masına neden olmuştur. İnsanlar misafirliğe gittikleri evlerde bile sosyal medya hesaplarını kontrol etmekte, cep telefonlarıyla
oyun oynamakta, videolar izlemektedir. Aynı evde yaşayan insanlar dahi teknolojinin bilinçsiz kullanımından dolayı birbirleriyle yeterince vakit geçirememektedir. Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden bir öğrencinin ders çalışma, bir yetişkinin
ise iş yapma verimi azalmaktadır. Günlük olaylarla ilgili sosyal
medya hesapları üzerinden yapılan bilinçsiz yorumlar insanlar
arasında huzursuzluk çıkarmakta hatta sanal ortamda tartışmalara ve hukuki sonuçlara neden olmaktadır.
Bu metinde bilinçsiz teknoloji kullanımının;
I. Aile üyeleri arasındaki iletişimi azalması

N

II. Kişiler arasında sorunlar ortaya çıkarması
III. İnsanların hareketsiz kalması ve sağlık sorunları yaşaması

IV. Öğrencilerin başarısının ve çalışanların iş veriminin düşmesi

A) I, II ve III

YA
YI

sorunlarından hangilerine neden olduğu vurgulanmıştır?
B) I, II ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

Aile üyeleri birbirleriyle yeterince vakit geçiremediği için aralarındaki iletişim azalır. Sanal ortamda kişi haklarının göz ardı edilmesi sorunlara yol açar. Sosyal medya hesaplarını sık sık kontrol eden öğrencilerin başarısı ve çalışanların iş verimi düşer.

Cevap B

4. Bilgisayar başında çok fazla oyun oynayan çocuğun, gerçek hayattan kopuk olduğu bu süreç boyunca sosyal be-

IT

cerileri zayıflıyor. Çevresiyle yeterince iletişim, etkileşim ve paylaşım içerisinde olmayan çocuk, tüm bu ihtiyaçlarını sanal ortamda karşılamaya çalışıyor. Örneğin çocuklar, bir oyunda ulaştığı seviyeyi bir saygınlık unsuru olarak
görebiliyor ve arkadaş çevresinde bu özellikleriyle saygınlık kazanmaya çalışabiliyor. Oysa gerçek hayatta hiçbir
önemi olmayan bu unvanların yerini saygı, sevgi, paylaşım, iletişim gibi becerilerin alması gerekir. Çocuğun, bu
becerilerle saygınlık kazanması gerekir.

N

Bu bilgiye göre bilgisayarda çok fazla oyun oynayan çocuklarla ilgili;
I. Sosyal hayattan uzaklaşmaktadır.

II. Toplumda önemli bir yer edinerek kendini kanıtlamaktadır.

YA

III. Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozuklukları artmaktadır.
IV. Saygı, sevgi, paylaşım, iletişim gibi kavramların önemini tam olarak anlayamamaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve IV

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

Verilen bilgide bilgisayarda çok fazla oyun oynayan çocukların sosyal hayattan uzaklaştığı ve saygı, sevgi, paylaşım, iletişim gibi kavramların

önemini anlayamadığından söz edilmiştir.
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Cevap A

3. bölüm

SANAL ORTAMDA GÜVENLİK

Mesafeli Alışveriş (e-ticaret)
Genel Ağ üzerinden alışveriş yapmaya mesafeli alışveriş denir.

I

Rahat, güvenilir ve daha ucuz olması nedeniyle günümüzde mesafeli alışveriş giderek yaygınlaşmaktadır.

YA
YI

N

LA

R

Sanal ortamda alışveriş yaparken kredi kartı, havale ve EFT gibi ödeme sistemleri kullanılır. Fakat art niyetli insanlar,
mesafeli alışverişlerde de karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik unsurlarına dikkat edilmeden yapılan alışverişlerde kart bilgilerini ele geçiren bu insanlar kart sahibi gibi hesaptan para çekmekte ya da kartla alışveriş yapmaktadırlar.

Genel ağ üzerinden yapılan alışveriş daha rahat ve ucuzdur.

Genel ağdan alışveriş yapılırken güvelik önlemlerine
dikkat edilmelidir.

Mesafeli Alışverişlerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

1

2

3

4

5

E-satıcı için
kontroller yapmak

Müşteri eleştirilerini okumak

Ödeme ekranı
güvenliği

Kredi kartı ile
ödeme güvenliği

E-satıcının gerçek bir
adresi ve telefon numarası olup olmadığını kontrol edin.

E-satıcıyı soruşturmanın en iyi yollarından biri müşteri yorumlarıdır.

IT

Mağazaları
kıyaslamak

N

Önünüze çıkan en
düşük fiyatlı satıcıdan hemen alışveriş
yapmayın.

YA

Düzmece bir siteŞirketin ne kadar zade olabileceğine dair
mandır faaliyette olişaretler arayın.
duğunu öğrenin.
Sizden T.C. kimlik
Şirketin hizmet polinumaranız veya dotikaları, garanti, onağum tarihi gibi bilgirım veya iade gibi
leri istiyorsa oradan
hizmetler sunup sunalışveriş yapmayın.
madığı gibi bilgileri
Diğer mağazalara
araştırın.
bakın.

Buradan alışveriş
yapan müşterilerin
eleştirilerini dikkate
alın. Mağaza puanı yüksek olan yerleri
tercih edin.
Satıcı hakkında çok
sayıda şikâyet varsa
dikkatli olun.

Ödeme ekranında “http” yerine
“   https   [8] ”
yazmasına dikkat
edin.
Sitenin SSL sertifikası olup olmadığına
mutlaka dikkat edin.
Bu sertifika, kredi kartı bilgilerinizin şifrelenmesini ve başkaları
tarafından kopyalanmasını engeller.

3D güvenlik yöntemini kullanın.
Bu yöntem, kartınızdan para çekilmeden
önce cep telefonunuza tek kullanımlık bir
onay şifresi yollanmasını sağlar. Bu şifreyi ödeme ekranında doğrulamazsanız
alışveriş tamamlanmaz. Şifreyi kimseyle
paylaşmayınız.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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3. bölüm

SANAL ORTAMDA GÜVENLİK

Güvenli Genel Ağ Kullanımı

I

 enel ağa bağlanmak tüm dünyadaki genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerle iletişim hâlinde olmak demektir. Bu
G
esnada virüsler, genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerimiz için önemli bir tehdit oluşturur.

R

Virüsler, genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerin olağan dışı çalışmasına, programlarının bozulmasına ve veri kaybına neden olabilen yazılımlardır.

LA

Bu yazılımlar, sanal ortamı kötü amaçlı kullanan kişiler tarafından genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerimize genellikle e-posta ile gönderilir.

Teknolojik aletlerimizi, ekranında
özel bilgilerimiz varken açık bırakmamalıyız.

Bilgisayarımızdaki önemli verileri mutlaka yedeklemeli ve bunları
güvenli bir ortamda saklamalıyız.

N

Teknolojik aletlerimizde kullandığımız yazılımların güncel olmasına özen göstermeliyiz.

YA
YI

GENEL AĞI GÜVENLİ KULLANMAK İÇİN
NELER YAPMALIYIZ?

Lisanslı antivirüs programları yükleyerek genel ağ bağlantılı teknolojik aletlerimizi daha güvenli hâle
getirmeliyiz.

ÖRNEK – 5

Virüsler taşınabilir USB bellekler
tarafından bulaştığından USB bellekleri kullanmadan önce virüs taramasından geçirmeliyiz.

Herkesin bağlı olduğu internet
cafe gibi yerlerden     genel
ağa    [9] bağlanmamaya özen
göstermeliyiz.

IT

Ahmet Bey: E-postama gün içerisinde onlarca mail geliyor. Fakat ben bu maillerden göndericisini bilmediklerimin linklerine tıklamadan doğrudan siliyorum.
Hakan Bey: Genel ağ ortamından, işime yarayacağını düşündüğüm her türlü dosyayı bilgisayarıma indirmeye çalışıyorum.

N

Berra Hanım: Ben genel ağ üzerinden bankacılık işlemleri yapıyorum. Ancak ekranda https:// ibaresi görmeden kesinlikle işlem sağlamıyorum.

YA

Dilek Hanım: Sosyal ağ sitelerinde ve herkesin erişimine açık olan genel ağ adreslerinde, kişisel bilgilerimi paylaşmıyorum.
Bu sözlerine göre yukarıdaki kişilerin hangisinin genel ağı güvenli kullandığı söylenemez?
A) Ahmet Bey

B) Hakan Bey

C) Berra Hanım

D) Dilek Hanım

ÇÖZÜM

Genel ağdaki her türlü dosyayı bilgisayarımıza indirmek bilgisayarımıza virüs bulaştırabilir. Bu yüzden sadece güvenli olduğunu bildiğimiz sitelerden dosya indirebiliriz.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı
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2-3. bölüm

DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİ - SANAL ORTAMDA GÜVENLİK

KONU TARAMA TESTİ

YA
YI

N

LA

R

I

4.

Yıllara göre ve cinsiyete göre internet kullanım istatistiklerine bakılarak;
I. Erkeklerde internet kullanım oranı daha yüksektir.

II. 2019 yılındaki internet kullanım oranı bir önceki yıla göre artmıştır.

III. 16-74 yaş grubundaki nüfusun yarısından fazlası internet kullanmıştır

IV. 2018 yılında internet kullanımının büyük kısmı mesafeli alışveriş amacıyla gerçekleşmiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

Verilen istatistiklerden 2018 yılında internet kullanımının büyük kısmı mesafeli alışveriş amacıyla gerçekleşmiştir, yargısına ulaşılamaz. İstatistik-

IT

lerde hangi amaçlarla internet kullanıldığı belirtilmemiştir.

Cevap C

5. Medyanın insanlara verdiği mesaj yoğunluğunun fazla olması nedeniyle insanlar, doğru ve güvenilir bilgiye ulaş-

N

makta zorluk yaşamaktadır. Medya mesajlarına ulaşmak ve onları doğru bir şekilde sorgulayıp çözümleyebilmek
---------?----------------

YA

Bu bilgide “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) medya araçlarının isimlerini iyi bilmemize bağlıdır.
B) için medya araçlarıyla genel ağa bağlanmak gerekir.
C) medyanın etkisinden tamamen kurtulmamızı sağlar.
D) medya okuryazarlığı becerisini gerektirmektedir.

Verilen bilgide doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmanın zorluğundan bahsedilmiştir. Medyadaki iletilerin doğruluğunu medya okuryazarlığı becerisi sayesinde anlayabiliriz.
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Cevap D

4. bölüm

BİLİM İNSANLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri

1

Meraklıdır.

Şüphecidir.

2

Gözlemcidir.

Araştırmacıdır.

8

3

Üretkendir.

Planlıdır.

9

4

Çalışkandır.

5

Sabırlıdır.

6

Sorgulayıcıdır.

LA

R

I

7

10

Hata yapmaktan korkmaz.

11

N

Tarafsızdır.

12

Yeniliklere açıktır.

YA
YI

ÖRNEK – 5

Benim özel yeteneklerim
yok. Sadece tutkulu bir
biçimde meraklıyım.

Eğer benim araştırmalarım
bazı yararlı sonuçlar verdiyse bunlar sadece çalışma ve tutarlı bir düşünme
sayesinde olmuştur.

Einstein ve Newton’un bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının özellikleri arasında yer almaz?
A) Meraklı olma

B) Çalışkan olma

C) Aceleci olma

D) İlkeli ve planlı olma

IT

ÇÖZÜM

Eistein ve Newton’un bu sözlerinden bilim insanlarının aceleci olduğuna ulaşılamaz.

Cevap C

N

UYGULAMA 2

Aşadaki özelliklerden bilim insanlarına ait olanları (√), olmayanları (x)işareti ile değerlendiriniz.

YA

x

1. Ön yargılı olmak

x

2. Zorluklar karşısında
pes etmek

\

5. Şüpheci olmak

x

6. Hata yapmaktan
korkmak

\

3. Dürüst olmak

\

7. Gayretli omak

x

4. Bencil olmak

x

8. İşin kolayına kaçmak

YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. bölüm

BİLİMSEL ETİK

Bilimsel Araştırma Yaparken Takip Etmemiz Gereken Aşamalar
1. Araştırma konusunu seçmek

R

3. Bilgi kaynaklarından araştırma konusuna uygun bilgileri derlemek
4. Edindiğim bilgileri asıllarını koruyarak not almak
[6]

hazırlamak

LA

5.       Kaynakça     

I

2. Araştırma konusu hakkında bilgi edinilebilecek kaynakları temin etmek

Kaynakça Nedir?

B
 ir araştırma veya incelemede yararlanılan kaynakları gösteren listeye kaynakça adı verilir.

N

K
 aynakçalar kitabın sonuna eklenir. Bizim çalışmalarımızı okuyan diğer insanlar, kaynakçaya bakarak yararlandığımız kaynaklara ulaşabilir.

YA
YI

B
 ilimsel çalışma yaparken yararlandığımız kaynakların sahipleri emek vererek o eserleri yazmışlardır. Bu yüzden yararlandığımız eserleri kaynakçada belirtmemiz gerekir. Aksi durumda       emek      [7] hırsızlığı yapmış oluruz, bu durum bilimsel etiğe de aykırıdır.
Kaynakça Hazırlarken Dikkat Edeceğimiz Hususlar

Y
 ararlandığımız kitabın yazarının soyadı ve adını, eserin adını, eseri yayımlayan yayınevini, eserin basıldığı yeri ve
eserin basıldığı yılı sırasıyla yazmak ve yazarken aralarına virgül koymak
Y
 ararlandığımız süreli yayınların adı, yayın sayısı, yayın yılı, yayınevi adı, basıldığı yer ve tarihi belirtmek
Y
 ararlandığımız Genel Ağ kaynaklarının bağlantı adreslerini belirtmek
Y
 ararlandığımız kaynakları       alfabetik     

ÖRNEK – 6

[8]

sıraya göre dizmek

IT

Mert yaptığı çalışmasının en son sayfasına aşağıdaki kaynakçayı eklemiştir.
Kafesoğlu, İ. (1996). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
3 Ocak 2017 Hürriyet Gazetesi

N

www.tuketiciakademisi.gov.tr (02.01.2018)
Buna göre Mert ile ilgili;
I. Emek hırsızlığı yapmamıştır.

YA

II. Bilimsel etiğe uygun davranmıştır.

III. Araştırmasında ansiklopedilerden yararlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

ÇÖZÜM

Mert’in kaynakçasına bakıldığında bilimsel kitap, süreli yayın ve genel ağdan yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Kaynakça listesinde ansiklopedi adı
yer almamaktadır.

Cevap A
YA N I T Yay ı n l a r ı
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4. ÜNİTE

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

3. Genel ağ günümüzde alışveriş alışkanlıklarını etkilemiş, “mesafeli alışveriş” kavramını hayatımıza sokmuştur. Pe-

A) Mesafeli alışveriş ne demektir?
B) Mesafeli alışverişin avantajları nelerdir?
C) Mesafeli alışverişlerde ülkemiz dünyada kaçıncı sırada yer alır?

LA

Bu bilgilere göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilemez?

R

I

ki, nedir mesafeli alışveriş? Kredi kartı ve havale gibi ödeme yöntemleriyle genel ağ üzerinden yapılan alışverişlere mesafeli alışveriş adı verilir. Zamandan tasarruf ettirmesi, rahat ve daha ucuz olması nedeniyle günümüzde
mesafeli alışveriş giderek yaygınlaşmaktadır. Fakat art niyetli insanlar, mesafeli alışverişlerde de karşımıza çıkmaktadır. Güvenlik unsurlarına dikkat edilmeden yapılan alışverişlerde kart bilgilerini ele geçiren bu insanlar kart
sahibi gibi hesaptan para çekmekte ya da kartla alışveriş yapmaktadırlar.

D) Mesafeli alışverişlerde dikkat edilmesi gereken durumlar var mıdır?

YA
YI

N

Sorudaki parçada mesafeli alışverişlerde ülkemizin dünyada kaçıncı sırada olduğuyla ilgili bilgi verilmediği için bu soruya cevap verilemez.

5.

IT

dınlanmak için yalnızca
güneş ışığından faydalanıyordu. Ancak gece
olduğunda yıldızlardan
gelen ve Ay’dan yansıyan ışınlar Dünya’mızı yeterince aydınlatmadığından insanlar çevrelerindeki
varlıkları net bir şekilde göremiyordu. Bu nedenle
çeşitli aydınlatma araçlarına ihtiyaç duyuyorlardı.
Ateşin keşfinden sonra geliştirilen meşale, insanların ilk aydınlatma araçlarından biriydi.

N

Aşağıdakilerden hangisi bu parçayı daha iyi ifade etmektedir?
A) “İcatların ortaya çıkmasındaki en önemli unsur,
meraktır.”

YA

B) “Bilimsel sonuçlar, tutarlı bir çalışmayla elde edilir.”
C) “Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur.”
D) “İhtiyaçlar, bütün icatların anasıdır.”

Verilen bilgide icatların ortaya çıkmasının nedeni anlatılmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak , yani karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak istemeleri icatları ortaya çıkarmıştır.
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Cevap D

Y AN IT Y ay ı n la r ı

4. İnsanlar geçmişte ay-

Cevap C

Ülkemizde Bireylerin Genel Ağı Kullanma
Amaçları (2016)

Sosyal medya üzerinden profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf vb.
içerik paylaşma

%82,4

Paylaşım sitelerinden video izleme

%74,5

Haber, gazete ve dergi okuma

%69,5

Sağlıkla ilgili bilgi arama

%65,9

Mal ve hizmetler hakkında bilgi edinme

%65,5

Müzik dinleme

%63,7

Mal veya hizmet satın alma

%34,1

Bu tabloya göre genel ağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çeşitli amaçlarla kullanılır.
B) En fazla video izlemek için kullanılır.
C) Müzik dinlemek için kullanılma oranı en düşüktür.
D) Sadece haber ve gazete okumak için kulanılır.
Tablodan genel ağın sadece gazete okumak, müzik dinlemek için değil, çeşitli amaçlar için kullanıldığı anlaşılır.

Cevap A

1.

bölüm

ÇEVREMİZDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Ülkemizde;
	Karadeniz kıyılarında her mevsim yağışlı geçen Karadeniz iklimi görülür. Bu yüzden Giresun, Ordu, Trabzon, Rize
ve çevresinde kıyılarında yağış ve nem ihtiyacı fazla olan çay, fındık ve mısır gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

R

I

	Akdeniz ve Ege kıyılarında yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi görülür. Bu yüzden
Antalya, Muğla, Mersin ve İzmir gibi kentlerimizde kış ılıklığı isteyen pamuk, zeytin, turunçgiller (limon, portakal,
mandalina) ve üzüm üretimi yapılır.

LA

	Ülkemizin iç kesimlerinde yazları sıcak ve kurak, kışları kar yağışlı geçen      karasal     [2] iklim görülür.
Bu yüzden Konya, Ankara, Niğde, Karaman ve çevresinde soğuğa dayanıklı olan buğday, arpa ve şeker pancarı
gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

N

	Ülkemizin doğusu iklim ve yeryüzü şekilleri genel olarak tarıma uygun değildir. Bu durum tarım faaliyetlerinin yapılmasını ve tarımda makine kullanılmasını zorlaştırmaktadır.

ÖNEMLİ

YA
YI

Ülkemizde aynı anda Konya ve Ağrı’da ekimi yapılan buğday, Konya’da daha önce olgunlaşır ve hasat edilir. Bu
durum tarım ürünlerinin olgunlaşma süresinin sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini göstermektedir.

IT

ÖRNEK – 1

Fındık

Zeytin

Buğday

N

Bu ürünlerle ilgili aşağıdaki seçeneklerde yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Fındık

Buğday

Kış ılıklığı ve yaz kuraklığı ister.

Soğuğa dayanıklıdır.

Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetiştirilir.

Ülkemizin iç kesimlerinde yaygın olarak yetiştirilir.

C) Sanayide yağ üretiminde kullanılır.

Sanayide yağ üretiminde kullanılır.

Sanayide un üretiminde kullanılır.

D) Ekonomik değeri düşüktür.

Ekonomik değeri düşüktür.

Ekonomik değeri yüksektir.

YA

A) Her mevsim yağış ister.

Zeytin

B) Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yetiştirilir.

ÇÖZÜM

Fındık ve zeytin ekonomik değeri yüksek olan ürünlerdir. Buğdayın ekonomik değeri daha düşüktür. Yaklaşık olarak fındığın fiyatı 40-50 tl, ham zey-

tinin fiyatı 5-10 tl arasında iken buğdayın kg fiyatı 2,5 tl civarındadır.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

ÇEVREMİZDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER
UYGULAMA 1

Aşağıda verilen hayvancılık faaliyetlerinin ülkemizde en fazla nerelerde yapıldığını yazınız.

2

I

3

LA

R

1

Küçükbaş hayvancılık

Erzurum ve Kars yöresinde

İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde

5

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da

6

YA
YI

4

Kümes hayvancılığı

N

Büyükbaş hayvancılık

İpek böcekçiliği

Arıcılık

Balıkçılık

Bursa ve çevresinde

Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan’da

Karadeniz kıyılarında

Sanayi

IT

	İnsanların ham maddeleri, işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün hâline getirmek için yaptıkları faaliyetlere sanayi denir.
	Yeryüzü şekillerinin sade, iklimin ılıman ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerler sanayi tesisi kurmak için uygundur.
	Ülkemizde İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Aydın, Adana, Mersin ve Gaziantep sanayinin geliştiği illerden bazılarıdır. Muş, Hakkâri, Ardahan, Gümüşhane ve Tunceli sanayinin gelişmediği illerden bazılarıdır.

N

	Sanayi faaliyetleri ülkeler için önemli bir gelir kaynağıdır. Sanayi ürünleri gerek ülke içine gerekse ülke dışına satılarak maddi kazanç elde edilir. İnsanlar sanayi tesislerinde çalışarak geçimlerini sağlar.

YA

	Ağaç, maden, tarım ürünleri, toprak, bitki sanayide      ham madde    
Ham Madde

[5]

olarak kullanılır.

Sanayide İşlendikten Sonra Elde Edilen Ürünler

Maden

Süs eşyası, mutfak gereçleri, beyaz eşyalar, teknolojik ürünler

Tarım Ürünü

Bisküvi, makarna, şeker, reçel, meyve suyu gibi gıda ürünleri

Toprak

Seramik, çimento, kiremit, tuğla, çömlek ve cam gibi ürünler

Bitki

İlaç ve baharat yapımında, kozmetik ürünlerin elde edilmesinde
YA N I T Yay ı n l a r ı
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ÇEVREMİZDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER

Turizm Çeşitleri

Ülkemizde Nerelerde Gelişmiştir?
Akdeniz ikliminin etkisi altında olan kıyı kesim- Antalya (Alanya, Manavgat, Kemer), Muğla
lerde
(Bodrum, Fethiye, Marmaris), İzmir (Çeşme)

Tarih ve kültür

Toplumların kültürel mirasının, anıtlarının ve
yapılarının bulunduğu yerlerde

R

Sağlık (Kaplıca)

I

Kıyı (Deniz)

İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Edirne

Termal kaynağın (Sıcak şifalı su) çıktığı yakın Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir,
yerlerde

Kütahya Yalova

Kayak (Kış)

Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu, kışların kar yağışlı geçtiği alanlarda

Bursa (Uludağ), Erzurum (      Palandöken     [8]), Bolu (Kartalkaya)

Yayla

Belli yükseltideki havası temiz, suları berrak, iklimi serin, manzarası güzel, bitki ve hayvan çe- Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun, Sinop
şitliliği olan yerlerde

N

YA
YI

ÖRNEK – 4

LA

1.

Yukarıda verilen tablodan yararlanarak hangi turizm çeşitlerinde doğal koşulların etkili olduğu söylenemez?
A) Tarih ve kültür

ÇÖZÜM

B) Tarih ve kültür, yayla

C) Sağlık ve kayak

D) Kıyı ve sağlık

Tarih ve kültür turizmi doğrudan doğal şartlarla ilgili değildir. Mimari eserler, anıtlar ve yapılar insanlar tarafından yapılan eserlerdir.

Ormancılık

Cevap A

IT

	İnsanların orman ürünlerine ve
hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları faaliyetlerin tümüdür.

YA

N

	Yağışın fazla olduğu yerlerde ormanlar fazladır. Yağışın yetersiz
olduğu yerlerde orman alanları
da sınırlıdır.
	Ülkemizdeki ormanların büyük
kısmı kıyı bölgelerimizdedir. Ülkemizin iç kesimleri     orman    [9] bakımından fakirdir.
	Ormanlar kâğıt, kereste ve mobilya yapımında kullanılır.

www.ogm.gov.tr

Ormancılık faaliyeti insanlara iş imkânı sağlar. İnsanlar da bu alanda çalışarak geçimlerini sağlar.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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EKONOMİK FAALİYETLER MESLEKLERİ ETKİLER

Ormancılığa Bağlı Olarak Gelişen Meslekler

LA

Bu Meslekler Nerelerde
Yaygındır?

Ormancılığa Bağlı Olarak
Gelişen Meslekler

kıyı-

R

	Ormanlar kâğıt, mobilya, kereste, direk yapımında kullanıldığı gibi yakıt olarak da kullanılmaktadır.

[2]

I

	Ormanlar yağış ve nemin yeterli olduğu yerlerde daha fazla görülür. Ülkemizde      Karadeniz    
larında her mevsim yağış görüldüğü için ormanlık alanlar geniş yer kaplar.

Orman işçiliği, orman mühendisliği, orman muhafaza memurluğu, mobilyacılık, kerestecilik ve odunculuk

N

Karadeniz BölgeOrman mühendisi: Orman si’nin kıyı kesimalanlarının saptanması, ağaç- lerinde
landırılması, korunması, işletil-

YA
YI

mesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışma yaparlar.

ÖRNEK – 1

-----I-----, -----II----- ve -----III----- gibi meslekler ülkemizde ormanların fazla olduğu Karadeniz kıyılarında daha çok yapılır. Ülkemizin iç kısımlarında orman varlığı az olduğundan bu meslekler yeterince gelişmemiştir.
Bu bilgilerde numaralarla boş bırakılan yerlere aşağıdaki mesleklerden hangileri getirilmelidir?
I

II

III

Çiftçilik

Kerestecilik

B) Veterinerlik

Orman Mühendisliği

Odunculuk

C) Kerestecilik

Odunculuk

Mobilyacılık

D) Orman işçiliği

Arıcılık

Çiftçilik

IT

A) Mobilyacılık

N

ÇÖZÜM

Cevap C

YA

Çiftçilik tarıma; veterinerlik ve arıcılık ise hayvancılığa bağlı olarak gelişen mesleklerdendir.

Biliyor musunuz?

Ormancılık Bölümü: Ülkemizde ormanların yoğun olduğu şehirlerin üniversitelerinde kurulmuştur.
Ormancılık bölümü mezunlarının iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar yaban hayatın doğallığını yitirmesini engellemeyi amaçlar ve diğer yandan sivil hayata katkı sağlamak için bu alanda pek çok projede görev alırlar. Ormancılık bölümü mezunlarının çalışabilecekleri kurumlar şunlardır: Orman bakanlığı kuruluşları, belediyelerde park
ve bahçe departmanları, milli parklar, tabiat parkları, mesire ve piknik alanları, kara yolları.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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Turizme Bağlı Olarak Gelişen Meslekler
	Ülkemiz önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu yüzden turizm faaliyetleri çeşitlilik göstermektedir.

Turist rehberliği, aşçılık, resepsiyonistlik, otel işletmeciliği

ÖRNEK – 3
Turist rehberlerinin;

Turizmin geliştiği Marmara Bölgesi, Ege ve
Akdeniz kıyılarında

RESEPSİYON

YA
YI

Aşçı: İnsanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla otel ve
lokanta gibi yerlerde yemek yapan kişiler
Resepsiyonist: Otel ve kurumsal
firmalarda ziyaretçi veya müşteriyi karşılama ve yönlendirme işlemini yürütür.

LA

Bu Meslekler
Nerelerde Yaygındır?

N

Turizme Bağlı Olarak Gelişen
Meslekler

R

I

	Ülkemizde Antalya, Muğla ve İzmir gibi illerimizde      deniz     [4]; Bursa, Erzurum, Bolu ve Erzurum’da
kış; Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, Yalova gibi illerimizde de      sağlık     [5]turizmi gelişmiştir.

	Yabancılara karşı ülkelerini kendi kişilikleriyle temsil ettikleri büyük bir bilgi birikimine sahip olmaları gerekir.

IT

	Turistik mekânlarla ilgili bilgi vermenin yanı sıra iyi bir yönetici, iyi bir kültür adamı, iyi bir psikolog, iyi bir sosyolog
olmaları da gerekir.
Bu bilgilere göre turist rehberleri ile ilgili;
I. Maddi çıkarlarını her şeyden daha önemli görürler.

N

II. Ülkeler arasında kültür elçiliği görevi yapmaktadırlar.

III. Ülkemizin doğal, tarihi ve toplumsal özelliklerini iyi bilmelidirler.

YA

IV. Bilgi birikimi ve örnek kişilik özellikleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelidirler.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

ÇÖZÜM

Turist rehberlerinin görevi her yönüyle ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Maddi çıkarlarını her şeyden daha önemli görmek turist rehberinin
özelliği değildir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ

3. İstanbul ülkemizde sanayinin en fazla geliştiği şehirdir. Bu yüz-

R

I

den sanayi sektörüne yönelik teknisyenlik, mühendislik, fabrika işçiliği gibi meslekler bu şehirde gelişmiştir. Şehir, gelişen
sanayiye bağlı olarak dışarıdan çok göç almıştır. Bu nedenle
eğitim, ulaşım, turizm, sağlık gibi hizmet sektörlerinde çalışan
meslek gruplarına duyulan ihtiyaç bu şehirde fazladır.

I. Maden çeşitliliği fazla olup madencilik gelişmiştir.
II. Sanayi ve hizmet sektörüne bağlı ekonomik faaliyetler yapılmaktadır.

LA

Buna göre İstanbul ile ilgili;

III. Şehirdeki ekonomik faaliyetler, bazı mesleklere duyulan ihtiyacı artırmıştır.

N

IV. Sanayi sektöründe çalışan meslek çalışanlarının sayısı, hizmet sektöründe çalışan meslek çalışanlarının sayısından fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
B) I ve IV

C) I, II ve III

YA
YI

A) II ve III

D) II, III ve IV

Verilen bilgide İstanbul’da maden çeşitliliğinin fazla olduğu ve sanayi sektöründe çalışan meslek çalışanlarının sayısının, hizmet sektöründe çalışan meslek çalışanlarının sayısından fazla olduğu belirtilmemiştir.

5. Bir insan tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayamaz.

N

IT

olmasına ve ulaşıma elverişli konumuna bağlı
olarak hızla gelişmiş ve nüfusu
artmıştır. Bu durum Ankara’da ulaşım, eğitim, bankacılık, sağlık ve
güvenlik gibi alanları içine alan hizmet sektörüne ait
meslek gruplarına duyulan ihtiyacı artırmıştır.

YA

Bu bilgilere göre Ankara’da aşağıdaki meslekçalışanlarından hangisinin sayısı daha azdır?
A) Marangoz

B) Öğretmen

C) Hemşire

D) Polis

yapılır. Verilen bilgide Ankara’da ormanların çok olduğun-
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	Hastalandığında tedavi olmak için doktora
	Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmene
	Kıyafet ihtiyacını karşılamak için terziye ihtiyaç
duyar.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İhtiyaçların meslekleri ortaya çıkardığı
B) İnsanın, başka insanlara ihtiyaç duyduğu
C) Toplumsal yaşamın devamı için dayanışmanın
gerekli olduğu

Marangozluk, ormanların çok olduğu yerlerde daha fazla
dan bahsedilmemiştir.

	Gıda ihtiyacını karşılamak için fırıncıya

YAN I T Yay ı n la r ı

4. Ankara başkent

Cevap B

Cevap A

D) Sağlık alanındaki mesleklerin diğer mesleklerden daha önemli olduğu
Meslekler insanın bir ihtiyacını karşılar. Bu yüzden her meslek önemlidir.

Cevap D

3. bölüm

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

	Sanayinin gelişmesiyle birlikte insanlar geçimlerini sağlamak için       sanayi     
rulduğu şehirlere göç etmeye başladılar. Şehirlerde nüfus arttı.

[2]

tesislerinin ku-

R

I

	Şehirlerde yaşamaya başlayan insanlar sanayi ve       hizmet      [3] sektörlerinde çalışmaya başladılar. Bu durum insanların sosyal hayatını da değiştirdi. Şimdi bu değişiklikleri birlikte inceleyelim.

Ekonomik Hayat

Sosyal Hayat

YA
YI

N

Aile Hayatı

LA

Sanayini Devrim’nden Sonra Şehirlerde Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin Geliştiği Dönemlerde

Aile üyeleri sanayide ya da hizmet     Şehir    [4] yaşamında insektöründe çalışmaya başladı.
sanlar arasında dayanışma zayıfladı.

Çekirdek aileler ortaya çıktı.

Şehir hayatında herkes kendi için yaşamaya başladı. Köylerdeki gibi birlik
ve beraberlikten eser kalmadı. Aynı
apartmanda yaşayan insanlar birbirini tanımaz hale geldi. Şehirde çok insan olmasına rağmen insanların dost
ve arkadaşlarının sayısı azaldı.

IT

Çekirdek aile; anne, baba ve çocuklarının bir arada yaşadığı aile şeklidir. Aile üyeleri artık kendi işlerinde değil,
bir fabrikada ya da bir şirkette hizmet
Bu aile tipinde baba bir işte çalışıp an- sektöründe çalışmaya başladı. İnsanne de ev işleri ve çocuklarla ilgileni- lar mesai saatleri içinde sanayide veyor. Bazen de eşlerin her ikisi de ça- ya hizmet sektöründe çalışarak para
lıyor, eşler çocuklarını mesai bitimine kazanmaya ve bu parayla geçimlerini
kadar bir kreşe ya da çocuk evine bı- sağlamaya başladılar.
rakıyorlar.

ÖRNEK – 2

YA

N

Şehirlerde sanayinin gelişmesiyle birlikte hizmet sektöründeki iş kolları da gelişti. Eğitim, sağlık, ulaşım ve bankacılık
alanındaki gelişmeler insanların sosyal yaşamlarında değişikliğe neden oldu. İnsanlar sanayi ve hizmet sektöründe
çalışarak kazandıkları para ile konut satın alarak veya kiralayarak barınma ihtiyacını karşıladı. Manav, market ve pazar
yerlerinden beslenme ihtiyaçlarını giderdi. Sinema, tiyatro, spor, gezi, eğlence gibi kültürel etkinlikler insanların sosyal hayatlarının bir parçası hâline geldi.
Bu bilgilerde ekonomik faaliyetlerin aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisinden bahsedilmemiştir?
A) Sosyal hayat

B) Kültürel etkinlikler

C) Giyim şekli

D) Geçim kaynakları

ÇÖZÜM

Verilen bilgide, ekonomik faaliyetlerin insanların giyim şekli üzerindeki etkilerine değinilmemiştir.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM AĞI

Ekmeğin Sofralarımıza Ulaşana Kadar Geçirdiği Aşamalar
1. Buğday tohumlarının tarlaya ekilmesi

3. Tarlaya bakım yapılması (Gübreleme, sulama vb.)

2

4. Buğdayın başaklanması ve olgunlaşması

EKMEĞİN SERÜVENİ

LA

4

5

7

6

YA
YI

7. Bakkal ve marketlere götürülen ekmeklerin satılması

3

N

5. Buğdayın hasat edilmesi ve değirmenlere
ya da un fabrikalarına götürülüp un hâline
getirilmesi
6. Unların fırına getirilip     hamur     [10]
yapılması

R

I

1

2. Buğday tohumlarının filizlenmesi

UYGULAMA 2

Aşağıdaki tabloda verilen faaliyetlerin, ürünlerin hangi aşamasıyla ilgili olduğunu işaretleyiniz.
Faaliyetler

Üretim

Dağıtım

Tüketim

Kahvaltıda zeytin, peynir, yumurta ve sucuk yenilmesi

\

2

Pantolon, tişört, mont gibi kıyafetlerin satın alınarak kullanılması

\

3

Kumaş fabrikasında kumaşların kesilerek top hâline getirilmesi

\

Dikim atölyesindeki işçiler tarafından gömleklere düğme dikilmesi

\

4

\

Gözlük, saat, bilezik, kolye gibi eşyaların satın alınarak kullanılması

N

5

IT

1

\

Fabrikalara getirilen şeker pancarının işlenerek şeker elde edilmesi

7

Fırınlarda yapılan ekmek ve simitlerin bakkal ve marketlere ulaştırılması

8

Hayvanların süt sağılması ve elde edilen sütten yoğurt, peynir, kaymak vb. yapılması

9

Tekstil fabrikasında elde edilen giyim eşyalarının alışveriş merkezlerine
ulaştırılması

\

10

Tarlalarda ve bahçelerde yetiştirilen sebze ve meyvelerin çeşitli
araçlarla pazarlara götürülmesi

\

YA

6

\
\

YA N I T Yay ı n l a r ı
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YENİ FİKİRLER GELİŞTİRELİM
Girişimci İnsanlarının Ortak Özellikleri

1

Öz güven sahibidir.

İletişim becerisi gelişmiştir.

2

Risk almaktan korkmaz.

Yönetim becerisi gelişmiştir.

8

3

Yeniliklere açıktır.

Fırsatları değerlendirir.

9

4

Planlıdır.

5

Hayal gücü geniştir.

6

Azimli ve kararlıdır.

LA

R

I

7

10

Sorumluluk sahibidir.

11

N

Parasını doğru kullanır.

12

İleri görüşlüdür.

YA
YI

	Günümüzde bilimsel, teknolojik, ekonomik vb. alanlarda meydana gelen gelişmeler, içinde yaşadığımız toplumda
değişikliklere neden olmaktadır.
	Toplumsal koşullar değiştikçe insanların ilgi, ihtiyaç ve sorunları da farklılaşmaktadır.
	Toplumdaki her fert kendisini ya da başkalarını ilgilendiren bir sorun fark edebilir. Bu sorunların çözümüne yönelik yeni fikirler ve farklı çözüm yolları üretebilir.
	Bir ihtiyaç ya da sorunu fark etmek, sorunla ilgili kafa yormak, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurmak çözüm yolu
bulmanızı sağlayabilir.

ÖRNEK – 2

Girişiminiz için bir ekip kurmanız
gerekebilir. Liderlik becerisini sahipseniz, projeniz daha düzenli ve
hızlı ilerleyecektir. Ekibi her zaman
mutlu ve verimli halde tutabilmek
özel bir yetenek ister.

IT

Bir girişimci yarını bugünden
görebilmelidir. Girişimci henüz ihtiyaç duyulmamış ama
duyulacak konulara çözüm
olacak projeler üretmelidir.

N

Ali Bey

Elif Hanım

Ali Bey ve Elif Hanım bu sözleriyle girişimci insanlarda bulunması gereken hangi özelliklere dikkat çekmişlerdir?

YA

Ali Bey

Elif Hanım

A) İleri görüşlü olma

Parasını doğru yerlerde kullanma

B) Hata yapmaktan korkmama

Yeniliklere açık olma

C) Yeniliklere açık olma

Gözlem yeteneğine sahip oma

D) İleri görüşlü olma

Yönetim becerisine sahip olma

ÇÖZÜM

Ai Bey sözlerinde bugünden yarını görebilme derken ileri görüşlü olmanın, Elif Hanım ekibi her zaman mutlu ve verimli hâlde tutabilmek derken yönetim becerisine sahip olmanın gerekliliğine dikkat çekmiştir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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YENİ FİKİRLER GELİŞTİRELİM
UYGULAMA 1

\

I

Aşada verilenlerden girişimcilerin özellikleri olanları (√), olmayanları (x) işareti ile değerlendiriniz.
\



1. Risk almaktan korkmak

2. İletişim becerisine sahip olmak

3. Yeniliklere kapalı olmak

\





\

7. Zorluklar karşısında mo-

8. Yeterli ekonomi bilgisine sahip olmak

4. Hayal gücü geniş olmak

LA

6. Bencil olmak

ral bozmak

N

5. Planlı hareket etmek

R



YA
YI

ÖRNEK – 4
Lise Mezunu Genç Su İsrafını Önleyen Buluşa İmza Attı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, su israfının önüne geçecek bir keşfe imza attı.

Lise mezunu olan ve halen üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki K.K., ilginç
bir keşif yaptı. Türkiye Patent Enstitüsü tarafından da onaylanan ve patent alan gencin
keşfi olan ve muslukta suyun boşa akmasını engelleyen çubuklu aparat ile büyük bir
su tasarrufu sağlanıyor.

IT

Genç kâşif, “Musluk başında traş olma, el sabunlama, diş fırçalama sırasında su boşa
akıyor. Hatta suyun boşa akmasını engellemek için elektriğe bağlı düzenekler kullanılıyor. Ancak patentini aldığımız bu çubuklu aparat, musluğa takıldığında su boşa akmıyor. Çubuğu yana çektiğinizde su akıyor, bıraktığınızda su akışı otomatik olarak duruyor.
Takıldığı muslukta yüzde 85 oranında su tasarrufu sağlayan bu aparat kombili evlerde
büyük enerji tasarrufu da sağlıyor. Aynı zamanda su bataryasının da ömrünü uzatıyor.

Su israfını önleyen
çubuklu aparat

(Genel Ağ Haberi, 22 Şubat 2017)

N

Genç kâşifin bu buluşu yaygınlaştığı takdirde ile;
I. Su ve enerji israfı azalır.

II. Küresel ısınma engellenir.

YA

III. Ülke ekonomisine katkı sağlanır.
sonuçlarından hangileri gerçekleşir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

ÇÖZÜM

Küresel ısınma su israfına bağlı olarak ortaya çıkan bir durum değildir. Atmosfere salınan zararlı gazların etkisiyle ortaya çıkan dün-

ya yüzeyindeki sıcaklığın artmasıdır. Bu buluş, küresel ısınmayı engelleyemez.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı
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6. bölüm

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ

Bilinçli Tüketici Hakkını Arar
Ülkemizde tüketici hakları Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile garanti altına alınmıştır.

I

Tüketiciler;

R

	175 Alo Tüketici Danışma Hattı

	Tüketici Hakları Merkezi
	Tüm Tüketicileri Koruma Derneği
	Tüketiciyi Koruma Derneği
	Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
	Tüketici Hakları Derneği
	Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği

N

	Tüketiciler Derneği

LA

	Tüketici Bilgi Sistemi (https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr)

YA
YI

gibi kuruluşlardan hakları ve yapmaları gereken konularla ilgili bilgi alabilirler. Bu kuruluşlar sorunun çözümünde tüketicilere yardımcı olmaktadır.

UNUTMAYIN

Yaşanılan sorunun satıcı ile çözülememesi durumunda tüketiciler yasal haklarını kullanabilir. Bunun için tüketicilerin satın aldıkları ürüne ait belgelerle birlikte (fiş ya da fatura, varsa garanti belgesi) Tüketici Hakem Heyetleri ve
Tüketici       Mahkemelerine      [8] dilekçe ile başvurmaları gerekir. İlgili kurumların genel ağ sayfalarında örnek şikâyet dilekçeleri bulunmaktadır.

IT

UYGULAMA 3

Aşadaki verilen soruları cevaplayınız.

N

1. Esma Hanım bir marketten etiket kg fiyatı 35 lira olan peynir satın aldı. Ancak aldığı fişi kontrol ettiğinde kasadan peynirin kg fiyatının 40 lira olarak geçtiğini gördü.
Bu durumda tüketici hakları gereği Esma Hanım’ın ne yapması gerekir?

YA

Esma Hanım, kasa görevlisine ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatının farklı olduğunu söyler ve bu durumda tüketici lehine davranılır ve yanlışlık düzeltilir. Esma Hanım’a 5 lira iade edilir..............................................................

2. Aysun Hanım bir mağazadan ütü satın aldı. Ütünün fişine ve garanti belgesini de satıcıdan alıp sakladı. Ütüyü
1 ay kullandıktan sonra ütü elektrik prizine takıldığı hâlde ısınmıyordu.
Bu durumda tüketici hakları gereği Aysun Hanım’ın ne yapması gerekir?
Aysun Hanım, fişi ve garanti belgesiyle birlikte ütüyü alışveriş yaptığı mağazaya götürür. Ütünün ücretsiz bir şekilde tamir edilmesini ister..........................................................................................................................................
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

HALKA HİZMET VEREN KURUMLAR

Eğitim İhtiyacımızın Karşılanması
	Eğitim görmek herkesin temel haklarından biridir.

R

I

	Ülkemizde temel eğitim      12     [2] yıldır.
İlkokul 4, ortaokul 4, lise 4 yıldır.

T.C. Anayasası, 42. Madde: Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve
Ödevi
Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.

LA

	Ülkemizdeki eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.

Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzen- Okullar eğitim ihtiyacımızı karşılayan kamu kurumlarıdır.
lenir.

N

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

YA
YI

	Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak
tedbirleri alır.
Ülkemizde üniversiteler hariç eğitim alanında hizmet veren kurumlar T.C. Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

Sağlık İhtiyacımızın Karşılanması

	Hastalandığımızda ya da bir sağlık sorunu yaşadığımızda yakınımızda bulunan sağlık kuruluşuna giderek
alanında uzman doktorlara muayene olur ve doktorumuzun önerdiği tedavi yöntemlerini uygularız.

IT

	Devlet; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan
tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla hastaneler açar, buralarda sağlık personeli görevlendirir.

N

	Ülkemizdeki Aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri ve
poliklinikler, hastaneler ve burada çalışan personel T.C.
Hastaneler sağlık ihtiyacımızı karşılayan kamu kurumlarıdır.
Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir.

YA

ÖRNEK – 2

Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerini Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak sürdürmez?
A) Yabancı dil kursları

B) Halk eğitim merkezleri

C) Sürücü kursları

D) Üniversiteler

ÇÖZÜM

Üniversiteler Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlıdır. Yükseköğretim Kurulu da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak çalışmalarını yürütür.

Cevap D

YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

HALKA HİZMET VEREN KURUMLAR
UYGULAMA 1

Tabloda verilen kurumların toplumun hangi ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyet gösterdiğini işaretleyiniz.
Sağlık

Güvenlik

Adalet

Barınma

\

1

İlkokullar

2

TOKİ

3

Danıştay

4

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

5

Tıp merkezleri

6

Karayolları Genel Müdürlüğü

7

Jandarma Genel Komutanlığı

8

Adli Tıp Kurumu

9

Huzurevi

\

Ulaşım

LA

\

İletişim

I

Eğitim

R

Faaliyetler

\

\

\

N

\

YA
YI

\

10 Emniyet Genel Müdürlüğü

\

\

UYGULAMA 2

Aşağıda verilen kuruluşların hangi bakanlığın bünyesinde faaliyet gösterdiğini karşılarındaki boşluklara yazınız.

2.

T.C. İçişleri Bakanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

T.C. İçişleri Bakanlığı

Türk Silahlı Kuvvetleri

YA

4.

T.C. Adalet Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü

N

3.

Yargıtay, Danıştay, Adliyeler ve cezaevleri

IT

1.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı

5.

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

6.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

7.

TOKİ

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

YAŞADIĞIM YERİN YÖNETİMİ

Ülkemizin Yönetimi

I

	Toplumsal düzenin ve devlet işlerinin sürekliliğinin sağlanması, hizmetlerin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması için yönetime ihtiyaç vardır. Bu yönetimi devlet sağlar. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu varlığa       devlet      [5] denir.

R

	Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha rahat götürülebilmesi ve toplumun ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla ülkemizde il ve ilçe gibi yönetim birimleri oluşturulmuştur.

Ülkemizin Yönetimi

Merkezi Yönetim

Yerel Yönetim

N

Merkeze Bağlı Yönetim

LA

	Yaşadığımız yerdeki yöneticiler kanunların onlara verdiği yetki çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarının aksamadan giderilmesini sağlarlar.

YA
YI

Ülkemiz yönetiminde en yetkili kurum Cumhurbaşkanlığıdır.

Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının
düzenli ve uyumlu çalışmasını
temin eder.

İlde bulunur.

Valiler tarafından yönetilir.

Valilerin atamalarını cumhurbaşkanı onaylar.

IT

Cumhurbaşkanı’na bakanlıklar
ve çeşitli kurullar yardımcı olur.
Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar başkentimiz Ankara’da bulunur.

Valilikler

Kaymakamlıklar

Belediyeler

İlçede bulunur.

İl ve ilçelerde
bulunur.

Kaymakamlar
tarafından yönetilir.
Kaymakamların atamalarını
cumhurbaşkanı
onaylar.

Belediye başkanı tarafından
yönetilir.
Belediye başkanı seçimle iş
başına gelir.

Muhtarlıklar

Mahalle ve öylerde bulunur.
Muhtarlar tarafından yönetilir.
Muhtarlar seçimle iş başına
gelir.

Merkezi Yönetim

N

	Merkezi yönetimin başında cumhurbaşkanı vardır.

YA

	Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme
Kurulu, cumhurbaşkanına karar alma sürecinde yardımcı
olan kurumlardır.
	Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı ve bakanlardan oluşur.
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar arasında iş birliği yapılmasını
ve hükûmetin genel siyasetinin uygulanmasını sağlar.
	Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Millî Güvenlik Kurulu, millî güvenlik ile ilgili konularda karar alır.
	Yaşadığımız yerleşim birimlerindeki yetkililer, merkezî yönetime karşı sorumludurlar.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

YAŞADIĞIM YERİN YÖNETİMİ

İlçe Yönetimi
	İlçeler, il yönetimine bağlı yönetim birimleridir. İlçeyi kaymakam yönetir ve atama yoluyla göreve gelir.

R

I

	Kaymakam, merkezî yönetimin ilçedeki temsilcisidir. Kaymakamlar, valiye bağlı olarak görev yaparlar.

Kaymakama Bağlı Çalışan Bazı Kurumlar

Kaymakamın Bazı Görevleri
	
İlçe sınırları içerisinde kanunları ve Hükûmetin

LA

kararlarını uygulamak
	
İlçedeki resmî kurum ve kuruluşların çalışmalarını takip etmek

Kaymakam

	
İlçedeki vatandaşların istek ve sorunlarını dinlemek
	
İlçedeki vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalış-

	
İlçe Emniyet Müdürlüğü

	
İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
	İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü

YA
YI

maları yapmak

N

	İlçe Sağlık Müdürlüğü

	
İlçenin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişip kalkınmasını sağlamak

	
İlçe Tarım Müdürlüğü

UYGULAMA 3

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerin ait olduğu yöneticiyi işaretleyiniz. (Bir bilgi için birden fazla işaretleme yapabilirsiniz.)
Bilgiler

İldeki en yetkili kişidir.

2

İlçedeki en yetkili kişidir.

3

Atama yoluyla göreve gelir.

N

IT

1

Vali

Kaymakam

\
\
\

\

Merkezî yönetimin ildeki temsilcisidir.

\

5

Cumhurbaşkanının onayı ile göreve gelir.

\

\

\

\

YA

4

6

Merkeze bağlı yönetim biriminin başında bulunur.

7

İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bağlı olduğu yöneticidir.

8

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün bağlı olduğu yöneticidir.

\

9

İlde bulunan vatandaşların yönetimle ilgili istek ve şikayetlerini dinler.

\

10 İlçenin eğitim, kültür, ulaşım, sanayi gibi alanlarda gelişip kalkınmasını sağlar.

\

\
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1-2. bölüm

HALKA HİZMET VEREN KURUMLAR - YAŞADIĞIM YERİN YÖNETİMİ

KONU TARAMA TESTİ

3.
Resmî Kurumların Özellikleri

Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri

Çalışma şartları ve yöntemleri devlet tarafından be- Masrafları, çalışmalara destek veren üyelerin
lirlenir.
bağışlarıyla karşılanır.

II

Çalışanlar çalışmaları karşılığında herhangi bir geMasrafları (giderleri) devlet tarafından karşılanır.
lir elde etmezler.

III

Çalışanlar arasında mevki (makam) ve görev farkı Çalışmalarını devletin koyduğu yasalara göre
vardır.
yürütürler.

IV

Çalışanları, hizmetlerinin karşılığında maaş alırlar. Gönüllülük esasına göre çalışırlar.

LA

R

I

I

Yukarıdaki tablonun kaç numaralı satırında yapılan eşleştirmeler yanlıştır?
B) II

C) III

D) IV

N

A) I

II numaralı satırda resmî kurumda çalışanlar çalışmaları karşılığında herhangi bir gelir elde etmezler, bilgisi yanlıştır. Sağdaki sütunda sivil toplum kuruluşlarının masrafları (giderleri) devlet tarafından karşılanır bilgisi de yanlıştır.

YA
YI

Cevap B

4. Van’da, 2011 yılının Ekim ve Kasım aylarında iki deprem

IT

oldu. Depremde birçok ev, apartman, okul, iş yeri yıkıldı
ya da kullanılamaz hâle geldi. Deprem sonrası Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok kurum, halkın yaralarını sarmak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Van’a koştu.
Türk Kızılayı, depremzedelerin beslenme, sağlık vb. ihtiyaçlarının karşılandığı çadır kentleri kurdu. Çadır kentlerde insanlara, üç öğün yemek ve temiz içme suyu sağladı. Ayrıca sağlık personeli, depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarını
karşıladı. Türk Kızılayı olmasaydı depremin yıkıcı sonuçları daha fazla can kaybına yol açabilirdi.

Çadır kent, Erciş (Van)

N

Bu bilgilere göre Türk Kızılayı ile ilgili;
I. Toplumsal sorunlara çözüm bulmaya çalışmaktadır.

II. Uluslararası alanda yardım kampanyaları düzenlemektedir.

YA

III. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
IV. Deprem sırasında arama - kurtarma çalışmalarına katılarak can kayıplarını azaltmaya çalışmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

Türk Kızılayı depremzedelerin beslenme, sağlık vb. ihtiyaçlarını karşılamak için çadır kentleri kurarak toplumsal sorunlara çözüm
bulmaya çalışmaktadır.
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Cevap A

4. bölüm

BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLÂL MARŞI
Bayrak

Millî bayramlarda milletimizin bağımsızlığını göstermek amacıyla;

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

	Kurum ve kuruluşları, okulumuzu ve
evlerimizi bayrağımızla süsleriz.

I

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son
örtüsü,

	Millî takımlarımızı yaptıkları spor müsabakalarında bayrağımızla destekleriz.

R

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

	Millî takımlarımızın başarılarını hep beraber elimizde bayraklarla kutlarız.

LA

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım...
Arif Nihat Asya

İstiklâl Marşı
	İstiklâl Marşı, bağımsızlığımızın önemli simgelerinden biridir.

YA
YI

N

	Millî Mücadele’nin devam ettiği günlerde millî mücadele ruhumuzu yansıtacak, cephelerde savaşan askerlere moral vermek ve halkımızın maneviyatını güçlendirmek amacıyla bir marş yazılmasına
karar verilir. Bu amaçla para ödüllü bir yarışma düzenlenir. Ödüllü
olduğu için Mehmet Âkif Ersoy bu yarışmaya katılmaz.

	Mehmet Âkif Ersoy’a neden yarışmaya katılmadığı sorulduğunda
“Millî marş kesinlikle      para     [7] ile yazılmaz.” cevabını verir. Bunun üzerine dönemin Eğitim Bakanı,
Mehmet Âkif’e mektup göndererek yarışmaya katılmasını ister. İkramiyeyi bir hayır kurumuna verebileceklerini söyler ve Mehmet Âkif Ersoy sonunda yarışmaya katılmaya karar verir.
	Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı şiir, 724 şiir arasından birinci seçilir. 12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de İstiklâl Marşı,
millî marşımız olarak kabul edilir.

ÖRNEK – 3

IT

Mehmet Âkif Ersoy,
	İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı günlerde, büyük maddî sıkıntılar içindedir. Öyle ki, İstiklal Marşı’nın okunacağı gün,
Meclis’e giderken palto alacak parası olmadığı için yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay’ın paltosunu ödünç almıştır.

N

	İstiklâl Marşı’nı, yedi eserinden oluşan Safahat adlı külliyatına bile almamıştır. Bu durumu Eşref Edip’e şöyle anlatmıştır: İstiklal Marşı’nı milletime hediye ettim. O milletindir, benimle alakası kesilmiştir. Zaten o milletin öz malı ve
eseridir. Ben yalnız gördüğümü yazdım.

YA

Bu bilgilere göre Mehmet Âkif Ersoy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İstiklâl Marşı’nı Türk milletine adadığı
B) Millî Mücadele yıllarında ekonomik sıkıntılar yaşadığı
C) İstiklâl Marşı’nın yazımından elde ettiği gelirle maddi sıkıntısının azaldığı
D) İstiklâl Marşı’nın Türk milletinin Millî Mücadele ruhunun eseri olduğunu belirttiği

ÇÖZÜM

Mehmet Âkif, İstiklâl Marşı’nın yazımından kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten bir vakfa bağışlamıştır. Yani kendi
adına kullanmamıştır. Kaldı ki bu sonuca verilen bilgilerden de ulaşılamaz.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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3-4. bölüm

TEMEL HAKLARIMIZI ÖĞRENELİM - BAYRAĞIMIZ VE İSTİKLÂL MARŞI

KONU TARAMA TESTİ

4. Bayrak, Türk milletinin mutluluğunda, kederinde, sevin-

R

I

cinde her anında yanındadır. Anadolu’da düğün evlerine bayrak asılır. Millî bayramlarımızda ya da uluslararası spor müsabakalarında alınan başarılar sonrasında
sokak ve caddelerimiz gelincik tarlası gibi olur. Yazarlarımız bayrak sevgisi konu edinen birçok şiir kaleme
almıştır.

LA

Bu bilgilere göre Türk milleti ile ilgili;
I. Edebiyat eserlerinde bayrak sevgisine yer verir.
II. En mutlu günlerinde bayrağını yanından ayırmaz.
III. Bayrağını gördüğü yerde belli bir süre saygı duruşunda bulunur.

N

IV. Uluslararası spor müsabakalarında kazandığı başarılarını bayrağıyla kutlar.
yargılarından hangileri söylenebilir?
B) III ve IV

C) I, II ve IV

YA
YI

A) I ve II

D) II, III ve IV

Türk milleti bayrağını saygılıdır. Onu en yükseklere taşımak hepimizin görevidir. Ancak bayrağımızı gördüğümüz her yerde belli bir süre saygı
duruşunda bulunmayız. Saygı duruşunma bulunma daha çok Türk büyüklerini anarken yapılan bir etkinliktir.

Cevap C

6. Temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ve kullanıl-

ve ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmaları
açısından kullanılan temel hakka katılım hakkı denir.

dığı bir toplumun bireyleri huzur ve güven içinde
yaşar. Bu tür toplumlarda adalet ve eşitlik insanlar
arasında daha kolay sağlanır. Bireyler kendi yeteneklerini ön plana çıkararak ülkelerine daha faydalı hâle gelirler.......?........

IT

5. İnsanların yaşamlarını etkileyen toplumsal, siyasal

A) Oğuz’un boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmesi

YA

B) Malik Bey’in çevresinde gördüğü sorunları yetkililere iletmesi

Y A NI T Y a y ı n l ar ı

N

Aşağıdaki kişilerden hangisinin davranışı katılım hakkına uygun bir örnek değildir?

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse anlam bütünlüğü bozulur?
A) Demokratik yaşam daha kolay gelişir.
B) İnsanlar arasında birlik ve beraberlik güçlenir.

C) Arzu Öğretmen’in seçimler yapıldığı zaman sandığa giderek oy kullanması

C) İnsanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığı yaygınlaşır.

D) Uğur’un hafta sonu sınıf olarak gidilecek piknik
yeri konusunda görüş bildirmesi

D) İnsanların vatandaş olma bilinçleri üst seviyeye
çıkar.

Oğuz’un boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmesi katılım hak-

Metinde temel hakların korunmasının toplumsal hayattaki etkileri

kına örnek oluşturmaz.

vurgulanmıştır. Temel hakların korunduğı toplumda ayrımcılık azalır.

Cevap A

Cevap C

YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm

YAŞADIĞIM YERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

	Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesinde ulaşımın büyük önemi vardır.

I

	Türkiye, üç kıtanın birbirine bağlandığı bir noktada önemli ulaşım ve
ticaret yolları üzerinde bulunur.

R

	Ülkemizde üretilen ürünler yurtdışına gönderilirken bu ulaşım yolları kullanılmaktadır.

LA

	İstanbul Boğazı üzerinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü; Asya
ve      Avrupa     [5] kıtalarını birbirine bağlamaktadır. Bu
yüzden İstanbul ili diğer ülkelerle kara yolu ticareti gelişmesini sağlamaktadır.

İzmir Limanı

N

	Ülkemizin önemli limanlarının bulunduğu İstanbul, İzmir ve İskenderun’dan gemilere yüklenen ticaret malları diğer
ülkelere gönderilir.
	Ülkemiz son yıllarda eğitim alanında da önemli başarılara imza
atmıştır.

YA
YI

	Eğitim imkânlarının geliştiği başta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa olmak üzere birçok şehrimiz dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.
	Yurt dışından üniversite eğitimi almak için gelen öğrenciler bulundukları ilde barınma, beslenme vb. ihtiyaçlarını karşılarken
harcama yaparak bulundukları illerin ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi

UYGULAMA 1

IT

Aşağıdaki tabloda bazı haber başlıkları verilmiştir.
Bu haber başlıklarının, ülkemizin gelişmesinde ve tanınmasında etkili olan hangi sektörle ilgili olduğunu işaretleyiniz.
Haber Başlıkları

Kocaeli Ticaretin Kavşak Noktası

2

Türkiye’deki Üniversitelere İlgi Artıyor

3

Türkiye’nin Gizli Cenneti Görenleri Büyülüyor

4

Türkiye Turunçgil İhracatında Yüzde 14 Büyüdü

5

Anzer Balı İçin 7 Ülkeden 1200 Kişi Sipariş Verdi

6

Türkiye’deki Yabancı Öğrenci Sayısı 795 Bin 692’ye Ulaştı

7

Saklı Cennet “Yedigöller” Eşsiz Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor

YA

N

1

Eğitim

Ulaşım

Turizm

Tarım

Hayvancılık

\
\
\
\
\
\
\

YA N I T Yay ı n l a r ı
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2. bölüm

EKONOMİK İLİŞKİLERDE TEKNOLOJİ

ÖRNEK – 4
GÜNÜMÜZDE

LA

R

I

ESKİDEN

Develerle yapılan taşımacılık

Gemilerle yapılan taşımacılık

Eskiden

Günümüzde
Daha kısa sürede gerçekleşir.

B) Daha az yük taşınırdı.

Daha fazla yük taşınır.

C) Daha tehlikelidir.
D) Maliyetler daha azdır.

ÇÖZÜM

YA
YI

A) Daha uzun zaman alırdı.

N

Görsellere bakılarak eskiden ve günümüzde taşımacılık faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki seçeneklerde yapılan değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

Daha güvenlidir.

Maliyetler daha fazladır.

Eskiden taşımacılıkta maliyetler daha fazlaydı. Yolculuklar günlerce sürer ve daha az mal taşınırdı. Günümüzde kısa sürede daha fazla mal taşınmakta olup maliyetler azalmıştır.

ÖRNEK – 5

Cevap D

IT

Asurlu tüccarlar Anadolu’da bulunmayan veya çok az bulunan ürünleri Mezopotamya’dan eşek kervanlarıyla getirip
“karum” (Asurluların Anadolu’da ticaret yapmak için kurdukları merkezler) adı verilen ticaret merkezlerinde satıyorlardı. Anadolu’da yaşayan insanlar ise karumlara gidiyor ve ihtiyaç duydukları ürünleri Asurlu tüccarlardan satın alıyordu.
Böylece Anadolu’da yaşayan insanlar, ihtiyaçları olan ürünlere Mezopotamya’ya gitmeden ulaşabiliyordu. Tüccarların
getirdiği ürünler bittiğinde ise aynı ürünü temin etmek için insanlar çok uzun zaman bekliyordu. Asurlar Mezopotomya’da az bulunan veya hiç bulunmayan ürünleri de Anadolu’dan Mezopotamya’ya götürüyordu.

N

Bu bilgilere göre Asurlarla ilgili;

I. Ticareti geliştirmek için alışveriş merkezleri kurmuşlardır.

II. Taşımacılık faaliyetlerinde hayvan gücünden yararlanmışlardır.

YA

III. Mezopotamya ve Anadolu arasında ticaretin gelişmesini sağlamışlardır.
IV. Bir haftadan kısa süreli aralıklarla Anadolu’ya gelerek ticaret yapmışlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

ÇÖZÜM

Asurlu tüccarlar eşek kervanlarıyla Mezopotamya’dan Anadolu’ya getirdikleri malları satmışlardır. Eşek kervalarıyla Mezopotamya’da Anadolu’ya
gidip gitmek kısa zamanda mümkün olmuyordu, aylarca sürmekteydi.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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1-2. bölüm

YAŞADIĞIM YERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI-EKONOMİK İLİŞKİLERDE TEKNOLOJİ

KONU TARAMA TESTİ

R

I

3.

LA

Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962’ye ulaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan “2016 Türkiye Göç Raporu”nun “Yabancılar” başlıklı bölümünde Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrencilere ilişkin bilgilere yer verildi.
Rapora göre, MEB’e bağlı eğitim kurumlarında 232 bin 714, üniversitelerde 103 bin 727 ve geçici eğitim merkezlerinde de 459 bin 521 olmak üzere Türkiye’deki yabancı öğrenci sayısı 795 bin 962’ye ulaştı.

N

(Genel Ağ Haberi, 04.05.2017)

Bu bilgiler ülkemizin gelişmesinde etkili olan sektörlerden hangisiyle ilişkilidir?
B) Ulaşım

C) Turizm

YA
YI

A) Sağlık

D) Eğitim

Verilen haberde Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrenci sayısından bahsedilmiştir. Yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelmesi
eğitim alanındaki gelişmelerle ilgilidir.

Cevap D

4. Bebek maması üreten bir firma televizyon, gazete ve genel ağ gibi ile-

IT

tişim teknolojilerinden yararlanarak bebek mamasının reklamını yaparlar. Ardından bebek mamasının hedef kitleye gönderilebilmesi için
ulaşım teknolojisinden yararlanırlar. Ürettikleri ürünleri gemilerle, tırlarla veya uçaklarla satış noktalarına ulaştırırlar.

N

Buna göre iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler;
I. Ürünlerin müşterilere tanıtılmasını sağlamıştır.

II. Ürünlerin müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır.

YA

III. Ürünlerin ulaşım ve pazarlama maliyetlerini artırmıştır.
IV. Ticari faaliyetlerin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve III

B) II ve IV

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

İletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmeler, ürünlerin ulaşım ve pazarlama maliyetlerini artırmamış bilakis azaltmıştır. Çünkü ürünlerin tanıtımını ve müşterilere ulaştırılmasını kolaylaştırmıştır.
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Cevap C

3. bölüm

TURİZM VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Aya İrini Kilisesi
(Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır.)

LA

R

I

ÖRNEK – 2

Efes Antik Kenti
(İyonlar tarafından yaptırılmıştır.)

III. Ahmet Çeşmesi
(Osmanlılar tarafından yaptırılmıştır.)

N

Ülkemiz binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bu medeniyetlerden
kalan kültürel ve tarihî zenginliği özenle korumuştur. Günümüzde farklı ülkelerden gelen milyonlarca turist bu eserleri ziyaret etmektedir.
Bu bilgilere göre ülkemizle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

YA
YI

A) Tarih ve kültür turizmi potansiyeline sahiptir.

B) Farklı medeniyetlere ait eserlere sahip çıkmıştır.

C) Ekonomik kalkınmasına en fazla katkı sağlayan sektör, turizmdir.

D) Turizmin gelişmesine ve barışın güçlenmesine ortam oluşturmuştur.

ÇÖZÜM

Verilen bilgiden ülkemizin ekonomik kalkınmasına en fazla katkı sağlayan sektörün turizm olduğuna ulaşılamaz. Parçada sektörlerin Türkiye ekonomisine verdiği katkıyla ilgili bir veri yoktur.

Cevap C

IT

ÖRNEK – 3

N

Farklı ülkelerden ülkemize gelen turistler ülkemizde yaşadıklarını, gördüklerini kendi ülkelerinde yaşayan insanlara anlatarak onları Türkiye’ye gelmesi için teşvik ederler. Bu yüzden ülkemize gelen yabancı turistlere ön yargılı davranmamalı, onlara saygılı olmalıyız. Bu sayede ülkemize gelen yabancı turistler hem sosyal medyada hem de yakın çevrelerinde ülkemizden olumlu şekilde bahsederler. Bu sayede ülkemize daha fazla turist gelir.

YA

Bu bilgilere göre ulaşılabilecek en doğru yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turizm, uluslararası ticaretin gelişmesini olumlu yönde etkiler.
B) Doğal ve tarihî ortamların korunması turizmin gelişmesine katkı sağlar.
C) Turizm, insanlara çalışıp gelir elde edebilecekleri iş olanakları da sağlar.
D) Ülkemizi ziyaret eden her turist, bizi yurt dışında tanıtan gönüllü bir turizm elçisidir.

ÇÖZÜM

Verilen bilgide farklı ülkelerden ülkemize gelen turistlerin ülkemizde gördüklerini kendi ülkelerinde yaşayan insanlara anlatarak onları Türkiye’ye
gelmesi için teşvik ettiklerinden yani gönüllü turizm elçiliği yaptıklarından bahsedilmiştir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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7.

ÜNİTE

3.

KÜRESEL BAĞLANTILAR

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

	Denizli’de Akdeniz iklimi görüldüğünden toprakları tarıma elverişlidir. Üretilen tarım ürünleri çok
sayıda ülkeye ihraç edilmektedir.

R

I

	Denizli, tekstil üretimi ve mermer sanayisinde ön
plana çıkmıştır. Tekstil sanayi sayesinde üretilen
havlu, bornoz, nevresim, çarşaf, kumaş ve pamuk ipliği yurt dışına ihraç edilir.

LA

	Denizli’de bulunan Çardak Havalimanı, ticaretin
Çardak Hava Limanı (Denizli)
gelişmesine katkı sağlamıştır. Denizli’de gelişmiş bir kara yolu ağı vardır. Üretilen ürünler kara yolu sayesinde ticaret limanlarına ulaştırılır.
Bu bilgilerde Denizli’nin gelişmesinde;
I. Tarım

N

II. Sanayi
III. Ulaşım
IV. Eğitim

A) Yalnız IV

YA
YI

gibi faktörlerden hangisinin etkisinden bahsedilmemiştir?
B) I ve II

C) II ve IV

D) III ve IV

Denizli’de üretilen tarım ürünleri ve sanayi ürünleri gelişmiş kara yolu sayesinde limanlara taşınarak ihraç edimektedir. Bu durum Denizli’nin gelişmesinde etkilidir. Eğitimin etkisinden bahsedilmemiştir.

4.

5.

Dünya Miras Listesi’ne alınma kriterlerini karşılayarak listeye giren değerli yapıtlar çeşitli risk ve tehlikelerle karşı

karşıyadır. Kültürel, tarihî ve doğal mirasa duyarlı olmayan insanların özensiz kullanımları; deprem, sel, yangın

IT

Dünya Miras Listesi’nde olsun ya da olmasın çevremizdeki kültürel, tarihî veya doğal mirasa duyarlı davrana-

Bu bilgilerde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir
açıklama yoktur?

rak bunları korumak, bizim için hem bir vatandaşlık hem

N

YA

C) Ortak miras eserlerine duyarlı davranmalıyız.
D) Dünya Miras Listesi’ndeki doğal ve kültürel varlıkların sayısı her geçen gün azalmaktadır.

Sorudaki metinde Dünya Miras Listesi’ndeki doğal ve kültürel var-

lıkların sayısının her geçen gün azalmasıyla ilgili bir veri yoktur.

Cevap D

5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

A) Ürünlerin dağıtımının yapılması
B) Ülkemizde sanayi ürünlerinin yetişmesi
C) Farklı yerlerde farklı tarım ürünlerinin yetişmesi
D) Sanayi ürünlerinin fiyatlarının çok pahalı olması

B) Kültürel mirasa sahip çıkmalıyız.

242
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de insanlık görevidir.

A) Doğal çevreyi korumalıyız.

	Trakya’da üretilen ayçiçeğinden fabrikalarda
yağ elde edilir. Elde edilen yağ, ulaşım araçlarıyla satış noktalarına taşınır.
	Rize’de üretilen çay, çeşitli aşamalardan geçtikten sonra fabrikalarda paketlenir ve satılmak
üzere marketlere gönderilir.

gibi doğal afetler bu değerli varlıklara zarar vermektedir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Cevap A

Çay ve ayçiçeği sanayi ürünüdür, fabrikalarda işlenir. Ancak öncüllerde sanayi ürünlerinin fiyatlarına dair bir bilgi verilmemiştir. Bu
yüzden fiyatlarının çok pahalı olmasıyla ilgili bir açıklama yoktur.

Cevap D

CEVAP ANAHTARI
4. Bölüm: Çocuk Hakları

1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler
18

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler
bilincimiz[3]

tarih[2]

teknolojinin[4]

Çocuklara

dayanışma[5]

Örnekler
1-A

2-B

Uygulamalar

1-C

1. 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. Y

Uygulamalar

6. D

1. Etkin Vatandaşın Özelliğidir:

1-C

11. Evet

KONU TARAMA TESTİ
2-B

3-C

3-D

4-D

5-D

IT

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler
grup[1]

Okul[4]

sosyalleşme[2]

hak[5]
temiz

2-D

plan[7]

[6]

3-C

N

YA

3-A

2. 1. Grup 2. Birey 3. Sosyalleşme 4. Toplum
3. 1. Hak 2. Sorumluluk 3. Hak 4. Hak 5. Sorumluluk
6. Sorumluluk 7. Hak 8. Hak 9. Sorumluluk 10. Sorumluluk

KONU TARAMA TESTİ

1-D
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2-A

3-C

4-D

5-B

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler

[1]

pankuş

tümülüs[5]

site[9]

tarih[2]

şamran[6]

Hammurabi[10]

Kadeş[3]

polis[7]

karum[11]

midas[4]

Dicle[8]

Örnekler
2-D

3-C

4-A

5-D

Uygulamalar

Uygulamalar

1. 1.  2. * 3.  4. * 5.  6. *

4-B

1. Bölüm: Uygarlıkları Öğreniyorum

1-B

4-B

5-D

2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS

Örnekler

2-D

4-A

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1-A

2 - 3. Bölümler: Olayların Çok Boyutluluğu - Hak ve
Sorumluluklarımız

[3]

2-B

YAN IT Yayınl arı

1-A

10. Y

YA
YI

9. Hayır 10. Evet

8. Y 9. D

KONU TARAMA TESTİ

2. 1. Evet 2. Evet 3. Evet 4. Hayır 5. Hayır 6. Hayır
7. Hayır 8. Evet

7. D

N

1, 3, 5, 7, 9, 11
Etkin Vatandaşın Özelliği Değildir: 2, 4, 6, 8, 10, 12

1-D

açıklama[5]

[4]

Örnekler

Aile

20 kasım[3]

LA

duyarlı[1]

[2]

I

Birleşmiş Milletler[1]

R

1. Bölüm: Sosyal Bilgiler Dersinden Öğrendiklerimiz

1. 1. Hititler 2. Frigler, Lidyalılar 3. Hititler
4. İyonlar 5. İyonlar 6. İyonlar

2. 1. F 2. H 3. H 4. F 5. H 6. F 7. F 8. H
3. 1. takas 2. taş ustaları 3. Kral Yolu’nun 4. Sard 5. ticaret
4. 1. Urartular 2. İyonlar 3. Frigler 4. Lidyalılar 5. Frig-

5-B

5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

ler 6. Hititler

CEVAP ANAHTARI
Uygulamalar

Uygulamalar
1. 1. Erzurum ve Kars yöresinde

1. 1. ✓ 2.  3. ✓ 4.  5. ✓ 6. 

3. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da

Medya Okuryazarının Özelliği Değildir: 2, 5

3. 1. ✓ 2. ✓ 3.  4. 

5. Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan

KONU TARAMA TESTİ
2-B

3-A

6. Karadeniz kıyılarında

4-C

2. 1. Her mevsim yağışlı olması ve ormanların fazla olması

LA

1-B

R

4. Bursa ve çevresinde

I

2. İç ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde

2. Medya Okuryazarının Özelliğidir: 1, 3, 4, 6

5-D

2. Batman’da petrol çıkarılması

3. Akdeniz ikliminin görülmesi, temiz ve uzun sahillerin olması

4 - 5. Bölümler: Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri Bilimsel Etik

4. Nüfusun ve tüketimin fazla olması

5. Yer şekillerinin sade olması, ulaşımın gelişmesi

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler
fizik[2]

Fizik[3]

Amerika[4]

süreli[5]

Kaynakça[6]

emek[7]

alfabetik[8]

N

tekerleğin[1]

6. Yaz yağışları nedeniyle gür otlakların olması

7. Karasal iklimin etkisiyle bozkır bitki örtüsünün olması
8. Yer altından şifalı sıcak su kaynaklarının çıkarılması

YA
YI

3. 1. Tarım 2. Sanayi 3. Hayvancılık 4. Turizm

Örnekler
2-D

3-B

4-A

5-C

9. Eğitim

6-A

Uygulamalar

1. 1. Newton 2. Einstein 3. Newton 4. Einstein

2. 1.  2.  3. ✓ 4.  5. ✓ 6.  7. ✓ 8. 

3-A

4-C

2-B

3-C

4-D

4. Kış (kayak) turizmi

5. Sağlık (kaplıca) turizmi

6. Rafting (su sporları) turizmi

5. 1. Turizm 2. Tarım 3. Sanayi 4. Madencilik 5. Ticaret

2-B

3-A

4-C

5-A

5-A

N

YA

1. Bölüm: Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler
Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler

[1]

Sağlık

ham madde

[2]

karasal

turist

[3]

[5]

Palandöken[8]

hizmet[1]

deniz[4]

Karadeniz[2]

sağlık[5]

fabrikalarda[3]

hizmet[6]

[9]

Örnekler
1-C

Örnekler
4-A

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler

[7]

turistik tesis

3-D

2. Bölüm: Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler

hizmet[10]

Karadeniz[4]

2-A

orman

[6]

Bursa
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3. Kıyı (deniz) turizmi

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

5. ÜNİTE: ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

1-D

10. Sağlık 11. Bankacılık 12. Sigortacılık

4. 1. Tarih ve kültür turizmi 2. Yayla turizmi

1-D

5-D

IT

1-C

2-C

6. Madencilik 7. Ticaret 8. Ulaşım

KONU TARAMA TESTİ

KONU TARAMA TESTİ
1-B

YAN IT Yayınl arı

1-C

5. Ormancılık

5-D

5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

2-A

3-D

4-B

Uygulamalar
1. 1. Tarım 2. Hayvancılık 3. Tarım 4. Hayvancılık

CEVAP ANAHTARI
Örnekler

3. 1. Vali 2. Kaymakam 3. Vali-Kaymakam 4. Vali
5. Vali-Kaymakam 6. Vali-Kaymakam 7. Kaymakam

1-C

2-A

3-B

8. Vali 9. Vali 10. Kaymakam

6-C

I

6. Belediye başkanı

R

1. 1. Ulaşım 2. Eğitim 3. Turizm 4. Tarım

7. Belediye

5. Hayvancılık 6. Eğitim 7. Turizm

KONU TARAMA TESTİ
2-D

3-B

2. 1. İletişim 2. İletişim 3. Ulaşım 4. Ulaşım

LA

1-C

5-C

Uygulamalar

4. 1. Belediye 2. Muhtar 3. Belediye başkanı ve muhtar
4. Belediye 5. Köy muhtarı

4-D

5. Ulaşım 6. İletişim 7. İletişim

4-A

KONU TARAMA TESTİ

3 - 4. Bölümler: Temel Haklarımızı Öğrenelim Bayrağımız Ve İstiklâl Marşı
Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler
18[2]

devlet[3]

oy[5]

suç[6]

para[7]

3-D

4-C

özgürlük[4]

YA
YI

anayasa[1]

2-B

N

1-D

1-D

2-B

3-C

Uygulamalar

1. 1. Eğitim ve öğrenim hakkı 2. Özel hayatın gizliliği hakkı

YAN IT Yayınl arı

Örnekler

3 - 4. Bölümler: Turizm Ve Uluslararası İlişkiler Ortak Mirasımız
Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler

3. Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı hakkı

4. Haberleşme özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği hakkı

5. Din ve vicdan özgürlüğü 6. Sağlık hakkı 7. Seçme hakkı

iç[1]

dış[2]

[5]

Telefonu

[6]

Leonardo da Vinci

1-D

2-B

3-D

4-C

5-A

4-C

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
2-C

3-D

YA

1-A

2-C

3-D

[8]

Malatya

4-B

Uygulamalar

4. Sanat mirası

5. Sanat mirası

7. Sanat mirası 8. Bilim mirası

1 - 2. Bölümler: Yaşadığım Yerin Ülke Ekonomisine
Katkısı-Ekonomik İlişkilerde
Teknoloji
Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler

ülke[1]

dış ticaret[2]

ihracat[3]

ithalat[4]

Avrupa[5]

Tekerleğin[6]

iletişim[7]

olumlu[8]

5. Sınıf SOSYAL BİLGİLER

[7]

1. 1. Sanat mirası 2. Bilim mirası 3. Edebiyat mirası

7. ÜNİTE: KÜRESEL BAĞLANTILAR
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UNESCO

Tıbbın[4]

Örnekler

4-B

N

1-A

IT

KONU TARAMA TESTİ

sanayi[3]

6. Edebiyat mirası
9. Düşünce mirası

10. Düşünce mirası

KONU TARAMA TESTİ
1-B

1-C

2-A

3-A

4-C

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
2-B

3-A

4-D

5-D

