
OMAGE KAMP DENEMELERİ 5. SINIF 1. DENEME 

1. Akrabalarının menfaatini gözetmek etkin vatandaşlık özelliği değildir. 

Cevap: B        

2. 2011’de Japonya’da yaşanan Tsunaminin sonuçlarında insanların etkisi yoktur.  

Cevap: C     

3. Fevzi Çakmak Ortaokulu 5-A sınıfında öğrenci olan Asya aynı zamanda Hayvanları Koruma 
Kulübü’nün başkanıdır cümlesinde öncüldekilere uygun olanlar vardır.  

Cevap: A       

4. Öncüllerde verilenenler ile I, ll ve IV. maddelere ulaşılabilir.   

Cevap: B     

5. Babasının tayini çıkınca okulundan ayrılan Duru’nun yeni bir okula kaydının yapılması çocuk 
hakları ihlaline örnek değildir.  

Cevap: C      

6. Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, ülke sınırlarına bağlı 
olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her 
türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. 
(Madde 13) maddesi düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı değildir. 

Cevap: D       

7. Görselde Sümerlerin başka uygarlıklardan etkilendiğine dair bilgi yoktur. 

Cevap: A       

8. Türkiye’de ilk bulunan tarihi kalıntıları Göbeklitepe değildir. 

Cevap: D       

9. "Yurdumuzda oynanan halk oyunlarının dağılımını gösteren haritaya bakılarak; 
I. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde farklı halk oyunları sergilenmektedir. 
II. Ülkemizde halay birçok bölgede oynanmaktadır. 
III. Zeybek Batı Anadolu’da oynanan bir halk oyunudur. Yargılarına ulaşılabilir." 

Cevap: B       

10. Kültürel ögelerimiz ile ilgili verilenlere bakılarak Kültürel ögeler şartlara göre değişime 
uğradığına ulaşılamaz.  

Cevap: B      



OMAGE KAMP DENEMELERİ 5. SINIF  2. DENEME 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak Sosyal Bilgiler dersinin kişisel gelişimimize 

katkısı Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenmemiz 

değildir. 

Cevap: C 

2. Paragrafa bakılarak Atatürk, Türk diliyle ilgili çalışmalara liderlik etmiştir ve Toplumun sahip 

olduğu kültürel öğeler birbirlerini etkilemektedir. Maddelerine ulaşılabilir. 

Cevap: C   

3. (COVID-19) salgını ortaya çıktıktan sonra yaşanan olaylar bir olayın çok boyutluluğunu 

gösterir. 

Cevap: A     

4. Ayşe’nin ev işlerinde annesine yardım etmesi ve Alp’in okula zamanında gitmesi 

sorumluluktur.   

Cevap: D      

5. Öncüllerde verilenler Anadolu uygarlıklarında I. Ekonomi II. Eğitim IV. Hukuk alanında 

çalışmalar yapıldığını gösterir. 

Cevap: D       

6. Öncüllerde verilen eşleştirmelere uygun olan örnekler Salda Gölü, Nemrut Dağı, Roma 

Parasıdır.   

Cevap: A      

7. Paragrafta verilen durumun oluşmasında I. İklim şartları II. Yeryüzü şekilleri III. Ekonomik 

faaliyetler IV. Gelenek ve görenekler den hepsi etkili olmuştur.   

Cevap: D      

8. Ülkemizin doğal ve beşerî özellikleri ile ilgili verilenlerden nüfus artışında sadece beşeri 

faktörlerin etkili olduğuna ulaşılamaz. 

Cevap: A  

9. Celil’in yolculuğa başladığı yer 700 m olduğu için sarı ile yolculuğun bittiği yer 1200 m olduğu 

için turuncu ile gösterilir. 

Cevap: B 

10. "Buğday, Çay ve Portakal ile ilgili verilenlerden I. ülkemizde farklı iklimler görülmektedir.  

II. Ülkemizde iklim çeşitliliğine bağlı olarak çok farklı tarım ürünü yetişebilmektedir.  

IV. Verilen tarım ürünleri içinde ülkemizde en geniş yetişme alanına sahip olan buğdaydır 

sonuçlarına ulaşılır."  

Cevap:  B      



OMAGE KAMP DENEMELERİ 5. SINIF 3. DENEME 

1. Avustralya’da yaşanan doğal afet sonucunda pek çok sonucun meydana gelmesi bir olayın 

çok boyutluluğunu gösterir.  

Cevap: D       

2. Misafirlik kültürünün ikramlar değişse de devam etmesi; Gelenek ve göreneklerimizden 

bazıları zaman içinde değişime uğrasa da bazıları halen devam ettiğini gösterir.  

Cevap: B       

3. Yemenilerin yapım aşamasının anlatıldığı parçaya bakılarak I, II ve IV. maddelere ulaşılabilir. 

Cevap: A 

4. Grafikte kırmızı çizginin sınırları arası farkın fazla olması sıcaklık farkının fazla olduğunu 

gösterir.  

Cevap: A       

5. Milli, dini ve mevsimlik bayramlar ile ilgili görsele bakılarak öncüllerin tamamına ulaşılır. 

 

Cevap: B       

6. Metinde her geçen gün teknoloji bağımlılığı arttığına dair bilgi verilmemektedir. , 

Cevap: C       

7. Doğal afetler yeni yatırım alanları oluşturarak ekonominin gelişmesini sağlamaz. 

Cevap: D        

8. Bir araştırma görevlisinin üzerinde çalıştığı konuyla ilgili olan ve daha önceden yine kendisinin 

hazırladığı raporları kullanması Bilimsel Etik Kurulu Yönetmeliği’ne uygun bir davranış 

değildir.  

Cevap: D       

9. Teknolojinin Toplumsal Yaşama etkilerinden aile içi ilişkileri zayıflatması olumsuz bir 

durumdur.  

Cevap: B       

10. Leyla çalışmasını çevresinin takdirini kazanmak için yapmamıştır.    

Cevap:C 



SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5.SINIF 4.DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1) Görselde Covid-19 un etkileri verilmiştir. Fakat Covid-19 yüzünden eğitim faaliyetlerinin durduğu doğru 

değildir. Eğitim faaliyetleri uzaktan yürütülmüştür. 1, 2 ve 3. çıkarıma ulaşabiliriz. 

                      CEVAP: B 

2) Tema çevre ile ilgili, Darüşşafaka eğitim ile ilgili, Yeşilay sağlıkla ilgilidir. Ama haberleşme ile ilgili bir 

kurum verilmemiştir. 

                   CEVAP: B 

3) Metinde geleneksel el sanatlarımız verilmiştir. Bu sanatlar eskisi kadar olmasa da günümüzde de devam 

ettirilmektedir. Bu yüzden C şıkkı doğru değildir. 

                       CEVAP: C 

4) Metinde boru hatlarının taşımacılıkta ki öneminden bahsetmektedir. Sıvı ve gazların taşınmasındaki en 

ucuz yol olduğu belirtilmekte. İlk kurulumunun pahalı olduğu belirtilmekte. Aynı anda yüksek miktarlarda 

ürün taşınabildiği belirtilmektedir. 

 CEVAP: D 

5) Görselde Ankara'nın özellikleri verilmektedir. Buna bakarak A, B ve C şıklarını ulaşabiliriz. Fakat D şıkkına 

ulaşılamaz. Çünkü Ankara Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehridir. 

 CEVAP: D 

6) Metinde icatların neden yapıldığından bahsedilmektedir. Dolayısıyla buluş yapma sebebini en iyi anlatan 

ifade ihtiyaç bütün icatların anasıdır. 

                     CEVAP: C 

7) Görselde yerel yöneticilerin nasıl belirlendiği, merkezi yönetimin nerede bulunduğu, il ve ilçelerdeki 

merkezi yönetimi görevlileri verilmişken, ülkemizin yönetim şekli olan cumhuriyetten bahsedilmemiştir. 

         CEVAP: A 

8) Görselde en fazla mavi bayrak alan il Antalya’dır. Dolayısıyla turizm' den elde edilen gelirin en çok 

Antalya’da olması beklenir. 

         CEVAP: A 

9) Metinde verilen bilgilerden ekonomik faaliyetlerin toplumsal hayatımızı, kültürel hayatımızı etkilediği 

bazen de olumsuz sonuçlar doğurabildiği belirtilmekte iken; ekonomik faaliyetler de dikkat edeceğimiz 

en önemli unsurun coğrafi şartlar olduğu belirtilmemiştir. 

          CEVAP: C 

10) Ülkemizin uluslararası ticarette, önemli boğazları sahip olması, önemli kıtalar arasında geçiş noktasında 

bulunması ve bazı tarım ürünlerinde dünya birincisi olması önemini artırmaktayken, batıdan doğuya 

doğru gidildikçe yükseltinin artmasının uluslararası ticaretle herhangi bir ilgisi yoktur. 

CEVAP: B 



SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF 5. DENEME ÇÖZÜMLERİ 

1) Görsele bakarak dünya genelinde çocukların yaşama, eğitim ve sağlık haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. 

Özellikle Asya'da doğan çocukların daha fazla mülteci olduğunu görebiliyoruz. Yine kendi ülkesinde doğan 

çocukların ülkelerinden ayrıldıklarında aile bütünlüklerinin bozulduğunu da görüyoruz. Fakat mülteci durumuna 

düşen kız çocuklarının erkek çocuklardan daha az olduğu ile ilgili bir bilgi yok. 

CEVAP: C 

2) Metinde nüfus dağılışını etkileyen faktörler belirtilmekte ve bunlardan doğal faktörler bize sorulmaktadır. B, C ve 

D şıklarında belirtilen sanayi, turizm ve madencilik beşeri faktörlerdir. A şıkkında belirtilen iklim doğal faktördür. 

 

CEVAP: A 

 

3) Görselde Pamukkale ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerden 1, 2 ve 3. cümleyi çıkarabiliyorken 4. cümleyi  

yani travertenlerin deprem sonucu oluşmuş bir doğal güzellik olduğunu çıkaramayız. Çünkü travertenlerin değil 

Kleopatra Havuzu'nun deprem sonrası oluştuğu belirtilmektedir. 

 

CEVAP: C 

 

4) Metinde buğday ve hayvan figürlerinden bahsedilmekte olduğu için ekonomilerin tarım ve hayvancılığa dayalı 

olduğunu çıkarabiliriz. Tanrılardan biri dediğine göre de çok tanrılı bir inanca sahip olduklarını çıkarabiliriz. Fakat 

milattan önce 3000 yılı günümüzden 3000 yıl önce değil 5020 yıl öncedir. 

CEVAP: B 

5) Sorudaki bir cümlede turizmden bahsetmekte. 2 cümlede iklimden dolayı konutların tiplerinden bahsetmekte. 3 

cümlede hayvancılık faaliyetlerinden bahsedilmekte. 4 cümlede ise iklimin ulaşıma etkisinden bahsetmektedir. 

CEVAP: A 

6) Metinde genel ağda araştırma yapan bir kişinin güvenilir olmayan sonuçlara ulaştığını görmekteyiz. O yüzden D 

şıkkındaki genel ağ üzerindeki bilgiler denetimden geçtiği için genellikle güvenilirdir cümlesi yanlış olur. 

CEVAP: D 

7) Görselde bilinçli tüketicinin özellikleri verilmiştir. A, B ve D şıklarındaki tüketiciler bilinçli tüketici kapsamında 

değerlendirilebilir. Fakat C şıkkında, sütün son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu gördükten sonra bilinçli bir 

tüketicinin sütü markete iade etmesi gerekirdi. 

CEVAP: C 

8) Metinde Ayasofya'nın özellikleri verilmiş metne bakarak tüm cümlelere ulaşabiliriz. 

CEVAP: D 

9) Grafiğe baktığımızda en yaygın sanayi kolunun kimya sanayi olduğunu görüyoruz. Fakat grafikte çalışan insan 

sayısı belirtilmemektedir ve çeşitli yıllar verilmediği için Türkiye gelirleri içinde sanayi faaliyetlerinin payının 

sürekli arttığını söyleyemeyiz. 

CEVAP: A 

10) Görselde bilim insanlarının ortak özellikleri verilmektedir. A, C ve D bilim insanın özelliklerine uygunken; B şıkkı 

bilim insanının özelliklerine uygun değildir. Çünkü bilim insanları ulaştığı bilgilerin doğruluğunu sorgular. 

CEVAP: B 
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