BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
1.

İBN-İ HALDUN

Sosyolijinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen meşhur
tarihçi, filozof, siyaset ve
devlet adamı İbn-i Haldun
(1332-1406)...
Vefatının üzerinden uzun yıllar
geçse de eserleri hala derslerde okutulmaya devam ediyor.

Gençlik yıllarında dönemin ünlü
hocalarından fıkıh, hadis,
tefsir, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri ve Edebiyat
gibi dersler alan İbn-i Haldun
1377’de en ünlü eseri Mukaddime’yi kaleme almıştır.
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.

2. Sözlü aktarım yazı kadar kalıcı olmamıştır. Nitekim Sümerlerden önce hayat kulaktan kulağa oyunu oynamak gibiydi.
Söylenen bir sözün olduğu gibi saklanması ve bir başkasına olduğu gibi aktarılması mümkün değildi. Kurulan cümleler ilk
kişiden sona doğru gittikçe farklı anlamlara ve ifadelere dönüşüyordu. Yazının icadı ile insanoğlunun birikimleri nesilden
nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Buna göre yazının icadı ile;
I. Bilginin saklanması mümkün olmuştur.
II. Bilginin paylaşımında yaşanan hatalar ortadan kalkmıştır.
III. İfadeler kalıcı hale gelmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.
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3.

► 1517’de ceylan derisi üzerine çizdiği haritada İspanya,
Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika Kıtası’nın doğu
kıyılarını göstermiştir.

PİRİ REİS

► 1521’de Denizcilik alanındaki tecrübelerini Kitab-ı
Bahriye adlı eserinde toplamıştır.
► Uzun süre Osmanlı Donanması’nda görev yapmıştır.
► 1528’de ikinci kez çizdiği Dünya haritasında Kuzey ve
Orta Amerika kıyılarını da göstermiştir.

Verilen görsel incelendiğinde Piri Reis için;
I. Coğrafya alanında çalışmalar yapmıştır.
II. Askeri görevlerde bulunmuştur.
III. Kalıcı eserler bırakmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4.
II. Yüzyıl

Batıda insanlar bilgiyi aktarabilmek için çeşitli yollar ararken doğuda Çinliler yaklaşık 2000 yıl önce dut ağacı kabuğu, kenevir ve paçavraları suyla
karıştırarak önce hamur haline getirmiş sonra bu hamuru kurutarak kağıdı
icat etmişlerdir.

VIII. Yüzyıl

Müslümanlar kâğıt yapımını Çinlilerden öğrenmişler ve kağıdın Orta
Doğu'ya yayılmasını sağlamışlardır.

XI. Yüzyıl

Avrupalılar kâğıt yapımını Haçlı Seferleri sırasında Müslümanlardan öğrenmişlerdir.

Tabloda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Kağıdın yayılmasında farklı medeniyetlerin katkısı olduğuna
B) Kâğıda olan ihtiyacın zamanla ortadan kalktığına
C) Kâğıdı batılı insanların icat edip kullandığına
D) Kağıt üretiminin pahalıya mâl olduğuna
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Sümerler

Tarihte kullanılan ilk yazı Sümerlere ait çivi yazısıdır.

Mısırlılar

Resimleri simgeleştirerek hiyeroglif denilen resim yazısını kullandılar.

Fenikeliler

Yazıyı geliştirerek alfabenin temelini attılar.

Yunanlılar

Fenike alfabesine ünlü harfleri ilave ederek bugünkü yazı sisteminin temelini attılar.

Romalılar

Yunanlıların geliştirdiği alfabeyi bugün kullanılan Latin alfabesine dönüştürdüler.

Verilen tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Yazı sisteminin temelini atan Fenikelilerin alfabesinde ünlü harfler vardır.
B) Mısırlıların kullandığı hiyeroglif yazısı okuma ve yazma açısından kolaydır.
C) Yazı ve alfabe uygarlıkların ortak katkısı ile gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır.
D) Latin alfabesinin temelini Sümerliler atmış, Yunanlılar da geliştirmiştir.

6. Ortaçağ Avrupasında skolastik düşüncenin etkisi ile bilimsel gelişmeler yavaşlarken Türk-İslam dünyasında bilimsel çalışmalar için “Altın Çağ” ifadesi kullanılmıştır. XIII. ve XV. yüzyıllar arasında Türk-İslam dünyası, yetiştirdiği bilim insanları ve
bu bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ile dünyada bilime yön vermiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Skolastik düşünce Avrupa'yı olumlu yönde etkilemiştir.
B) Türk-İslam bilim insanları Avrupa'dan etkilenmiştir.
C) Türk-İslam dünyası bilimsel anlanda dünyaya örnek olmuştur.
D) İslam dünyası ekonomik olarak en güçlü dönemini yaşamıştır.

7.
Harezmi

Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir. Matematik alanında yaptığı çalışmalarla “cebir” bilimini geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı olarak var olmasını sağlamıştır.

Ali KUŞÇU

Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duyan Ali Kuşçu, Uluğ Bey’in rasathanesinde çalışmıştır. İstanbul’un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir.

İbn-i Sina

Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur. Küçük yaştan itibaren tıp ve eczacılık konusunda iyi bir eğitim
almıştır. Daha on altı yaşında iken dönemindeki birçok doktor onun bilgisinden faydalanmıştır.

Tabloda verilen bilim insanlarının ortak özelliği ile ilgili;
I. Yaptıkları çalışmalarla kendilerinden söz ettirdikleri,
II. Bilimsel gelişme sürecine katkı sağladıkları,
III. Birçok alanda çalıştıkları
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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Yazı

Kağıt

Sümerler M.Ö 3200’lerde çivi yazısını icat
ederken, Fenikeliler M.Ö 1000’li yıllarda
Sümer yazısını geliştirerek ilk alfabetik
sistemi oluşturdular. Yunanlılar, Fenike
alfabesine sesli harfleri ekleyip 26 harfli
alfabeyi oluşturmuş, Romalılar ise Yunan
alfabesini geliştirerek günümüz Latin
alfabesine dönüştürmüşlerdir.

Sümerler kil tabletlere yazarken, Mısırlılar papirüs saplarından yapılan papirüs
yaprağına, Anadolu uygarlıklarından
Bergama Krallığı ise koyun, keçi ve ceylan
derisinden yapılan parşömen kâğıda
yazmışlardır. Çinliler ise yaklaşık 2000 yıl
önce günümüzde kullandığımız kâğıdı
keşfetmişlerdir.

Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Yazının gelişimine farklı medeniyetlerin katkısı olmuştur.
B) Yazının yaygınlaşması kağıt ihtiyacını azaltmıştır.
C) Yazı yazmak için farklı materyaller kullanılmıştır.
D) Kâğıdın icadı yazının kullanımından sonra gerçekleşmiştir.

9. Bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmaları topluma yansıtabilmelerinde ve toplumun bunlardan faydalanmasında önem
taşıyan faktörlerin başında bilim insanlarına özgür düşünce ortamı sağlanması ve dönemin yöneticileri tarafından desteklenmesi gelmektedir. Türk-İslam tarihinde devlet yöneticileri bilimsel çalışmalarla gurur duyan ve bu çalışmaları destekleyen kişilerdi. Orta Çağ Avrupa’sında bu durum tam tersi nitelik taşımaktaydı. Bilim insanları tarihe geçmesi gereken birçok
keşif yaptıkları halde, baskıcı yöneticilerin etkisiyle fikirlerini açıklamaktan çekinmişler ve bu durum onların yaşadıkları döneme katkıda bulunmalarına engel olmuştur.
Buna göre,
I. Bilimin gelişmesi özgür düşünce ile paralellik göstermiştir.
II. Bilim insanları her koşulda çalışmalarına devam etmiştir.
III. Devlet yöneticilerinin bakış açısı bilimsel gelişmelerin topluma yansımasında önemli bir etken olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.
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10. 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.

11. İlk kütüphane olan Ninova kütüphanesinin varlığı M.Ö. 625 yılına dayanır. Burada birçok kil tablet yer almıştır. Tabletlerin
çoğu tıp, astronomi ve edebiyat gibi bilimsel çalışmaların olduğu tabletlerdir. Kil tabletlerden sonra kütüphane kültürü papirüslerin sergilendiği İskenderiye ve parşömenlerin sergilendiği Bergama kütüphaneleriyle devam etmiştir. Günümüzde ise
kütüphaneler kâğıttan üretilen kitapların yanında dijital ortama aktarılan e-kitaplarla varlığını devam ettirmektedir.
Buna göre;
I. Kütüphanecilik kültürü çok eskilere dayanmaktadır.
II. Ninova kütüphanesinde farklı alanlarda çalışmalara yer verilmiştir.
III. Bilginin saklanmasında farklı dönemlerde farklı malzemeler kullanılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II.

A) Yalnız I.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

12.
Skolastik düşünce
► Kilise, evrenle ilgili bütün bilgilere sahiptir. Her şey bilinmektedir. Yeni şeyler
bulmak imkânsızdır. Kilisenin dediği her
şey doğrudur.
► Deney ve gözleme gerek yoktur.
► Skolastik düşünce özgür düşünceyi
yasaklayarak bilimsel gelişmelerin önünü kapatmıştır.

Pozitif düşünce
► Dünya evrenin bir parçasıdır. Evreni
tanımak için araştırmak gerekir. Gelişime
ayak uydurabilmek için bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır.
► Bilgilerin doğruluğu ancak deney ve
gözlem ile ispat edilebilir.
► Pozitif düşünce insanların serbestçe
düşünmesine ve bilimsel çalışmalar yapmasına imkân tanımıştır

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Skolastik düşüncede otorite kilisedir.
B) Pozitif düşüncede fikir özgürlüğü kısıtlıdır.
C) Her iki düşünce sisteminde de amaç bilgiye ulaşmaktır.
D) Pozitif düşüncede bilginin doğruluğunu kanıtlamak imkansızdır.
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13. El-Cezeri çağımızda birçok alanda kullanılmaya başlanan robotların ve otomatik makinelerin ilk örneklerini yapmıştır.
Mekanik Araçlar Kitabı’nda kendi icadı olan su saatleri, otomatik kontrol düzenleri ve fıskiyeler gibi aletlerin çalışma prensiplerini açıklamıştır. Cezeri’nin insanlık birikimine yaptığı görkemli katkıdan ilham alınarak 2018 yılında İstanbul Cezeri
Müzesi açılmıştır.
Buna göre El-Cezeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çalışmalarının günümüz teknolojisine katkı sağladığına
B) Tüm eserlerinin İstanbul Cezeri Müzesi'nde sergilendiğine
C) Çalışmalarında uygulamaya önem verdiğine
D) Bilimsel çalışmalarını kayıt altına aldığına

14.
Yazının icadından günümüze kadar farklı aktarma, yaygınlaştırma ve depolama tekniklerinin icadını gösteren tarih şeridi

Bu görselden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Alfabe çivi yazısından önce bulunmuştur.
B) Kil tabletler ilk yazı aracı olarak kullanılmıştır.
C) Yazının icadına tek bir uygarlık katkı sağlamıştır.
D) Bilginin kalıcı hale gelmesi için çeşitli buluşlar yapılmıştır.

15. Nicolaus Copernicus (Nikolas Kopernik), Gök Cisimlerinin Devinimi Üzerine adlı astronomi kitabında Güneş’in merkezde
yer aldığını, Dünya dâhil, gezegenlerin onun çevresindeki bir yörünge üzerinde daireler çizerek döndüğünü anlattı. Kilise
ise Dünya’nın sabit olduğunu söylüyordu. Kilisenin tam tersi olan bu görüşü savunmak, beraberinde birçok cezayı getirebilirdi. Bu yüzden kitabını uzun bir süre yayımlayamadı.
Buna göre Nikolas Kopernik’in yaşadığı dönem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bilimsel çalışmaların desteklendiği
B) Özgür düşünce ortamının geliştiği
C) Kilisenin bilimsel gelişmeleri engellediği
D) Farklı düşüncelere saygılı olunduğu
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16.

Günümüzde kullanılan yazı
sistemlerinin oluşmasında
Fenikelilerin büyük rolü vardır.
Sümerler yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike
alfabesini oluşturmuşlardır.

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 birlikte değerlendirildiğinde alfabe ile ilgili;
I. Temelini Fenikeliler atmıştır.
II. İlk alfabede sesli harfler yoktur.
III. Medeniyetlerin ortak çalışması sonucu ortaya çıkmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

17. İnsanın kısıtlamalardan bağımsız olarak düşünce geliştirebilmesi ve bunu ifade edebilmesi özgür düşüncedir. Tarih boyunca özgür düşünceyi destekleyen medeniyetler bilimsel gelişmelere katkı sağlamışlardır.
Buna göre;
I. Galilei’nin Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü görüşünü savunduğu için Engizisyon mahkemesinde yargılanması,
II. Abbasi Halifesi’nin el-Harezmi’ye Beyt’ül-Hikme (Bilgelik Evi) adı verilen akademide bilimsel çalışmalar yapması için
imkanlar sunması,
III. Takiyüddün Mehmet’in Osmanlı padişahı III. Murat’tan on bin altın alarak İstanbul’da bir rasathane kurması
gelişmelerinden hangileri bilim insanlarının yaşadıkları dönemde özgür düşünce ortamının olduğunun göstergesidir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
18.
► Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.
► Harezmi Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir.
İki bilinmeyenli denklemlere çözüm yolu bulmuş ve bilinmeyen işareti “x” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.
► İlk kez sadece cebir matematiğini ele aldığı eseri 600 yıl boyunca Avrupa’da bu alanda
temel eser olarak kullanılmıştır.
► Alanında ilk olan bir astronomi kitabı hazırlamıştır. Kitapta Güneş’in, Ay’ın ve o devirde
bilinen beş gezegenin hareketleri ile ilgili bilgiler vermiştir.
Buna göre Harezmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Matematikte "x" simgesini ilk kez kullanmıştır.
B) Astronomi ile ilgilenen ilk bilim insanı olmuştur.
C) Yazdığı eserlerden Avrupalılar faydalanmıştır.
D) Farklı bilim dallarıyla uğraşmıştır.

19. Mısırlılar, papirüsü bulduktan sonra hiyerogliflerdeki şekilleri kalemle ya da fırçayla yazabilecek şekilde değiştirdi. Metinler,
papirüs ruloları üzerine ince fırçalar kullanılarak özel boyalarla yazılıp korunuyordu. Bilginin kalıcılığında önemli yeri olan
mürekkep ise Çin’de icat edildi. Mürekkep, bilginin depolandıktan sonra uzun süre korunmasını sağladı.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Papirüsün günümüzde yaygın bir şekilde kullanıldığına
B) Bilim ve teknolojinin farklı uygarlıkların katkısıyla geliştiğine
C) Mürekkebin kullanılmasıyla bilginin daha kalıcı hale geldiğine
D) Bilginin depolanması ve korunması için çeşitli buluşlar yapıldığına

20.

İngiliz mühendis Richard Trevithick (Ricırt
Trevithiç, 1771-1833) buharlı bir lokomotif yaptı.
Bundan kısa bir süre sonra da trenler kara
taşımacılığında en önemli araç haline geldi. Artık
fabrikalar ve çiftlikler ürünlerini çok uzak yerlere
daha kısa süre içerisinde gönderebiliyorlardı.

Yukarıda verilen gelişmelerin ortaya çıkmasıyla;
I. Taşımacılığın daha hızlı bir şekilde yapılması
II. Üretilen malların dağıtımının kolaylaşması
III. Üretilen ürün kalitesinin artması
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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21.

Derecelendirilmiş
pusulanın icat edilmesiyle
denizciler ve tüccarlar
daha uzak yerlere sefere
çıkma ve açık denizlere
gidebilme imkânı bulmuştur.

Hareketli matbaanın
icat edilmesiyle kitap
basımı sayısında artış
olmuş ve kitap fiyatları
ucuzlamıştır.

Buna göre hareketli matbaa ve derecelendirilmiş pusulanın icat edilmesiyle;
I. Kültürel
II. Coğrafi
III. Siyasi
alanların hangilerinde gelişme yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

22. Eskiden bilimle uğraşan insanlar bir eser ürettiklerinde o eserin dünyanın çeşitli yerlerine yayılabilmesi ve korunabilmesi için
yazılan eserlerin el yazması kopyalarını oluştururlardı. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretilen eserler dijital
ortamda çok kısa sürede kopyalanarak koruma altına alınmakta ve istenilen yere çok kısa sürede gönderilebilmektedir.
Bilimsel gelişmelerin zaman içerisindeki bu değişimi ile ilgili;
I. Eserlerin korunması ve yayılması zamanla kolaylaşmıştır.
II. Üretilen eserleri koruma konusunda süreklilik devam etmiştir.
III. Teknolojik gelişmeyle birlikte bilgi daha hızlı paylaşılmıştır.
yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım
1. 1923’te toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlara göre yapılan çalışmalardan bazıları
şunlardır;
• Aşar vergisi kaldırılmıştır. Ham maddesi tarıma dayalı sanayinin kurulmasına destek verilmiştir.
• Ziraat Bankası yeniden düzenlenerek çiftçiye verilen krediler artırılmıştır.
• Çoğunluğu çiftçi olan Türk Milleti'ne modern tarım uygulamalarını öğretmek ve yaygınlaştırmak için Ankara’da Gazi
Orman Çiftliği faaliyete geçirilmiştir.
Yapılan bu çalışmalar ile;
I. Çiftçiye ekonomik destek sağlamak
II. Yerli üretimi teşvik etmek
III. Çiftçiye uygulamalı eğitim vermek
amaçlarından hangilerine ulaşılmaya çalışıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2.
ATATÜRK BARAJI MALİYETİNİN 6 KATI GELİR GETİRDİ
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP’a hayat veren
gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye’de birinci, Dünya’da altıncı sırada
yer alan Atatürk Barajı yaklaşık 26 yılda ülke ekonomisine
maliyetinin 6 katı gelir sağladı.

Elektrik üretimi
Sulama
İçme suyu
Balıkçılık
Turizm
gibi faaliyetlerle
ülke ekonomisine
katkı sağlıyor.

♦ Yıllık 8,9 milyar
kilovatsaat elektrik
üretildi.
♦ 26 yılda yaklaşık
150 milyon yavru balık
üretildi.
♦ Yıllık ortalama su
akışı 26,65 milyar m2

Verilen görsel incelendiğinde Atatürk Barajı ile ilgili;
I. Ülke ekonomisi için kârlı bir yatırım olmuştur
II. Ekonomik faaliyetler için kaynak oluşturmuştur
III. Tüm ülkenin su ihtiyacını karşılamıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım
3. Dünyada sanayi devrimi ile birlikte yaşanan bazı gelişmeler tabloda verilmiştir.
YIL

ÜRETİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞME

1763

James Watt buharlı makinayı buldu.

1812

Buharlı makine lokomotifli trenlerde kullanıldı.

1834

Amerikalı mühendisler biçerdöver makinasını icat ettiler.

1844

Samuel Morse ABD’de ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu.

Buna göre sanayi devrimi ile birlikte;
I. Ulaşım
II. İletişim
III. Tarım
alanlarından hangilerinde gelişme yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

4. İnsanlığın en yüce değerlerinden biri olan yardımlaşma ve dayanışmayı arttırmak insanlığa hizmet etmek amacıyla tarih boyunca sayısız vakıf kurulmuştur. Bu vakıflardan biri de Köprüleri Sellerin Zararından Koruyan Vakıf'tır. Amasya’da
1496'da kurulan vakıf; köprüler yaptırmış ve bu köprüleri selin getirdiği ağaç ve taşlardan temizleyerek şehre vereceği zararı önlemeye çalışmıştır.
Buna göre bu vakıf ile ilgili olarak;
I. Sel felaketinin neden olduğu sorunlara karşı önlemler almıştır.
II. İmar faaliyetlerinde bulunmuştur.
III. Halka hizmet etmeyi hedeflemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

5.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

   
      
Eğitim amaçlı kurslar açılmıştır.
Kredi desteği sağlanmıştır.
Tarım aleti ve makine desteği yapılmıştır.
Kaliteli tohum ve gübre temin edilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?
A) Çiftçileri bilinçlendirmek
B) Modern tarımı teşvik etmek
C) Devletin vergi gelirlerini artırmak
D) Daha fazla ürün elde etmek
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6.
Türk Kızılayı;

TÜRK KIZILAYI

♦ Milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ıstırabını, en ivedi ve
zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.
♦ Herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz ve hiçbir zaman siyasal,
ırksal, dinsel ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez.
♦ Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit
sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.

Verilen bilgilere göre Kızılay’ın sahip olduğu ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez?
A) Gizlilik

B) Evrensellik

C) Tarafsızlık

D) Ayrım gözetmemek

7. Osmanlı Devleti'nde tımar sahipleri kanunlara uyduğu ve devlete karşı yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece tımarı elinde
tutmaya devam ederdi. Ordunun düzenlediği sefere katılmayan tımar sahiplerinin tımarları ellerinden alınırdı. Toprağın mazeretsiz arka arkaya üç yıl boş bırakılması, tımar sahibinin köylüye kötü davranması tımarın geri alınma sebeplerindendi.
Tımar sahipleri çiftçinin güvenliğini ve tımarın asayişini sağlamak zorundaydı.
Buna göre tımar sahipleri ile ilgili;
I. Askerî açıdan sorumlulukları vardır,
II. Devletten bağımsız hareket ederler,
III. Üretimde sürekliliğin sağlanmasına katkıda bulunurlar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

8. Sivil toplum kuruluşları, gönüllülük esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, gelirleri bağışlar ve üyelik ödemeleri olan, resmi
kuruluşlardan bağımsız olarak çalışan siyasi, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapan
kuruluşlardır.
Buna göre sivil toplum kuruluşları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çalışmaları karşılığında devletten belli bir ücret alırlar.
B) İnsanlar bu kuruluşlara zorunlu olarak üye olurlar.
C) Farklı konularda küresel sorunlara çözüm ararlar.
D) Toplumsal sorunlara duyarsız kalırlar.
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5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım
9. Yaren ailesinin de desteği ile liseden sonra güzel sanatlar fakültesine girdi ve dört yıllık tiyatro bölümünden mezun oldu.
Şimdi bir tiyatro sanatçısı. Bu mesleği seçmesindeki nedenler; ezber kuvvetinin güçlü olması, başkalarıyla çok rahat empati kurabilmesi, düzenli ve disiplinli bir insan olması ve en önemlisi de bu işi sevmesidir.
Buna göre Yaren'in tiyatro sanatçısı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) İlgi ve yetenekleri
B) Ailesinin isteği
C) Fiziki özellikleri
D) Mesleğin kolaylığı

10. Geçenlerde dolabımı düzenlerken dolabımdaki kıyafetlerimden, ayakkabılarımdan, genel eşyalarımdan kullanmadıklarım
olduğunu fark ettim. Bunları başkalarıyla nasıl paylaşacağımı düşünürken oturduğum ilçedeki belediyenin ihtiyaç fazlası
ürünleri toplamak için her mahalleye ayakkabı ve giysi kumbarası yerleştirdiğini öğrendim. Bu kumbaraların üzerinde yardımların hangi kurumlara gönderildiği de yazıyordu. Türkiye engelliler vakfı, Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bunlardan bir kaçıydı. Bu vakıflar belediyeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gerekenleri temin ediyorlardı.
Buna göre belediyenin yaptığı çalışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmıştır.
B) Bireylerde çevre bilinci oluşturmayı amaçlamıştır.
C) İnsanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır.
D) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmiştir.

11. Aşağıdaki tabloda Sanayi İnkılâbı öncesi ve sonrasına ait bazı bilgiler verilmiştir.
Öncesi

Sonrası

İnsan gücüne dayalı üretim yapılıyordu.

Makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir.

Dağınık bir yerleşim yapısının oluştuğu görülür.

Sanayi Devrimi nüfusun merkezlerde yani kentlerde toplanmasına yol açmıştır.

Üretim ve tüketim kısıtlıdır.

Fabrikaların açılmasıyla üretilen ürün miktarı artmıştır.

Geniş aileler yaygındır.

Çekirdek aile yaygınlaşmıştır.

Buna göre sanayi inkılabının;
I. Sosyal,
II. Ekonomik,
III. Siyasi
alanlarından hangilerinde değişikliğe yol açtığı söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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12. Büyük Selçuklularda asker ve devlet memurlarına yaptıkları hizmetler karşılığında, belirli bir süreliğine ikta adı verilen topraklar verilirdi. Toprağı işleyenler kazançlarından belli bir miktarı vergi olarak ikta sahiplerine verirlerdi. Bu vergi ikta sahiplerinin gelirini oluştururdu. İkta sahipleri ise verilen topraklar karşılığında asker yetiştirmek zorundaydılar.
Büyük Selçuklu Devleti ikta uygulamasıyla hangisini amaçlamış olamaz?
A) Toprakların boş kalmasını engellemeyi
B) Askeri masrafları azaltmayı
C) Hazine gelirlerini düşürmeyi
D) Tarımsal üretimi artırmayı

13.

Hammurabi Kanunları
42. Madde:
Eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı teslim alır ve o tarladan hiçbir
mahsul elde edemezse bu onun tarlada çalışmadığını ispatlar ve bu kişi,
komşusunun yetiştirdiği kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir.

Babil kralı Hammurabi'nin bu kanun ile;
I. Tarlayı teslim alıp da boş bırakanı cezalandırmak
II. Tarımsal üretimin devamını sağlamak
III. Toprak satışını engellemek
durumlarından hangilerini amaçlandığı söylenebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

14. Osmanlı Devleti’nde esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu teşkilat, kusurlu malın, malzemeden çalmanın ve kalitesiz
işin önüne geçmek için çeşitli önlemler almıştı. Örneğin kısa süre içerisinde eskiyen, yırtılan ya da bozulan ayakkabıların
üretim hatası mı yoksa kullanım hatası mı olduğu araştırılırdı. Üretim hatası olduğu tespit edilirse usta çağrılır ve herkesin
huzurunda sattığı ürünün parasını müşteriye geri verirdi. Hatalı üretilen ayakkabı ise bir daha kullanılmamak üzere dama
atılırdı. Bir esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması o esnafın mesleki itibarını zedeler, müşterisinin azalmasına neden
olurdu. Bu uygulama bütün esnaf teşkilatı için bir genelleme niteliğinde olup birisi hakkında “pabucu dama atıldı” denilmesi
kişinin artık o meslekten kazanç sağlamasının zor olduğuna işaret sayılırdı.
Esnaf teşkilatı bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A) Mevcut esnaf sayısını azaltmak
B) Tüketici haklarını korumak
C) Kaliteli mal üretilmesini sağlamak
D) Meslek ahlakına uymayan esnafları cezalandırmak
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15.
Darülaceze Başkanlığı'nın yaptığı çalışmalardan bazıları şunlardır:
➤ Sokağa terk edilmiş 0-6 yaş grubu çocukların barınma, yiyecek, giyecek, sağlık ihtiyacını
karşılar.
➤ Günlük yaşam aktivitelerini kısmen yapabilenlerin ve yapamayanların her türlü ihtiyacını
giderir.
➤ Kurumdaki sakinlere, personele ve halka sağlık hizmetleri verir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Darülaceze’nin faaliyetleri arasında yer alır?
A) Çevre temizliği kampanyası düzenlemek
B) Eğitim-öğretim faaliyetlerine destek olmak
C) Doğal varlıkları koruyucu faaliyetlerde bulunmak
D) Engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak

16. Asya (Büyük) Hun Devleti hükümdarı Mete Han komşuları olan Tunguzlar’ın bazı isteklerini yerine getirmiştir. Tunguzlar’ın
ondan sınırdaki çorak ve verimsiz küçük bir toprak parçasını istemesi üzerine Mete Han’ın “Benden eyerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim. Fakat hiç kimse vatanımdan bir karış toprak istemesin vermem, veremem.” demiştir.
Buna göre Mete Hanla ile ilgili;
I. Toprağı komşularıyla pazarlık konusu yapmıştır.
II. Vatan toprağı ile ilgili konularda ödün vermemiştir.
III. Devletin malını kendi şahsi unsurlarından daha önemli görmüştür.
yargılardan hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

17. Üretim teknolojisindeki gelişmeler kas gücüne duyulan ihtiyacı azalttı. Üretim arttı, insanlar birçok ihtiyacını daha ucuza
karşılamaya başladı. Bunun yanında çok çalışıp az kazanan işçi sınıfı doğdu. Çocuklar ağır işlerde çalıştırılıp hakları ihlal
edildi. Zenginleşmenin eşit oranda olmaması sonucu sosyal ve ekonomik sorunlar ortaya çıktı. Tarımda makineleşme sonucu insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması ve sanayileşmenin artması sonucunda köyden kente göç hızlandı. Bu durum kentlerde plansız yapılaşmaya ve işsizlik gibi sorunlara yol açtı.
Buna göre;
I. Üretim teknolojisindeki gelişmeler sosyal hayatı etkilemiştir.
II. Üretim teknolojisindeki değişimin olumlu ve olumsuz sonuçları olmuştur.
III. Köylerden kentlere göçlerin artmasıyla kentlerde sanayileşme hızlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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18. Osmanlı Devleti, toprak yönetiminde Selçuklulardaki ikta sistemine benzer bir uygulamaya gitmiştir. Bu uygulamaya tımar
sistemi adı verilmiştir. Bu yönetim sisteminde toprağın sahibi devlettir. Fethedilen bölgelerdeki topraklar, devlete yararlılık
gösteren asker ve memurlara hizmetleri karşılığında verilmiştir. Tımar sahipleri toprağı işletme ve vergi toplama hakkına
sahip olmuştur. Elde ettikleri gelir üzerinden asker yetiştirerek masraflarını karşılamışlardır.
Buna göre Türk devletlerinde,
I. Birbirlerine benzer uygulamaların kullanıldığı
II. Özel mülkiyetin koruma altına alındığı
III. Hazineye yük olmadan asker ihtiyacının bir kısmının karşılandığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A ) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

19. Ülkemizin farklı yerlerinde farklı meslekler gelişme göstermiştir. Örneğin; Manisa’nın Soma ilçesinde linyit madeni ve
Zonguldak’ta taş kömürü çıkarılır. Buna bağlı olarak bu bölgelerde maden mühendisliği ve maden işçiliği gelişme göstermiştir.
Hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde veterinerlik, kasaplık, çobanlık gibi meslekler gelişme gösterirken turizmin
geliştiği yerlerde ise turist rehberliği, aşçılık, resepsiyonistlik ve otel işletmeciliği gibi meslekler gelişme göstermiştir.
Ülkemizin farklı yerlerinde farklı mesleklerin gelişme göstermesinde;
I. Bölgede yapılan ekonomik faaliyetler
II. Meslekten elde edilen gelir
III. Bölgenin gelişmişlik düzeyi
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

20.
Osmanlı Devleti’nde vakıf kültürü oldukça yaygındı. Toplumda değişen şartlara ve ihtiyaçlara cevap veren pek çok vakıf
bulunuyordu. Şehirlerde, fakirlerin parasız yıkandıkları hamamlar mevcuttu. Sebillerde buzlu su, hatta şerbet dağıtılırdı.
Yol, kaldırım ve köprü yapımını vakıflar sağlıyordu. Sokakların temizlenmesi ve umumî helâlar için vakıflar kurulmuştu.
Bekçi ücretleri vakıflardan ödeniyordu. Vakıf hastanelerinde her din ve ırktan insan tedavi ediliyor, gerektiğinde ücretsiz
ilaç veriliyor, doktor temin ediliyordu.
Buna göre Osmanlı Vakıf kültürünün sahip olduğu özellikler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Toplumun önemli ihtiyaçlarını karşılamışlardır.
B) Ayrım yapmaksızın hizmet vermişlerdir.
C) Vakıf giderleri için devlet bütçe ayırmıştır.
D) Yardımlaşma duygusunu geliştirmiştir.
Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

6. Ünite: Etkin Vatandaşlık
1.

Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bazı yenilikler:
➢ Mahkemeler açık olarak yapılacak ve hiç
kimse yargılanmadan haksız yere cezalandırılmayacak.
➢ Vergiler herkesin gelirine göre ve adil bir
biçimde toplanacak.
➢ İsteyen herkes mal ve mülk sahibi olabilecek ve bunu miras olarak bırakabilecek.
➢ Devlet Müslüman, Hıristiyan ve Musevi
bütün halkın can, mal ve namus güvenliğini
sağlayacak.

Tanzimat Fermanı’nın getirmiş olduğu bu yenilikler ile Osmanlı Devleti'nde;
I. Hukukun üstünlüğü kabul edilmiştir.
II. Mülkiyet hakkı devlet garantisi altına alınmıştır.
III. Herkesten aynı miktarda vergi alınması kabul edilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I, II ve III

2. Sultan II. Mahmud “Ben tebaamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri havrada görmek isterim.” demiştir.
Buna göre II. Mahmud halkın aşağıdaki hak ve özgürlüklerinden hangisini korumayı amaçlamıştır?
A) Seyahat

B) Barınma

C) İnanç

D) Yerleşme

3. Kanun-i Esasi'ye göre, Meclis-i Mebusan üyeleri her elli bin erkek nüfusa bir temsilci olmak üzere dört yıl için seçilir ve seçim yoluyla bu göreve gelirler.
Buna göre;
I. Milletvekilleri belirli bir süreliğine seçilmiştir.
II. Mecliste farklı gruplar temsil edilmiştir.
III. Erkek nüfusu seçmen olarak gösterilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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4. Demokrasi; duygu ve düşüncelerin özgürce açıklanabilmesi, yasaların çıkartılması, temel hak ve özgürlerin rahatça kullanılabilmesidir. Yönetimde söz sahibi olmuş kişilerin azınlık haklarını korumak suretiyle çoğunluğun görüşlerini kabul etmiş
yönetim biçimidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasinin tanımına uygun bir örnek değildir?
A) Gazetelerde farklı görüşlere yer verilmesi
B) En çok oyu alan partinin seçimleri kazanması
C) Vatandaşların istedikleri aile hekimini seçebilmesi
D) Kişisel çıkarların toplum çıkarlarından önce gelmesi

5. Eski Türk devletlerinde:
- Adalet bir devlet töresiydi. Hakan bile kanuna aykırı davranırsa cezalandırılırdı.
- Türk kültüründe “meşveret” kavramı vardı. Meşveret akıl toplamak demektir. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışılmasıdır. Bu ise kurultayda yapılırdı.
- Kurultayda, devletin siyasi, askerî ve ekonomik konuları ile ilgili önemli görüşmeler yapılır, kararlar alınırdı. Kağan, kurultay kararlarını dikkate almak zorundaydı. Kurultaya hakanın eşi de katılırdı.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kadınların yönetime katıldığına
B) Kurultayın danışma meclisi gibi çalıştığına
C) Önemli kararların Hakan tarafından verildiğine
D) Hakan’ın da kanunlara uymak zorunda olduğuna

6. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal Devlet, vatandaşların belirli bir yaşam seviyesinin altına düşmeden yaşayabilmesi ve sosyal-ekonomik haklarla desteklenmesi temeli üzerine kurulmuştur. Bunun için devlet, kötü ekonomik ve sosyal
koşullar altında bulunan bireyleri korur. Bu kapsamda eğitim, sağlık, konut hizmetleri, toplum kalkınması ve sosyal güvenlik
gibi hizmetleri gerçekleştirir.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet özelliklerine uygun bir örnek değildir?
A) Maddi imkanı olmayan Zeynep'in sınavı kazanıp parasız yatılı olarak eğitimine devam edebilmesi
B) Yürümekte zorlanan Nimet teyzenin ücretsiz evde sağlık hizmetinden yararlanabilmesi
C) 18 yaşını dolduran Yağız'ın ülke genelinde yapılan seçimlerde oy kullanabilmesi
D) Bedensel engelli olan Cihan'a belediye tarafından tekerlekli sandalye hediye edilmesi
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7.

“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…”

Mustafa Kemal ATATÜRK
Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözü ile mecliste aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini savunmaktadır?
A) Vakıf ve dernekler
B) Sendikalar
C) Siyasi partiler
D) Sivil toplum kuruluşları

8. Demokratik eğitimde “seçme ve seçilme, eleştirme ve eleştirilme, sorumluluk duygusu, kendine güven duygusu, yardımlaşma duygusu, arkadaşlık, adalet, zihinsel eğitim, toplumsal eğitim, ahlak eğitimi” önemli kavramlardır.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi demokratik eğitim ilkesine aykırı bir davranış olur?
A) Sınıf başkanlığı seçimlerinde en çok oyu alan öğrencinin sınıf başkanı seçilmesi
B) Sınıfça gidilecek bir gezide nereye gidileceğine oy birliği ile karar verilmesi
C) Eğitici kulüplerin belirlenmesinde öğrenci isteklerinin de dikkate alınması
D) Ayşe'nin kalemini izinsiz aldığı için arkadaşına hakaret etmesi

9. Sultan Abdülmecid zamanında 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın bazı maddeleri şunlardır:
• Vergiler herkesin gelirine göre toplanacaktır.
• Hiç kimse yargılanmadan haksız yere cezalandırılmayacaktır.
• Müslüman, Hıristiyan ve Musevi bütün halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacaktır.
Buna göre Tanzimat Fermanı’nın;
I. Toplumsal
II. Hukuki
III. Ekonomik
alanlardan hangilerinde düzenleme getirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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10. “Demokrasi yönetiminin esası, bugün çağdaş anayasanın en belirgin özelliği olarak görülmektedir. Hükümdarlık ve oligarşi,
artık zamanı geçmiş geçici şekillerden başka bir nitelik kabul etmezler.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez?
A) Yeni Türk alfabesinin kabulü
B) Saltanatın Kaldırılması
C) Cumhuriyet’in ilanı
D) TBMM’nin açılışı

11. Demokrasi öncelikle yöneticilerin adil, özgür ve düzenli seçimler yoluyla halk tarafından seçildiği yönetim biçimi olarak
ifade edilebilir. Seçimlerde halkın çoğunluğunun desteğini alan siyasi partiler, yasaları yapma ve ülke yönetimi ile ilgili kararları alma yetkisini elinde bulundurur. Herkesin temel hak ve özgürlükleri vardır. Devlet, bu hak ve özgürlükleri kanunlarla
güvence altına alır.
Buna göre demokrasi ile ilgili;
I. Hukuk devleti anlayışı benimsenmiştir.
II. Egemenliğin kaynağı millettir.
III. Seçim sonuçları halkın oyu ile belirlenir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III

12. Hukuk devleti; her eylem ve işlemi hukuka uygun olan, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup
güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştiren, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkelerinin ve anayasanın bulunduğu bilincinde olan devlettir.
Buna göre;
I. Ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit olması
II. Yasa yapanların da yaptıkları yasalara uyması
III. Kişi hak ve özgürlüklerinin kanunlarla korunması
ifadelerinden hangileri hukuk devleti kapsamında değerlendirilebilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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13. Sosyal Devlet vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenip iyileştirmeyi onlara insan onuruna yaraşır bir yaşam
düzeyi sağlamayı ve onları sosyal güvenliğe kavuşturmayı ödev bilen bir devlet anlayışıdır.
Buna göre aşağıdaki uygulamalardan hangisi sosyal devlet anlayışı ile ilgilidir?
A) Yöneticilerin seçimle iş başına gelmesi
B) Devletin kimsesiz çocuklara sahip çıkması
C) Ülkede yaşayan vatandaşların istediği dine inanması
D) Haksızlığa uğrayan vatandaşın mahkemeye başvurması

14.

“Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlâtlarıyla eski köle sahiplerinin evlâtları, Georgia'nın kızıl
tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar.
Bir rüyam var. Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak. Şunu gerçek
kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır.
Bir rüyam var. Gün gelecek, Alabama eyaleti, küçük siyah oğlanlarla küçük siyah kızların, küçük beyaz
oğlanlar ve küçük beyaz kızlarla el ele tutuşup kardeşçe birlikte yürüdüğü bir yere dönüşecek.”
Martin Luther King bu konuşmasıyla aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) Eşitlik

B) Adalet

C) Ayrımcılık

D) Demokrasi

15. Köktürk Devleti'nde Bilge Kağan'ın şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi ve ülkede Budizm ve Taozim'in serbestçe tanıtılması konusunda yaptığı iki teklif Türk Milletinin hayat görüşüne ters düştüğü gerekçesiyle meclis (kurultay) tarafından
reddedilmiştir.
Buna göre Köktürk Devleti'nin yönetim anlayışıyla ilgili;
I. Kurultay hükümdarın yetkilerini sınırlandırmaktadır.
II. Ülkede son söz hükümdara aittir.
III. Yönetimde dini anlayış hakimdir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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16. Hukuk devletinde tüm vatandaşlar yasalar önünde eşittir. Vatandaşlar mahkemelerde haklarını aramakta özgürdürler.
Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bu niteliği ile ilgili bir örnek verilmiştir?
A) Maddi imkânı olmayan öğrencilere devlet tarafından burs ve yatılılık hizmetinin verilmesi.
B) Haksız yere işten çıkarılan bir işçinin hakkını aramak için şirket hakkında dava açması.
C) Genel ve yerel seçimlerde gizli oy, açık sayım yönteminin uygulanması.
D) Farklı inanca sahip insanların aynı kurumda beraber çalışması.

17. Yunanca demos (halk) ve kratos (yönetmek) sözcüklerini birleştirerek demokrasi kavramını ilk kullanan Atinalılardır.
Atina’da yurttaş hem halk meclisinde toplanır, ülke yönetimi ile ilgili kararlara ortak olur hem de kamu görevlerine seçilirdi.
Atina’da oturanlar; yurttaş, yabancı ve köle diye üç sınıfa ayrılırdı, sadece yurttaş sınıfı erkeklerin halk meclisine katılma
hakkı bulunmaktaydı.
Buna göre;
I. Yunan uygarlığında halk egemenliği görülmüştür.
II. Atina’da yaşayan herkes halk meclisine katılmıştır.
III. Atina’da oturanlar arasında sınıf farklılıkları vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

18. Türk Devletleri’nde Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul etmez, sağda hakan solda hatun oturduğu bir zaman elçi
huzura alınırdı. Şölenlerde, kurultaylarda, ibadet ve ayinlerde, harp ve sulh meclislerinde, hatun da mutlaka hakanla beraber bulunurdu. Devlet teşkilatında hatun, kağandan sonra gelen en önemli güçlerden biriydi ve devlet meselelerinde görüşlerini açıkça söylemekten çekinmezdi.
Buna göre hatunla ile ilgili;
I. Ülke yönetiminde söz sahibidir.
II. Devlet teşkilatındaki en yetkili kişidir.
III. Elçileri hakanla beraber kabul eder.
ifadelerinden hangileri söylenilebilir?
A) Yalnız I.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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19. Demokrasilerde katılım ilkesi ile vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanırlar. Seçimlerde aday olarak seçilme hakkını kullanırlar. Bunun yanında yöneticilerin kararlarında etkili olmak
amacıyla dernek ve vakıflar gibi sivil toplum kuruluşları kurarlar. Bu sayede ülke yönetiminde aktif olarak rol alırlar.
Buna göre katılım ilkesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın yönetimde etkili olmasını sağlamak
B) Toplumsal yardımlaşmayı artırmak
C) Kültürel değerleri topluma yaymak
D) Yargının denetlenmesini sağlamak

20.
Benim yaşadığım ülkede anayasa ve kanunlar var.
Ancak ülkemde insanlar farklı inançlarından dolayı
dışlanabiliyor. Düşüncelerini istediği gibi ifade edemiyor ve düşüncelerinden dolayı suçlanabiliyorlar.

Görseldeki çocuğun yaşadığı ülkede;
I. Eşitlik
II. Hukuk
III. Düşünce özgürlüğü
kavramlarından hangilerine önem verildiği söylenemez?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

21. Demokrasi, siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde
bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı bir yönetim biçimidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi destekleyen gelişmelerden biri olamaz?
A) Ortaçağ Avrupa devletlerinde monarşi yönetiminin etkili olması
B) İngiltere Kralı I. John’ un 1215 yılında kendi yetkilerini sınırlandırması
C) İslamiyetle birlikte insanların birbirine karşı üstünlüğünün reddedilmesi
D) Fransız İhtilali sonucu İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin yayınlanması

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Sosyal
Bilgiler

7. Ünite: Küresel Bağlantılar
1. 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.

2.

Daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağacı geleceğe miras
bırakarak “Dünya Rekoru”na koşuyoruz.
Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun
bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı
sağlamak maksadıyla 7 den 77’ye toplumun bütün
kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla ülke
genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

Tarım ve Orman Bakanlığının düzenlemiş olduğu kampanya ile ilgili;
I. Toplumda çevre konusunda farkındalığın artırılmaya çalışıldığı
II. Böyle büyük bir kampanyanın dünyada ilk defa düzenleneceği
III. Kampanyaya isteyen herkesin katkı sağlayabileceği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.
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3. Bir ürünü ilk kez deneyecek olan tüketiciler öncelikle ürünün “dışsal” özelliklerine bakarak ürünü tercih edip etmeme kararı
vermektedir. Bu özellikler ürün değerlendirmesinde önemli rol oynar ve tüketiciler ürünleri değerlendirme sürecinde ürünün
fiyat, ambalaj, marka ismi, üretildiği ülke gibi dışsal özellikleri de bir kalite göstergesi olarak düşünerek karar verirler. Bu
durum kalıp yargılarla ilgilidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ürüne yönelik bir kalıp yargı değildir?
A) Bir ürün ne kadar pahalıysa o kadar kalitelidir.
B) Japonlar teknolojik ürün üretiminde en iyi ülkedir.
C) Cep telefonu alırken garanti belgesinin olmasına dikkat edilmelidir.
D) Elektronik eşya alırken bilinen markalar tercih edilmelidir.

4.
Türk Destanı “Dede Korkut” UNESCO Dünya
Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne
Oy Birliğiyle Kabul Edildi.
Dede Korkut kültürünü oluşturan destan,
masal ve müzik içindeki dilden dile,
kuşaktan kuşağa aktarılan değerler,
Türkiye’nin kültürel belleğinde canlılığını
koruyor. Geçmişle bugün arasındaki
kültürel bağın güçlenmesine, kültürel
devamlılığın, aidiyet ve kimlik anlayışının
geleceğe taşınmasına katkıda bulunuyor.

Buna göre Dede Korkut Destanı’nın Somut Olmayan Kültür Miras listesine alınması Türk kültürünün;
I. Sanat
II. Ekonomi
III. Tarih
alanlarından hangilerinin korunmasına katkı sağladığı söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

5. Toplumsal cinsiyete ait roller çocukluk döneminde öğrenilir ve cinsiyete ait kalıp yargıların temelini oluşturur. Bu roller, ilk
toplumsallaşma ortamı olan ailede içselleştirilmekte ve zaman içerisinde de kazanılmaktadırlar.
Buna göre;
I.
II.
III.
IV.

Gözümde yaş görseler
"Erkek ağlar mı?" derler
Gökler ağlıyor dostlar
Ben ağlamışım çok mu?

mısralarından hangisinde verilen örneğe benzer bir kalıp yargı vardır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.
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6. 7. sınıf öğrencisi Kerem haberlerde kutup bölgelerindeki buzulların hızla eridiğini ve bazı yerleşim yerlerinin su altında kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu izler. Bu risk bölgede yaşayan bazı hayvanların yaşamlarını da tehdit etmektedir. Soyu
tükenme tehlikesi altında olan hayvanların görüntülerini izleyen Kerem oldukça üzülmüş, yaptığı araştırmada yaşanan
bu soruna atmosferdeki karbondioksit oranının artmasının neden olduğunu öğrenmiştir. Arkadaşları Emin, Nil, Zeynep ve
Yusuf ile bu sorunun çözümüne yönelik proje çalışması hazırlamaya karar verir.
Buna göre öğrencilerden hangisi tespit ettikleri sorunun çözümüne yönelik yanlış bir öneride bulunmuştur?
A)

B)

Kömür ve petrol gibi doğal enerji
kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılmalıdır.
Nil

Zeynep
C)

D)

Geri dönüşüm teknolojisinin geliştirilmesine ağırlık verilmelidir.
Emin

Ağaçlandırma çalışmalarına hız
verilmelidir.
Yusuf

7. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla
1981 yılını Dünya Barış Yılı olarak ilan etmiştir. UNESCO tarafından alınan kararda Atatürk için şu ifadelere yer verilmiştir:

“Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, barış
yolunda çaba göstermiş üstün bir lider; bir inkılapçı, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk
önderdir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının
öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında
renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

Buna göre Atatürk ile ilgili;
I. Evrensel bir lider olarak kabul görmüştür,
II. Demokratik bir liderdir,
III. İleri görüşlüdür.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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8. Kalıp yargı: İnsanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu algılama ve davranış biçimidir. İnsanlarda var
olduğu sanılan bu özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz. Sözlü kültüre ait unsurlardır.
Buna göre;
I. Aileler, çocuklarına sözünü geçirmek için sert davranmalıdır.
II. Uzun boylu insanlar basketbol oynar.
III. Çamaşır yıkamak, ütü yapmak gibi ev işleri kadınlara aittir.
cümlelerinden hangileri kalıp yargıya örnektir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

9.

Türk Konseyi
Amacı Türk dünyasının tarihi
ve kültürel birikimlerinden en
geniş şekilde yararlanmak
suretiyle Türk dili konuşan
ülkeler arasındaki çok taraflı
işbirliğinin geliştirilmesidir.

Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı
Amacı doğal afetler, savaşlar
veya sivil çatışmalar gibi
nedenlerle ani olarak açlığa
maruz kalan halk kitlelerine
insani amaçlarla gıda yardımı
sağlamaktır.

Yukarıda Türkiye'nin üye olduğu kuruluşlar verilmiştir.
Bu kuruluşlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bu kuruluşlara üye olmak zorunludur.
B) Yardımlaşma ve dayanışma ön plandadır.
C) Çok sayıda devletin işbirliği ile kurulmuşlardır.
D) Sosyal yardımlaşma ve kültürel alanlarda faaliyet gösterirler.

10. Hülya ortaokul değişim programıyla Almanya’ya gitmiştir. Almanya’da çocukların büyüklerine isimleriyle hitap ettiğini, geleneksel bayramlarında büyüklerin ellerini öpmediklerini, otobüslerde büyüklerine yer vermediklerini görmüş ve burada yaşayan çocukları saygısız olarak nitelendirmiştir.
Hülya’nın böyle bir değerlendirmede bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Farklı yaşantılara saygı duyması
B) Kültürler arası farklılıkları kabul etmesi
C) Almanya’daki kültürel özellikleri dikkate alması
D) Farklı kültürlerdeki davranışları kendi kültürüne göre değerlendirmesi
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11.

SOMALİ

Yukarıda verilen görsele göre;
I. Somali’deki çocuklar, beslenme ve eğitim hakkını kullanmakta zorluklar yaşamaktadır.
II. Kıtlık ve salgın hastalıklar insanların hayatını kaybetmesine neden olmaktadır.
III. Kıtlık nedeniyle insanlar daha uygun koşullara sahip yerlere göç etmektedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

12.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC)
Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulmuştur. Üye ülkelerin
kalkınmalarına katkıda bulunmak, BSEC bölgesi içindeki ticari
engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliştirmek ve BSEC bölgesinin küresel pazarlarda bütünleşmesini teşvik etmek, üye ülkeler
arasındaki tarihi bağları güçlendirmek başlıca amaçlarıdır.

Verilen bilgilere göre Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, üye ülkeler arasında;
I. Ekonomik
II. Kültürel
III. Askeri
ilişkilerden hangilerini geliştirmeyi amaçlamıştır?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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13.
NATO’nun asli görevi, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini
korumaktır. Bunun yanında demokrasi, bireysel özgürlük, hukukun
üstünlüğü ve uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümü gibi
müttefiklerin ortak değerlerine sahip çıkarak, bu değerleri Avrupa-Atlantik bölgesinde yaymaya çalışmaktadır. Türkiye, 1952
yılından bu yana NATO üyesidir.

Buna göre Türkiye NATO’ya üye olmakla;
I. Dünya barışına katkıda bulunmak
II. Ekonomik alanda yatırımlar yapmak
III. Devletler arası iş birliğini güçlendirmeye çalışmak
hedeflerinden hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve III.

D) II ve III.

14.

İklim Değişikliği
Küresel ölçekte karşılaşılan en büyük sorunlardan
biridir. Fosil yakıtların kullanılmasının artması, arazi
kullanımının değişmesi, ormansızlaşma ve sanayileşme
süreçleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
Atmosferde biriken sera gazları, atmosferin kimyasal
özelliklerini etkilemektedir. Uzun vadede ise sera etkisi
nedeniyle küresel ısınmaya ve sonuç olarak iklim
değişikliğine neden olmaktadır.

Buna göre;
I. İklim değişikliği ile beraber sıcaklıklar da artmaya başlamıştır.
II. İklim değişkliğinin nedenlerinden biri de petrol, kömür gibi enerji kaynaklarının kullanımıdır.
III. İnsanların çevreye verdiği zarar iklim değişikliğinde etkili olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7. Ünite: Küresel Bağlantılar
15.
Avrupa Birliği (AB) Avrupa devletlerinin aralarındaki
iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. AB ile
ülkemiz arasında 1963 yılında imzalanan Ortaklık
Anlaşması’yla üyelik temelleri atılmıştır. Ülkemizin
tam üyelik çalışmaları halen devam etmektedir. 28
ülkeden oluşan AB, dünya üzerindeki en büyük
siyasi ve ekonomik örgütlenmedir.
Verilen bilgilerden Avrupa Birliği ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?
A) Para birimi nedir?
B) Üye sayısı kaçtır?
C) Sembolü nasıldır?
D) Niçin kurulmuştur?

16. İnsanlar, dünyadaki çeşitli kültürleri tanımaya çalışır ve düşüncelerini açıklarken öngörüde bulunurlar. İnsanların öngörüde
bulunmasını sağlayan şey ise çoğu zaman kalıp yargılarıdır. Kalıp yargılar, belirli bir nesneye ya da gruba ilişkin önceden
zihnimizde oluşturduğumuz birtakım tutumlardır. Bu bilgiler gerçek gibi algılanır. Örneğin, bazı milletlerin sarışın olduğunu,
bazı milletlerin çalışkan olduğunu düşünmemize neden olan, bu gruplarla ilgili kalıp yargılarımızdır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu grup içinde değerlendirilecek bir yargı değildir?
A) 2018 Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonu Sırbistan'dır.
B) En başarılı Karateciler Koreli ve Çinli sporculardır.
C) En iyi koşucular hep Doğu Afrika ülkelerinden çıkar.
D) Herkes futbol oynar sonuçta Almanlar kazanır.

17.

Küresel ısınmaya bağlı olarak dünyanın
bazı bölgelerinde kasırgalar, seller ve
taşkınların şiddeti ve sıklığı artarken bazı
bölgelerde uzun süreli, şiddetli kuraklıklar
ve çölleşme etkili oluyor. Kışın sıcaklıklar
artıyor, ilkbahar erken geliyor, sonbahar
gecikiyor, hayvanların göç dönemleri
değişiyor. İşte bu değişikliklere dayanamayan bitki ve hayvan türleri de ya azalıyor ya
da tamamen yok oluyor.
Buna göre küresel ısınma;
I. İklim değişikliğine neden olmuştur,
II. Canlı türlerini olumsuz yönde etkilemiştir,
III. Doğal afetlere sebep olmuştur,
yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.
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18.

T.C. İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI AFET VE
ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI
Deprem, sel ve heyelan gibi doğal afetler ile acil durumlara müdahale
amacıyla kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ülke genelindeki yapılanmasıyla ihtiyaç duyanların imdadına yetişiyor.
AFAD EKİPLERİ 7 GÜN 24 SAAT NÖBETTE

➽ AFAD ekipleri bu yıl 2 bin 679 olaya müdahale etti.
➽ Müdahale edilen olaylarda 4 bin 631 kişi sağ kurtarıldı, 603 kişinin

ise cansız bedenine ulaşıldı.
➽ AFAD, ayrıca son 10 yılda 58 ülkeye 4,5 milyar lira tutarında insani
yardım ulaştırdı.
➽ AFAD, 12 milyon kişiye “Temel Afet Bilinci” eğitimi verdi.
Yukarıdaki afişten hareketle AFAD ile ilgili;
I. Uluslararası alanda da yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır
II. İnsanları eğitim yolu ile bilinçlendirmeye çalışmaktadır
III. Sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

19.
Okulumuza geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan bir öğrenci
gelmişti. Çat pat Türkçe konuşuyordu ve bir anda ilgi
odağı haline geldi. Öğretmenler de ona çok ilgi gösteriyorlardı. Hatta ders sonlarında Türkçe öğretmenimiz ona
gönüllü olarak ders veriyordu. Ona ayrıcalık yapıldığını
düşündüm ve bu nedenle onunla arkadaşlık yapmadım.
Okula gelmediği bir gün sınıf öğretmenimiz onun Türkçe
dersi alma sebebinin bizimle anlaşmak ve oyun oynamak
olduğunu söyledi. O zaman kendimi onun yerine koydum
ve bizden uzak durma sebebinin kendini beğenmişlikten
değil de bize katılma cesaretini kendinde bulamıyor
oluşundan kaynaklı olduğunu anladım.

Selin
Buna göre Selin ile ilgili;
I. Ön yargılı davranmıştır
II. Ayrımcılık yapmıştır
III. Empati kurmuştur
yargılardan hangileri söylenebilir?
A)Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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20.

Yukarıdaki görsele göre;
I. Su kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi hava kirliliğinin etkisine göre daha fazladır.
II. Çevre kirliliği insanların hayatını kaybetmesine sebep olmaktadır.
III. Dünya nüfusunun çoğunluğu kirli hava solumaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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21.

Somut Olmayan
Kültürel Miras
Unsurlarından
Bazıları

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 17 unsur ile 178 ülke içinde en çok kültürel değer kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.
Buna göre;
I. Ülkemizde farklı alanlarda kültürel öğelerin bulunduğu
II. Türkiye'nin somut olmayan kültürel değerler listesinde önemli bir yere sahip olduğu
III. Somut olmayan kültürel mirasınızın tanıtımına önem verildiği
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Sosyal Bilgiler
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2. Ünite

3. Ünite
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7. Ünite

1. D

2. C

3. C

4. C

5. B

16. B

17. C

18. A

19. A

20. B

1. C

2. B

3. A

4. A

5. D

16. B

17. C 18. D 19. C

6. D

7. D

8. B

9. B

10. D

11. A

12. A

13. A

14. D

15. B

6. A

7. A

8. A

9. C

10. D

11. D

12. B

13. C 14. D 15. C

6. C

7. D

8. B

9. B

10. D

11. A

12. C

13. B

14. C

8. B

9. D

10. A

11. D

12. A

13. B

14. D 15. C

20. B

1. A

2. A

3. D

4. D

5. C

16. B

17. B

18. D

19. B

20. C

1. C

2. D

3. D

4. A

5. C

6. C

7. D

16. D 17. C

18. B

19. A

20. A

21. B

22. D

1. D

2. B

3. D

4. D

5. C

6. A

7. D

8. C

9. A

10. B

11. B

12. C

13. A

14. A

15. D

16. C

17. B

18. B

19. A

20. C

1. A

2. C

3. B

4. D

5. C

6. C

7. C

8. D

9. D

10. A

11. D

12. D

13. B

14. C

15. A

16. B

17. B

18. B

19. A

20. D

21. A

1. D

2. D

3. C

4. C

5. B

6. A

7. B

8. D

9. A

10. D

11. B

12. B

13. C 14. D

15. A

16. A

17. D

18. B

19. D 20. C

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

15. B

