
İLK 5 ÜNİTE TARAMA TESTİ SOSYAL BİLGİLER 7 

www.sosyalciniz.net 

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.net 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, iletişimi olumlu 

yönde etkileyen tutum ve davranışlardan biridir? 

A) İnsanları dinlerken sağa sola bakmak 

B) Karşımızdaki kişiye karşı saygılı ve hoşgörülü 

olmak 

C) Sürekli nasihat edici tarzda konuşmak 

D) Verdiğimiz sözden dönmek 

 

2. Betül: Abla kalemtıraşımı kaybetmişim, seninkini 

alabilir miyim? 

Selin: Hayır Betül,  eşyalarını kaybetmemelisin. Bu da 

sana ders olsun. 

Yukarıdaki diyalog aşağıdakilerden hangisine 

örnek olarak gösterilebilir? 

A) Olumlu iletişim             B) Beden dili 

C) Ben dili                          D) Olumsuz iletişim 

 

 

3. Yazar Alice Miller, “Beden Asla Yalan Söylemez” 

adlı kitabında iletişimle ilgili bilgiler vermektedir. 

Kitabın adına bakarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) İletişim sürecinde vücut hareketlerimiz 

duygularımızı ortaya koyar. 

B) İnsanlar yalan söylese de iletişimde bu doğru bir 

davranış değildir. 

C) Vücut hareketlerini geliştirerek sağlıklı olabiliriz. 

D) İletişimde beden dilinin önemli olduğu 

söylenemez. 

4. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu nedenle, insanlar 

arasındaki ilişkilerde doğru ve olumlu iletişim 

yollarını kullanmak çok önemlidir. Olumlu iletişim 

kurmak için çeşitli yollar bulunmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi, olumlu iletişim kurma 

yollarını anlatan bir kişinin verdiği tavsiyelerden 

biri olamaz? 

A) Dinleme alışkanlığı edinin 

B) Kendinizi büyük görmeyin 

C) Sürekli bağırarak konuşun 

D) Yapmacık hareketlerden sakının 

5. İnsanları olduğu gibi kabul etmeli ve onların bize 

göre farklı yanlarını iletişim sırasında sorun hâline 

getirmemeliyiz. 

Yukarıdaki ifadede, aşağıdakilerden hangisi 

vurgulanmaktadır? 

A) Olumsuz iletişimin zararlarını bilmeliyiz. 

B) Sen dilini mümkün olduğu kadar az kullanmalıyız. 

C) Beden dilini dikkatli kullanmalıyız. 

D) İnsanların bizden farklı yönlerine saygılı 

duymalıyız. 

6.  

 Odanı toplamaman beni üzüyor. 

 Düzenli çalıştığın takdirde başarılı olacağına 

inanıyorum. 

 Koşarak yürüdüğünde korkuyorum. 

Yukarıdaki ifadeler, aşağıdakilerden hangisine 

örnek olarak gösterilebilir? 

A) İletişimde olumsuz davranışlar       

B) Ben dili 

C) Olumsuz iletişim                                

D) Sözsüz iletişim 

 

 

 

7. İyi bir dinleyici………………………….. 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

getirilemez? 

A) yüzünü konuşmacıya döner.    

B) konuşan kişiye dikkatini verir. 

C) nasihat vererek konuşur. 

D) ön yargısız dinler 

 

 

8. Son yıllarda medyada şiddet içerikli yayınların 

yoğun olarak yayınlandığı görülmektedir. 

Aşağıdakilerden hangisi, şiddet içerikli yayınların 

bireyler arasındaki iletişime olumsuz etkisine 

örnek olarak gösterilebilir? 

A) İnsanların birbirine yardım etmeye başlaması 

B) Arabayı park etme konusunda kavga edilmesi 

C) Hayvanların su içebilmesi için su kapları alınması 

D) Koridorda çarpışan öğrencilerin birbirinden özür 

dilemesi 

 

 

 

9. “Elinden cep telefonunu düşürmüyor. 

Arkadaşlarıyla telefonda konuşmak yerine 

mesajlaşmayı tercih ediyor. 

Evde bile neredeyse mesajla anlaşacak hâle geldik. 

Ailecek bir araya gelip konuşamıyoruz artık.” 

Bu konuşmayı yapan kişi aşağıdakilerden 

hangisinden yakınmaktadır? 

A) İnternet ve televizyonun insanı sanal hayattan 

kopardığından 

B) Cep telefonlarının insanlar arası ilişkileri olumsuz 

etkilediğinden 

C) Çocuğunun cep telefonunun gereksiz 

olduğundan 

D) Sosyal medyanın tamamıyla zararlı olduğundan 
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10. Televizyon ve internet, kültürel olarak 

değişmelere neden olmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu değişime örnek 

olarak gösterilemez? 

A) Pazarlık usulü ile alışveriş devam etmektedir. 

B) Bayramlarda akraba ziyaretleri gereksiz 

görülmeye başlamıştır. 

C) İnsanlar internetten alışveriş yapmaktadırlar. 

D) Komşuluk ilişkileri zayıflamaya başlamıştır. 

 

 

 

 

 

11. “Öğretmenler yazılı sınavlarında öğrencilerin 

kullandığı bazı kelimelere şaşırıp kalıyorlar. “slm”, 

“mrb” “ok”, “tmm” ve “by” gibi ünlü harflerin atılarak 

yazılan ifadeler, yazılı kâğıtlarında da karşımıza 

çıkıyor. Yarı Türkçe yarı İngilizce, ağzı bükerek 

konuşulan dili anlamaya çalışırken bir de yazı 

dilimizde bunlarla karşılaşmaya başladık.” 

Yukarıdaki konuşmaya göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

A) İnternet ve sosyal medya dil üzerinde olumsuz 

etkiler bırakmaktadır. 

B) Sosyal medyada çok zaman geçirmek kültürel 

hayatı güçlendirmektedir. 

C) İnternet üzerinden İngilizce öğrenmek insanlara 

zor gelmektedir. 

D) Türkçeyi doğru kullanmanın önemini bilmeliyiz. 

 

 

 

 

 

 

12. İnternet ortamında pek çok zararlı içerik yer 

almaktadır. 

Aşağıdaki örneklerden hangisi bunların olumsuz 

etkilerinden biridir? 

A) İnternet üzerinden görüntülü konuşarak 

arkadaşlarıyla hasret giderdi. 

B) Eşinin internette gördüğü takıyı alması onu mutlu 

etti. 

C) Sosyal medyada rastladığı şiir annesinin çok 

hoşuna gitti. 

D) Bir internet sitesindeki videodan esinlenerek 

binlerce kişiyi dolandırdı. 

 

 

 

13. 1990’larda müzik dinlemek için kasetler 

kullanılıyordu. 2000’lerde CD ve DVD’ler 

kullanılmaya başlanmıştı. Günümüzde ses sanatçıları, 

kaset ve CD çıkarmak yerine yaptıkları müzikleri 

internet üzerinden yayınlayabilmekteler. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) Kasetle dinlenen dönemde müzik daha 

eğlenceliydi. 

B) İletişim kanallarının gelişimi bazı alışkanlıkları 

değiştirmektedir. 

C) CD’ler kasetlere göre daha pahalı bir teknolojidir. 

D) İnternetten müzik dinlemek telif hakları 

kapsamında değerlendirilmektedir. 

 

 

 

14.  

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesinin 19. maddesine göre: 

Herkesin düşünce ve anlatım özgürlüğüne hakkı 

vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız 

edilmemek, ülke sınırları söz konusu olmaksızın, 

bilgi ve düşünceleri her yoldan araştırmak, elde 

etmek ve yaymak hakkını gerekli kılar. 

 

Bu maddeye göre aşağıdakilerden hangisi 

söylenebilir? 

A) İnsanların konut dokunulmazlığı vardır. 

B) Herkesin düşüncelerini açıklama özgürlüğü vardır. 

C) Doğru bilgi alma hakkı ülkeleri aşmaktadır. 

D) Herkes düşüncesini açıklarken izin almak 

zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

15. Doğru bilgi hakkı alma hakkımız, anayasa ile 

güvence altına almıştır. 

Anayasamızın aşağıdaki maddelerinden hangisi 

insanların doğru bilgi alma hakkıyla ilgili bir 

maddedir? 

A) 20. Madde: “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 

saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.” 

B) 21. Madde: “Kimsenin konutuna dokunulamaz.” 

C) 24. Madde: “Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat 

hürriyetine sahiptir.” 

D) 28. Madde: “Basın hürdür, sansür edilemez.” 
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16.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 26. Madde: 

Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim 

veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 

açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın bu 

maddesinde bahsedilen konuyla ilgili bir 

örnektir? 

A) Sosyal medya araçlarında yorum ve fikirlerin 

paylaşılması 

B) İnsanların kişisel verilerinin izinsiz olarak 

paylaşılması 

C) İnsanların bazı bilgilere ulaşabilmesinin 

engellenmesi 

D) İnternetin sosyal hayatta değişimlere neden 

olması 

 

17. Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü 

anayasa ile güvence altına alınmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu özgürlük 

çerçevesinde değerlendirilemez? 

A) Sosyal medyada yumurta üretiminin nasıl 

arttırılacağına dair bir proje 

B) Evde nasıl ders çalışıldığını gösteren bir video 

C) Çevreye duyarlılık konulu internet ortamında 

yayınlanmış bir karikatür 

D) İnsanları dolandırarak nasıl zengin olunacağını 

anlatan bir sosyal medya mesajı 

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 

kuruluş döneminde hızlı büyümesini 

kolaylaştıran faktörlerden biri değildir? 

A) Ahilik Teşkilatının faaliyetleri 

B) Karesi Beyliği’nin ele geçirilmesi 

C) Halifeliğin ele geçirilmesi 

D) Hoşgörü politikası 

 

 

19. Orhan Bey, Rumeli’ye yerleşmek istiyordu. 

Tekirdağ’a kadar olan bölgeler ele geçirildikçe Karesi 

yöresinden getirilen Türkmenler buralara 

yerleştiriliyordu. 

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Rumeli’deki fetihler kalıcı hâle getirilmeye 

çalışılmaktadır. 

B) Bizans’ın Karadeniz’e ulaşması zorlaşmıştır. 

C) İskân politikası uygulanmaktadır. 

D) Osmanlı Devleti, Rumeli’ye önem vermektedir. 

 

20. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış 

sürecini etkileyen faktörlerden biri de güçlü bir 

askerî sistem kurmuş olmasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumla ilgilidir? 

A) Divan teşkilatının kurularak devlet işlerinin 

görüşülmesi 

B) Orhan Bey döneminde yaya ve müsellem 

ordusunun kurulması 

C) İznik’te ilk Osmanlı medresesinin açılması 

D) Topkapı Sarayı’nın inşa edilmesi 

 

 

21. Osmanlı Devleti’nin siyasi bir güç hâline 

gelmesinde, denizlerdeki başarılı faaliyetlerinin de 

etkisi vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu 

faaliyetleri arasında sayılamaz? 

A) Kırım’ın fethi              

B) Kıbrıs’ın ele geçirilmesi 

C) Girit’in alınması         

D) Sinop Baskını 

 

22. Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettiği yerlere Türk 

topluluklarını yerleştirmiştir. Buna iskân politikası adı 

verilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi iskân politikasının 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Balkanlarda Türk-İslam kültürü yayılmıştır. 

B) Türk-İslam eserlerinde azalma yaşanmıştır. 

C) Rumeli’de Türk nüfusu artmıştır. 

D) Fethedilen bölgelerin savunulması kolaylaşmıştır. 

 

23. Osmanlı Devleti, denizlerde güçlü olmak ve 

ticaret yollarını kontrol altına almak amacıyla 

faaliyetlerde bulunmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden biri 

değildir? 

A) Rodos’un fethedilmesi 

B) Kırım’ın alınması 

C) Hamitoğulları Beyliği’nin ele geçirilmesi 

D) İstanbul’un fethedilmesi 

 

24. Osmanlı Devleti, Batı yönlü bir fetih politikası 

sürdürürken Hristiyan güçlere karşı akınlar ve 

seferler düzenlemiştir. 

Verilen ifadede aşağıdakilerden hangisine vurgu 

yapılmıştır? 

A) Anadolu Türk birliğini sağlama 

B) Gaza ve cihat anlayışı 

C) İstimalet politikası                 

D) Millet sistemi 
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25. Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçişinin ardından 

buralardaki halkın gönlünü kazanmak için onların 

haklarını güvence altına almıştır. Yerli halk, 

Osmanlı’nın hâkimiyetinde inançlarını özgürce 

yaşayabilmiş, böylece buralarda Osmanlı’ya karşı 

isyan edilmeden, yüzyıllarca huzur içinde 

yaşanmıştır. 

Osmanlı’nın takip ettiği bu fetih siyasetinin 

özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ahilik düşüncesiyle çelişen 

B) Yayılmacı ve sömürgeci 

C) Hoşgörülü ve kalıcı 

D) Türk birliğini sağlamaya çalışan 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 

fetih siyaseti ile ilgili doğru bir ifade değildir? 

A) Denizlerde güçlü olmak için adalar ve büyük 

limanlar ele geçirilmiştir. 

B) Gaza ve cihat anlayışıyla büyük seferler 

düzenlenmiştir. 

C) Ele geçirilen yerlerin halklarını sömürmek için 

sistemler geliştirmiştir. 

D) Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya yönelik 

faaliyetler yapılmıştır. 

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin 

sonuçlarından biri değildir? 

A) İpek Yolu önemini kaybetmeye başlamıştır. 

B) Pusula kullanılmaya başlanmıştır. 

C) Yeni bulunan ülkelerden Avrupa’ya çok miktarda 

altın ve gümüş girmiştir. 

D) Avrupa’da sanattan zevk alan zengin bir sınıf 

(burjuva) ortaya çıkmıştır. 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi ile 

ilgili doğru bir bilgidir? 

A) Almanya’da ortaya çıkmıştır. 

B) Bilim, sanat ve kültür gibi alanlarda gelişmeler 

yaşanmıştır. 

C) Katolik kilisesindeki bozulma üzerine mezhep 

kavgaları yaşanmıştır. 

D) Avrupa ülkeleri sömürgecilik yapmaya başlamıştır. 

 

29. Sömürgecilik, bir devletin başka halkları 

ekonomik ve siyasi olarak hâkimiyeti altına alması 

olarak tanımlanmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi sömürgeciliğin ortaya 

çıkışı ve yayılışında etkili olmuştur? 

A) Rönesans                            B) Reform 

C) Sanayi İnkılabı                     D) Aydınlanma Çağı 

30. Sanayi İnkılabı yalnızca Avrupa’yı etkilememiş, 

tüm dünyada büyük değişim ve dönüşümlere neden 

olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Ham madde ve pazar ihtiyacı azalmaya 

başlamıştır. 

B) Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeler yaşanmıştır. 

C) Büyük fabrikalar kurulmuş ve işçi sınıfı doğmuştur. 

D) Köyden kente büyük göçler yaşanmıştır. 

 

 

31. 

 Katolik Kilisesi’nin bozulması 

 İncil’in değişik dillere çevrilmesi 

 Kâğıt ve matbaanın etkisi 

Yukarıda nedenleri verilen olay aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Reform                       

B) Rönesans 

C) Aydınlanma Çağı       

D) Sanayi İnkılabı 

 

 

 

32. Avrupa ve dünya tarihinde önemli sonuçlara 

neden olmuş bir olay da Fransız İhtilali’dir. 

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Eşitlik, hürriyet ve adalet kavramları gelişmiş ve 

yayılmıştır. 

B) Yeni yerlerin keşfiyle Akdeniz limanları önemini 

kaybetmiştir. 

C) Milliyetçilik akımının yayılması ile çok uluslu 

devletler parçalanmaya başlamıştır. 

D) Demokratik ve laik anayasal rejimler 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 

 

 

 

 

33. Aşağıdaki olay ve sonuçlar ile ilgili 

eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

                 Olay    -      Sonuç 

A) Sanayi Devrimi - Sömürgecilik 

B) Aydınlanma Çağı - Bilim ve teknoloji ilerleme 

C) Fransız İhtilali - Milliyetçilik fikri 

D) Coğrafi Keşifler - Avrupa'da ekonomik çöküş 
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34. Sanayi İnkılabı, tüm dünyayı olduğu gibi Osmanlı 

Devleti’ni de etkilemiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın 

Osmanlı’ya etkisi arasında sayılamaz? 

A) Osmanlı Devleti, Avrupalıların pazarı hâline 

gelmeye başladı. 

B) Ucuz Avrupa malları Osmanlı ülkesinde hızla 

yayılmıştır. 

C) Osmanlı’nın kontrolünde bulunan Akdeniz 

limanları önemini kaybetmiştir. 

D) Osmanlı’da küçük atölyeleri, el tezgâhları 

kapanmaya başlamıştır. 

 

 

 

35. Osmanlı Devleti, 17. yüzyılda bazı ıslahatlar 

yapmıştır. Ancak bu ıslahatlar 18 ve 19. yüzyıldaki 

ıslahatlardan farklıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 17. 

yüzyıldaki ıslahat hareketlerinin bir özelliği 

değildir? 

A) Islahatlar yüzeysel kalmıştır. 

B) Batıdan etkilenilerek ıslahatlar yapılmıştır. 

C) Kişilere bağlı kalmıştır. 

D) Çoğunlukla askeri alanda yapılmıştır. 

 

36. 1876’da Kanun-ı Esasi kabul edilerek Meşrutiyet 

ilan edilmiştir. 

Meşrutiyet’in ilanı daha çok hangi alanla ilgili bir 

düzenlemedir? 

A) Yönetim          B) Dinî     

C) Ekonomik        D) Askerî 

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi 

sanat anlayışına verilecek örneklerden biri 

değildir? 

A) Minyatür            B) Çinicilik 

C) Origami              D) Hat Sanatı 

 

 

 

38. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 

Fermanı’nın (1839) getirdiği yeniliklerden biri 

değildir? 

A) İlk defa padişah, kanun gücünü kendi gücünden 

üstün kabul etmiştir. 

B) Balkanlardaki iskân ve istimalet politikası sona 

erdirilmiştir. 

C) Askerlik vatan hizmeti olarak kabul edilip 

azınlıkların da askere alınması sağlanmıştır. 

D) Vergilerin herkesin kazancına göre alınması 

sağlanmıştır. 

39. Osmanlı ülkesini gezen seyyahlar, Osmanlı aile 

hayatında ve toplumsal hayatta belirli bir düzen ile 

birlikte kuralların bulunduğunu belirtmişlerdir. 

Toplum her an seferberliğe hazır bir görüntü 

vermiştir. Cirit oyunu ve güreş de Osmanlıların 

ilgilendikleri uğraşlardan bazılarıdır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Türklerde toplumsal hayatta düzensizlikler 

hâkimdir. 

B) Osmanlı’da savaşçılığa ve spora önem 

verilmektedir. 

C) Sanat eserleri kültür anlayışını ortaya koymaktadır. 

D) Yemek ve sofra kültürü Türklerde önemlidir. 

 

 

 

 

40. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı kültür 

anlayışı içinde yer almaktadır? 

A) Konukseverlik            

B) Cimrilik 

C) Küçümsemek             

D) Nankörlük 

 

 

 

41. Ülkemizdeki en az ve en çok nüfus yoğunluğu 

olan bölgelerimiz, aşağıdakilerden hangisinde 

doğru olarak verilmiştir? 

A) Doğu Anadolu – Marmara     

B) Marmara – İç Anadolu 

C) Marmara – Karadeniz             

D) Akdeniz – Marmara 

 

 

 

42. Aşağıdaki illerden hangisinin nüfus artışının 

temel sebebi göçtür? 

A) Ankara     B) İstanbul      

C) İzmir        D) Mersin 

 

 

 

 

43. Bir alanda, bir yıl içerisinde doğanlar ile ölenler 

arasındaki sayısal farka doğal nüfus artışı denir. 

Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede veya ülkede 

nüfus artışı oluşturmaz? 

A) Ekonominin ve beslenme koşullarının iyileşmesi 

B) Doğum kontrolünün yaygınlaşması 

C) Salgın hastalıkların önlenmesi 

D) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi 
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44. 

I. Ülke nüfusunu belirlemek 

II. Nüfusun cinsiyet oranını belirlemek 

III. Nüfusun yaş oranını belirlemek 

IV. Halkın sağlık durumunu tespit etmek 

V. Bölgesel yatırımları planlamak 

VI. Her türlü hizmette planlama yapmak 

VII. Halkın eğitim durumunu tespit etmek 

Yukarıdakilerden hangileri nüfus sayımının 

amaçlarıdır? 

A) I, II, III, IV, V, VI, VII                 

B) I, II, III, V, VI, VII 

C) I, II, III, VI, VII                            

D) I, II, III, VI 

 

 

45. Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının 

fazla olmasının meydana getirdiği bir sonuç 

değildir? 

A) İşsizliğin artması 

B) Doğal kaynakların çabuk tükenmesi 

C) Millî gelirin artması 

D) Kalkınma hızının yavaşlaması 

 

 

46. Nüfus sayımları sonucunda aşağıdakilerden 

hangisi belirlenemez? 

A) Toplam nüfus                 

B) Çalışan nüfusun sayısı 

C) Medenî durum               

D) Ülkenin Dünya üzerindeki yeri 

 

47. Aşağıdakilerden hangisi, bireylerin eğitim 

hakkını korumak için devlete düşen 

sorumluluklardan biri değildir? 

A) Okullar açmak                       

B) İlköğretimi bitirmek 

C) Kız ve erkek bütün çocukların eğitimini sağlamak 

D) Devlet okullarında parasız eğitim verdirmek 

 

 

48. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin sosyal 

nedenlerinden biri değildir? 

A) Doğal afetler                  B) Hızlı nüfus artışı 

C) Terör                              D) Kan davaları 

 

 

49. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Köylerdeki işsizlik                      

B) Plansız kentleşme 

C) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması 

D) Altyapı hizmetlerinin yetersiz kalması 

50. Anayasamızın 23. Maddesi “Herkes, yerleşme ve 

seyahat hürriyetine sahiptir.” der. Ancak bazı 

durumlarda bu özgürlüğe sınırlama getirir. 

Aşağıdakilerden hangisi, yerleşme ve seyahat 

özgürlüklerinin sınırlanması ile ilgili yanlış bir 

anlatımdır? 

A) Yurt dışına çıkma ve yurda girme hak ve hürriyeti, 

güvenlik güçlerinin isteği doğrultusunda ve her 

koşulda sınırlanabilir. 

B) Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması 

sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla 

kanunla sınırlanabilir. 

C) Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, 

sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 

düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu 

mallarını korumak amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

D) Yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya 

da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle 

sınırlanabilir. 

 

 

 

51. Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin 

kullanılması bazı durumlarda sınırlanabildiği gibi, 

bazı durumlarda da durdurulabilir. 

Aşağıdakilerden hangisi, yerleşme ve seyahat 

özgürlüklerinin tüm vatandaşlar için tamamen 

durdurulmasına neden olan durumlardan biri 

değildir? 

A) Savaş               B) Barış       

C) Seferberlik       D) Sıkıyönetim 

 

 

 

 

52. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki 

yerleşme ve seyahat özgürlüğünü ispatlayan bir 

örnek değildir? 

A) Ülkemizdeki ekonomik faaliyetler 

B) Türkiye nüfusunun daha çok kıyılarda 

yoğunlaşması 

C) Kent nüfusunun, kırsal nüfustan fazla olması 

D) İnsanların yaptıkları iç ve dış göçler 

 

 

53. İnsanoğlunun gelişmesinde aşağıdakilerden 

hangisinin etkisi en azdır? 

A) Toplumlar arasındaki kültür alışverişi 

B) Toplumlar arasındaki teknoloji alışverişi 

C) Toplumlar arasındaki bilgi alışverişi 

D) Toplumlar arasındaki para alışverişi 
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54. İlk insanların yaptıkları buluşlar daha sonraki 

bilimsel ve teknolojik alanlardaki farklı gelişmelere 

zemin hazırlamıştır. 

Bu konuyla ilgili aşağıdaki eşlemelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Tekerlek – Ulaşım            

B) Mürekkep – Astronomi 

C) Yazı – İletişim                    

D) Ateş – Isınma 

 

55.  

I. Yaşamları Nil Nehri’ne bağlı olan Mısırlılar, nehrin 

taşma zamanlarını tespit edebilmek için takvimi 

buldular. 

II. Mezopotamyalılar önce kilden eşya yapmak, sonra 

da ürünlerini taşıyabilmek için tekerleği icat ettiler. 

III. İlk çağ insanları; ateşi savunma ve ısınma için 

keşfettikten sonra aydınlatma aracı olarak da 

kullandılar. 

Verilen anlatımlardan aşağıdaki hangi yargıya 

varılabilir? 

A) Buluşlar sorunlara çözüm arayışları sonucunda 

ortaya çıkmıştır. 

B) İlk çağ insanları günümüz insanlarından daha 

akıllıdırlar. 

C) Günümüz insanlarının buluşlara ihtiyacı 

kalmamıştır. 

D) Eski buluşlar günümüz teknolojisinin ilkel bir 

hâlidir. 

 

 

56. Aşağıdaki buluşlardan hangisi Çin uygarlığı 

ile ilgili değildir? 

A) Aritmetik ve geometrinin temellerinin atılması 

B) Mürekkebin bulunması 

C) Kâğıdın bulunması                    

D) Barutun bulunması 

 

 

57. Aşağıdakilerden hangisi yazıyı ilk bulan ve 

kullanan uygarlıktır? 

A) Sümerler        B) Babilliler 

C) Mısırlılar         D) İyonlar 

 

 

58. Tarihte bilinen ilk antlaşma olan Kadeş 

Antlaşması hangi nedenle günümüze kadar 

kalabilmiştir? 

A) Mısır Piramitlerinde saklandığı için 

B) Tarihsel önemi olduğu için 

C) İyi korunduğu için                        

D) Yazılı olduğu için 

 

59. Matbaanın icadı aşağıdakilerden hangisini 

etkilememiştir? 

A) Düşüncelerin yayılmasını               

B) Yüz yüze iletişimi 

C) Toplumlar arası etkileşimi           

D) Bilginin aktarımını 

 

 

60. Yazıyla ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi 

yanlıştır? 

A) Tarihteki ilk yazı örnekleri Hiyeroglif yazısına aittir. 

B) İnsanlığın uygarlık alanında var olması yazıyla 

birlikte başlar. 

C) Yazı konuşulan dilin ve kültürün simgelere 

aktarılmasıdır. 

D) Yazının ilk örnekleri taşlar ve kaya tabletler 

üzerine yazıldığı için günümüze kadar 

kalabilmişlerdir. 

 

 

61. Coğrafya alanında çalışmalar yapmış olan 

aşağıdaki kişilerden hangisi, diğerlerinden farklı 

bir özellik gösterir? 

A) Piri Reis            B) Mesudî     

C) Kâtip Çelebi     D) İbni Batuta 

 

 

 

62. Türkler; Anadolu'ya geldikleri 1071 yılından 

sonra Selçuklular, Türk beylikleri ve Osmanlılar 

döneminde birçok bilim insanı yetiştirmişlerdir. 

Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi Türk bilim 

tarihinde yer almaz? 

A) Firdevsi                       

B) Ali Münşi 

C) Sabuncuoğlu Şerefeddin      

D) Kaşgarlı Mahmut 

 

 

63. Aşağıdaki Türk-İslam bilginlerinden hangisi 

matematik alanında ünlenmemiştir? 

A) İbni Sina               B) İbni Türk 

C) Harezmi                D) Gelenbevi İsmail 

 

64. 

I. Dinî ve kültürel nedenler 

II. Teknik nedenler 

III. Hattatlık mesleğinin yaygın bir uğraş olarak etkin 

olması 

Matbaanın Osmanlı Devleti'ne geç gelmesinin 

nedenleri yukarıdakilerden hangileridir? 

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

C) I ve III           D) II ve III 
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65. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin 

sonuçlarından değildir? 

A) Baharat Yolu eski önemini kaybetti. 

B) İslam dünyası önem kazandı. 

C) Keşfedilen topraklara Avrupa’dan göçler başladı. 

D) Akdeniz limanları eski önemini kaybetti. 

 

 

 

66. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Rönesans’ın anlamı "Yeniden Doğuş" demektir. 

B) XV. yüzyıldan başlayarak hümanizmin etkisiyle 

ortaya çıkan, klasik İlk Çağ kültür ve sanatına 

dayanarak gelişen bilim ve sanat akımına Rönesans 

denir. 

C) Rönesans döneminde Avrupa’da birçok yenilikler 

yapılmıştır. 

D) Rönesans, birçok Avrupa ülkesinde aynı anda 

başlamıştır. 

 

 

 

 

67. Rönesans’ın aşağıdaki sonuçlarından hangisi 

Avrupa’daki bilimsel gelişmelerin hızlanmasına 

daha fazla etki etmiştir? 

A) Burjuva sınıfının ortaya çıkması 

B) Reformun başlaması 

C) Skolastik düşüncenin yıkılması 

D) Hümanizmin yayılması 

 

 

 

68. Avrupa’da bilime bakışın değişmesi ve bilim 

insanlarının düşüncelerini özgürce ifade 

edebilmesinden sonra aşağıdakilerden hangisi 

gerçekleşmiştir? 

A) Bilim insanları daha rahat bir yaşantıya kavuştular. 

B) Bilimsel çalışmalar yavaşladı. 

C) Bilimsel çalışmalar hızlandı ve gelişti. 

D) Bilim insanları yasalara uymamaya başladılar. 

 

 

 

69. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam 

dünyasındaki bilimin Avrupa’dan daha önce 

gelişmesinin nedenlerinden biri değildir? 

A) Hükümdarlar bilim insanlarını korudular. 

B) Hükümdarlar bilim insanlarını zorla çalıştırdılar. 

C) İslam dini akla ve bilgiye dayanan bir dindir. 

D) Müslümanlar başlangıçtan itibaren bilime sahip 

çıktılar. 

70. MADDE 27. – Herkes, bilim ve sanatı serbestçe 

öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 

alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. 

Anayasanın 27. maddesi aşağıdaki haklardan 

hangisini güvence altına almaz? 

A) Yaşama hakkı   

B) Bilim ve sanatın serbestçe öğrenilmesi 

C) Bilimsel çalışmaların serbest olması 

D) Sanat özgürlüğü 

 

 

71. Asırlarca tımar sistemini uygulayan Osmanlı 

Devleti, birçok bakımdan kazanç sağlamıştır. 

Bunların başında ... ve ... kazançlar gelmektedir. 

Verilen bilgiyi doğru olarak tamamlamak için boş 

bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden 

hangileri getirilmelidir? 

A) ekonomik – askerî             

B) bilimsel - mimari 

C) siyasi – dinî                         

D) askerî - dinî 

 

 

72. Toprak, tarih boyunca devletlerin belli 

bölgelerde denetim kurmak istemesinde etkili 

olmuştur. Devletler belli bölgelerde egemenlik 

kurduktan sonra bu bölgelerdeki toprak sistemini de 

geliştirmiştir. 

Buna göre, 

I. ikta,           

II. tımar,          

III. lonca 

kavramlarından hangileri Türk devletlerindeki 

toprak sistemi ile ilgilidir? 

A) Yalnız I       B) Yalnız II     

C) I ve II          D) II ve III 

 

 

 

73. Dirlik sisteminde toprağın mülkiyeti devlete 

aitken tasarrufu köylüye verilirdi. Üreticinin devlete 

vermesi gereken vergi ise tımarlı sipahilerin 

oluşturulmasında kullanılırdı. Bunun karşılığında 

köylü, toprağını terk eder ya da üst üste üç yıl boş 

bırakırsa vergi ödemekle yükümlü tutulurdu. 

Verilen bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Toprağın sahibinin devlet olduğuna 

B) Topraktan alınan verginin doğrudan hazineye 

aktarıldığına 

C) Üretimde sürekliliğin sağlanmaya çalışıldığına 

D) Sistemin orduya asker yetiştirdiğine 
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74. Aşağıda yer alan kavramlardan hangi ikisi, 

Türk devletlerindeki toprak sistemiyle ilgilidir? 

A) Derebeylik – tımar                

B) Tımar - ikta 

C) Lonca – tımar                         

D) Feodalite – ikta 

 

 

75. 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 

Yemek verdi ekmek verdi et verdi 

Kazma ile döğmeyince kıt verdi 

Benim sâdık yârim kara topraktır 

Ünlü ozanımız Âşık Veysel bu şiiri ile 

aşağıdakilerden hangisinin önemini 

vurgulamıştır? 

A) Toprağın bereketi için ekilmesi gerektiğinin 

B) Hayvancılığın yaygınlaştırılmasının 

C) Devletin tarımı desteklemesi gerektiğinin 

D) Toprağın çağdaş tekniklerle işlenmesinin 

 

 

 

76. Osmanlı Devleti uyguladığı tımar sistemi ile, 

I. üretimde kontrolü sağlama, 

II. vergilerin toplanmasını kolaylaştırma, 

III. atlı asker ihtiyacını karşılama 

durumlarından hangilerini gerçekleştirmiş olur? 

A) Yalnız I         B) Yalnız II       

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

 

 

 

 

 

77. Coğrafi Keşiflerle birlikte Avrupalılar yeni yerler 

keşfetmiş ve keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler 

olmuştur. Keşfedilen yerlerdeki değerli madenler 

Avrupa'ya taşınırken keşifçiler Dünya'nın yuvarlak 

olduğunu da kanıtlamıştır. 

Yukarıdaki bilgi doğrultusunda Coğrafi Keşiflerin 

Avrupa'da, 

I. ekonomik,      

II. bilimsel,      

III. sosyal  

alanlarından hangilerinin gelişiminde rol 

oynadığı söylenebilir? 

A) Yalnız I      B) Yalnız lll      

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

 

 

 

78.  

Öğretmen: “Sanayi İnkılabı İngiltere’de dokumacılık 

alanında başlayıp hızla Avrupa’ya yayılmıştır. Bu 

devrimle hızlı ve seri üretim başlamıştır.” 

Öğretmenin verdiği bilgiye göre Sanayi İnkılabı 

sonucunda aşağıdakilerden hangisinin yaşandığı 

söylenemez? 

A) Köyden kente göçler yaşanmıştır. 

B) İşçi sınıfı önem kazanmıştır. 

C) İnsan emeğinin yerini makine almıştır. 

D) Üretimin hızı yavaşlamıştır. 

 

 

79. Sanayi İnkılabı sonucunda insanlar toprak 

mülkiyetinden, sanayi sermayelerine doğru 

yönelmiştir. 

Bu durumun Avrupa'da, 

I. ticaret,       

II. tarım,      

III. hayvancılık 

gibi ekonomik etkinliklerden hangilerinin 

gelişmesini sağladığı söylenebilir? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II      

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

 

 

 

80. Sanayi İnkılabı, üretilen mallar için ham madde 

ve bu malların satılması için pazar ihtiyacını 

doğurmuştur. 

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden 

olduğu söylenebilir? 

A) Köleliğin başlaması 

B) Sömürgeciliğin devletlerarası yarışa dönüşmesi 

C) Ticaret yollarının önemini kaybetmesi 

D) İşçi sayısının azalması 

 

 

 

81. Sömürgecilik faaliyetlerini yaygınlaştırmada etkin 

bir güç olan İngiltere, Sanayi İnkılabı'nın ilk olarak 

başladığı ülkedir. Bu dönemde şehirlerde birçok 

fabrikanın kurulduğu görülmüştür. 

Buna göre, Sanayi İnkılabı'nın Avrupa'da, 

I. işçi sınıfının oluşması, 

II. üretimin seri ve ucuz hâle gelmesi, 

III. köyden kentlere göçler yapılması 

gibi sonuçlardan hangilerinin yaşanmasında etkili 

olduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I    B) Yalnız II      

C) I ve II       D) I, II ve III 
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82. Sanayi İnkılabı olumlu sonuçların yanı sıra 

olumsuz sonuçlar da doğurmuştur. Erkek işçilerin 

yanında kadınlar hatta çocuklar çalıştırılmaya 

başlanmıştır. 

Bu bilgi doğrultusunda Sanayi İnkılabı'nın, 

I. kültürel,      

II. sosyal,      

III. askerî 

gibi alanlardan hangilerine yönelik olumsuz 

sonuçlar doğurduğu söylenebilir? 

A) Yalnız I     B) Yalnız II       

C) I ve II        D) II ve III 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Türk devletleri tarih boyunca toplumsal 

yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlayacak 

amacıyla vakıflar kurmuşlardır. Bu vakıflar halkın 

sosyal ihtiyaçlarını karşılama görevi üstlenmiştir. 

Bu bilgiye göre, Türk devletleri ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Halkının huzur ve refahını sağlamaya önem 

vermişlerdir. 

B) Ekonomik yaşamın temelini toprağa 

dayandırmışlardır. 

C) Farklı milletten olan halklarına hoşgörülü 

davranmamışlardır. 

D) Toplumsal eşitliği sağlamakta sıkıntı çekmişlerdir. 

 

 

 

 

84.  

 

Öğretmen:  

Çocuklar, Vakıflar varlıklarını vatanına ve milletine 

armağan edenlerin eseridir. 

 

Öğretmen, bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin 

önemini vurgulamıştır? 

A) Ülkemizde vakıf çalışmalarının yeterli olmadığının 

B) Vakıfların, aldığı destek ve yardımlarla var 

olduğunun 

C) Devletin vakıf çalışmalarına yeterli desteği 

veremediğinin 

D) Vakıfların kültür ve sanata hizmet ettiğinin 

85. Ahi teşkilatında iş bölümü hem ekonomik hem 

de ahlaki olarak ele alınırdı. Ahi örgütü, mesleğin 

tüm özelliklerinin öğrenilmesini ve nitelikli insan 

yetişmesini sağlardı. 

Bu bilgi doğrultusunda Ahilik için 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Sadece maddi çıkar gözetmektedir. 

B) Meslek edindirmede önemli bir rol oynamaktadır. 

C) Yardımlaşmaya önem vermektedir. 

D) Her yaştan kişiler burada eğitim almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Orhan Bey, eğitimini Kayseri, Kahire ve Konya'da 

tamamlayarak İznik'e gelen Davud-ı Kayseri'yi 

1331'de İznik'te ilk kurulan medresede 

görevlendirmiştir. 

Bu bilgi doğrultusunda Osmanlı Devleti ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Osmanlı padişahlarının eğitime önem verdiğine 

B) İlk Osmanlı medresesinin 14. yüzyılda açıldığına 

C) Medreselerin Orhan Bey Döneminde diğer 

dönemlere göre sayıca fazla olduğuna 

D) Osmanlı Devleti'nde önemli bilginlerin görev 

aldığına 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Osmanlı Devleti medreselerdeki eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini vakıflar aracılığıyla devam 

ettirirdi. Vakıflar öğrencilerin yeme, içme ve barınma 

gibi ihtiyaçlarını karşılamışlardır. 

Bu bilgi doğrultusunda Osmanlı Devleti için, 

I. toplumun sınıflara ayrıldığına, 

II. sosyal devlet anlayışına önem verildiğine, 

III. eğitime önem verildiğine 

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I            B) Yalnız II 

C) I ve III              D) II ve III 
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88. 

I. Hayata hazırlama 

II. Meslek seçiminde yol gösterici olma 

III. İleride yaşanabilecek sorunlara karşı 

bilinçlendirme 

Yukarıdakilerden hangileri eğitim kurumlarının 

öğrencilere sağladığı katkılar arasında yer alır? 

A) Yalnız I               B) I ve II 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Ayşe; sayısal bölümde okuyan, sayısal derslere 

karşı daha ilgili ve okulun laboratuvarında ders 

işlenmesinden, burada vakit geçirmekten son derece 

keyif alan bir lise son sınıf öğrencisidir. 

Buna göre, Ayşe’nin üniversite eğitimini 

aşağıdaki meslek dallarından hangisini yapmak 

için alması beklenemez? 

A) Kimya Mühendisi 

B) Avukat 

C) Fizik Öğretmeni 

D) Biyolog 

 

 

 

90. Öğrencilerin meslek seçiminde, 

I. karakterinin getirdiği özellikleri, 

II. yeteneği, 

III. istek ve ilgisi 

hususlarından hangilerini dikkate alarak karar 

vermesi gerekmektedir? 

A) Yalnız I                       B) Yalnız II 

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

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B D A C D B C B B A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D B B D A D C B B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D B C B C C B B C A 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A B D C B A C B B A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

A D B B C D B A A A 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B A D B A A A D B A 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

B A A A B D C C B A 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

A C B B A D D D A B 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

D B A B A C D D B D 

 

 

Sorular EBA’dan derlenmiştir… 

Cevap anahtarında hata varsa dönüş yapabilirsiniz… 
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