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35 Soru SOSYAL BİLGİLER 5. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK FASİKÜLÜ

1. Yeni kimlik kartlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır? 

A) On yıl boyunca geçerlidir.

B) İmza bölümü bulunmaktadır.

C) Aile bireylerimizin T.C. kimlik numaraları
aynıdır.

D) Akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip
bulunmaktadır.

2. Aşağıda Ömer'in hayatındaki önemli
gelişmeler numaralandırılarak karışık olarak
verilmiştir.

Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir? 

A) 1-4-3-2-5 B) 1-2-3-4-5

C) 2-4-1-3-5 D) 5-4-3-2-1
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3. "2017 yılında ülkemizde yapılan Avrupa
Ampute Futbol Şampiyonası'nda Milli
takımımız final maçında İngiltere'yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu oldu."  
Buna göre Ampute Milli takımımızın
Avrupa Şampiyonu olması aşağıdakilerden
hangisini göstermez?

A) Bedensel engellilerin başarılara imza
atabileceğini

B) İnançla ve azimle çalışıldığında başarıya
ulaşabileceğini

C) Bedensel engellilerin en büyük
sosyalleşme alanının futbol olduğunu

D) Bedensel engelin bir eksiklik olmadığını

4. Mustafa Kemal, aşağıdakilerin hangisinde
kazandığı başarılardan dolayı halk
tarafından "Anafartalar Kahramanı" olarak
tanınmıştır? 

A) Sakarya Savaşı

B) İnönü Muharebesi

C) Kütahya-Eskişehir Savaşları

D) Çanakkale Cephesi

5.

 
Bu soy ağacına göre aşağıda verilen
isimlerin hangileri arasında diğerlerinden
farklı bir ilişki vardır? 

A) Nur ile Selim

B) Can ile Ozan

C) Aslı ile Kerem

D) Mehmet ile Fatma

6. Dinî ve millî bayramlarımız özel günlerimizdir.
Dinî bayramlarda dargınlar barıştırılır,
yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Millî
bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler
düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes
gösterilere katılır.

Parçaya göre dinî ve millî bayramlarımızın
ortak işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeteneklerimizi geliştirmeleri

B) Dinî duyguları güçlendirmeleri

C) Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaları

D) Birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmeleri
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7. İki arkadaş teneffüste geçmişte oynanan ancak
günümüzde pek fazla bilinmeyen geleneksel
oyunları oynamak istemişlerdir. Bunun için eve
gidince araştırma yapmışlar ve araştırmaları
sonucunda seçtikleri oyunları ve bu oyunların
görsellerini okulda arkadaşlarıyla
paylaşmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki
arkadaşın seçtiği oyuna ait bir görsel
görseldir?

A) B)

C) D)

8. Yunan güçlerinin İzmir ve çevresini işgal
etmesi üzerine Türk milletinin ilk tepkisi,
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Ankara'da TBMM'yi açmak

B) Kuvayimilliye birliklerini kurmak

C) Düzenli ordu birliklerini oluşturmak

D) Erzurum ve Sivas Kongreleri'ni toplamak

9.

23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı
Müzesi" adıyla halkımızın ziyaretine açılan
yukarıdaki tarihî yapı, Millî Mücadele
Dönemi'nde hangi amaçla kullanılmıştır? 

A) Devlet Hastanesi

B) Millî Eğitim Bakanlığı

C) İngiltere Büyükelçiliği

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

10. Aşağıda Elis'in ailesi ile çektirdiği fotoğraf yer
almaktadır. 4. sınıf öğrencisi Elis aile tarihi
araştırması yapmak istemektedir. 
 

 

 

Buna göre, Elis öncelikle görseldeki hangi
aile bireyleri ile röportaj yapmalıdır?

A) Zeynep - Ahmet B) Ahmet - Sevil

C) Sevil - Ömer D) Aras - Ömer
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11.

Bu görsellerden kaç tanesi beşerî
unsurdur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. Üç günlük hava durumu tabloda
gösterilmiştir.

 

Tabloya göre aşağıdaki hava olaylarından
hangisi yaşanmamıştır? 

A) Bulutlu B) Karlı

C) Yağmurlu D) Güneşli

13. Çevremizde doğal ve beşerî unsurlar vardır.
Doğal unsurlar doğada kendiliğinden
bulunur. Beşerî unsurlar ise insan aklının ve
emeğinin ürünleridir.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi
beşerî unsura örnektir?

A) B)

C) D)

14. Tarımsal faaliyetlerde aşırı ilaçlama ve
yapay gübre kullanımı gibi yanlış
uygulamalar, öncelikle aşağıdaki doğal
kaynaklardan hangisine zarar verir?

A) Su B) Rüzgâr

C) Güneş D) Toprak
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15.

Yukarıdaki haritada Marmara Bölgesi'nin
hava durumu verilmiştir. Buna göre,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Çanakkale parçalı bulutludur.

B) Edirne'de hava kar yağışlıdır.

C) İstanbul yağmurludur.

D) Bursa güneşlidir.

16.

Kaldığı otelden önce büyükelçiliğe, daha
sonra da Atatürk Kültür Merkezi'ne giden
bir turist hangi yönlerde hareket etmiş
olur? 

A) Kuzeydoğu, Batı

B) Güneybatı, Doğu

C) Kuzeybatı, Doğu

D) Güneydoğu, Batı
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17. Hava olaylarını önceden bilmenin önemli
faydaları vardır. Örneğin kar yağacağını
öğrenen bir sürücü, yola çıkmaktan vazgeçer
veya otomobilinde zincir bulundurarak
gerekli önlemleri alır. Hava durumu
haberlerinde don olayının yaşanacağını duyan
bir çiftçi de ona göre tedbirler alır. Aynı
şekilde havanın rüzgârlı, denizin dalgalı
olacağını bilen bir balıkçı denize açılmayı
erteleyerek önlemini alır.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılır? 

A) Doğadaki değişimin yaşamımızı
etkilemediği vurgulanmıştır.

B) Dünyadaki farklı iklimlerin etkili olduğu
yerler belirtilmiştir.

C) İnsanların meteorolojiden habersiz
oldukları dile getirilmiştir.

D) Hava olaylarını bilmenin yaşamımıza
etkileri vurgulanmıştır.

18.

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek dağların
zirvelerindeki erimemiş karların üzerine yeni
karlar yağmaktadır. Bununla birlikte bölgede
eğim çok fazla, ormanlık alan ise çok az
bulunmaktadır. 
Bu durum, bu bölgede yaşayanların doğal
afetlerden hangisine karşı hazırlıklı
olmasını zorunlu hale getirir?

A) Sel B) Çığ

C) Hortum D) Deprem

19. Aslı öğretmen, "Yönler" konusunu işlerken
öğrencilerine "Yönleri bilmenin bizlere
sağlayacağı faydalar neler olabilir?" sorusunu
yöneltiyor. Öğrencileri ise şu cevapları veriyor:
Eda : Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek için
yönlerden yararlanırız. Murat: Ormanda kamp
yaparken yön bilgimiz sayesinde kaybolma
tehlikesi yaşamayız. Ayşe : İlimizin,
bölgemizin, yurdumuzun ve komşu ülkelerin
konumunu tarif ederken yönlerden
yararlanırız. 
Buna göre öğrencilerden hangileri doğru
cevap vermiştir?

A) Yalnız Eda B) Eda,Murat

C) Murat,Ayşe D) Eda,Murat ve Ayşe
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20. Bir ailenin haftalık geliri 580 TL'dir. Bu ailenin
haftalık harcamaları aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir. 
 

Grafiğe göre, bu ailenin haftalık
harcamalarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Gıda için 150 TL harcanmıştır.

B) Eğitime giyimden fazla harcama
yapılmıştır.

C) En fazla harcama elektrik ve su için
yapılmıştır.

D) Ulaşıma gıdadan daha az harcama
yapılmıştır.

21. Ortaokul öğrencisi olan Uğur'un, annesi
doktor, babası ise makine mühendisi olmasını
istiyor. Oysa Uğur'un hayali turist rehberi
olmak, turizm alanında çalışmaktı. Bu sayede
pek çok ülkeyi gezeceğini, farklı kültürlerden
arkadaşları olacağını düşünüyordu.

Uğur'un bu mesleği tercih etmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 

A) Dünyayı gezmek

B) Çok para kazanmak

C) Yeni insanlar tanımak

D) İlgi duyduğu alanda çalışmak

22. Grafik: Kantinde Yapılan İçecek Harcamaları

İrem'in kantinde yaptığı içecek harcamaları
yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.  
Bu grafiğe göre İrem'in harcamaları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) En fazla harcama suya yapılmıştır.

B) En az harcama Nisan ayında yapılmıştır.

C) Mart ayı harcaması ile Mayıs ayı harcaması
eşittir.

D) Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında çay ve
ayran harcamaları eşittir.
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23. "Elimizdeki para, tüm isteklerimizi karşılamaya
yetmeyebilir. O zaman önceliği ihtiyacımız
olan şeylere vermek daha doğrudur."

Yukarıdaki açıklama, aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı olabilir? 

A) İnsanın temel ihtiyaçları nelerdir?

B) İhtiyaçlarımızı karşılamak neden önemlidir?

C) İsteklerimizi karşılamada ihtiyaçlarımıza
öncelik vermemiz önemli midir?

D) Her insanın istekleri aynı mıdır?

24. Yaşadığımız ildeki belediye ekipleri, zaman
zaman gıda üreten yerleri denetleyerek
gıdaların insanlara zarar vermeyecek şekilde
üretilmelerini sağlamaktadır.

Belediyelerin verdiği bu hizmet aşağıdaki
alanlardan hangisi ile ilgilidir? 

A) Alt yapı B) Eğitim

C) Yardım D) Sağlık

25. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüplere
katılımın faydalarından değildir? 

A) Yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı
olur.

B) Yeni durum ve ortamlara uyum
sağlamamızı kolaylaştırır.

C) Farklı görüş, anlayış ve çalışmalara
hoşgörüyle bakmamızı sağlar.

D) Planlı çalışma alışkanlığımızı bozar.

26. Ali, müziği yüksek ses tonunda dinlemeyi
tercih etmektedir. Komşuları Ahmet Bey ise
bu durumdan rahatsız olduğunu Ali'ye
iletmiştir.

Bu durumda Ali'nin nasıl bir davranış
sergilemesi beklenmez?

A) Müziğin sesini kısacağını söylemesi

B) Verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dilemesi

C) Başkalarının duyduğu rahatsızlığın
kendisini ilgilendirmediğini söylemesi

D) Çevreye karşı daha duyarlı olacağını
söylemesi

27. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra
bağımsızlığını kazanan Türk
Cumhuriyetlerinden Kırgızistan'ın başkenti
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aşkabat B) Duşanbe

C) Bişkek D) Bakû

28. Özel günlerde "kimono" adı verilen
geleneksel kıyafetleri giyerler.
Yeşil çay vazgeçemedikleri
içeceklerindendir.
Sık sık deprem ve yanardağ patlaması
gibi doğal afetler görülür.

Yukarıda söz edilen ülke aşağıdakilerden
hangisidir? 

A) Avustralya B) Hindistan

C) Japonya D) Meksika
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29.

Diyaloga bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir? 

A) Nijer'de sanayi gelişmiştir.

B) Nijer'de turizm gelişmiştir.

C) Japonya'da eğitim gelişmiştir.

D) Japonya'nın yer altı kaynakları boldur.

30. Aşağıdakilerden hangisi Türk millî kültür
ögeleri arasında yer almaz?

A) B)

C) D)

31. "Millî Mücadele Dönemi'nde birçok önemli
savaş olmuştur. Bunlardan en önemlileri; I.
İnönü, II. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz
'dur."

Yukarıda bahsedilen savaşlar hangi
cephede yapılmıştır? 

A) Doğu B) Batı

C) Güney D) Kuzey
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32.

 

Öğrencilerin cevapları değerlendirildiğinde
öğrencilerden hangileri geleneksel çocuk
oyunu oynamıştır?

A) Ceren B) Kerem ve Ceren

C) Ceren ve Yusuf D) Kerem ve Yusuf

33. "Millî kültürümüzü yansıtan ögeleri yalnızca
evlerimizde değil çevremizde de görebiliriz.
Bunlar mahallemizdeki tarihi bir yapı,
şehrimizin meydanındaki bir anıt veya çarşıda,
pazarda satılan el işi ürünler olabilir. Millî
kültür ögelerimizi görebileceğimiz yerlerden
biri de pek çok şehrimizde bulunan
etnografya müzeleridir." Bu açıklamaları
yapan Meral Öğretmen, öğrencilerinden bir
sonraki ders için etnografya müzesinde
sergilenen millî kültür ögeleri ile ilgili
görseller getirmelerini istemiştir.

Buna göre, öğrencilerin getirdiği
görsellerden hangisi etnografya
müzelerinde sergilenmez?

A) B)

C) D)
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34. Aşağıda topaç ve topaç oyunuyla ilgi bir tablo
verilmiştir.
 

 

Buna göre topaç ve topaç oyununda
geçmişten günümüze gerçekleşen değişim
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

A) Topaç oyununun kuralları değişmiştir.

B) Topacın yapımında kullanılan malzemeler
aynıdır.

C) Günümüzdeki topaç doğal malzemeden
yapılmaktadır.

D) Topacı oyuna hazırlama aşamasında
değişiklik olmuştur.

35. "Düzenli ordunun kurulmasıyla kuvayımilliye
(Millî Kuvvetler) birlikleri kaldırılmıştır."

Verilen cümledeki durum ile
aşağıdakilerden hangisi arasında bir
benzerlik vardır? 

A) Cumhuriyetin ilanı – Saltanatın kaldırılması

B) TBMM'nin açılması – Temsil Heyetinin
dağılması

C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması – Birinci
Dünya Savaşı'nın sona ermesi

D) TBMM'nin açılması – İzmir'in Yunanlılarca
işgal edilmesi
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35 Soru SOSYAL BİLGİLER 5. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK FASİKÜLÜ

1. Yeni kimlik kartlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır? 

A) On yıl boyunca geçerlidir.

B) İmza bölümü bulunmaktadır.

C) Aile bireylerimizin T.C. kimlik numaraları
aynıdır.

D) Akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip
bulunmaktadır.

2. Aşağıda Ömer'in hayatındaki önemli
gelişmeler numaralandırılarak karışık olarak
verilmiştir.

Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir? 

A) 1-4-3-2-5 B) 1-2-3-4-5

C) 2-4-1-3-5 D) 5-4-3-2-1
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3. "2017 yılında ülkemizde yapılan Avrupa
Ampute Futbol Şampiyonası'nda Milli
takımımız final maçında İngiltere'yi 2-1
yenerek Avrupa şampiyonu oldu."  
Buna göre Ampute Milli takımımızın
Avrupa Şampiyonu olması aşağıdakilerden
hangisini göstermez?

A) Bedensel engellilerin başarılara imza
atabileceğini

B) İnançla ve azimle çalışıldığında başarıya
ulaşabileceğini

C) Bedensel engellilerin en büyük
sosyalleşme alanının futbol olduğunu

D) Bedensel engelin bir eksiklik olmadığını

4. Mustafa Kemal, aşağıdakilerin hangisinde
kazandığı başarılardan dolayı halk
tarafından "Anafartalar Kahramanı" olarak
tanınmıştır? 

A) Sakarya Savaşı

B) İnönü Muharebesi

C) Kütahya-Eskişehir Savaşları

D) Çanakkale Cephesi

5.

 
Bu soy ağacına göre aşağıda verilen
isimlerin hangileri arasında diğerlerinden
farklı bir ilişki vardır? 

A) Nur ile Selim

B) Can ile Ozan

C) Aslı ile Kerem

D) Mehmet ile Fatma

6. Dinî ve millî bayramlarımız özel günlerimizdir.
Dinî bayramlarda dargınlar barıştırılır,
yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Millî
bayramlarda ise şiirler okunur, piyesler
düzenlenir, toplumdaki büyük küçük herkes
gösterilere katılır.

Parçaya göre dinî ve millî bayramlarımızın
ortak işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeteneklerimizi geliştirmeleri

B) Dinî duyguları güçlendirmeleri

C) Temel ihtiyaçlarımızı karşılamaları

D) Birlik ve kardeşliğimizi güçlendirmeleri
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SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK FASİKÜLÜ

1. Yeni kimlik kartlarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır? 

A) On yıl boyunca geçerlidir.

B) İmza bölümü bulunmaktadır.

C) Aile bireylerimizin T.C. kimlik numaraları
aynıdır.

D) Akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip
bulunmaktadır.

2. Aşağıda Ömer'in hayatındaki önemli
gelişmeler numaralandırılarak karışık olarak
verilmiştir.

Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir? 

A) 1-4-3-2-5 B) 1-2-3-4-5

C) 2-4-1-3-5 D) 5-4-3-2-1
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7. İki arkadaş teneffüste geçmişte oynanan ancak
günümüzde pek fazla bilinmeyen geleneksel
oyunları oynamak istemişlerdir. Bunun için eve
gidince araştırma yapmışlar ve araştırmaları
sonucunda seçtikleri oyunları ve bu oyunların
görsellerini okulda arkadaşlarıyla
paylaşmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iki
arkadaşın seçtiği oyuna ait bir görsel
görseldir?

A) B)

C) D)

8. Yunan güçlerinin İzmir ve çevresini işgal
etmesi üzerine Türk milletinin ilk tepkisi,
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) Ankara'da TBMM'yi açmak

B) Kuvayimilliye birliklerini kurmak

C) Düzenli ordu birliklerini oluşturmak

D) Erzurum ve Sivas Kongreleri'ni toplamak

9.

23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı
Müzesi" adıyla halkımızın ziyaretine açılan
yukarıdaki tarihî yapı, Millî Mücadele
Dönemi'nde hangi amaçla kullanılmıştır? 

A) Devlet Hastanesi

B) Millî Eğitim Bakanlığı

C) İngiltere Büyükelçiliği

D) Türkiye Büyük Millet Meclisi

10. Aşağıda Elis'in ailesi ile çektirdiği fotoğraf yer
almaktadır. 4. sınıf öğrencisi Elis aile tarihi
araştırması yapmak istemektedir. 
 

 

 

Buna göre, Elis öncelikle görseldeki hangi
aile bireyleri ile röportaj yapmalıdır?

A) Zeynep - Ahmet B) Ahmet - Sevil

C) Sevil - Ömer D) Aras - Ömer
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11.

Bu görsellerden kaç tanesi beşerî
unsurdur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. Üç günlük hava durumu tabloda
gösterilmiştir.

 

Tabloya göre aşağıdaki hava olaylarından
hangisi yaşanmamıştır? 

A) Bulutlu B) Karlı

C) Yağmurlu D) Güneşli

13. Çevremizde doğal ve beşerî unsurlar vardır.
Doğal unsurlar doğada kendiliğinden
bulunur. Beşerî unsurlar ise insan aklının ve
emeğinin ürünleridir.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisi
beşerî unsura örnektir?

A) B)

C) D)

14. Tarımsal faaliyetlerde aşırı ilaçlama ve
yapay gübre kullanımı gibi yanlış
uygulamalar, öncelikle aşağıdaki doğal
kaynaklardan hangisine zarar verir?

A) Su B) Rüzgâr

C) Güneş D) Toprak
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15.

Yukarıdaki haritada Marmara Bölgesi'nin
hava durumu verilmiştir. Buna göre,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Çanakkale parçalı bulutludur.

B) Edirne'de hava kar yağışlıdır.

C) İstanbul yağmurludur.

D) Bursa güneşlidir.

16.

Kaldığı otelden önce büyükelçiliğe, daha
sonra da Atatürk Kültür Merkezi'ne giden
bir turist hangi yönlerde hareket etmiş
olur? 

A) Kuzeydoğu, Batı

B) Güneybatı, Doğu

C) Kuzeybatı, Doğu

D) Güneydoğu, Batı
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17. Hava olaylarını önceden bilmenin önemli
faydaları vardır. Örneğin kar yağacağını
öğrenen bir sürücü, yola çıkmaktan vazgeçer
veya otomobilinde zincir bulundurarak
gerekli önlemleri alır. Hava durumu
haberlerinde don olayının yaşanacağını duyan
bir çiftçi de ona göre tedbirler alır. Aynı
şekilde havanın rüzgârlı, denizin dalgalı
olacağını bilen bir balıkçı denize açılmayı
erteleyerek önlemini alır.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılır? 

A) Doğadaki değişimin yaşamımızı
etkilemediği vurgulanmıştır.

B) Dünyadaki farklı iklimlerin etkili olduğu
yerler belirtilmiştir.

C) İnsanların meteorolojiden habersiz
oldukları dile getirilmiştir.

D) Hava olaylarını bilmenin yaşamımıza
etkileri vurgulanmıştır.

18.

 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yüksek dağların
zirvelerindeki erimemiş karların üzerine yeni
karlar yağmaktadır. Bununla birlikte bölgede
eğim çok fazla, ormanlık alan ise çok az
bulunmaktadır. 
Bu durum, bu bölgede yaşayanların doğal
afetlerden hangisine karşı hazırlıklı
olmasını zorunlu hale getirir?

A) Sel B) Çığ

C) Hortum D) Deprem

19. Aslı öğretmen, "Yönler" konusunu işlerken
öğrencilerine "Yönleri bilmenin bizlere
sağlayacağı faydalar neler olabilir?" sorusunu
yöneltiyor. Öğrencileri ise şu cevapları veriyor:
Eda : Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek için
yönlerden yararlanırız. Murat: Ormanda kamp
yaparken yön bilgimiz sayesinde kaybolma
tehlikesi yaşamayız. Ayşe : İlimizin,
bölgemizin, yurdumuzun ve komşu ülkelerin
konumunu tarif ederken yönlerden
yararlanırız. 
Buna göre öğrencilerden hangileri doğru
cevap vermiştir?

A) Yalnız Eda B) Eda,Murat

C) Murat,Ayşe D) Eda,Murat ve Ayşe
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20. Bir ailenin haftalık geliri 580 TL'dir. Bu ailenin
haftalık harcamaları aşağıdaki grafikte
gösterilmiştir. 
 

Grafiğe göre, bu ailenin haftalık
harcamalarıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Gıda için 150 TL harcanmıştır.

B) Eğitime giyimden fazla harcama
yapılmıştır.

C) En fazla harcama elektrik ve su için
yapılmıştır.

D) Ulaşıma gıdadan daha az harcama
yapılmıştır.

21. Ortaokul öğrencisi olan Uğur'un, annesi
doktor, babası ise makine mühendisi olmasını
istiyor. Oysa Uğur'un hayali turist rehberi
olmak, turizm alanında çalışmaktı. Bu sayede
pek çok ülkeyi gezeceğini, farklı kültürlerden
arkadaşları olacağını düşünüyordu.

Uğur'un bu mesleği tercih etmesinde
aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? 

A) Dünyayı gezmek

B) Çok para kazanmak

C) Yeni insanlar tanımak

D) İlgi duyduğu alanda çalışmak

22. Grafik: Kantinde Yapılan İçecek Harcamaları

İrem'in kantinde yaptığı içecek harcamaları
yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.  
Bu grafiğe göre İrem'in harcamaları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) En fazla harcama suya yapılmıştır.

B) En az harcama Nisan ayında yapılmıştır.

C) Mart ayı harcaması ile Mayıs ayı harcaması
eşittir.

D) Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında çay ve
ayran harcamaları eşittir.
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23. "Elimizdeki para, tüm isteklerimizi karşılamaya
yetmeyebilir. O zaman önceliği ihtiyacımız
olan şeylere vermek daha doğrudur."

Yukarıdaki açıklama, aşağıdaki sorulardan
hangisinin yanıtı olabilir? 

A) İnsanın temel ihtiyaçları nelerdir?

B) İhtiyaçlarımızı karşılamak neden önemlidir?

C) İsteklerimizi karşılamada ihtiyaçlarımıza
öncelik vermemiz önemli midir?

D) Her insanın istekleri aynı mıdır?

24. Yaşadığımız ildeki belediye ekipleri, zaman
zaman gıda üreten yerleri denetleyerek
gıdaların insanlara zarar vermeyecek şekilde
üretilmelerini sağlamaktadır.

Belediyelerin verdiği bu hizmet aşağıdaki
alanlardan hangisi ile ilgilidir? 

A) Alt yapı B) Eğitim

C) Yardım D) Sağlık

25. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüplere
katılımın faydalarından değildir? 

A) Yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı
olur.

B) Yeni durum ve ortamlara uyum
sağlamamızı kolaylaştırır.

C) Farklı görüş, anlayış ve çalışmalara
hoşgörüyle bakmamızı sağlar.

D) Planlı çalışma alışkanlığımızı bozar.

26. Ali, müziği yüksek ses tonunda dinlemeyi
tercih etmektedir. Komşuları Ahmet Bey ise
bu durumdan rahatsız olduğunu Ali'ye
iletmiştir.

Bu durumda Ali'nin nasıl bir davranış
sergilemesi beklenmez?

A) Müziğin sesini kısacağını söylemesi

B) Verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dilemesi

C) Başkalarının duyduğu rahatsızlığın
kendisini ilgilendirmediğini söylemesi

D) Çevreye karşı daha duyarlı olacağını
söylemesi

27. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra
bağımsızlığını kazanan Türk
Cumhuriyetlerinden Kırgızistan'ın başkenti
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Aşkabat B) Duşanbe

C) Bişkek D) Bakû

28. Özel günlerde "kimono" adı verilen
geleneksel kıyafetleri giyerler.
Yeşil çay vazgeçemedikleri
içeceklerindendir.
Sık sık deprem ve yanardağ patlaması
gibi doğal afetler görülür.

Yukarıda söz edilen ülke aşağıdakilerden
hangisidir? 

A) Avustralya B) Hindistan

C) Japonya D) Meksika
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29.

Diyaloga bakarak aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir? 

A) Nijer'de sanayi gelişmiştir.

B) Nijer'de turizm gelişmiştir.

C) Japonya'da eğitim gelişmiştir.

D) Japonya'nın yer altı kaynakları boldur.

30. Aşağıdakilerden hangisi Türk millî kültür
ögeleri arasında yer almaz?

A) B)

C) D)

31. "Millî Mücadele Dönemi'nde birçok önemli
savaş olmuştur. Bunlardan en önemlileri; I.
İnönü, II. İnönü, Sakarya ve Büyük Taarruz
'dur."

Yukarıda bahsedilen savaşlar hangi
cephede yapılmıştır? 

A) Doğu B) Batı

C) Güney D) Kuzey
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32.

 

Öğrencilerin cevapları değerlendirildiğinde
öğrencilerden hangileri geleneksel çocuk
oyunu oynamıştır?

A) Ceren B) Kerem ve Ceren

C) Ceren ve Yusuf D) Kerem ve Yusuf

33. "Millî kültürümüzü yansıtan ögeleri yalnızca
evlerimizde değil çevremizde de görebiliriz.
Bunlar mahallemizdeki tarihi bir yapı,
şehrimizin meydanındaki bir anıt veya çarşıda,
pazarda satılan el işi ürünler olabilir. Millî
kültür ögelerimizi görebileceğimiz yerlerden
biri de pek çok şehrimizde bulunan
etnografya müzeleridir." Bu açıklamaları
yapan Meral Öğretmen, öğrencilerinden bir
sonraki ders için etnografya müzesinde
sergilenen millî kültür ögeleri ile ilgili
görseller getirmelerini istemiştir.

Buna göre, öğrencilerin getirdiği
görsellerden hangisi etnografya
müzelerinde sergilenmez?

A) B)

C) D)
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34. Aşağıda topaç ve topaç oyunuyla ilgi bir tablo
verilmiştir.
 

 

Buna göre topaç ve topaç oyununda
geçmişten günümüze gerçekleşen değişim
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

A) Topaç oyununun kuralları değişmiştir.

B) Topacın yapımında kullanılan malzemeler
aynıdır.

C) Günümüzdeki topaç doğal malzemeden
yapılmaktadır.

D) Topacı oyuna hazırlama aşamasında
değişiklik olmuştur.

35. "Düzenli ordunun kurulmasıyla kuvayımilliye
(Millî Kuvvetler) birlikleri kaldırılmıştır."

Verilen cümledeki durum ile
aşağıdakilerden hangisi arasında bir
benzerlik vardır? 

A) Cumhuriyetin ilanı – Saltanatın kaldırılması

B) TBMM'nin açılması – Temsil Heyetinin
dağılması

C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması – Birinci
Dünya Savaşı'nın sona ermesi

D) TBMM'nin açılması – İzmir'in Yunanlılarca
işgal edilmesi

SOSYAL BİLGİLER FASİKÜLÜ -11-



CEVAP ANAHTARI
SOSYAL BİLGİLER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A C D D D B B D A B B D D D
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B D B D C B C C D D C C C C D
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B B C D B

 



T.C. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2020 - 2021 ÖĞRETİM YILI 
Iğdır Ölçme Değerlendirme Merkezi 

 
7. Sınıf 

SOSYAL BİLGİLER FASİKÜLÜ

Bu teste bulunan ders/dersler ve soru sayısı
SOSYAL BİLGİLER 45



45 Soru SOSYAL BİLGİLER 7. Sınıf

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK FASİKÜLÜ

1. Aşağıdaki tabloda çevre koruma kulübünde yer alan bazı öğrenciler ve görevleri verilmiştir.

İsim Sosyal Rol Görevi

Aykut Başkan
Kulüp toplantılarını yönetir.

Çalışma programını uygular.

Gamze Başkan Yardımcısı
Başkanın verdiği görevleri yapar.

Diğer kulüplerle işbirliği yapar.

Hande Sekreter  Kulüp yazışmalarını yapar.
Koray Sayman Kulübün para işlerini yürütür.

 
Yukarıdaki bilgilerden hareketle çevre koruma kulübünde görevli öğrenciler için,

  I. Öğrenciler yeteneklerine göre görev almışlardır.

 II. Öğrenciler sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.

III. Diğer sosyal kulüplerle işbirliği yapılmaktadır.

IV. Öğrenciler arası iş bölümü yapılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve IV. D) III ve IV.
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2.

 
Yukarıda verilen kutularda bireylerin sahip oldukları bazı roller Türk kültürünün ürünü olan kilim
motifleri ile eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmeden yararlanarak aşağıda verilen metinde anlatılan kişinin
sahip olduğu ilk dört rol sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? 
 

1985 yılının Mart Ayında Nizamettin Bey'in ve Muazzez Hanım'ın ilk çocukları olarak dünyaya
gelen Tuğrul, ilk ve orta öğrenimini Kayseri' de tamamladı. Öğrenci olarak gayretli olan Tuğrul kısa
zamanda öğretmenleri tarafından takdir edilen bir öğrenci oldu. Lise birinci sınıfta arkadaşları
tarafından sınıf başkanı seçilen Tuğrul'un aynı yıl içinde kız kardeşi oldu. Abi olarak sorumluklarını
yerine getirmeye çalıştı. Liseden sonra üniversite eğitimi için burslu olarak yurt dışına gitti. Yüksek
öğrenimini yurt dışında tamamlayan Tuğrul, ülkesine yüksek mühendis olarak döndü ve bir devlet
kurumunda çalışmaya başladı. Elif Hanım ile evlenen Tuğrul'un Ali ve Fatma isminde çocukları
oldu.

A) B)

C) D)
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3. Köyün birinde yaşlı ve fakir bir adam yaşarmış. Adamın dillere destan çok güzel bir atı varmış. O
ülkenin kralı atı almak istemiş. Yaşlı adam atı satmak istememiş. Bir gün adamın atı kaybolmuş.
Köydeki komşuları,

- "Seni ihtiyar bunak, bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, ömrünün
sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın" demişler.

Yaşlı adam,

- "Aceleyle karar vermeyin. Sadece at kayıp deyin, çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz
ve verdiğiniz karar." demiş.

Aradan 15 gün geçmeden at, bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, kendi kendine dağlara
gitmiş. Dönerken de, bir çok vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyardan
özür dilemişler.

( Lao Tzu, kısaltılmıştır.) 
 
Verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Olayların neden ve sonuçlarını iyice anlayıp sonra karar vermeliyiz.

B) Her zaman komşularımızın yönlendirmesiyle hareket etmeliyiz.

C) Yaşlı kişilere karşı saygılı olmalıyız.

D) Fakir kişilere yardım etmeliyiz.

4. Küçük Kara Balık

Küçük Kara Balık, bir sabah erkenden uyanır ve annesini de dürterek uyandırır. Şaşkınlıkla uyanan
annesi, ne olduğunu, neden sabahın bu erken saatinde bu şekilde uyandırıldığını sorar. Küçük
Kara Balık "Yaşadığımız bu çağlayandan çok daha ötesini, denizi, okyanusu merak ediyorum,
bunun için de bir geziye çıkacağım." der. Anne balık başta ne olduğunu anlayamaz, anladığında
ise derhal vazgeçmesini söyler fakat Küçük Kara Balık çok kararlıdır. Annesiyle konuşmalarını
duyan komşuları bir araya toplanır. Küçük Kara Balık'ın bu isteği komşuları sinirlendirir, çünkü bu
küçük akarsuda doğup büyüdüklerinden dolayı, büyük denizleri, okyanusları keşfetme fikri onların
gözünü korkutmaktadır. Küçük Kara Balık'a eğer buradan giderse bir daha geri dönemeyeceğini
söylerler. (Samed BEHRENGİ)
 

Verilen parçaya göre, Küçük Kara Balık yaşadığı çağlayandan daha ötesini görmek istediğini
söylediğinde, annesinin ve komşuların tutumu aşağıdakilerden hangisi olmuştur? 

A) Bu karara çok sevinip onu desteklemişlerdir.

B) Başarısız olacağı konusunda peşin hüküm vermişlerdir.

C) Empatiyle yaklaşarak düşüncesini anlamaya çalışmışlardır.

D) Karşılaşacağı zorlukların onu daha güçlü yapacağını düşünmüşlerdir.
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5.

 
Verilen görseller kültür ögelerinin hangisiyle ilgilidir?

A) Dil B) Halk oyunları

C) Mimari D) Mutfak kültürü

6. Komşusu Melahat teyzenin hasta olduğunu duyan Duygu, anne ve babasına Melahat teyzeyi
ziyarete gitmek istediğini söylemiştir. Duygu'nun bu isteği babasının çok hoşuna gitmiştir. Annesi;
"Hasta ziyaretine eli boş gidilmez, Melahat teyze baklavayı çok sever, giderken pastaneden
baklava alalım." demiştir. Melahat teyze bu ziyaretten çok mutlu olmuştur. 
 

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Hasta ziyaretleri kültürümüzde geleneksel bir davranıştır.

B) Bu tür ziyaretlerde daha çok bireysel çıkar ön plandadır.

C) Duygu çevresindeki insanlara karşı duyarlı bir insandır.

D) Ziyaret ve hediye paylaşma duygusunun gösterir.

7. Mete Han Asya Hun Devleti'nin başında iken, Çin'deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı
seferlerde Çin'i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu'nun denetimini ele geçirmiştir. 
 
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Asya Hun Devleti ekonomik bir kazanç sağlamıştır.

B) Asya Hun Devleti Çin'e siyasi üstünlüğünü kabul ettirmiştir.

C) Çinliler Türklerle bir daha mücadeleye girememişlerdir.

D) Mete Han, Çin'in içinde bulunduğu karışık durumdan yararlanmıştır.
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8.

İpek Yolu, gerek iktisadi gerekse sosyo-kültürel alanda insanlık tarihinin en önemli yapı
taşlarından biri olmuştur. Adını, önemli bir ticaret ürünü olan ipekten alan bu ticaret yolu, Asya ile
Avrupa kıtası arasında ticari malların taşındığı bir güzergâh olmasının yanısıra, farklı milletlerin
kültürel alışveriş içerisinde bulunduğu, etkileşimlerin ve değişimlerin yoğun bir şekilde aktarıldığı
bir görev de üstlenmiştir.  
Metin ve görsel birlikte değerlendirildiğinde İpek Yolu ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Günümüzde ticari önemini kaybetmiştir.

B) Kültürler arasında bir köprü görevi görmüştür.

C) Adının kaynağı önemli bir ticaret ürünü olan ipektir.

D) Deniz taşımacılığı yapılan kolları da vardır.

9. Kervanların konaklaması için kervansaraylar yapılmıştır. Bu kervansaraylarda kalan tüccarların
dinlenme, beslenme, sağlık ve temizlik ihtiyaçları üç gün boyunca ücretsiz olarak karşılanırdı.
Kervansarayların içinde odalar, mescit, hamam, çeşme gibi bölümler ile hekim, veteriner, nalbant
ve hayvanların bakımını yapan görevliler bulunurdu. Türkiye Selçukluları ticaret yollarında zarara
uğrayan tüccarların kayıplarını karşılayarak ilk sigorta uygulamasını hayata geçirdiler. Tüccarları
yolculukları boyunca rahat ettirmek ve her türlü tehlikeden korumak için önlemler aldılar.

Yapılan bu faaliyetlerin temel amacı nedir?

 
 

A) Şehirlerin güvenliğini sağlamak B) Kültürü geliştirmek

C) Kervansaraylardan para kazanmak D) Ticareti geliştirmek
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10.

 

 
İlk Türk Devletlerinde, devleti yöneten kağanlar önemli kararları meclise danışarak alırlardı.
Kurultaya boy beylerinin katıldığı gibi kağanın eşi hatun da katılırdı. Kurultayda siyasi, askerî ve
ekonomik kararlar alınırdı. 
 
Buna göre kurultay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Devlet yönetiminde kadının da söz sahibi olduğu

B) Meclisin devlet yönetiminde etkili olduğu

C) Hakanın devlet işlerini görürken danıştığı bir meclis olduğu

D) Törelerde değişiklik yapılamadığı
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11.

 

Çin hakimiyeti altına girmek istemeyen Hunların bir kısmının batıya doğru göç etmeye
başlamaları ve batıda Alanlar, Ostrogotlar, Vandallar, Angıl Saksonlar, Franklar, Vizigotlar gibi
barbar kavimleri yerlerinden oynatmaları Avrupa'da çok büyük bir göç dalgalanmasına neden
olmuş ve tarihte bu olaya Kavimler Göçü denmiştir.  
 
Verilenlerden hangisi Kavimler Göçü'nün sonuçları arasında yer almaz?  

A) İlk Çağ kapandı, Orta Çağ başladı.

B) Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı.

C) Avrupa'da Feodalite rejimi ortaya çıktı.

D) Asya Hun Devleti kuruldu.

12. Anadolu'nun yurt edinilmesinde mutasavvıflar etkili olmuştur. Anadolu Türklüğünün Moğol
istilası nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde eserleri ve samimi sohbetleriyle halka yol
göstermişlerdir. İslam dininin özünü Anadolu insanına aktararak milletimizin birliğini ve
bütünlüğünün korumasında önemli rol oynamışlardır. 
 
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında etkili olan bu
mutasavvıflardan değildir?

A) Mevlana Celaleddin-i Rumi

B) Hacı Bektaş-ı Veli

C) Yunus Emre

D) Nizamülmülk
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13.

 

Ülkemizde, belirlenen pilot illerden başlamak üzere şehirlerimizin akıllı şehirlere dönüşümü
planlanmaktadır. Akıllı şehir sistemiyle daha güvenli, ulaşımı daha kolay ve daha temiz bir
çevreye sahip şehirler oluşturulmaktadır. Ayrıca akıllı şehirlerde yaşayanların, şehir hakkındaki
bilgilere daha kolay ulaşması, enerjiden tasarruf etmesi ve doğal afetlerden daha az etkilenmesi
hedeflenmektedir.

 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Akıllı Şehir Uygulamaları Projesi ile hedeflenenlerden
biri değildir?

A) Suç oranlarını azaltmak,

B) Çevre kirliliğini azaltmak,

C) Doğal afetlerin süresini azaltmak,

D) Aşırı enerji kullanımını azaltmak,
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14. "Nanoteknoloji" insanın saç kılının 80 binde biri büyüklüğünde "nano" ölçüdeki parçalarla
uğraşan bilimdir. Tıpkı yap-boz oyununda parçaların birleştirilerek istenen şeklin oluşturulması
gibi, nanoteknolojide de atomlar veya moleküller tek tek alınıp hassas şekilde birleştirilerek
istenen ürün elde edilir. 
 

1. Esneklik, bükülebilen ve katlanılabilir özellikleri bulunan akıllı telefonlar, günümüz dünyasına
yavaş yavaş girmeye başlamıştır. 
 

2. Nano malzemeler kullanılarak, çok çeşitli fonksiyonlara sahip kumaşlar elde
edilmektedir. Üzerine bir bardak meyve suyu dökülen pantolonumuzun suyu itme özelliği,
kirlenmesine engel olmaktadır. 
 

3. Nanoteknoloji, normal yapılara göre daha hafif, daha güvenli ve daha akıllı taşıtların
üretilmesinde çok fonksiyonlu materyallerin oluşumu için gelecek vadetmektedir. 
 

Buna göre;

• Tekstil,

• Ulaşım,

• İletişim,

alanları ile nanoteknoloji kullanılan örnek durumlar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden
hangisi doğru olur? 
 

A) Tekstil İletişim Ulaşım

B) İletişim Ulaşım Tekstil

C) İletişim Tekstil Ulaşım

D) Tekstil Ulaşım İletişim
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Yenilenebilir Enerji Bir Numara

Dünya Ekonomik Forumu geçtiğimiz günlerde bir rapor yayımladı. Bu rapora göre artık güneş ve
rüzgâr enerjisi elde etmek, fosil yakıtlardan enerji elde etmek kadar ekonomik. Yenilenebilir
enerjinin eskisine göre çok daha ekonomik bir enerji kaynağı hâline gelmesinde, son beş yılda bu
alana yapılan yatırımların etkili olduğu düşünülüyor. Teknolojik gelişmeler sonucunda
güneş panellerinin donanım ve kurulum maliyetleriyle rüzgâr türbinlerinin üretim ve kurulum
maliyetleri de düştü. Bu gelişmeler yenilenebilir enerjinin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını
gösteriyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hâle gelmesi ileride küresel ısınmanın
önüne geçebilmek için önemli. 
 

Buna göre; 
I. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulum maliyetleri düşmeye başlamıştır.

II. Teknolojik gelişmeler yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu olumsuz etkilemektedir.

III. Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik hale gelmesi küresel ısınmanın önüne geçmede
etkili olacaktır.

IV. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgâr enerjisi, güneş panelleri ve fosil
yakıtlar bulunmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV
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Görselde verilen bilgilerden yola çıkarak Prof. Dr. Halil İnalcık ile ilgili, 
I. Sosyal bilim dalı olan tarih alanında çalışmalar yapmıştır.

II. Türk Dil Kurumu (TDK) üyeliğine seçilmiştir.

III. Yazdığı eserler ve yaptığı çalışmalarla birçok ödül almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III
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2019'da 2.2 milyon korsan ürün ele geçirildi. 948 kişi hakkında işlem yapıldı. Kültür ve Turizm
Bakanlığı, geçen yıl korsanla mücadele kapsamında düzenlenen 844 operasyonda toplam 2
milyon 208 bin 887 korsan ürün ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya
göre fikri hak ihlalleriyle etkin mücadelenin sağlanması amacıyla imzalanan protokol kapsamında
81 ilde denetim komisyonları oluşturuldu. (Bir gazete haberi)  
Gazete haberinden hareketle korsan ürün satışı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?

A) Korsan ürün satışı ile asıl eser sahiplerinin ünü artmaktadır.

B) Devlet korsan ürünlerle mücadele etmek için çalışmalar yapmaktadır.

C) Ülkemizde korsan ürün satışları ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.

D) Vergisiz kazanç sağlayan kişiler ülke ekonomisine zarar vermektedir.
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"Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve California merkezli SpaceX firması iş birliğinde 30
Mayıs 2020 tarihinde ‘Crew Dragon' isimli uzay mekiği başarıyla fırlatıldı. Böylece ilk defa özel bir
şirket, insanlı bir uçuş gerçekleştirmiş oldu. Uzay mekiğinin fırlatılışı ABD kanallarında ve sosyal
medyada canlı yayınlandı. İnsanlık ve bilim tarihi için çok önemli bir keşif imkânı sağlayan Crew
Dragon uzay mekiği, 6 yıllık bir çalışmanın ürünüydü."

Bu habere konu olan uzay mekiğinin ortaya çıkarılmasında;  
I. teknolojik gelişmeler,  
II. yaratıcı zekâ,  
III.yüksek hayal gücü 
unsurlarından hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve III

19. TÜBİTAK ile MEB arasında bilim fuarları etkinlikleri ile ilgili iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu
fuarların amacı öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi
duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır.
Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkalarıyla
paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır.
Bu çerçevede yürütülecek bilim fuarlarıyla kısa sürede çok geniş kitlelere ulaşılarak bilim ve
teknoloji konularında farkındalık yaratılması, bilim kültürünün tabana yayılması ve geliştirilmesi
sağlanmış olacaktır.

Buna göre okullarda düzenlenen bilim fuarları;  
I. Okullarda bilimsel düşünceye merak duyulmasını sağlamak. 
II. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek.  
III. Öğrencileri yarıştırarak en iyi öğrencileri bulmak. 
hedeflerinden hangilerini amaçlamaktadır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II, III
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20. İnovasyon; farklı yeni fikirler geliştirmek, bunları uygulamak ya da zaten var olan ürünleri daha
kullanışlı hale getirmektir. Günlük hayatımızda olduğu gibi sınıf ortamında da uygulanabilir.

 
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak sınıf ortamında yapılan etkiliklerden hangisi inovasyon
kapsamında 

 sayılmaz?

 

A) Hava kirliliği konusu için münazara yapmak

B) Su kaynaklarının etkin kullanılması için afiş hazırlamak

C) Nükleer enerjinin zararları hakkında tartışma yapmak

D) Futbol turnuvası için grup oluşturmak

21. Wright kardeşler tarafından motorlu uçak icat edildi.
Röntgen yada x ışınları, Wilhelm Conrad Röntgen ve beraberindeki bir grup bilim insanı
tarafından keşfedildi.
John Logie Baird tarafından televizyon icat edildi.

 
Bu gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojinin getirdiği
yeniliklerin, insan hayatına katkıları arasında gösterilemez?

A) Dünyadaki ulaşımı kolaylaştırarak uzakları yakınlaştırmışlardır.

B) İnsanların hastalıklarının teşhisini kolaylaştırmışlardır.

C) Dünyadaki üretim hizmetlerinin verimliliğini artırmışlardır.

D) İnsanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmışlardır.
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22. Afişte verilen "Vergi ver ki" ifadesini tamamlayarak slogan oluşturmanız istenmektedir.

Buna göre afişteki yazı; 
I. yollar, köprüler, okullar yapılsın.
II. ülkemiz kalkınsın.

III. güvenliğin sağlansın.
IV. ithalatın artsın.            

ifadelerinden hangileriyle tamamlanabilir?

A) I ve II B) I, II ve III

C) I, III ve IV D) II, III ve IV
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23. Ülke gelişimine yüksek katkı sağlayabilecek yetenekli öğrencilerin ülke genelinde tespit edilmesi
ve bu öğrencilerin gelişimleri için gerekli desteklerin sağlanması önem taşımaktadır. Gençlerin
takım çalışması, yenilikçi düşünce, proje geliştirme odaklı eğitim programları ile daha üretken
olmaları sağlanmalıdır. Deneyap Teknoloji Atölyesi projeleri yeterli fiziki imkânlar ve donanımlar
sağlanarak, gençlerin bilim ve teknolojide yenilik üretebilen ve diğer insanları da bu doğrultuda
etkileyebilen bireyler olmaları hedeflenmektedir. Ülkemizin gelişmesi ve her alanda bağımsızlığını
güçlendirmesi hedefleri doğrultusunda, bilim ve teknolojide "Millî Teknoloji Hamlesi" olarak
tanımlanabilecek bütüncül bir gelişime ihtiyaç vardır. Ülkemizin kalkınması ve toplumun bu hedef
doğrultusunda geliştirilmesi, bilim-teknoloji üretiminde yetkinliğe sahip bir insan kaynağının
oluşturulmasına bağlıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak
yürütülen projenin öncelikli amacı olamaz?

A) Başarılı ve çalışkan öğrencileri tespit ederek yurt dışına göndermek.

B) Çağın ihtiyaçlarına uygun, nitelikli bireyler yetişmesini sağlamak.

C) Öğrencilerin eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam hazırlamak.

D) Yetenekli öğrencileri belirleyerek ülkemizin kalkınmasına kazandırmak.

24.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Derya, ülkemizde sanayi kuruluşlarının bölgelere dağılışını gösteren
haritayı, derste etkileşimli tahtada açmıştır. Öğrencilerine haritayı incelemeleri için on dakika süre
vermiş, süre bitince de dikkatlerini çeken noktaları anlatmalarını istemiştir. 
Buna göre öğrenciler tarafından yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde sanayi çoğunlukla tarımsal üretime dayanmaktadır.

B) İç ve Güneydoğu Anadolu'da ormana dayalı sanayi gelişmiştir. 

C) Sanayi kuruluşlarının dağılışında ham madde etkili olmuştur.

D) Orta ve Doğu Anadolu'da ürün ve sektör çeşitliliği daha sınırlıdır.
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25. Denizli'de özel bir firmada elektrik mühendisi olarak çalışan Mehmet Bey, Genel Ağ ortamında
dolaşırken gördüğü afişi incelemiştir.

Kendisini alanında geliştirmek isteyen Mehmet Bey, afişte görmüş olduğu ve Antalya'da
gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu'na katılmıştır. Mehmet Bey, enerji
verimliliği ve temiz enerji felsefesini kendisine ilke edinmiş bir firmada çalışmaktadır. Firma
kendisinden sempozyumda (bilgi şöleni) öğrendiği bilgilerle yeni projeler geliştirmesini
beklemektedir. 
Buna göre Mehmet Bey'in; 

I. Güneş enerjisi,
II. Petrol,

III. Rüzgâr enerjisi,
IV. Doğal gaz

kaynaklarından hangileri ile ilgili projeler geliştirmesi beklenir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

26. Hayvancılık faaliyetleri, ülkemizin hemen her bölgesinde gelişmiştir. Fakat büyükbaş hayvancılık
dendiğinde aklımıza ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesi gelir. Bölge, gerek coğrafi yapısı gerekse
sahip olduğu zengin çayır ve mera varlığı sayesinde büyükbaş hayvancılığa elverişlidir. İkliminin
yem üretimine uygun olması hayvancılığın gelişmesini sağlarken, kış mevsiminin uzun ve sert
geçmesi ve yer şekillerinin dağlık olması tarımsal üretimi sınırlandırmaktadır. 
Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyükbaş hayvancılığın gelişmesi; 

I. Geniş ve gür otlakların bulunması,
II. Hayvansal ürünlerin tüketiminin yaygın olması,

III. Yüzölçüm olarak birinci sırada bulunması,
IV. Sert karasal iklimin etkisi ile ekonomik faaliyetlerin sınırlı olması,

durumlarından hangileri ile açıklanabilir? 

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV
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27. Aşağıdaki haritada bazı tarım ürünlerinin dağılışı verilmiştir. 

 
Altıncı sınıf öğrencisi Asya Nil, yukarıdaki Türkiye haritasını incelediğinde her bölgede birbirinden
farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiğini görür ve bu durumun nedenlerini araştırmaya başlar. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Asya Nil'in araştırmasının sonucunda öğrendiklerinden
biri olamaz?

A) İklim özelliklerinin değişken olması

B) Denize yakınlık ve uzaklığın değişmesi

C) Yer altı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi

D) Yükselti değerlerinin farklı olması

28. • En temel hakkımızdır. Bu hakkımız olmadan diğer haklarımızı kullanamayız.  
• Bu hakkın bir gereği olarak bir kişinin isteği olmadan ya da yasalarla belirtilen durumlar dışında
vücut bütünlüğüne dokunulamaz. Rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz.  
• Ülke yönetimine katılmak en temel vatandaş haklarındandır. Aynı düşünceye sahip bireyler
siyasi partiler kurarak görüşlerini ülke yönetimine yansıtma hakkına sahiptirler. 
 

Verilen açıklamaları aşağıdaki haklarla eşleştirdiğimizde hangi hak dışarıda kalır?

 

A) Yaşama B) Sağlık

C) Seçme ve seçilme D) Kişi dokunulmazlığı
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29. Ayşe Begüm Onbaşı: 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyan genç jimnastikçi. 2015'te Dünya
Şampiyonası'nda üçüncülük, 2016'da Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise altın
madalya kazandı.

Canan Dağdeviren: Pilsiz çalışan giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştiren
Türk fizik mühendisi dünya gündeminin dikkatini çekti.

Yasemin Adar: Türkiye'nin ilk kadın güreş şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Yasemin Adar,
2017 yılına Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı.

Sümeyye Boyacı: Doğuştan iki kolu olmayan milli paralimpik yüzücü İrlanda'nın başkenti
Dublin'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanarak Türk milletinin gönlünü
fethetti.

 

Başarılı çalışmalara imza atan kadınlarımızdan hangisi farklı bir alanda çalışma yapmıştır? 
 

 

A) Ayşe Begüm Onbaşı

B) Canan Dağdeviren

C) Yasemin Adar

D) Sümeyye Boyacı

30. Sivil toplum kuruluşları ekonomiden kültüre, eğitimden sağlığa her alanda çalışmalar
yapmaktadır. Toplumun gelişmesinde, aydınlanmasında, korunmasında ve sorunların çözümünde
önemli rol üstlenirler. Vatandaşlık bilincinin geliştirilmesine, halkın dikkatini sorunlar etrafında
toplamak ve yoğunlaştırmak suretiyle bireylerin taleplerinin dile getirilmesine yardımcı
olmaktadırlar. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları özellikle demokratik ülkelerde yöneticilerin
karar alma sürecinde dikkate alması gereken önemli bir unsurdur. 
 

Paragrafta sivil toplum kuruluşlarının hangi özelliğine değinilmiştir? 
 

 

A) Kâr amacı gütmemeleri

B) Kamuoyu oluşturmaları

C) Üyelerinin gönüllü olması

D) Gelirlerini üyelerinden karşılamaları

SOSYAL BİLGİLER FASİKÜLÜ -19- Diğer Sayfaya Geçiniz.



31. Ülkemizde 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne
geçilmiştir. Yeni sistemde başbakan ve bakanlar kurulu kaldırılmış, cumhurbaşkanı yardımcıları ve
cumhurbaşkanlığı kabinesi (hükûmeti) getirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kabinesine cumhurbaşkanı
tarafından TBMM üyeleri arasından ya da dışarıdan bakanlar seçilir. Cumhurbaşkanlığı
kabinesinde yer alan bakanlar TBMM tarafından denetlenir.

 

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?

 

A) Bakanlar sınırsız yetkiye sahiptir.

B) Hükûmet sisteminde değişikliğe gidilmiştir.

C) Sadece milletvekilleri bakan olabilir.

D) Yeni sistemde bakanlar yoktur.

32. Medya, yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurlardan biridir. 
 

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilebilir?

 

A) Sosyal medya hesaplarından terör örgütlerine destek verenlerin göz altına alınması

B) Gençlere sosyal medya aracılığıyla zararlı alışkanlıklar hakkında bilgi verilmesi

C) Belediyelerin  sosyal medya ihbar hattına gelen şikayetleri hızlıca çözüme kavuşturması

D) Medya kuruluşu sahiplerinin sosyal sorumluluk projelerine destek olması
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33.

 

 
Yukarıda verilen dünya haritasında nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerler numaralandırılmıştır.  
 
Aşağıdakilerden hangisi bu bölgelerde nüfusun yoğun olmasının sebeplerinden biri
olamaz? 

A) Olumlu iklim şartlarına sahip olmaları

B) Verimli tarım arazileri üzerinde kurulmaları

C) Ekvator üzerinde bulunmaları

D) llerinin yerleşmeye uygun olması

34. 2006 da İstanbul'da yapılan Formula 1 Park Grand Prix'si Ferrari'den Felipe Massa kazandı.
Renault pilotu Fernando Alonso ikinci, Ferrari pilotu Michael Schumacher üçüncü oldu. 

Aşağıdakilerden hangisi Formula 1'in (F1) ülkemize katkılarından biri değildir? 

A) Ülkemizin tanıtımını yapmak

B) Kültürümüzü dünyaya tanıtmak

C) Ülkemizde futbolun gelişmesini sağlamak

D) Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak
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35. Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen doğal afetler sonucunda ülkeler arasında;  
I. dayanışma  
II. iş birliği  
III. paylaşma  
kavramlarından hangilerinin geliştiği söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) I, II ve III.

36. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve
ülkemize komşu ülkeler olmak üzere ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyetler
göstermektedir. 

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi TİKA'nın öncelikle faaliyet göstereceği ülkelerden
biri değildir? 

A) Azerbaycan B) Türkmenistan

C) Kazakistan D) İspanya

37. Dünyada farklı iklimlerin yaşanması farklı bitkilerin, tarım ürünlerinin ve yaşam tarzlarının ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Yaşanılan iklim özelliklerine bağlı olarak giyindiğimiz kıyafetler, içinde
yaşadığımız evlerin yapı malzemeleri ve ekonomik faaliyetler de çeşitlilik göstermektedir. Örnek
olarak yıl boyunca sıcak ve yağışlı iklim bölgesinde yaşayan insanlar ince kıyafetleri, soğuk iklim
bölgesinde yaşayan insanlar ise kalın kıyafetleri tercih ederler.

Buna göre, dünyada yaşanan farklı iklimlerin aşağıdaki özelliklerden hangisini etkilediği
söylenemez?

A) Tarım ürünlerinin çeşitliliğini

B) Toprak oluşumunu ve verimliliğini

C) Konut malzemelerinin farklılığını

D) Ekonomik faaliyetlerin gelişmesini
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38. Türkiye'deki çay üretiminin tamamını Karadeniz Bölgesi karşılar. Doğu Karadeniz'de Rize çevresi
en önemli çay üretim merkezidir. Sıcaklıkların 10-30 °C arasında olduğu, yıllık yağış miktarının
1000-1250 mm'ye kadar ulaştığı ve her mevsimi yağışlı olan yerlerde doğal olarak yetiştirilir.

 
Buna göre; aşağıda yağış ve sıcaklık grafikleri verilen ülkemizdeki merkezlerden
hangisinde çay tarımı yapılmaktadır?

A) B)

C) D)
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39.

Bilgi:

Ülkemizin yükseltisi batıdan doğuya doğru artmakta, dağlar kıyılara paralel olarak uzanmaktadır.
Dağların uzanış doğrultusuna bağlı olarak ulaşım genellikle doğu batı yönünde yapılmaktadır.
Aynı zamanda yükselti ve engebenin fazla olduğu yerlerde yol yapımı zorlaşmakta, maliyet
yükselmektedir. Plato sahaları ve ovalar, dağların alçaldığı geçitler yol yapımının kolaylaştığı,
maliyetin düştüğü, ulaşımın geliştiği alanlardır.

Yapılan çalışma:

Bilgiler doğrultusunda maliyeti düşük, yol yapımının daha kolay olduğu güzergâhlar ve yönler
Türkiye fiziki haritası üzerinde belirlenmiştir.

Buna göre; haritada belirlenen güzergâhlardan hangisinde hata yapılmıştır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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40.

Serra, Arama Kurtarma Derneğinde (AKUT) gönüllü olarak çalışmaktaydı. 41° paraleli ile 29°
meridyeninde yer alan şehirde yaşarken, acil koduyla görev emri almıştı. Görev emrinde şiddetli
bir depremin yaşandığı yere hava yoluyla en kısa zamanda ulaşmaları gerektiği belirtilmişti.
Ancak depremin olduğu ilde havaalanı uçuş trafiğine kapatılmıştı. Bu nedenle en yakın ve güvenli
olan havaalanının bulunduğu 38°paraleli ile 40° meridyenindeki şehre gitti. Buradan karayolu ile
39° paraleli ile 40° meridyeninde yer alan depremin olduğu merkeze ulaşabildi.
Buna göre Serra'nın bulunduğu şehirleri haritadan yaralanarak sırasıyla bulduğumuzda
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) Bursa - Sivas - Erzincan

B) İstanbul - Diyarbakır - Elazığ

C) İzmit - Batman - Malatya

D) Denizli -Trabzon - Bingöl
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41.

Ben Karadeniz'in hemen kenarında yeralan Espiye ilçesinde yaşıyorum. Ailem geçimini
hayvancılıktan sağlar. Bulunduğumuz yerde yaz mevsiminde sıcaklıkla birlikte nem oranının
artması, hayvanlarımızın olumsuz etkilenmesine neden olur. Bu nedenle yaz sıcakları
bastırmadan ilkbaharla birlikte iç kesimlerdeki yaylalara çıkarız. Yaylalar sahile göre çok
serindir. Hatta yaz akşamlarında soba yakacak kadar üşüdüğümüz soğuklar da olur. Ayrıca
hayvanlarımızın otlayacağı geniş çayırlar vardır. Böylece kendimizi, özellikle de hayvanlarımızı
yazın nemli, boğucu havasından korumuş oluruz.

Buna göre sahil ile yayla arasındaki sıcaklık farkının nedeni aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?

A) Sahildeki merkezin Ekvator'a, yaylaların kutuplara yakın olması.

B) Sahildeki merkezi ile yayla arasında yükselti farkı olması

C) Sahildeki merkez ile yayla arasında bakı farkı olması.

D) Sahildeki merkez ile yaylanın aynı enlem üzerinde olması.
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42.

                     

Ekvatoral iklimin görüldüğü alanlar her gün sıcak, bol yağışlı ve her yer yemyeşil ormanlarla
kaplıdır. Tropikal yağmur ormanlarını oluşturan ağaçların boyları 50 metreyi aşmaktadır. Bölgede
ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evler yaygındır. Sıcaklık ve nem o kadar fazladır ki
yılın büyük bölümünde ince kıyafetlerle zaman geçirilebilmektedir. Ayrıca bu bölgede bol
miktarda hindistan cevizi, mango, kakao vb. tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Metne göre Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde; 
I.  İklimin doğal bitki örtüsüne ve insan yaşamına etkisi vardır.  
II. Konut yapımında çevredeki malzemelerden yararlanılmaktadır.  
III.Tarımsal faaliyetlere dayalı sanayi gelişmiştir.  
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
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43. Karadeniz kıyısında yer alan dağların hem kıyıya paralel uzanması hem de yüksek olmasından
dolayı, deniz etkisi iç kısımlara fazla sokulamamaktadır. Bu nedenle kıyı ile iç kesimleri arasındaki
iklim özellikleri büyük farklılıklar göstermektedir. Ancak dağların yükseltisinin azaldığı alanlarda
deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulur, iklim özelliklerindeki farklılıklar azalır.

 

Buna göre haritada verilen aynı bölgede yer alan merkezlerden hangileri arasında, iklim
özellikleri (sıcaklık, yağış, nem …) bakımından farklılıkların diğerlerine göre daha az
olduğu söylenebilir?

A) Sinop – Kastamonu B) Giresun – Gümüşhane

C) Samsun – Amasya D) Rize – Bayburt

44. Karadeniz Bölgesi'nin iklimi, denize yakın olmasından ve kıyıya paralel dağ sıralarının varlığından
etkilenir. Deniz mevsimlik ısı farklarının azalmasına ve nem artışına neden olur; dağ sıraları ise
sıcaklık ve yağış üstünde etkili olur. Dağların denize bakan yamaçlarıyla iç kesimlere bakan
yamaçlar arasında bu bakımdan farklılık görülür. Bölge, Karadeniz kıyısı boyunca çok geniş bir
alana yayıldığı için iklimde yerel değişiklikler görülmesi doğaldır. Bölgenin batısı doğusundan
daha soğuk geçer; bunun nedeni Balkan yarımadası üstünden gelen soğuk baskınlarına karşı açık
olmasıdır. Doğuda ise Kafkas dağları, Doğu Karadeniz bölümüne soğuk baskınlarının girmesini
önler. İklimde asıl önemli farklar kıyılar ile iç kesim arasında görülür. Deniz kıyısında mevsimlik
sıcaklık farkları azalıp yağışlar artarken, iç kesimlerde yükseltinin artmasıyla karasal iklimin etkisi
hissedilmeye başlar. 
Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Karadeniz Bölgesi'nde bakı etkisi sıcaklık farklarının azalmasını sağlamıştır.

B) Karadeniz Bölgesi'nde yer şekilleri iklim üzerinde etkilidir.

C) Karadeniz Bölgesi'nin özel konumu, iklimi üzerinde etkilidir.

D) Karadeniz Bölgesi'nde deniz etkisi nedeniyle iklim farklılıkları oluşmuştur.
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45.

 

 
43° – 440° Doğu meridyeni ile 38° – 39° Kuzey paralelleri arasında toprakları bulunan il
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Van B) Ankara

C) İzmir D) Konya
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45 Soru SOSYAL BİLGİLER 8. Sınıf

TÜRKÇE 8. SINIF HAZIRBULUNUŞLUK FASİKÜLÜ

1. Sosyal medya, bireylere, ağ üzerinden mesaj göndermeye aktif rol verdiği için diğer kitle iletişim
biçimlerinden farklıdır. Sosyal medyada bireyler birbirleriyle sohbet edebilir, paylaşımlarda
bulunabilirler. Sosyal medya, daha fazla ziyaretçiye kısa zamanda ve zahmetsizce ulaşmayı
sağlamaktadır. Merak edilen ve ihtiyaç duyulan konularda, çok hızlı bir şekilde bilgiler elde
edilmesine imkân tanımaktadır. Kan ihtiyacı duyurusu ve kan ihtiyacının karşılanması, sokak
hayvanlarının sahiplenilmesi ve daha birçok konuda çok kısa sürede sonuca ulaşılmaktadır.

Sosyal medya ile ilgili yukarıdaki metne göre,

I. Topluma sosyal ve sağlık alanında hizmet vermektedir.
II. Hitap ettiği kitleye kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir.

III. Bazı yönleriyle diğer kitle iletişim araçlarından farklı özellik gösterir.
IV. Kitle iletişim araçları içerisinde en fazla sosyal medya kullanılmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) III ve IV.

C) I, II ve IV. D) I, II ve III.

2. İnsan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlık olması sebebiyle iletişim kurma isteği içindedir. İletişim
kurarken uyması gereken önemli kurallar vardır. Bu kurallar toplumsal barışı sağlayıp insan
ilişkilerini olumlu etkiler.

 
Buna göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi iletişimi olumlu yönde etkileyen bir unsur
değildir?

A) Empati kurmak

B) Nasihat etmek

C) Göz teması kurmak

D) Ben dili kullanmak
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3. TÜRK DİZİLERİ 140 ÜLKEDE İZLENİYOR

Dünyanın birçok ülkesinde Türk dizileri izleniyor. Dizilerden elde edilen gelir önemli bir miktara
ulaştı. Türk dizilerinin ihracat oranı Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikinci sıraya yerleşti. Türk
dizileri sayesinde milyonlarca insan Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanımış oldu. Diziler sayesinde
Türklere sempati arttı. Diziler Türkiye'nin turizm gelirlerinin artmasında da etkili oldu.

Bu gazete haberine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türk dizileri en çok Amerika'da izlenmektedir.

B) Devletler arası olumlu iletişim sağlamaktadır.

C) Medya aracılığı ile önemli bir gelir elde edilmektedir.

D) Medya aracılığı ile kültür aktarımı sağlanmaktadır.

4. Çağrı "İletişim" ünitesi ile ilgili sınıfında oluşturulan köşeye aşağıdaki görseli asmıştır.

Görseldeki söz ile anlatılmak istenen düşünce hangisidir?

A) Dinlerken daha fazla öğreniriz.

B) Özür dilemek konuşmadan daha önemlidir.

C) Özür dilemek önemli bir davranıştır.

D) Bin düşün bir söyle, pişman olma.
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5. İletişimin temel ögeleri vardır. İnsanlar arasında tam bir iletişimden söz edebilmemiz için iletişimin
temel ögelerinin gerçekleşmesi gerekir. İletişimin temel ögeleri; kaynak, alıcı, mesaj, kanal ve geri
bildirimden oluşmaktadır. 

 

İletişimin öğeleri ile ilgili olarak verilen yukarıdaki tablo ile karşısında verilen açıklamaların
doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir?

A) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E

B) 1-E, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B

C) 1-C, 2-A, 3-D, 4-D, 5-B

D) 1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

6.

Dolaylı iletişim insanların iletişimde tercih ettiği yöntemlerden biridir. Günümüz insanı nasıl duygu
ve düşüncelerini telefonlarındaki sembollerle ifade ediyorsa, Anadolu insanı da konuşmak yerine
kendilerini renklerle, motiflerle ifade etmeyi tercihetmiştir. Bu yöntemlerden birisi de dünyada
"Türk Danteli" olarak tanınan iğne oyasının motifleridir. Anadolu kadını oyalarla sadece
başörtüsünü süslemez, onları âdeta birer sözsüz iletişim unsuru olarak kullanır. İğne oyasıyla
sevgi, acı, pişmanlık,öfke, düş kırıklığı, mutluluk gibi duygularını dile getirir.
 
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) İnsanlar duygularını sadece söz ile değil semboller aracılığıyla da ifade edebilir.

B) İletişim sadece sözlüdür ve en etkili iletişim dil ile gerçekleşir.

C) Günümüzde telefon en çok kullanılan iletişim aracıdır.

D) Dolaylı iletişim en çok tercih edilen iletişim türüdür.
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7. I. Asya'dan Avrupa'ya uzanan İpek ve Baharat yollarının İstanbul, Trabzon, İskenderiye gibi
önemli limanları Osmanlı Devleti'nin elindeydi. Avrupalı tüccarlar bu limanlara gelen malları
yüksek fiyatlarla ve vergi ödeyerek almak durumunda kalıyorlardı. Avrupalı denizciler,
Müslüman tüccarların aracılığından kurtulmak ve doğrudan Hindistan ve Çin ile ticaret
yapabilmek için yeni ticaret yolları aramaya başladılar.

II. I5. yüzyılda Avrupa'da bilim, edebiyat, güzel sanatlar ve mimari gibi alanlarda da önemli
ilerlemeler başladı.

III. Katolik Kilisesi'ndeki yozlaşmaya karşı dinî bir hareket başlamıştır.
IV. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucunda kol gücüne dayalı üretimden buhar gücüyle

çalışan makinelere dayalı üretime geçildi.

Verilen açıklamaların aşağıdaki kavramlarla doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte
verilmiştir?

I II III IV

A) Coğrafi Keşifler Sanayi İnkılabı Reform Rönesans

B) Coğrafi Keşifler Rönesans Reform Sanayi İnkılabı

C) Sanayi İnkılabı Coğrafi Keşifler Reform Rönesans

D) Rönesans Coğrafi Keşifler Reform Sanayi İnkılabı
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8.

 

 
Yukarıda ele geçirilen bu yerlerin Osmanlı Devleti'ne sağlamış olduğu katkılar arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Karadeniz üzerindeki hâkimiyeti güçlendirmiştir.

B) İpek yolu üzerindeki etkinliği arttırmıştır.

C) İstanbul Boğazı'nın güvenliği artmıştır.

D) Rusların güneye inmeleri kolaylaşmıştır.

9. Osmanlı Devleti'nin fetihlerdeki başarısı güçlü bir ordu teşkilatına sahip olmasının sonucudur.
Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem adıyla
oluşturulmuştur. Daha sonra Kazasker Çandarlı Kara Halil'in öncülüğünde, savaşlarda esir edilen
Hıristiyan askerlerin, Türk ordusuna dâhil edilmesi süreci başlamıştır. Bu sistem daha sonra
Devşirme Sistemi'ne dönüşmüş ve Yeniçeri Ocağı bu gelişmelerle şekillenmiştir. Yeniçeri Ocağı 14.
yüzyıldan 17.yüzyıla kadar savaşlarda büyük yararlılık göstermesine rağmen, bu tarihten sonra
maddi sebeplerin de devreye girmesiyle bozulmuştur. Yeniçeri Ocağı II. Mahmut döneminde
1826'da Vakay-ı Hayriye (Hayırlı Olay)  ile kaldırılmıştır. 
Paragrafta Yeniçeri Ocağı ile ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir?

A) Yeniçeri Ocağının kaldırılma tarihine

B) Yeniçeri askerlerinin kimlerden oluştuğuna

C) Yeniçeri Ocağının bozulma nedenine

D) Hangi padişah zamanında kurulduğuna

SOSYAL BİLGİLER FASİKÜLÜ -5- Diğer Sayfaya Geçiniz.



10.

Görselde II. Abdülhamid Han hakkında verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle söylenebilir? 

A) İlk devlet hastanesi onun zamanında açılmıştır.

B) Devletin anayasal düzene geçişi onun zamanında gerçekleşmiştir.

C) Saltanatını kendi iradesiyle bırakmıştır.

D) Osmanlı tarihinde ulaşım amaçlı projeler ilk kez Abdülhamid Han tarafından üretilmiştir.
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11. Kuruluş döneminde Söğüt ve Domaniç çevresinin yurt edinilmesi Osmanlı Beyliği'ne önemli
katkılar sağlamıştır. Osmanlı Beyliği Bizans İmparatorluğu‘nun önemli ticaret yolları üzerinde
bulunan büyük kent ve kasabalarla komşuydu ve bu şehirlerle yapılan ticaretten önemli gelir elde
ediyordu. Anadolu ve Balkanlar çevresinde güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği'nin
büyümesini kolaylaştırmıştı. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu kimi zaman iç karışıklıklarla
uğraşıyor, kimi zaman da kendisine bağlı "tekfur" denilen bölgesel yöneticilere bile söz
geçiremiyordu. Anadolu'daki beyliklerin çoğu komşu olmasına rağmen topraklarını
genişletebilmek için birbirleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Osmanlı Beyliği ise
bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan Bizans Devleti ile
yapmıştı.  
 

Metne göre Söğüt ve Domaniç çevresinin yurt edinilmesinin Osmanlı Devleti'ne hangi
açıdan katkı sağladığı söylenemez? 
 

A) Ekonomik B) Siyasi

C) Kültürel D) Coğrafi

12.

29 Mayıs 1453'te II. Mehmet; fethi oldukça zor olan İstanbul'u 53 gün süren kuşatmanın ardından
almayı başarmıştır. İstanbul'un fethinin Türk ve Dünya tarihi açısından birçok sonucu vardır. 
Aşağıda verilenlerden hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarından
birisidir?

A) İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti oldu.

B) Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki bütünlük sağlandı.

C) Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Devri sona erdi Yükselme Devri başladı.

D) İstanbul'un fethi ile Orta Çağ sona erip Yeni Çağ başladı.
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13. Aşağıda 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan II. Beylikler Dönemi haritası
verilmiştir.

Yalnızca haritadan yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı Beyliği dışındaki diğer uç beylikleri Candaroğulları, Karesioğulları ve
Germiyanoğulları'dır.

B) Candaroğulları ve Eretna Devleti Karadeniz'e kıyısı olan beyliklerdir.

C) Saruhanoğulları'nın sınır komşuları Karesioğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları ve Osmanlı
Beyliği'dir.

D) Eretna Devleti, Trabzon Rum İmparatorluğu ile sınırı olan tek Anadolu Beyliği'dir.
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14. Günümüzden yaklaşık 10.000 yıl önce insanın yaşam biçimini kökünden değiştirecek bir süreç
başladı. İnsanlar yavaş  yavaş yerleşik hayata geçmeye ve tarım yapmaya başladılar. İnsanlar
10.000 yılın sonunda kalabalık bir köyde  yaşayan iki üç bin kişilik insan topluluğu hâline
gelmişlerdi. Kerpiçten yapılma küçük, yuvarlak kulübelerde yaşıyorlardı.  Köylerinin çevresine
sağlam duvarlar örmüşler ve dokuz metre yüksekliğinde kuleler inşa etmişlerdi.
Civardaki  tepelerde ve çölde yaşayan avcı-haydutlardan korkmamalarını sağlayacak kadar refah
içindeydiler.

 
Yukarıdaki paragrafta vurgulanan esas konu nedir?

A) Eski zamanlarda insanların refah içerisinde yaşadığı

B) İlk çiftçilerin sadece buğday ve arpa ektiği

C) Eskiden avcı ve haydutların çok olduğu

D) Yerleşik hayata geçiş

SOSYAL BİLGİLER FASİKÜLÜ -9- Diğer Sayfaya Geçiniz.



15.  Aşağıda faklı yıllara ait Türkiye nüfusunun iş kollarına göre dağılışı verilmiştir. 
 

         

 
Grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı sürekli artmıştır.

B) Tarımda çalışan nüfusun oranı giderek azalmıştır.

C) Sanayide çalışanların oranı diğer sektörlerden fazladır.

D) Hizmet sektöründe en büyük artış 2000 yılında olmuştur.
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16.
İller   

Yüz
ölçümü
(km )

Toplam 
Nüfus

Nüfus
Yoğunluğu

Kırıkkale 4.791 286.000  
Düzce 3.641   106
Adana   2.200.000 1.131
Kırşehir 6.570    

 
Tabloya göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz?

A) Kırşehir'in nüfus yoğunluğu ne kadardır?

B) Düzce'nin toplam nüfusu ne kadardır?

C) Kırıkkale'nin nüfus yoğunluğu ne kadardır?

D) Adana'nın yüz ölçümü kaç kilometrekaredir?

2

17. Haritada ‘Bereketli Hilal' denen coğrafya gösterilmektedir. 

Bereketli Hilal verimli topraklara sahip bir alanı içerir. Bu bölge Ortadoğu uygarlıklarının doğduğu
bölge olarak kabul edilmektedir. Eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de bu bölge insanların
yerleşmek için tercih ettiği bir bölge olmuştur. Bölgede insanlar çiftçilikle uğraşmış hatta buğday,
arpa, mercimek, bezelye, nohut, acı burçak, keten bitkileri ilk kez bu bölgede ekilmiştir. 
 
Buna göre insanların bu bölgeye yerleşmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkliminin elverişliliği

B) Tarıma uygun alanların varlığı

C) Bitki örtüsünün zenginliği

D) Yeryüzü şekillerinin sadeliği
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18.

 
Peru'da bulunan 6000 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim yeri La
Rinconada'dır. 60.000 kişilik nüfusun büyük bir bölümünü Peru'nun kırsal kesiminden gelen
insanlar oluşturmaktadır. Bu şehirde yaşayan insanlar; soğuk, yüksek irtifa hastalığı, toksik gazlar
ya da göçük tehdidine rağmen geçimlerine altın bulma ümidiyle burada devam ediyorlar. 
 
Verilen bilgilere göre La Rinconada'nın yerleşim yeri olarak seçilmesinde rol oynayan
özellik hangisidir?

A) Yükseltisinin fazla olması

B) İç göçlerin fazla olması

C) Yeraltı kaynaklarının varlığı

D) Verimli topraklara sahip olması
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19.

 
Günümüzden 12000 yıl önce yapıldığı tahmin edilen Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski
tapınma alanıdır. Avcılık ve toplayıcılık yapan insanların ibadet merkezine yakın olma arzusu ve
dinsel törenler için bir araya gelmeleri Göbeklitepe'yi inşa etmelerinde önemli bir etkendir.
Göbeklitepe'nin keşfi ile birlikte insanların yerleşik yaşama geçişinde tarımın değil dinsel inanışın
etkisi olduğu bilim insanları tarafından ileri sürülmüştür. 
 
Metinde verilen bilgiden hareketle Göbeklitepe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

A) Bir ibadet merkezi olduğuna

B) İnşa edilen en eski tapınak olduğuna

C) Yerleşik hayata geçişte önemli bir yeri olduğuna

D) Göbeklitepe'de tarım yapıldığına
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20.

 
İnfografik incelendiğinde,

I.   Toplam nüfus içerisinde erkek nüfus oranı fazladır.

II.  Erkek nüfusun mutluluk oranı daha azdır.

III. 15-29 yaş grubunda kadın nüfus fazladır.

IV. Kadınlar ilk evliliklerini erkeklere göre daha erken yapmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılır?

A) I ve III B) I ve IV

C) II ve III D) II ve IV
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21. Doğumlar ile ölümler arasındaki farka doğal nüfus artışı denir. Örneğin bir kentte doğan kişi
sayısı 1250 iken, ölen kişi sayısı 1100 ise doğal nüfus artışı 150 kişi olacaktır. Eğer doğan kişi
sayısı 1300, ölen kişi sayısı 1500 olursa doğal nüfus artışı -200 kişi olacaktır. Yani nüfus
azalacaktır. Doğal nüfus artışına ek olarak göçlerin etkisiyle meydana gelen nüfus artışına da
gerçek nüfus artışı denir.

Aşağıda dört farklı kentin 2018 yılı başında nüfusları, 2018 yılında meydana gelen doğum ve
ölüm sayıları ile 2019 yılı başında nüfusları verilmiştir.

Bu bilgilere göre verilen şehirlerden hangisinin nüfus değişimi doğal nüfus artışı olarak
değerlendirilemez?

A) B)

C) D)
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22. Günümüzde İzmir ilinde yer alan Bergama antik kenti Bergama Krallığı'nın merkeziydi. İlk Çağ'ın
en büyük kütüphanelerden biri buradaydı. Bergama Kütüphanesi, Mısır'daki İskenderiye
Kütüphanesi'yle rekabet hâlindeydi. Mısır, Bergama'daki kütüphanenin kendi kütüphanesinin
önüne geçmesini engellemek amacıyla papirüs satışını yasakladı. Bunun üzerine Bergamalılar
yeni kitaplar yazılmasını sağlamak için hayvan derilerini işleyerek günümüzde parşömen olarak
bildiğimiz kâğıt türünü kullanmaya başladılar. 
 
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Papirüs üretiminin İzmir'de yaygın olduğuna

B) Bergama Kütüphanesinin daha popüler olduğuna

C) Rekabetin bilginin yayılmasına katkı sağladığına

D) Parşömen üretiminin papirüsten daha uygun

23. Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200'lerde Mezopotamya'da yaşayan Sümerlere ait çivi yazısıdır.
Mısırlılar resimleri simgeleştirerek Hiyeroglif denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya
başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700'den fazla işaretten oluşmaktadır.
Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır. Latin
alfabesi de dâhil günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenikelilere dayanmaktadır. Yunanlılar
Fenike alfabesine ünlü harfleri de ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini oluşturmuşlardır.
Yunanlıların geliştirdiği 26 harfli alfabeyi Romalılar sonraki yüzyıllarda Latin alfabesine
dönüştürmüşlerdir.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında;

I. Yazıyı Sümerler icat etmiştir.
II. Mısırlılar yazılarında resim kullanmıştır.

III. Yazının gelişiminde birçok medeniyetin katkısı vardır.
IV. Günümüzde kullanılan alfabenin temelini Sümerler atmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve IV

C) I, II ve III D) I, III ve IV
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24.

                                       

Tarihte matbaa ilk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Uygurlar, ahşap harflerden oluşan bir
matbaayı geliştirmişlerdir. Kâğıdın Avrupa'da kullanılmaya başlanması ile yeni matbaa ve baskı
teknikleri konusunda çalışmalar yapılmıştır. J. Gutenberg, 1140 yılında harfleri madeni bir parçaya
kazımış ve yan yana dizerek satırlar oluşturmuştur. Bu sayede modern matbaanın temeli atılmıştır 
Matbaanın icadı sayesinde; 
I. Basılı kitap sayısının artması,  
II. İnsanların bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesi, 
III. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasının sağlanması 
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) I, II ve III

25. Isaac Newton , Galilei'yi kendisine örnek alarak fizik ve astronomi alanında günümüzde de
geçerliliğini koruyan çalışmalar yaptı. Newton, kütle çekim kanununu ortaya koyarak dünya ile
nesneler arasında bir çekim olduğunu buldu. Buna dayanarak gezegenlerin de çekim kuvveti
sonucunda Güneş'in çevresinde belirli bir yörüngede hareket ettiğini gösterdi. Onun öncülüğünü
yaptığı çalışmalar sayesinde bilim insanları 20. yüzyılda uzaya uydu ve insan göndermeyi başardı.
Bu uydular sayesinde hava olaylarını gözlemleme ve iletişim kolaylaştı. Newton'ın diğer
çalışmaları da pek çok bilimsel gelişmenin önünü açtı. Buhar gücüyle çalışan makine, lokomotif
ve gemiler, asma köprüler, gökdelenler, roketler onun bilimsel çalışmalarından yararlanılarak
yapılabildi. 
 
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Newton'un çalışmaları bir çok alandaki yenilikleirn 
öncüsü olmuştur.

B) Galilei ve Newton'ın yolundan giden Avrupalı bilim 
insanları birçok yeniliğe imza attılar.

C) Galilei'nin bulduğu kütle çekim kanununu Newton 
geliştirmiştir.

D) Isaac Newton ve Galilei birçok alanında günümüze 
de ışık tutan çalışmalar yaptılar
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26.

 
Yukarıdaki afişten hareketle İbn-i Haldun ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Çok yönlü bir bilim insanıdır.

B) Farklı alanlara ilgi duymuştur.

C) Yazdığı tek eser Mukaddime'dir

D) Eserleri günümüzde de önemini korumaktadır.

27. 1455'te Johannes Gutenberg (Yohan Gutenberk) ayrı ayrı hazırlanmış kurşun harfleri yan yana
dizerek baskı yapan matbaayı icat etti. Aslında matbaa ilk olarak 6.yüzyılda Çin'de kullanılmaya
başlandı. Çinliler tahtaların üzerini oyarak harf ve resimleri mürekkep yardımıyla kâğıda
basıyorlardı. Çinlilerin bu icadı 9. yüzyılda Uygur Türkleri tarafından da kullanılmaya başlandı.
Böylece ilk Türkçe kitaplar basıldı. Bu dönemde Müslümanlar tarafından da kullanılmaya
başlanan matbaa Haçlı Seferleri sırasında Avrupalılar tarafından öğrenildi ve sonra geliştirildi.
Böylece kitapların elle yazılarak çoğaltılması giderek azaldı ve çok sayıda kitap hızlı bir şekilde
basılmaya başlandı. 
 
Sadece verilenlere bakılarak hangisine ulaşılamaz?

A) İlk matbaayı Johannes Gutenberg icat etmiştir.

B) Uygur Türkleri de matbaayı kullanmışlardır.

C) Avrupa'ya matbaa Haçlı Seferleriyle taşındı.

D) Matbaa çok sayıda kitabın hızlı bir şekilde 
basılmasını sağladı.
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28. Paris'te üniversite eğitimini tamamlayan Marie Curie (1867-1934), Polonya'daki Krakow
Üniversitesinde doktora yapmak istemiş ancak kadın olduğu için reddedilmişti. Fakat o
yılmayarak çalışmalarına devam etmiş ve radyoloji bilimini kurarak iki kez Nobel Bilim Ödülü'nü
alma başarısını göstermiştir. Bu ödülü kazanan ilk ve tek kadın bilim insanıdır. Marie Curıe tüm
zorlukları aşarak kendisini başarılarıyla bilim dünyasına kabul ettirmiştir. 
 
Verilen bilgiler incelendiğinde Marie Curie'nin başarılı bir bilim insanı olmasında; 
 
I. Kararlı ve azimli oluşu  
II. Cinsiyet ayrımcılığına uğraması  
III. Toplumsal baskı ve zorluklarla karşılaşması 
 
faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

29. Sosyal bilgiler öğretmeninin "Kâtip Çelebi'nin eseri nedir?" sorusuna aşağıdaki
öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

A)

B)

C)

D)
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30. • 1455'te Johannes Gutenberg ayrı ayrı hazırlanmış kurşun harfleri yan yana dizerek baskı yapan
matbaayı icat etti. 
• 1894'te Guglielmo Marconi radyo dalgalarıyla deneyler yaparak radyonun geliştirilmesine
öncülük etti. 
• 1925'te John Logie Baird mekanik televizyonu icat etti. 
• 1965'te James Russell, kompakt diski (CD) icat etti. Böylece ses, görüntü ve daha pek çok bilgi
içeren dosyalar kolayca kaydedilmeye ve depolanmaya başladı. 
 
Yukarıda verilen icatlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Önceki yıllarda icat edildiği

B) Farklı bilim insanları tarafından icat edildiği

C) İnsanların yaşamına kolaylık sağladığı

D) İcatların günümüzde önemsenmediği

31.

Aşağıda verilen yapboza günümüzdeki sivil toplum kuruluşlarından bazıları yazılmıştır.

Yapbozun hangi parçasını çıkarırsak geriye aynı alanda hizmet veren sivil toplum
kuruluşları kalır?

A) B) C) D)
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32. Osmanlı Devleti'nde toprağın sahibi devlettir. Savaşlarda yararlılık gösteren, kale yapım ve
tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere tımar verilirdi. Tımar sisteminde toprak işlenir
ve vergilendirilirdi. Tımar sahibinin toprağı düzenli olarak işleyebilmesi için toprağı ekmesi ve
kanunlara uyması gerekirdi. Tımar sahibi toprağı üst üste üç yıl ekmeyip köylüye kötü davranırsa
tımar elinden geri alınırdı.

Bu bilgilere dayanarak tımar sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Üretimde sürekliliğin sağlandığına

B) Devletin sistemle ilgili kanunlar hazırladığına

C) Askeri yapıyla da ilgili olduğuna

D) Tüm devlet görevlilerine verildiğine

33. Geçmişten günümüze tarımı desteklemek için pek çok çalışmalar yapılmıştır. Tarıma destek
vermek için kurum ve kuruluşlar oluşturulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi tarımı destekleyen kuruluşlardan biri değildir?

A) B) C) D)

34. Selçuklulardaki İkta sistemi Osmanlı Devleti'nde tımar adını almıştır. Kendisine tımar verilen
sipahi ise bunun karşılığında savaşlara katılmak üzere cebelü adı verilen asker yetiştirmek, toprağı
işletmek, güvenliği sağlamak, üretimden elde edilen gelirden vergi toplamakla görevliydi. Tımar
sistemi sayesinde toprakların boş kalması önlenmiş, üretimin devamı sağlanmıştır. Böylece halkın
gıda ihtiyacı karşılanmış, dışarıdan tarım ürünü alma ihtiyacı duyulmamıştır. XVIII. yüzyıla
gelindiğinde tımar sisteminde bozulmalar meydana geldi. Bunun üzerine Tımar sistemi
uygulaması 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile kaldırıldı.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlın Devleti'nde tımar sisteminin bozulmasıyla ortaya çıkan
sorunlardan biri olamaz?

A) Asker ihtiyacının karşılanamaması

B) Tarımsal üretimin azalması

C) Kırsal yerleşimlerde güvenlik sorunlarının yaşanması

D) Tarımsal ithalatın azalması
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35. Lonca, Osmanlı Devleti'nde de kent esnafının ve küçük çaplı üretim yapan zanaatkârların
örgütlenme biçimiydi. Temelini  Ahilik'ten alan Osmanlı lonca düzeni 15. yüzyılın sonlarında
ortaya çıkmış, 18. yüzyılın ortalarına doğru "gedik"  biçimini alarak 20. yüzyıl başlarına kadar
varlığını sürdürmüştür. Osmanlı loncaları manevi kurucuları saydıkları Ahi  Evran'a bağlılıklarını
sürdürürken, bir yandan da lonca Ahilik'in kabul etmediği esnaf türlerini ve gayrimüslimleri
de  içlerine almışlardı. Ama çırak, kalfa, usta biçimindeki yükselme aşamaları ile üretimde ve
ticarette uymak zorunda  oldukları ahlaki kurallar Ahilikle büyük benzerlik göstermekteydi.
Osmanlı loncaları yöneticilerini kendileri seçmekte  ve iç işleyiş kurallarını da kendileri
saptamaktaydı. Bununla birlikte devletin koyduğu kalite standartlarına (ihtisap) ve fiyatlara (narh)
da uymak zorundaydılar.

 
Buna göre Lonca teşkilatı ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz?

A) Sadece Müslümanlar bu teşkilata üye olmuştur.

B) Esnaf ve zanaatkarların örgütlenmesi sağlanmıştır.

C) Temelini Ahilik'ten almaktadır.

D) Ahilik ile benzer ve farklı yönleri bulunmaktadır.

36. Her esnaf grubunun kendi arasında oluşturduğu "Lonca" denilen bir teşkilat vardı. Her esnaf
topluluğu, mesleki konularda tabi bulunacağı özel kuralları kendisi kararlaştırır ve bunu devlete
onaylatırlardı. Bu kurallarda ustalık, kalfalık gibi mesleki unvanların nasıl kazanılacağı, çıraklık ve
kalfalık süreleri, çalışma saatleri, üretilecek malın cinsi ve kalitesi, ham maddenin temini ve
dağıtımı, dükkânların yeri ve sayısı gibi konular yer alırdı. Kurallara uymayan esnafı üyesi olduğu
teşkilat veya kadı cezalandırırdı. Esnaf teşkilatı belirlenen fiyatlara uymamak, eksik, kusurlu ve
kalitesiz mal üretmek gibi suçları işleyen üyelerine uyarma, nasihat etme, devam etmesi hâlinde
esnaflıktan çıkarma, dükkân kapatma, hapse atma, kürek cezası gibi cezalar teklif ederdi.

Yukarıdaki parçaya göre Lonca teşkilatı ile ilgili hangi bilgiye ulaşılamaz? 

A) Esnaflar tarafından oluşturulmuştur.

B) Dükkân kapatma cezası verebilmektedir.

C) Çalışma saatlerini belirlemiştir.

D) Büyük Selçuklu Devleti döneminde kurulmuştur.
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37. "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına
saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik,
laik ve sosyal bir hukuk devletidir."                                                                                                   
                                                           (T.C. Anayasası Madde 2)  
 
Ebrar : "Ülkemizde isteyen kişi istediği dine inanır ve hiç kimseye herhangi bir dini kabul etmesi
için baskı yapılamaz." 
Akif : " Devlet, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere burs verir."  
Kübra : "Ülkemizde herhangi bir gruba ayrıcalık tanınmaz herkes kanun önünde eşittir." 
 
Öğrencilerden hangileri Anayasa'nın 2. maddesine örnek vermişlerdir?  
 

A) Ebrar ve Akif B) Ebrar ve Kübra

C) Akif ve Kübra D) Ebrar, Akif ve Kübra

38. Türkiye Büyük Millet Meclis'inde, Türkiye'nin iç ve dış işleri ile ilgili gerekli kararlar, oy birliği ile
alınıyordu. Mecliste yalnız Cumhuriyet Halk Fırkası'nın milletvekilleri vardı. Eleştiri olmadığı için
hükümetin yaptığı işlerin sorgulanma imkânı bulunamıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, demokratik
hayatın bir gereği olarak farklı partilerin kurulmasını böylece muhalif görüşlerin meclise
yansıtılmasının ülke için faydalı olacağını düşünmüş, bu arzusunu gerçekleştirmek amacıyla Fethi
Okyar'a "Bir parti kur, başına geç ve düşüncelerini mecliste savun." demiştir.  
 
Atatürk'ün çok partili yönetime geçilmesini istemesinde;  
 
I. Farklı görüşlerin yönetimde görev alması,  
II. Ekonomik bağımsızlığın sağlanması,  
III. Hükümetin denetlenmesi  
 
gerekçelerinden hangileri etkili olmuştur?  
 

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve IIII D) I, II ve III
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39. Atatürk, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulması dolayısıyla Fethi Bey'e yazdığı mektupta:

"Büyük Millet Meclisinde ve millet önünde millet işlerinin serbest tartışılması ve iyi niyet sahibi
zatların ve fırkaların düşüncelerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim
gençliğimden beri taraftar olduğum bir sistemdir. Memnuniyetle tekrar görüyorum ki laiklik
esasında beraberiz. Büyük Mecliste aynı temele dayanan yeni bir fırkanın faaliyete geçerek millet
işlerini serbest münakaşa etmesini cumhuriyet esaslarından sayarım. Bu itibarla görüşlerinizi takip
için siyasi mücadeleye girmenizi şüphesiz iyi karşıladım." demiştir. 
 

Metne göre, Atatürk'ün Türk demokrasisine katkısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Çok partili siyasi hayatı desteklemektedir.

B) Mecliste farklı fikirlerin tartışılmasını milli menfaatler için yararlı görmektedir.

C) Demokrasinin tam anlamıyla uygulanmasını istemektedir.

D) Farklı fikirleri, devlet otoritesi için tehlikeli görmektedir.

40. Fotoğrafta TBMM Genel Kurulu'nda yasama görevini yerine getiren milletvekilleri görülmektedir. 

Yapılan bu uygulama Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasada belirtilen hangi niteliğinin
göstergesidir?

A) Demokratik devlet B) Bağımsız devlet

C) Laik devlet D) Sosyal devlet
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41.

 

 
Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözü ile mecliste aşağıdakilerden hangisinin
gerekliliğini savunmaktadır? 

A) Vakıf ve dernekler

B) Sendikalar

C) Siyasi partiler

D) Sivil toplum kuruluşları
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42.

Verilen görsele göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Örgüt Sovyetler Birliği politikalarına karşı kurulmuştur.

B) Örgüt büyüme ve genişleme politikasından vazgeçmiştir.

C) Alınan kararlar tüm ülkelerin onayıyla alınmaktadır.

D) Düzenli aralıklarla toplantılar düzenlenmektedir.
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43.

 

Sümela Manastırı daimi listede yer alsın 
Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Sümela Manastırı, Doğu Karadeniz'de  turistlerin ilk
ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. 
Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan Sümela Manastırı, Doğu Karadeniz'de turistlerin ilk
ziyaret ettiği mekanların başında geliyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi
Milli Parkı'na bakan dağın eteğine kurulan manas-tır tasarım, mimarlık ve eşsiz doğasıyla
ziyaretçilerini büyülüyor. Çok önemli bir kültür ve doğa hazinesi olan   Sümela Manastırı için
Dünya Kültür Mirası daimi listesine alınması için çalışmalara başlanıldı. 
Haberde yer alan Dünya Kültür Mirası listelerini oluşturan kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?

A) WHO B) FAO

C) UNESCO D) UNICEF

44. Dünyada yaşanan sorunların çözümü ancak ülkelerin iş birliği yaparak bir araya gelmesiyle
mümkündür. Bu gerçeğin farkında olan Türkiye birçok farklı bölgesel ve uluslararası kuruluşa üye
olup küresel sorunların çözümüne yönelik önemli roller üstlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü,
Birleşmiş Milletler, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü ve İslam İş Birliği Teşkilatı bunlardan
bazılarıdır. 
 
Buna göre Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği rol ile ilgili; 
 
I. Küresel sorunlara karşı duyarlıdır. 
II. Diğer ülkelerle dayanışma içerisindedir.  
III. Küresel sorunların çözümüne katkı sunmaktadır.
 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 
 

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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45. TARİHİ TREN, ÇİN'DEN YOLA ÇIKTI, TÜRKİYE'YE ULAŞTI 

 
Çin ve Türkiye öncülüğünde 65 ülke ve 3 milyar nüfusu etkileyecek, "Tek Kuşak Tek Yol"
projesinin kritik aşaması İstanbul'da tamamlanıyor. Proje kapsamında Çin'den Avrupa'ya, Demir
İpek Yolu üzerinden yapılan ilk tren seferi başladı. Türkiye'ye giriş yapan tren, Marmaray boğaz
tüp geçidinden geçerek Avrupa'ya ulaşacak. Marmaray'ı kullanan ilk yük treni, Çin'den yola
çıkarak,Türkiye'ye giriş yaptı.  
Verilen habere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Türkiye projede önemli bir kavşak konumundadır.

B)  Demir İpek Yolu, geçtiği ülkelerin ekonomisine katkı sağlayacaktır.

C) Proje, Asya ve Amerika kıtalarını ekonomik olarak birbirine bağlayacaktır.

D) Türkiye'nin demir yolu ile Çin'e erişimini sağlayacaktır.
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