
GENEL TARAMA SINAVI SOSYAL BİLGİLER 7 

www.sosyalciniz.net 

Zeki DOĞAN – Sosyal Bilgiler Öğretmeni sosyalciniz.net 

 

1. “Bireysel ve toplumsal ilişkilerimde olumlu 

iletişim kuruyorum.” diyen kişinin tercihi 

aşağıdakilerden hangisi olamaz?  

A) Alay etmek                                              

B) Ben dilini kullanmak  

C) Dikkatle dinlemek                                  

D) Gülümsemek 

 

 

 

 

 

2. Etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlar 

kaynaklarına göre dinleyiciden ve 

konuşmacıdan diye iki grupta toplanır. 

Buna göre etkili iletişimi olumsuz etkileyen 

sorunlardan hangisinin konuşmacıdan 

kaynaklandığı söylenebilir?  

A) Söylenenleri yanlış yorumlama  

B) Ön yargılı dinleme  

C) Söylenenleri yetersiz algılama   

D) Eksik bilgi ve mesaj verme 

 

 

 

 

 

 

3.  

 
 

İletişimle ilgili bu görsel aşağıdaki 

özdeyişlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 

A) İnsan, anlamadığı şeye sahip olamaz.  

B) Ne kadar bilirsen bil söylediklerin 

karşındakinin anladığı kadardır. 

C) En mutlu sözcük bile gülünç duruma düşer, 

onu dinleyen kulak çarpıksa eğer.  

D) Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları 

paylaşanlar anlaşabilir. 

 

4. Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı 

gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine 

dokunulamaz. 

Anayasanın 20. maddesine göre, hangisinin 

uygun bir davranış olduğu söylenemez? 

A) Televizyonda eğlence programı hazırlamak 

B) Maç sonunda sporcularla röportaj yapmak 

C) Bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek 

D) Telefon ile programa izleyici bağlamak 

 

 

 

5. Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı 

Devleti’nin kısa sürede büyümesinde etkili 

olan sebeplerden biri değildir? 

A) Bizans’ın içinde bulunduğu karışıklıklar 

B) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak için 

Türk beylikleriyle mücadele etmesi 

C) Kuruluş dönemi padişahlarının yetenekli 

olması 

D) Fethedilen topraklarda uygulanan İskân 

politikası 

 

 

 

6. Bu sistemde, Anadolu’daki göçebe 

Türkmenler yeni fethedilen Rumeli’deki 

topraklara yerleştirilmiş, Rumeli'deki fethedilen 

yerlerde sorun çıkarma ihtimali olan aileler ise 

Anadolu’ya yerleştirilmiştir. 

Yukarıda hakkında bilgi verilen Osmanlı 

Devleti’nde uygulanan sistem hangisidir?  

A) Devşirme    B) İskân 

C) Ahilik   D) Gaza ve cihat 

 

 

 

 

7. Divan toplantılarında büyük davalara bakar, 

kadıların ve müderrislerin atamalarını 

yaparlardı. Önceleri bir tane iken sayıları 

toprakların genişlemesiyle ikiye çıkmıştır. 

Yukarıda edilen divan üyesi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Nişancı   B) Kazasker   

C) Sadrazam  D) Defterdar 
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8. Lale Devri ile; 

 Batı kültürü ve kurumlarına yoğun bir ilgi 

başlamıştır. 

 Matbaa kurularak çeşitli kitaplar 

basılmıştır. 

Yapılan bu ıslahatlar ve gelişmelerin 

Osmanlı Devletinde ortaya çıkaracağı 

değişim aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Merkezi otoritenin güçlenmesi 

B) Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi 

C) Düşünce yapısının değişmesi 

D) Askeri yenilgilerin artması 

 

 

9. Abdülmecid Han devrinde (1839 - 1861); 

 Kaime adlı kağıt paranın basılması, 

 Mecidiye adlı madeni paranın basılması, 

 Bank-ı Dersaadet-İstanbul Bankası ve 

Osmanlı bankasının, Avrupalı devletlerin 

yardımı ile açılması 

gibi gelişmeler hangi alanda değişimlerin 

yaşandığını kanıtlamaktadır? 

A) Askeri                B) Siyasi  

C) Sanat                 D) Ekonomi 

 

 

 

 

10. Aşağıda verilen, il ve o ilin nüfusunun 

artmasında etkili olan en önemli ekonomik 

faaliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 

     İl            Ekonomik faaliyet 

A) Adana      → Balıkçılık 

B) Ankara     → Hizmet 

C) Antalya    → Turizm 

D) Zonguldak  → Madencilik 

 

 

 

 

11. Bazı şehirler iklim, sanayi, ticaret 

imkânlarının iyi olması sebebiyle yüksek 

nüfuslu iken; bazı şehirler bu imkânsızlıklar 

sebebiyle düşük nüfusludur.  

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki 

şehirlerden hangisinin nüfusu daha azdır? 

A) Bayburt       B) Ankara  

C) İstanbul       D) İzmir  

12. İnsanlar sanayi kuruluşlarının, ticaret ve 

turizm gibi ekonomik faaliyetlerin yoğun 

olduğu yerlere çalışmak için göç ederler.  

 

 
 

Buna göre, yandaki Türkiye haritası 

üzerinde işaretlenmiş alanlardan hangisi 

diğerlerine göre daha fazla göç alır? 

A) I                B) II     C) III             D) IV 

 

 

 

 

 

13. İnsanlar tarih boyunca bilgiyi kaydetmek 

ve aktarmak için çok çeşitli araçlar 

kullanmışlardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu araçlardan biri 

değildir? 

A) Parşömenin icat edilmesi 

B) Papirüsün icat edilmesi 

C) Kil tablet kullanılması 

D) Tekerleğin icadı 

 

 

 

 

 

14. 

 Matematik ve astronomi dalında çalışmalar 

yapmıştır. 

 Elçilik göreviyle geldiği İstanbul'da Fatih 

Sultan Mehmet ile tanışmıştır. 

 Günde 200 akçe verilerek Ayasofya 

Medresesine baş müderris yapılmıştır. 

Yukarıda özellikleri verilen alim 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ali Kuşçu 

B) Harezmi  

C) İbni Sina 

D) Hazini 
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15. Dünya’nın ve diğer gök cisimlerinin 

üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim 

kuvvetine kütle çekim kuvveti denir. 

Aşağıdakilerden hangisi daha önce Hazini 

ve Biruni tarafından da üzerinde çalışılan 

kütle çekim kanunu sistemleştirip bilim 

dünyasına kazandıran bilim insanıdır? 

A) Harezmi                

B) Galileo  

C) Newton                 

D) Tales 

 

 

 

 

16.  

 Osmanlı'da meslek edindiren kurumlardan 

en önemlilerindendir. 

 "Ders verilen yer" anlamına gelmektedir. 

 Orta ve yükseköğretim düzeyinde eğitim 

verilirdi. 

 Bu kurumu bitirenler; müderris, kadı, katip 

gibi meslek sahibi olunurdu. 

Yukarıda özellikleri verilen kurum 

hangisidir? 

A) Enderun Mektebi           

B) Medreseler  

C) Ahi (lonca) Teşkilatı      

D) Kapıkulu Ocağı 

 

 

 

 

 

17. İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da 

yaşayan uygarlıklar toprağı ekip biçerek 

değerlendirmiş ve bu sayede üretimi 

artırmıştır. Böylece ihtiyaç fazlası üretim ortaya 

çıkmıştır.  

İhtiyaç fazlası üretim yapılması aşağıdaki 

ekonomik faaliyetlerden hangisinin 

gelişmesine neden olmuştur?  

A) Tarım                              

B) Ticaret                          

C) Hayvancılık                     

D) Turizm 

 

18. Sanayi İnkılabı insan ve hayvan gücünden 

makine gücüne geçişi olarak ifade 

edilmektedir. Sanayi Devrimi ilk olarak 

dokumacılık alanında başlamış zamanla birçok 

alanda etkili olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisinde Sanayi 

İnkılabından sonra yaşanan gelişmeler 

arasında gösterilemez? 

A) Seri ve ucuz üretime geçildi. 

B) Hammadde ihtiyacı ve pazar arayışı ortaya 

çıktı. 

C) Köylerden kentlere yoğun göç hareketleri 

başladı. 

D) Milliyetçilik düşüncesi ortaya çıktı. 

 

 

 

19. “Genel Ağ üzerinden yapılan alışverişe “e-

ticaret” diyoruz. E-ticaret ticari işlemlerin 

elektronik ortamda en basit, hızlı, verimli ve 

güvenli şekilde yapılmasıdır.” 

Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin 

sağladığı avantajlardan birisi olamaz?  

A) Zamandan ve mekandan bağımsız alışveriş 

yapılabilir. 

B) Tüketiciler çok sayıda ürün çeşidine 

ulaşabilir. 

C) Ürünler karşılaştırılıp fiyat araştırması 

yapılabilir. 

D) Tüketiciler ürünü canlı olarak görüp 

deneyemezler. 

 

 

20. Gönüllü bireylerce oluşturulan vakıf, 

dernek, sendika gibi kuruluşlar yönetimin 

karar alma süreçlerine doğrudan etki ederler. 

Bu kuruluşlarda görev alan vatandaşlar ücret 

almadan gönüllü olarak çalışırlar. Bu kuruluşlar 

devletin vatandaşlar üzerinde daha adil daha 

demokratik bir yönetim sunmasını amaçlarlar. 

Halkın haklarını korur ve güvence altına alırlar. 

Yukarıda yönetime etki eden faktörlerden 

hangisinden bahsedilmiştir? 

A) Birey 

B) Medya 

C) Siyasi Partiler 

D) Sivil Toplum Kuruluşları 
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21. Yurttaşlar seçimlerde oy kullanarak 

yöneticileri belirli bir süre için seçerler. 

Seçimlerde aday olanlar seçilme haklarını 

kullanırken, oy kullanan yurttaşlar da seçme 

haklarını kullanırlar. 

Yukarıdaki metinde aşağıda verilen 

demokrasinin hangi temel ilkesinden 

bahsedilmiştir? 

A) Çoğunluk 

B) Katılım 

C) Çoğulculuk 

D) Eşitlik 

 

 

 

 

 

22. Köktürklerde Bilge Kağan Yazıtı’nda: 

“Türk milleti için gece uyumadım,  gündüz 

oturmadım. Çıplak milleti giydirdim, fakir 

milleti zengin ettim. Başka milletlerarasında 

onları pek üstün kıldım.” 

Verilen bilgilerde aşağıdaki devlet 

anlayışlarından hangisinin önemi 

vurgulanmaktadır? 

A) Hukuk Devleti    

B) Demokratik Devlet 

C) Sosyal Devlet      

D) Laik Devlet 

 

 

 

 

23. Antalya’nın Belek ilçesinde açılan “Dinler 

Bahçesi’nde Müslümanlar için cami, 

Hıristiyanlar için kilise ve Museviler için 

sinagog inşa edildi. Böylece insanlar 

ibadethanesine gidecekler ve istedikleri gibi 

ibadet edebileceklerdir. 

Bu uygulamaların cumhuriyetin hangi 

niteliğinin doğrudan bir gereği olduğu 

söylenebilir? 

A) Laik devlet                         

B) Sosyal devlet 

C) Demokratik devlet           

D) Hukuk devleti 

 

 

24. Sosyal Bilgiler Öğretmeni: 1215 yılında 

ilan edilen bu belge ile İngiltere’de kralın 

yetkileri sınırlandırılmış krala ait bazı yetkiler 

soylulara dağıtılmıştır. 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni demokrasinin 

gelişimindeki hangi olaydan 

bahsetmektedir?  

A) Fransız İhtilali    

B) Magna Carta Libertatum 

C) Veda Hutbesi     

D) Haklar Bildirgesi 

 

 

 

 

 

 

25. Atatürk, ülkemizde Cumhuriyet’in ve 

demokrasinin kurucusudur. Atatürk’ün 

demokrasiye olan inancını onun milletimiz için 

yaptıklarında görmekteyiz. 

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün 

demokrasimizin gelişmesi için yaptığı 

çalışmalardan biri değildir? 

A) İlk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet 

Cemiyetini kurması 

B) Millî Mücadele’nin milletin desteğiyle 

devam etmesini sağlaması 

C) Temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin 

seçimle belirlenmesini sağlaması 

D) İşgal güçlerine karşı yaptığı Kurtuluş 

Savaşını kazanması 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A D D C B B B C D A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A B D A C B B D D D 

21 22 23 24 25      

B C A B D      
 

 

Sorular derlenmiş ve bir kısmı düzenlenmiştir… 

http://www.sosyalciniz.net/
http://www.sosyalciniz.net/

