
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS BİLGİLERİ  

 

1.ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM 

Kazanımlar 

1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini  belirler. 

2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 

3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.  

4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 

 

2. ÜNİTE: ADIM ADIM TÜRKİYE 

Kazanımlar 

1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri 
ve yapıtları tanır. 

2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 

3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar 
açısından karşılaştırır. 

4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar.  

5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. 

6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. 
 

3.ÜNİTE: BÖLGEMİZİ  TANIYALIM 

Kazanımlar 

1. Türkiye’nin kabartma haritası üzerinde, yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak 
tanır. 

2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından 
örnekler vererek açıklar. 

3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafî özellikleri 
ilişkilendirir. 

4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine 
kanıtlar gösterir. 

5. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 

6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı 
üzerine etkilerini örneklendirir. 

7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder.   
 

 

4.ÜNİTE: ÜRETTİKLERİMİZ 

Kazanımlar 

1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder. 

2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 

3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler.  



4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir. 

5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. 

6. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur. 

7. İş birliği yaparak üretime dayalı yeni fikirler geliştirir. 
 

5.ÜNİTE: GERÇEKLEŞEN DÜŞLER 

Kazanımlar 

1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir. 
2. Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. 
3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır. 
4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir. 
5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler. 
6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir. 

 

6.ÜNİTE: TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 

Kazanımlar 

1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir. 
2. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur. 
3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır. 
4. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir. 
5. Bireylerin rolleri açısından sivil toplum kuruluşlarını resmî kurum ve kuruluşlarla 
karşılaştırır. 
 

7.ÜNİTE: BİR ÜLKE, BİR BAYRAK 

Kazanımlar 

1. Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların varlığını ve önemini fark eder. 
2. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini 
ilişkilendirir. 
3. Merkezî yönetim birimlerini tanıyarak bu birimleri temel görevleriyle ilişkilendirir. 
4. Demokratik yönetim birimlerindeki yetki ile ulusal egemenlik arasındaki ilişkiyi açıklar.  
5. Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.  
 

8.ÜNİTE: HEPİMİZİN DÜNYASI 

Kazanımlar 

1. Dünya çocuklarının ortak yönlerini ve ilgi alanlarını fark eder. 

2. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş olduğunu fark eder. 

3. Ülkeler arasındaki ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır. 

4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir. 

5. Ortak mirasın tanımında turizmin yerini fark eder. 

6. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki yeri konusunda bakış açısı geliştirir. 


