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1. Duygu, düşünce ve bilgilerin başkalarına 

aktarılmasına “iletişim” denir. Sağlıklı bir 

iletişim kurabilmek için olumsuz tutum ve 

davranışlardan kaçınmak gerekir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iletişimi 

olumsuz etkileyecek tutum ve 

davranışlardandır? 

A) Etkili dinleme 

B) Göz teması kurabilme 

C) Karşımızdakini yargılama 

D) Empati kurma 

 

 

2. 

Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, 

Söz ola ağılı aşı, yağ ile bal ede bir söz. 

Yunus Emre’nin yukarıdaki şiirinde 

iletişimin hangi unsuru vurgulanmıştır? 

A) Beden dilini etkili kullanma 

B) Konuşmacıya saygı göstermek 

C) Etkili sorular sorabilme 

D) Kullandığımız sözcüklerin etkisi ve önemi 

 

 

 

3. Zeki Öğretmen öğrencilerinden iletişim 

ünitesi ile ilgili slogan hazırlayıp sınıf 

panosuna asmalarını istemiştir. 

Ali, “İnsan konuşurken değil, dinlerken 

öğrenir.” sloganını hazırlamıştır. 

Ali’nin hazırladığı sloganla ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Öğrenmede dinleme önemlidir. 

B) Konuşma insanlar için önemli değildir. 

C) Konuşurken iletişim ortaya çıkmaz. 

D) Öğrenmenin tek yolu dinlemektir. 

 

 

4. En yaygın kullanılan kitle iletişim aracı olan 

televizyonun olumlu ve olumsuz pek çok 

etkileri bulunmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi olumlu etkileri 

arasında yer almaz? 

A) Bireylerde şiddet eğilimine yol açması 

B) Toplumsallaşmayı sağlaması 

C) Dayanışma ve yardımlaşma duygularını 

geliştirmesi 

D) Ülkemiz ve dünya sorunlarıyla ilgili 

bilgilendirme yapması 

5. Anayasanın 26. maddesine göre herkes 

düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve 

başka yollarla tek başına veya toplu olarak 

açıklama ve yayma hakkına sahiptir. 

Anayasanın 26. maddesinde 

aşağıdakilerden hangisinin önemi 

vurgulanmıştır? 

A) Haberleşme özgürlüğü 

B) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü 

C) Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü 

D) Din ve vicdan özgürlüğü 

 

 

 

 

 

 

6. Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği 

topraklarda hem kalıcı egemenlik sağlamak 

hem de Balkanlar'da Türk-İslam kültürünü 

yaymak amacıyla Anadolu’dan bazı aileleri 

getirtip bu topraklara yerleştirmiştir. 

Verilen bilgide aşağıdakilerden hangisine 

vurgu yapılmıştır? 

A) Veraset Sistemi  

B) Devşirme Sistemi 

C) İskân Politikası  

D) İstimalet Politikası 

 

 

 

 

 

 

7. "Ben Osmanlı ordusunda görevli bir 

askerim. Üç ayda bir ulufe adı verilen bir maaş 

alırız. Savaş zamanında orduya katılır, savaş 

dışında başkentin güvenliğini sağlarız. Askerlik 

süresince başka bir işle uğraşmamız ve 

evlenmemiz yasaktır.” 

Yukarıda kendisinden bahseden asker 

Osmanlı ordusunun aşağıdaki askerî 

sınıflarından hangisinde görev 

yapmaktadır? 

A) Tımarlı Sipahi        

B) Yaya ve Müsellem 

C) Yeniçeri                 

D) Akıncı 
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8. 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. 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri'nde 

siyasi alanda yapılan ıslahatlardan biridir? 

A) Avrupa’ya elçiler gönderilmesi 

B) Tulumbacılar (İtfaiye) örgütünün kurulması 

C) Kütüphane ve mesire yerlerinin açılması 

D) Matbaanın getirilmesi 

 

 

10. Sanayi İnkılabı........................başladı ve diğer 

Avrupa ülkelerine yayıldı. Sanayi İnkılabı 

sonucunda...................... imparatorlukları 

kuruldu. 

Cümledeki boşluklar aşağıdaki ifadelerden 

hangisi ile tamamlanmalıdır? 

A) Almanya’da – sömürge 

B) Fransa’da – sanayi 

C) İngiltere’de – sömürge 

D) Avusturya’da – sanayi 

 

 

 

11. Geçmişten günümüze insanların yerleşim 

yeri tercihlerinde beşeri ve doğal faktörler 

etkili olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi 

etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? 

A) Yeryüzü şekilleri  

B) İklim özellikleri 

C) Bitki örtüsü  

D) Tarım faaliyetleri 

12. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi 

gelişmiş bir ülkeye ait olamaz?  

A) Sanayi ve hizmet alanında çalışan nüfus 

fazladır. 

B) Kent nüfus oranı fazladır. 

C) Kişi başına düşen millî gelir yüksektir. 

D) Sağlık ve eğitim hizmetleri geri kalmıştır. 

 

 

13. Göç insanların doğal, ekonomik, toplumsal 

ve siyasi nedenlerle daha elverişli koşullarda 

yaşamak için bir yerden başka bir yere taşınma 

işidir. Göç alan yerlerin nüfusu artarken göç 

gönderen yerlerin nüfusu azalır. 

Aşağıdaki göç türlerinden hangisinin 

gerçekleşmesi ülkemizin toplam nüfusunu 

etkilemez? 

A) Dış göç              B) Mülteci göçü 

C) Beyin göçü        D) Mevsimlik işçi göçü 

 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde 

kırdan kente yapılan göçlerin olumsuz 

sonuçlarından biri değildir? 

A) Düzensiz kentleşmenin artması 

B) Çevre kirliliğinin artması 

C) Trafik sorununun artması 

D) Kültürel çeşitliliğin artması 

 

 

 

15. Dünyada ve ülkemizde son günlerde 

ortaya çıkan Covıd-19 virüsü gibi 

hastalıklardan dolayı anayasal bazı haklarımız 

kısıtlanmıştır. Hatta bazı yerleşim yerleri 

karantina altına alınarak bu yerleşim yerine 

giriş çıkışlar yasaklanmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi seyahat 

hakkının sınırlandırılmasının amaçlarından 

biri değildir? 

A) Toplum sağlığını korumak 

B) Ülke genelinde virüsün yayılmasını 

engellemek 

C) Giriş çıkışın yasaklandığı yerlerin doğal 

güzelliğini korumak 

D) Virüsten dolayı artan ölümlerin önüne 

geçmek 
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16. Bilgilerin saklanması ve yayılmasını 

sağlayan yazı, tarih boyun ca birçok kez 

değişikliğe uğrayarak günümüze ulaşmıştır. 

Günümüzde Türkiye’de de kullanılan Latin 

alfabesinin temeli kabul edilen alfabe 

hangisidir? 

A) Sümer çivi yazısı     B) Mısır hiyeroglifi  

C) Fenike alfabesi       D) Uygur alfabesi 

 

 

17. 

I. Hassas teraziyi icat eden bilim insanıdır. 

II. “x” simgesini matematik bilimine kazandıran 

bilim insanıdır. 

III. İstanbul’un enlem ve boylam derecesini 

belirlemiştir. 

Verilen bilgiler ile Türk-İslam 

medeniyetlerinde yetişen bilim insanları 

eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

A) Ali Kuşçu       B) Harezmi  

C) Hazini           D) Cezeri 

 

 

18. 

 Mekanik mühendisliği konusunda 

çalışmalar yapan bir bilim insanıdır. 

 İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul 

edilmektedir. 

 “Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi” 

isimli ünlü eserinde 50’den fazla cihazın 

çizimini yapmıştır. 

Yukarıda anlatılan Türk - İslam bilgini 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Cezeri               B) Hazini 

C) İbn-İ Sina          D) Kâtip Çelebi 

 

 

 

19. İslam dünyasında astronomi çalışmaları 

diğer ilimlere göre daha erken bir dönemde 

başlamış ve daha hızlı ilerlemiştir. Bunun 

sebeplerinden biri ibadet vakitlerini hassas bir 

şekilde tespit edebilme ihtiyacıdır. 

Verilen bilgide İslam dünyasının astronomi 

alanında daha gelişmiş olmasının nedeni ile 

aşağıdakilerden hangisi arasında bir 

ilişkilendirme yapılmıştır? 

A) Dini                B) Siyasi 

C) Ekonomik       D) Kültürel 

20. “Bilim, insanlığın ortak hafızasının bir 

mirasıdır” diyen bir kişi bilim ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır? 

A) Öznel olduğuna 

B) Evrensel olduğuna 

C) Sınırlarının olduğuna 

D) Kesinliği olmadığına 

 

 

 

21. Büyük Selçuklularda ikta sistemi ile bir 

yandan ordunun ihtiyaçları devlete yük 

olmadan temin ediliyor öte taraftan da ikta 

sahiplerinin gelirlerini arttırma çalışmalarının 

bir sonucu olarak memleket imar ediliyor bu 

arada üretim de arttırılıyordu. 

Yukarıda verilen bilgilere göre ikta 

sisteminin hangi alandaki faydasından söz 

edilemez? 

A) Ekonomi       B) Ordu 

C) Eğitim          D) Bayındırlık 

 

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı 

Devleti’nde tımar sahibinin görevleri 

arasında gösterilemez? 

A) Vergi gelirlerini toplama 

B) Belirli miktarda asker yetiştirme 

C) Toğrağı ekip biçme ve ürün elde etme 

D) Belirli sayıda medrese öğrencisi yetiştirme 

 

 

 

23. Osmanlı Devleti zamanında bir meslek 

örgütü olan Ahiliğin etkisi azalınca devlet 

kontrolünde Lonca Teşkilatı kurulmuştur. 

Lonca Teşkilatı zaman içerisinde güçlenerek 

etkin bir rol almaya başlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi Lonca Teşkilatı’nın 

görevleri arasında yer almaz? 

A) Üyeler arasında çıkan anlaşmazlıklara 

çözüm üretmek 

B) Ürün kalitesini ve fiyatını belirlemek 

C) Yönetim faaliyetlerini denetlemek 

D) Üyelerin ticari faaliyetlerini denetlemek ve 

düzenlemek 
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24. Bireyin meslek seçiminde 

aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat 

etmesi gerekir? 

A) Mesleğin getirdiği ekonomik kazanca 

B) Ailesine ve çevresindeki arkadaşlarının 

görüşlerine 

C) Günümüzde en fazla seçilen meslekler 

arasında olup olmadığına 

D) Seçeceği mesleğin kişilik özelliklerine ve 

fiziki yapısına uygun olup olmadığına 

 

 

 

 

25. Genel Ağ üzerinden yapılan alışverişe “e-

ticaret” diyoruz. E-ticaret, ticari işlemlerin 

elektronik ortamda en basit, hızlı 

ve verimli şekilde yapılmasıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin 

faydalarından biri değildir? 

A) Kısıtlayıcı zaman ve mekân problemleri 

bulunmamaktadır. 

B) Binlerce müşteri beklemeksizin aynı anda 

alışveriş ve ödeme yapabilir. 

C) Üçüncü şahıslar müşterilerin kişisel 

bilgilerine ulaşabilir. 

D) Firmalar daha çok müşteri ve kazanca 

ulaşabilirler. 

 

 

 

 

26. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde 

başkanlığını kağanın yaptığı kurultay adı 

verilen meclis vardı. Kurultayda savaş, barış, 

göç vb. önemli konular görüşülür, istişare 

edilir ve karara bağlanırdı. Devletin ileri 

gelenlerinin katıldığı  kurultayda alınan 

kararlarda son söz kağana aitti. 

Buna göre kurultay ile ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Her ay düzenli olarak toplandığı 

B) Danışma meclisi niteliği taşıdığı 

C) Alınan kararların halkın onayına sunulduğu 

D) Kağanın eşi olan hatunun kurultaya 

başkanlık yaptığı 

 

 

 

27. Demokratik bir ülkede vatandaşların 

herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya 

bağlı olmaksızın düşüncelerini 

açıklayabilmeleri, demokrasinin hangi 

temel ilkesi ile ilgilidir? 

A) Millî egemenlik       

B) Çoğulculuk 

C) Özgürlük                 

D) Eşitlik 

 

 

 

28. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde; 

 Bir kişi veya gruba dini inancından dolayı 

ayrımcılık yapılmaması, 

 Kanunların akla ve bilime dayandırılması, 

 İnsanların istedikleri inanca sahip olması, 

Devletin daha çok hangi niteliğiyle ilgilidir? 

A) Bağımsız devlet      

B) Sosyal devlet 

C) Hukuk devleti         

D) Laik devlet 

 

 

29. Türk demokrasi tarihinde önemli bir yere 

sahip olan Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 

1920’de Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın 

liderliğinde açılmış olup Büyük Millet 

Meclisindeki milletvekilleri kendi bölgelerinde 

yapılan seçimle göreve gelmişlerdir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

A) Halk yönetimde söz sahibi olmuştur. 

B) Kadınlar ilk defa oy kullanmıştır. 

C) Çok partili hayata geçilmiştir. 

D) Cumhuriyet ilan edilmiştir. 

 

 

 

30.  

I. Seçimlere birden fazla partinin katılması 

II. Sendika ve dernek kurmanın yasal olması 

III. Seçimlerin eşit ve adil bir ortamda 

yapılması 

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizdeki 

demokratik uygulamalardandır? 

A) Yalnız I       B) II ve III  

C) I ve III         D) I, II ve III 
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31. 24 Ekim 1945’te II. Dünya Savaşı sonrası 

Dünya barışının sağlanması, devletler arası 

sorunların barışçı yollarla çözümlenmesi, insan 

hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 

kurulmuştur. 

Hakkında bilgi verilen uluslararası kuruluş 

hangisidir? 

A) NATO    B) TİKA     

C) BM        D) AB 

 

 

 

 

 

32. Türkiye ekonomik ilişkilerini geliştirmek 

amacıyla birçok kuruluşla iş birliği 

yapmaktadır. Bu kuruluşlar ülkeler arasındaki 

ekonomi, bilim, ticaret, eğitim, teknik, politik, 

kültürel ve siyasal konularda iş birliği 

geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu iş birliği 

ülkemize ekonomik fayda sağlamakta ve 

ülkemizin yeni pazarlara açılmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

Verilenlerden hangisi Türkiye’nin üye 

olduğu kuruluşlardan biri değildir? 

A) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

B) Avrupa Kafkasya Asya Ulaştırma Koridoru 

C) Avrupa Birliği 

D) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

 

 

 

 

 

33. Kalıp yargılar, kanıtlanamayan inançlara 

dayanan, tahminî ve duygusal, yanlış ya da 

gerçeğin tamamını göstermeyen, herhangi bir 

kişi hakkında kısa yoldan bilgi edinmeyi 

sağlayan, toplumda sorgulanmadan hızlı 

biçimde yayılan, olumlu veya olumsuz 

nitelendirmelerdir. 

Metindeki tanıma göre kalıp yargıların 

nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

A) Önyargılı yaklaşımda bulunmak 

B) Yeterince araştırma yapmamak 

C) Yanlış değer yargılarına sahip olmak 

D) İnsanlara hoşgörülü yaklaşmak 

 

 

34. Dünyada insanlığı tehdit eden çeşitli 

küresel sorunlar vardır. Bu tehditlerin bazıları 

doğrudan beşeri nedenlerle bazıları da doğal 

nedenlerle gerçekleşen, can ve mal kaybına 

neden olan büyük çaplı olaylardır. 

İnsanlığı tehdit eden küresel sorunlardan 

hangisinin kaynağı diğerlerinden farklıdır? 

A) Sel                       

B) Terör 

C) Kuraklık              

D) İklim değişikliği 

 

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi küresel 

ısınmanın engellenmesi için alınacak 

tedbirlerden biri değildir? 

A) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak 

B) Karbondioksit salınımını azaltmak 

C) Sanayi üretimini arttırmak 

D) Enerji tasarrufu sağlamak 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C D A A C C C D A C 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

D D D D C C D A A B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C D C D C B C D A D 

31 32 33 34 35      

C C D B C      

 
İL ÖDM sorularından derlenmiştir… 
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