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5. sınıf sosyal bilgiler test çöz sayfamızda yer alan sorular güncel MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun olarak online hazırlanmıştır. 5. sınıf sosyal bilgiler konularına göre sırasıyla hazırlanan konu kavrama ve kazanım testlerini cevapları ile çözebileceğiniz sayfalarımız aşağıda sıralanmıştır. 5. sınıf sosyal bilgiler testleri ünite – konu başlığı olarak
sırasına göre listelenmiştir. Konu başlığına tıklayarak o konu için hazırlanmış konu kavrama ve kazanım testlerini online çözmeye hemen başlayabilirsiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 7 ünite bulunmaktadır. Bunlar 1. ünite birey ve toplum, 2. ünite kültür ve miras, 3. ünite insanlar, yerler ve çevreler, 4. ünite bilim, teknoloji ve toplum, 5. ünite üretim
dağıtım ve tüketim, 6. ünite etkin vatandaşlık ve 7. ünite küresel bağlantılardır. Bu ünitelere ait konu kavrama ve kazanım testlerini yukarıda sizler için hazırladığımız konu başlıkları üzerinden ulaşabilir ve bu testleri çözmeye başlayabilirsiniz. 5. sınıf öğrencileri müjde! Testkolik'te 5. sınıf Sosyal Bilgiler için online testler ve cevapları var. Üstelik
soruların tamamı kazanım odaklı ve yeni nesil sorulardan oluşmaktadır. Testlerde; boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve eşleştirme gibi farklı soru tipleri de bulunmaktadır. Sisteme kayıtlı 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi öğretmenlerimiz; düzenli olarak soru bankaları, eba testleri ve yaprak testleri incelemekte ve güncel müfredata uygun
olarak çözümlü soru hazırlamaktadır. Hazırlanan testler, Sosyal Bilgiler dersi ünite ve kazanım yapısı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öğretmenlerimizin 5. sınıf Sosyal Bilgiler dersi için hazırlamış olduğu soru havuzu tüm öğrencilerimiz için ücretsiz. Bu soruları çözerek sınavlara hazırlanabilir, yazılı sınavlarınızda başarı sağlayabilirsiniz. Sponsorlu
Bağlantılar 263 yorum - Görüş bildirmek istermisiniz? Kim Hazırladı : testleri - 6 Temmuz 2011 at 11:38 Etiketler: 5. sınıf sosyal bilgiler soruları, 5. sınıf sosyal bilgiler soruları çöz Page 2 5. Sınıf Matematik Testleri5. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri5. Sınıf Fen Bilimleri Testleri5. Sınıf Din Kültürü Testleri5. Sınıf İngilizce TestleriYeni nesil sorulardan
oluşan 5. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 5. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her
an, her yerde öğrenmeye devam edin. Page 3 1. Sınıf Matematik Testleri1. Sınıf Hayat Bilgisi TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 1. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en
iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 1. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin. Page 4 2. Sınıf Matematik Testleri2. Sınıf Hayat Bilgisi Testleri2. Sınıf İngilizce TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 2. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru
tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 2. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin. Page 5 3. Sınıf Matematik Testleri3. Sınıf
Hayat Bilgisi Testleri3. Sınıf Fen Bilimleri Testleri3. Sınıf İngilizce TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 3. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir.
Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 3. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin. Page 6 4. Sınıf Matematik Testleri4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri4. Sınıf Fen Bilimleri Testleri4. Sınıf Din Kültürü Testleri4. Sınıf İngilizce TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 4. testleri online çöz ve sınavlara
hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 4. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin.
Page 7 6. Sınıf Matematik Testleri6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri6. Sınıf Fen Bilimleri Testleri6. Sınıf Din Kültürü Testleri6. Sınıf İngilizce TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 6. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı
yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 6. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin. Page 8 7. Sınıf Matematik Testleri7. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri7. Sınıf Fen Bilimleri Testleri7. Sınıf Din Kültürü Testleri7. Sınıf İngilizce
TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 7. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 7. sınıf test sorularına bir tık ile
hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin. Page 9 8. Sınıf Matematik Testleri8. Sınıf İnkilap Tarihi Testleri8. Sınıf Fen Bilimleri Testleri8. Sınıf Din Kültürü Testleri8. Sınıf İngilizce TestleriYeni nesil sorulardan oluşan 8. testleri online çöz ve sınavlara hazırlan. Cevaplı ve çözümlü farklı soru tiplerinden oluşan testleri süreli ve
puanlı şekilde çözerek konuları tekrar et. Test çözmek, ders tekrarı yapmanın ve öğrendiklerini pekiştirmenin en iyi yollarından biridir. Konulara ve kazanımlara göre ayrılan 8. sınıf test sorularına bir tık ile hızlı ve kolayca ulaşarak her an, her yerde öğrenmeye devam edin.
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