SOSYAL BİLGİLER 7 KAZANIM KAVRAMA TESTİ
“Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı Allah iki ağız, bir
kulak verirdi. Onun için çok dinleyip az konuşmak
gerek.”

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu ifadeyi
destekler niteliktedir?
A) Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
B) Sözü söyle alana, kulağında kalana.
C) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
D) Söz gümüşse sükût altındır.
2. Etkili iletişim kurabilmek için çok kitap okumak
gerekir. Yapılan araştırmalar çok kitap okuyan
bireylerin kendilerini daha iyi ifade etiğini
göstermektedir?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitap
okumanın etkili iletişim kurmada kişiye
sağladığı faydalar arasında yer almaz?
A) Kendisini daha iyi ifade edebilme
B) Olayları tarafsız bir şekilde yorumlayabilme
C) Önyargılı düşüncelere sahip olma
D) Zengin bir kelime dağarcığına sahip olma
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözlü iletişim
kurmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Çocuğuna kızan annenin masadaki vazoyu
devirmesi
B) Ayşe’nin izlediği komedi filmine kahkahayla
gülmesi
C) Babasının, eve geç kalan Mehmet’e bir daha geç
kalmamasını söylemesi
D) Öğretmenin, gürültü yapan öğrenciye eliyle sus
işareti yapması
4. Empati, bir insanın kendisini karşısındakinin
yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini
anlamaya çalışmasıdır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
empatiye örnek olarak gösterilebilir?
A) İstersen sen de bizimle sinemaya gelebilirsin.
B) Sınavdan düşük not alsaydım ben de üzülürdüm.
C) Bu takımda yer alman için çok çalışmalısın.
D) Bu kadar yavaş hareket edersen geç kalacağız.
İki dinle bir söyle.

5. “Söz gümüş ise sukut altındır.”
Yukarıda verilen atasözlerinde hangisinin
önemine vurgu yapılmıştır?
A) Uzlaşmanın B) Jest ve mimiklerin
C) Beden dilinin D) Etkili dinlemenin
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Bugün sınıf olarak bir konferansa katıldık. Konuşmacı
profesör, el ve yüz hareketlerini de kullanarak konuyu
bizim seviyemize kadar indirerek anlattı. Konuyu
anlatırken bazen sesini yükseltti bazen ise alçalttı. Bazı
arkadaşlarımız konuşmacının söylediklerini not aldı.

6. Verilen bu bilgilere göre konuşmacı ile ilgili
olarak,
I. Jest ve mimiklerini etkili kullandığı,
II. Ses tonunu ayarlayarak konuştuğu,
III. Dinleyiciler tarafından sık sık sözünün kesildiği,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
7. Kitle iletişim araçları, haber verme, eğitme,
eğlendirme, dış dünyayı tanımamızı sağlama, kültür
ve uygarlığın nesilden nesile aktarılmasını sağlama,
eşya ve hizmetlerin tanıtılması ve satılması
konusunda önemli rol oynarlar.
Buna göre verilenlerden;
I. Eğitim ve öğretime katkıda bulunma
II. Şiddet içeren görüntüleri izleyicilere ulaştırma
III. Toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirme
hangisi ya da hangileri kitle iletişim araçlarının
olumlu yanlarından biridir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) Yalnız III

8. İletişimde en önemli becerilerden biri iyi bir
dinleyici olmaktır.
Buna göre iyi bir dinleyicinin aşağıdaki
davranışlardan hangisini yapması beklenemez?
A) Konuşmacıyı, sözünü kesmeden dinlemek
B) Konuşmacının söylediklerini anlamaya çalışmak
C) Konuşmacının jest ve mimiklerine dikkat etmek
D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınmak
9. Selam veren bir arkadaşımızın selamını başımızı
sallayarak almamız beden diliyle yaptığımız bir
iletişim şeklidir.
Buna göre beden dili hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İletişim kurmanın bir yolu da beden dilidir.
B) İletişimi etkili kılmak için sözle ve beden dili ile
verilen mesajlar uyum içinde olmalıdır.
C) Beden dili, duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi,
beden duruşu, el, kol ve baş hareketleri vb. yollarla
anlatıldığı iletişim biçimidir.
D) Sözlü bir iletişim türü olan beden dili, sözsüz
iletişimi desteklemek için kullanılır.
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10. Futbolcu Arda Bey'in evine izinsiz giren bir kişi
Arda Bey'in kişisel evraklarını almıştır.
Bu olayda Arda Bey'in,
I. Konut dokunulmazlığı,
II. Özel hayatın gizliliği,
III. Bilgi edinme hakkı
haklarından hangilerinin ihlal edildiği
söylenebilir?
A) I ve II
B) I ve III C) II ve III
D) I, II ve III
“Arkadaşlar geçen yıl biri benim Facebook hesabıma
girmiş ve benim adıma uygun olmayan mesajlar
paylaşmıştı. Ben de savcılığa başvurarak hem hesabımı
geri aldım hem de o kişinin ceza almasını sağladım.”

11. Buna göre sözü edilen durumda ilgili kişinin
hangi hakkının ihlal edildiği söylenebilir?
A) Bilgi edinme hakkının
B) Düşünce ve ifade özgürlüğünün
C) Yerleşme ve seyahat özgürlüğünün
D) Özel hayatın gizliliğinin
12. Boyumuz Kayı’nın bağlı olduğu Türkiye Selçuklu
Devleti, beni Bizans İmparatorluğu’na karşı fetihler
yapmam için görevlendirdi.
Ertuğrul Gazi
Verilen açıklamada Osmanlıların büyümesinde
ve devletleşmesinde etkili olan hangi faktörden
bahsedilmiştir?
A) Gaza ve cihat anlayışı
B) İskan politikası
C) İstimalet politikası
D) Tımar sistemi
13. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp
gelişmesine etki eden birçok etken vardır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa
sürede büyümesini sağlayan dış etkenlerden
biridir?
A) Yetenekli padişahların varlığı
B) Hoşgörülü bir politikanın izlenmesi
C) Bizans’ın iç karışıklıklar yaşaması
D) İskan politikasının başarıyla uygulanması
14. Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede
büyümesinde,
I. Bizans sınırında kurulmasının,
II. İskan politikası izlemesinin,
III. Halifeliğin siyasi gücünden yararlanmasının,
durumlarından hangisi ya da hangileri etkili
olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III
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15. Osmanlı Beyliği, Bizans sınırında uç beyliği
olarak kuruldu. Bizans, bu dönemde eski gücünü
yitirmişti. Toprakları daralmış; küçük bir devlet
hâline gelmişti. Osmanlılar, başlangıçta Müslüman
Türk beylikler üzerine değil Bizans yönünde
ilerlemeyi tercih etmişlerdir.
Osmanlı padişahlarının iyi eğitim alması, sınırların
kısa sürede büyümesini sağladı.
Verilen açıklamada, Osmanlı Beyliğinin kısa
sürede güçlenmesinin sebeplerinden hangisine
değinilmemiştir?
A) Coğrafi konumunun genişlemeye uygun olması
B) Batı yönünde ilerleme anlayışının benimsenmesi
C) Yetenekli padişahların iş başına geçmesi
D) Balkanların karışıklık içinde olması
16. Osmanlı padişahı Orhan Bey Dönemi'nde,
 İlk düzenli ordu oluşturulmuş,
 Divan teşkilatı kurulmuş,
 İznik'e ilk medrese açılmıştır.
Buna göre Orhan Bey Dönemi'nde hangi alanda
bir çalışma yapıldığı söylenemez?
A) Yönetim B) Ekonomi C) Askeri
D) Eğitim

17. Orhan Bey döneminde Bursa fethedilmiş ve
Karesioğullarının toprakları ele geçirilmiştir. Bizans
İmparatoru Kantakuzen’e taht mücadelesinde
yardım edilerek rakipleri saf dışı bırakılmıştır.
İmparator Kantakuzen bu yardım karşılık Rumeli'de
yer alan Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne vermiş,
böylece Osmanlılar Rumeli’ye geçme imkânı
bulmuştur. Fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen
Türkmenler yerleştirilmiştir.
Buna göre Orhan Bey dönemi için aşağıdaki
yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin olarak
sağlandığı
B) Gaza ve iskan siyasetinin uygulandığı
C) Komşularının iç sorunlarından faydalanıldığı
D) Rumeli'ye geçişin kolaylaştığı
18. Divan toplantılarında alınan kararlara ve diğer
belgelere padişahın imzası demek olan tuğrayı
çekmekle görevlidir. Ayrıca fethedilen yeni
toprakların gelirlerine göre devlet görevlilerine
dağıtımını yapardı.
Yukarıdaki açıklaması verilen divan üyesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadrazam
B) Nişancı
C) Kazasker
D) Defterdar
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19. Osmanlı Devleti, Rumeli’ye geçtikten sonra
sistemli bir iskân politikası uygulamıştır. Rumeli’nin
fethi sırasında topraklarını terk eden yerli unsurların
yerine, Anadolu’dan çok sayıda konargöçer Oğuz
boyları nakledilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti
fethettiği topraklarda uzun yıllar hâkimiyet
kurmuştur. Ayrıca bu uygulama ile boş yerler
canlandırılmış ve kayıt altına alınan göçebe
Türkmenlerden vergi alınmıştır.
Verilen bilgilere göre iskan politikasıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Devlet otoritesini sağlamlaştırdığına
B) Göçebe Türkmenlerin yerleşik hayat geçirildiğine
C) Ekonomiye katkı sağladığına
D) Ordunun asker ihtiyacını karşıladığına
20. Osmanlı Devleti, fethettiği bölgelerde yaşayan
Müslüman olmayan halka inançlarında ve
ibadetlerinde özgürlük tanımış, geleneklerine ve
yaşantılarına karışmamıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu tutumunun amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayrimüslimlerin İslamiyet’e geçmesini sağlamak
B) Ordunun asker ihtiyacını karşılamak
C) Vergi gelirlerini arttırmak
D) Gayrimüslim halkın devlete bağlılığını arttırmak
21. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nden itibaren
özellikle Balkanlar’a önemli miktarda nüfus
yerleştirmiştir.
Bu uygulamanın öncelikle aşağıdakilerden
hangisine yönelik olduğu söylenebilir?
A) Balkanlarda siyasi birliği kurmaya
B) Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamaya
C) Rumelide kalıcı egemenlik kurmaya
D) Ticaret yollarını kontrol altına almaya
22. Osmanlı Devleti bulunduğu konumun sağladığı
avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu olan
Bizans Devleti ile yaptı. Anadolu’daki diğer Türkmen
beyleriyle mücadeleye girişmeyerek akıllıca bir yol
izledi. Bunun neticesinde Koyunhisar Savaşı'nda
Türkmen Beyleri Osman Bey'e yardım etti. Bizans'ı
yendikten sonra Türk beyliklerinden Osmanlı
Devleti'ne katılımlar oldu.
Verilen bilgilere bakılarak Osman Bey ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bizans üzerine seferlerde bulunduğuna
B) Gaza ve cihat politikası izlediğine
C) Anadolu'daki otoritesini arttırdığına
D) Türk beyliklerini topraklarına katmak istediğine
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23. Fetihler sadece silah yoluyla gerçekleşmemiştir.
Fethedilecek bölgeye askerlerden önce insanların
gönüllerini kazanmaya çalışan kişiler giderdi. Bu
kişilerin fetihlerde önemli etkileri olmuştur.
Fethedilecek yere gönüllü olarak giden bu insanlara
derviş denilirdi.
Verilen bilgide Osmanlı Devleti’nde fetihlerin
kalıcı olmasındaki hangi teşkilatın çalışmaları
hakkında bilgi verilmiştir?
A) Bacıyan-ı Rum
B) Abdalan-ı Rum
C) Ahiyan-ı Rum
D) Gaziyan- ı Rum
24.
I- Kadı ve müderrislerin atamasını yapardı.
II-Mali işlere bakar, gelir ve giderleri denetlerdi.
III- Padişahtan sonra en yetkili kişiydi.
Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet
adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Kazasker - Defterdar - Vezir
B) Reisülküttap - Kazasker - Kaptanıderya
C) Kazasker – Defterdar - Sadrazam
D) Sadrazam - Nişancı - Defterdar
Devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı en
önemli yönetim organıdır. Alanında uzman kişilerden
oluşan divan teşkilatı padişaha devlet idaresinde
yardımcı olurdu. Ancak son kararı padişah verirdi.
Ayrıca çözülemeyen şeri ve hukuki davaların karara
bağlandığı en yüksek mahkeme ve idari makamdı.

25. Yukarıdaki açıklamada Osmanlı Devletindeki
hangi kurumdan bahsedilmiştir?
A) Divanı Hümayun
B) Meclisi Mebusan
C) Enderun Mektebi
D) Kurultay

26. Fatih Sultan Mehmet döneminde;
 Sinop, Amasya ve Trabzon ele geçirilmiş,
 Karamanoğulları ile mücadele edilmiş,
 Sırbistan, Mora, Eflak ve Boğdan fethedilmiştir.
Buna göre Fatih Sultan Mehmet’in bu fetihlerle
aşağıdakilerden hangisini amaçladığı
söylenemez?
A) Müslümanların dini lideri olmayı
B) Anadolu'daki sınırlarını genişletmeyi
C) Balkanlarda üstünlük kurmayı
D) Karadeniz'i Türk gölü haline getirmeyi
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27.
 Osmanlı Devleti toprak bütünlüğüne kavuştu.
 Orta Çağ sona erdi ve Yeni Çağ başladı.
 Bizans Devleti yıkıldı. Türklerin
Yukarıda verilen durumlar hangi olayın
sonucunda gerçekleşmiştir?
A) Trabzon’un alınmasıyla
B) Rodos’un fethedilmesiyle
C) Kıbrıs’ın fethiyle
D) İstanbul’un alınmasıyla

28. Osmanlı Devleti ele geçirdiği topraklarda kalıcı
olmak için adil yönetim anlayışını benimsemiş ve
dil, din ve kültürel alanlarda özgürlük tanımıştır.
Yukarıda açıklaması verilen politika ya da sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cihat politikası
B) Devşirme sistemi
C) İstimâlet politikası D) Millet sistemi
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CEVAP ANAHTARI
1
D
11
D
21
C

2
C
12
A
22
D

3
C
13
C
23
B

4
B
14
B
24
C

5
D
15
D
25
A

6
A
16
B
26
A

7
C
17
A
27
D

8
D
18
B
28
C

9
D
19
D
29
B

10
A
20
D
30
B

NOT: Sorular bana ait değildir.
Geçen yıl yapılan paylaşımlardan derlenerek
düzenlenmiştir…
Emeği geçen herkese teşekkür ederim…
Z.D.

29. Tımarlı sipahiler, Osmanlı ordusunun en önemli
ve en kalabalık atlı kuvvetleri idi. Devletten maaş
almaz, ganimet elde etmezlerdi. Sahip olduğu
toprakların işlenmesini sağlayan askerler bu
bölgede vergi toplamak ve asayişi sağlamakla
yükümlüydüler. Savaş zamanı bağlı oldukları alay
beyinin kumandası altında sefere giderlerdi.
Verilen bilgilerden hareketle Tımarlı sipahiler
için aşağıdaki hangisi söylenirse doğru olmaz?
A) Ekonomik yönden devlete yük olmadıkları
B) Toprakların asıl sahibi olup çocuklarına miras
bırakabildikleri
C) Toprakların işlenmesini sağlayarak üretime
katkıda bulundukları
D) Vergilerin düzenli toplanmasını sağladıkları

30. 1516 yılında Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan
Selim, Mercidabık ve Ridaniye Savaşları’nda
Memlük ordusunu yendi. Böylece Mısır toprakları
Osmanlı Devleti’ne katıldı. Baharat Yolu’nun önemli
bir bölümü Türklerin eline geçti. Peygamberimizin
ve yakınlarının eşyalarından oluşan Kutsal Emanetler
İstanbul’a getirildi.
Buna göre Mısır’ın fethiyle, Osmanlı Devletinin
hangi alanda kazanım elde ettiği savunulamaz?
A) Dinî
B) Kültürel
C) Siyasi
D) Ekonomik
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