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2. Toplumda iletişim çatışmaları yaşanmaması için ben dilini
kullanmaya özen göstermeliyiz. “Ben dili” kullanarak yaptığımız
konuşmalarımızda karşımızdaki kişiyi kırmadan, kendimize ait
duygu ve düşünceleri söylememiz mümkündür.

I. İletişimde yapıcı etkiye sahiptir
II. Suçlayıcıdır ve yargılayıcıdır.
III. Karşımızdaki kişiyi önemsediğimizi gösterir.
IV. Sen ile başlar, sen ile biter.

Buna göre; aşağıdakilerden hangileri “Ben diline” ait 
özelliklerdendir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) II, III ve IV

5. I. Öğüt vermek
II. Akıcı konuşmak
III. Sen dilini kullanmak
IV. Empati kurmak

Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması iletişimi 
olumlu etkiler?

A) I ve II B) I ve III

C) I ve IV D) II ve IV

1. Hiç unutmam ilkokul öğretmenime benim için çok önemli
olduğunu düşündüğüm  bir sorunumu anlatırken, o yüzüme
bakmadan sınıf defterini doldurmaya devam etmişti. Kendimi o an
çok değersiz hissetmiştim.

Yukarıdaki paragrafta hangi iletişim engelinden
bahsedilmiştir?

A) Konuşurken göz teması kurmak

B) İletişim kurduğumuz kişinin üzüntüsünü paylaşmak

C) Karşımızdakini dinlerken başka bir işle meşgul olmak.

D) Karşımızdakine her zaman öğüt vermek.

4. “Sen dili” karşımızdakini yargılayan, eleştiren olumsuz mesajlar
taşır. Bu yüzden olumlu iletişim kurabilmek için “ben dili”
kullanmaya özen göstermeliyiz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime
örnektir?

A) Ne zaman işini düzgün yaptın ki

B) Niye her zaman yaramazsın

C) İslerini zamanında yapmaman beni üzüyor

D) Bir kere uslu dursan ne olur

3. Sınavdan düşük not alan Ali’ye annesinin aşağıdakilerden
hangisini söylemesi olumlu iletişimi sağlar?

A) Önceki sınavda da düşük almıştın.

B) Bu şekilde çalışırsan başaramayacağını biliyorsun.

C) Sınavdan düşük not aldığın için üzgünsün.

D) Her gün iki saat çalışırsan başarılı olursun.

6. Halka büyük vaatlerde bulunup Alanlı mahalle muhtarlığına
seçilen Mustafa, zaman geçmesine rağmen vermiş olduğu
sözleri yerine getirmemiştir. Halk arasına dedikodular başlamış,
bu dedikodular basına sızmıştır. Muhtarla ilgili resim ve yazılar
gazetede haber olarak yayınlanmıştır.

Yukarıdaki durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenirse doğru olur?

A) Özel hayatın gizliliği ihlal edilmiştir.

B) Köy muhtarı ile ilgili hiçbir haber yapılamaz.

C) Kişilerin özel hayatı herkese açıktır.

D) Haberi yapanın hiçbir sorumluluğu yoktur.
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8. Osmanlı Beyliği diğer beylikler içerisinde sınırları en küçük
olanıydı.

Kısa zamanda büyüyüp gelişmesinde aşağıdaki faktörlerden
hangisi etkili olmamıştır?

A) Coğrafi konumunun elverişli olması.

B) Çevredeki Türkmen Beylikleri ile sürekli mücadele etmesi

C) Beyliğin kurucularının yetenekli ve adaletli olması.

D) Bizans ve Balkanlardaki karışıklıklardan faydalanması

9. • Güçsüz Bizans sınırında kurulması 
• İskân politikasının başarıyla uygulanması
• Merkezi otoritenin güçlü olması

Yukarıdaki bilgilerde Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini 
sağlayan faktörler verilmiştir.

Buna göre verilen bilgilerde hangi alana vurgu 
yapılmamıştır? 

A) Siyasi

B) Coğrafi konum

C) Ekonomik

D) Toplumsal

Cevaplar:1-C2-B3-C4-C5-D6-A7-B8-B9-C10-B11.D

7. I. Osmanlının kurulduğu coğrafi bölgenin etkisi
II. Osmanlının Türk Beylikleri ile iyi geçinmesi
III. Osmanlının ayrımcılık politikası
IV. Osmanlının uyguladığı iskan politikası

Yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devletinin kısa 
sürede büyümesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?

A) IV B) III

C) II D) I

10. Ahi Şeyhi Edebali’nin Osman Bey’e hoşgörülü adaletli, çalışkan,
fedakar ve sabırlı bir devlet başkanı olması yönündeki tavsiyeleri
Türklerdeki yönetici tipinin özelliklerini yansıtır. Bu anlayışla
yetişen Osmanlı padişahları tahtta bulundukları
süre içinde halkın güven ve desteğini kazanmıştır.

Buna göre,

I.  Şeyh Edebali’nin devlet adamlarına öğütler verdiği
II. Osmanlı Devleti’nin ekonomik açıdan güçlü olduğu
III. Osmanlı padişahlarının birçok özelliklere sahip olması

gerektiği
IV. Kuruluş dönemindeki padişahların Ahi teşkilatı tarafından

seçildiği

yargılarından hangileri söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III

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

11. I.   Bizans sınırında kurulmuş olması
II. Anadolu Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurması
III. Hoşgörülü ve adil bir  politika izlemesi

          Toplumsal         Coğrafi konum           siyasi

Yukarıda Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinde etkili olan 
unsurlardan bazıları verilmiştir. 

Verilen bu unsurların sırasıyla hangi alanla ilişkili oldukları 
eşleştirildiğinde doğru sıralama hangisi olur?

  I   II  III 

A)

B)

C)

D)
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6. I. Sorunların gerçek nedenleri aranmıştır.
II. Batı’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.
III. Yenilikler daha çok askeri alanda yapılmıştır.

Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 18.yüzyıl 
ıslahatlarının genel özellikleri arasında gösterilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I ve III

4. Her yaylada bir misafir odası, daha doğrusu tek bir odadan
oluşan ayrı bir ev olur. Uzaktan kervanımızı gören yayla sakinleri
odayı süpürmüş, su getirmiş ve minder sermişler.

Bela HORVATH

Türklerin mutfakları çok temizdir. Mutfak takımları da parlaklık 
itibariyle eşsizdir
                                                           Hollandalı Seyyah Tavernier

İstanbul’da hayvanları koruma derneklerinin yanı sıra, 
cami ve çeşme yakınlarında sırf hayvanların faydalanması                                                     
için havuzlar yapılmıştır.      

             Gerard de Nerval

Yukarıda bazı Avrupalı seyyahların Osmanlı Devleti ile ilgili 
gözlemleri yer almaktadır. Bu gözlemlerde aşağıdakilerden 
hangisi yoktur?

A) Hayvan sevgisi B) Temizlik

C) İnaçlara saygı D) Misafirperverlik

1. Müsamaha ve hoşgörü göstererek fethedilen yerlerdeki
Müslüman olmayan halkı Osmanlı yönetimine ısındırmaktır.

Yukarıda tanımlaması yapılan Fetih siyaseti ile ilişkili 
kavram aşağıda hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) İstimalet Politikası

B) Cihat ve Gaza

C) Millet Sistemi

D) Ordu Sistemi

5. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupalılar yeni ticaret yolları
bulmuştur.  Osmanlı Devletinin elinde bulunan ticaret yolları da
önem kaybetmiştir.

Osmanlı Devleti bu durumdan nasıl etkilenmiştir?

A) Osmanlı Devletinin ticaret gelirlerinde artış olmuştur.

B) Akdeniz limanlarının önemi artmıştır.

C) Osmanlı Devletinin ekonomisini olumsuz etkilemiştir.

D) Osmanlı Devleti yeni ticaret yolları aramaya başlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’nin İskan politikası ile doğudan gelen
Türkmenleri yeni fethettiği yerlere(Rumeli) yerleştirmesinin
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orduyu güçlendirmek

B) Savaşlara son vermek

C) Yönetim biçimini değiştirmek

D) Balkanlarda kalıcı egemenlik sağlamak

3.

Yukarıdaki konuşmaya bakarak, Osmanlı’nın fethettiği 
yerlerde kalıcı olmasının nedeni nedir?

A) Bizansa göre az vergi alması

B) Bizans vatandaşlarına Müslümanlardan fazla hak vermesi

C) Adaletli ve hoşgörülü bir politika izlemesi

D) Tekfurlara adaleti ve hoşgörüyü öğretmesi

 Aslında ben bir Bizanslıyım. Tekfur denilen 
valilerimiz bize kötü davranıyor ve çok fazla 
vergi alıyordu. Bu dönemde ilk olarak Os-
manlı’dan çok korkuyorduk. Oysaki Osmanlı 
gelirimize göre vergi aldığı gibi dini inançla-
rımıza da karışmadı. Bundan dolayı kendi 
isteğimizle Osmanlı vatandaşı olduk.
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7. Tanım: İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne 
dayalı üretime geçişe sanayi inkılabı denir.

Nerede Başladı: İngiltere’de başladı ve sonra tüm Avrupa ya 
yayıldı.

Not: Osmanlı Devleti sanayi inkılabını gerçekleştirememiştir. Bu 
yüzden Avrupalı devletlerin sömürgesi haline gelmiş ve ekonomik 
olarak çökmeye başlamıştır
   
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı 
Devleti’ne etkilerinden biri değildir?

A) Osmanlı ekonomik açıdan sıkıntılar yaşadı.

B) Türk tüccarların Avrupalı tüccarlarla rekabet gücü azaldı.

C) Osmanlı üretilen malların satılacağı bir pazar haline geldi.

D) Avrupa’da işçi sorunları ortaya çıktı.

9. Lale Devrinde Yirmisekiz Mehmet Çelebi Paris’e elçi olarak 
gönderildi. Osmanlı Devleti’nin elçisinin Paris’e gönderilmesi 
Avrupa’da çok büyük yankı uyandırdı. Yirmisekiz Mehmet Çelebi 
Paris’te kaldığı sürece incelemelerde bulundu. Fransa ile ilgili 
birçok bilgi edindi. Edindiği bilgileri rapor haline getirdi.

Bu parçadan hareketle Osmanlı Devleti’nin Yirmisekiz 
Mehmet Çelebi’yi Paris’e elçi göndermekle aşağıdakilerden 
hangisini amaçladığı söylenebilir?

A) Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmeyi

B) Devletin sınırlarını genişletmeyi

C) Eğitimini almasını sağlamayı

D) Lale Devri’ni bitirmeyi

10. Türkiye Avrupa ülkelerine tarım ve tekstil ürünleri ihraç ederken 
Asya ve Orta Doğu ülkelerine sanayi ürünleri (işlenmiş ya da yarı 
işlenmiş ürünler) satmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak Türkiye ile ilgili olarak 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğuna

B) Türkiye’nin  Dünya’nın önde gelen gelişmiş ülkeler arasında 
yer aldığına

C) Türkiye’nin ürettiği sanayi ürünlerinin diğer ülkelere göre daha 
ucuz olduğuna

D) Türkiye’nin komşularından daha gelişmiş bir ülke olduğuna

11. Türk hayır eserlerinin hayvanlara mahsus olanları da vardı. Her 
tarafta hayrattan geçilmez. Zengin Türkler bol bol sadaka verirler. 
Zaruretlerini söylemekten kaçınanları arayıp bulur, bilhassa 
onlara yardımdan zevk alırlar. Borçlunun borcunu öderler. Yoksul 
komşularını gözetirler. Herhangi bir hayvanın acı çekmesine asla 
izin vermezler. Köpek ve kediler için vakıf yaptıranlar vardır.”                                 
                                                                                  (de Thevenot)
Sokak satıcısı olsun, vezir olsun Türk; ağırbaşlı, vakur, adeta 
muhteşemdir. Terbiyeleri o kadar aynıdır ki, ancak kıyafetinden 
paşa mı, sokak satıcısı mı olduğu anlaşılır. Bir Avrupalı, geçerken 
yan gözle bakarlar, asla seyretmezler. Camilerini görmek için 
Avrupalılar girince, hiç başlarını çevirmezler. Sokağı, dükkânı 
lüzumundan fazla işgal etmek ayıp sayılır.”
                                                                       (Edmondo da Amicis)
Türkler’in merhamet hisleri çok gelişmiştir. Bu hissin temelinde 
Allah’ın sevgisini kaybetme korkusu yatar. Zekât, fitre, sadaka ve 
hayratlarını hiç ihmal etmezler. Hizmetkârlarına en iyi davranan 
millet, Türkler’dir. Onlara aile efradı gibi muamele ederler. 
İftiradan korkarlar, itikatlarınca büyük günahlardan biridir. Mecbur 
olmadıkça ağaç kesmeyi barbarlık sayarlar ve böyle bir adama 
barbar muamelesi yaparlar.” 
                                                                                             (Brayer)
Hile ve dolandırıcılık Türk tüccarı ve esnafınca meçhuldür. 
Emanete hiyanet Türklerce korkunç bir şeydir. Halk tabakaları çok 
dürüsttür. Çocuklar da çok dürüsttür. Sokakta bir şey bulan çocuk 
derhal sahibini aramaya başlar.”
                                                                            (La martine, 1897)

Yukarıdaki paragraflarda Osmanlı Devletindeki kültürel 
değerlerimiz, yabancıların gözünden verilmiştir. Bu 
açıklamalara bakarak Osmanlı kültürü hakkında hangi 
çıkarımda bulunulamaz?

A) Osmanlı toplumu hayırsever olup zor durumda olan herkese 
yardım ederdi.

B) Türkler terbiyeli, ağırbaşlı ve dürüst insanlardır.                    

C) Türk toplumu  gerektiği zaman emanete hıyanet edebilir.

D) Türkler her tarafa hayrat yaptırırlar hatta hayvanlar için bile 
vakıflar kurmuşlardır.

Cevaplar:1-A2-D3-C4-C5-C6-B7-D8-A9-A10- D11- C

8. Osmanlı Devleti’nde ilk demir yolu İzmir ile Aydın arasında 
yapılmıştı. Demiryolunun buraya yapılmasının nedeni ise Ege 
Bölgesi’nde yetiştirilen pamuk, tütün, gibi ham madde ürünlerine 
kolay ulaşabilmekti.

Buna göre Osmanlı ülkesinde demir yolu yapımında 
öncelikle aşağıdakilerden hangisinin göz önünde 
bulundurulduğu söylenebilir?

A) Ekonomi B) Askeri 

C) Coğrafi durum D) Turizm
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3. Çatalhöyük M.Ö.7000 yılında 8000 insanın yaşadığı, verimli 
arazilerde tarım yapılan, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait 
kalıntıların bulunduğu, en eski kumaş parçalarının bulunduğu 
önemli ve eski bir  yerleşim yeridir. Çatalhöyük’te yerleşik hayata 
geçerek tarımsal üretime başlayan insanlar arpa, buğday ve 
bakliyat dâhil olmak üzere birçok farklı ürün yetiştirmişlerdir. 
Hayvan sürülerini ise şehrin dışında otlatmışlardır. Bu süreçte 
Çarşamba Çayı’nı kendilerine sunulmuş bir nimet olarak 
bulmuşlarsa da zaman zaman taşkınlarla mücadele etmek 
zorunda kalmışlardır.

Yukarıdaki bilgilere göre Çatalhöyük’ün yerleşim yeri olarak 
seçilmesinde;

I. Tarım
II. Hayvancılık
III. Yeraltı Kaynakları
IV. Su kaynakları

faktörlerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II B) I ve III

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

1. Her yaylada bir misafir odası, daha doğrusu tek bir odadan 
oluşan ayrı bir ev var. Burası misafirler için ayrılıyor. Yayla 
sahibi ve çevresindeki birkaç erkek bizi odanın önünde bekliyor. 
Uzaktan kervanımızı fark eden yayla sakinleri odayı süpürmüş, su 
getirmiş ve minder sermişler. Yaylalarda yiyecek içecek istemeniz 
gerekmiyor, onlar kendiliğinden bunları size ikram ediyorlar. Türk 
halkı ne kadar da iyi kalpli ve içten.
                                                                                  Bela Horvath             
                                     (Bela Harvıt, Macar), Anadolu 1913, s. 39

Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türkler konuksever bir millettir. 

B) Türklerde yemek kültürü gelişmiştir.

C) Türklerde misafirler için özel odalar vardır.

D) Türkler temizliğe önem vermektedir.

4. Tarihte bütün uygarlıkların su kenarlarında kurulduğu 
görülmektedir. Örneğin Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle 
ırmakları arasında, Mısır uygarlığı Nil nehri civarında Hint 
uygarlığı ise Ganj nehri kenarında kurulmuş ve gelişmiştir. 
İnsanların mağara veya kulübe yeri seçiminde, uygun iklim 
koşulları, su kaynaklarına yakınlık av hayvanlarının çokluğu ve 
yenilebilir bitkilerin bol olması önemli rol oynuyordu. Günümüzde 
insanlar yerleşim yeri seçiminde iklim, bitki örtüsü, su kaynakları, 
iş olanakları, sağlık, eğitim olanakları gibi faktörleri göz önünde 
bulundurmaktadır.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılabilir?

A) Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktör su kaynaklarına yakın 
olmaktır.

B) Günümüzde insanlar yerleşim yeri seçiminde daha çok iş 
olanaklarını göz önünde bulundurmaktadır.

C) Geçmişten günümüze yerleşim yeri seçiminde doğal 
faktörlere bağlılık azalmıştır.

D) Geçmişten günümüze yerleşmeyi etkileyen faktörler 
değişmemiştir.

2. Osmanlı sınırları içindeki hanlarda di¬van ve sedir duvara 
dayanır. Yiyeceklerin pişirilip ısıtılması için dış duvara aralıklarla 
yapılmış ocaklar vardır.
                                                                    Ghiselin De Bushecq

Türklerin mutfakları çok temizdir. Mutfak takımları da parlaklık 
itibariyle eşsizdir.
                                                          Hollandalı Seyyah Tavernier

İstanbul’da hayvanları koruma derneklerinin yanı sıra, cami ve 
çeşme yakınlarında sırf hayvanların faydalanması için havuzlar 
yapılmıştır.
                                                                           Gerard de Nerval

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Seyyahlar, Osmanlı'nın yaşam tarzı üzerine yazılar 
yazmışlardır 

B) Osmanlı topraklarına pek çok seyyah gelmiştir.

C) Seyyahlar, yazılarında Osmanlı Devleti'nin kültürünü 
anlatmışlardır.

D) Seyyahlar, Osmanlı'da yaşayan insanlarla anlaşamamışlardır.
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KÜLTÜR VE MİRAS - İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

7.sınıf

7. “Her yaylada bir misafir odası, daha doğrusu tek bir odadan
oluşan ayrı bir ev var. Burası misafirler için ayrılıyor. Yayla
sahibi ve çevresindeki birkaç erkek bizi odanın önünde bekliyor.
Uzaktan kervanımızı fark eden yayla sakinleri odayı süpürmüş, su
getirmiş ve minder sermişler. Yaylalarda yiyecek içecek istemeniz
gerekmiyor, onlar kendiliğinden bunları size ikram ediyorlar.”

      Bela HORVATH ( Bela HARVIT, Macar ) , Anadolu 1913, s.39

Bela HORVATH, Türk kültürü hakkında hangi özelliği 
vurgulamaktadır?

A) Temizlik

B) Misafirperverlik

C) Saygı

D) Dürüstlük

8. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ilişkilerde turizmin
sağladığı yararlardan birisi olamaz?

A) Ülkeler arası karşılıklı ön  yargıların   olması

B) Ülkeler arasında dayanışma ve iş birliğinin artması

C) Kültürel zenginliklerin görülmesi

D) Dünyada barış ve huzurun sağlanması

9. Ülke sınırları içinde yapılan göçlere “iç göç” denir. Cumhuriyetin
ilanından günümüze kadar geçen zamanda kırsal kesimden
sanayileşmiş kentlere doğru hızlı bir göç olayı yaşanmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç alan illerimizden 
değildir?

A) MERSİN

B) KOCAELİ

C) ARTVİN

D) İZMİR

6. Ülkemizde nüfus her yere eşit olarak dağılmamıştır. Doğal ve
beşeri faktörler nüfusun dağılışını etkilemiştir.

I. İklim
II. Sanayi
III. Turizm
IV. Yeryüzü şekilleri

Yukarıda verilen faktörlerin doğal ve beşeri olarak 
sınıflandırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

DOĞAL BEŞERİ

A) I - II III - IV

B) II - IV I - III

C) I - IV II – III

D) I II-III-IV 

5.

Bir bölgenin sosyal ve ekonomik gelişmişliği oranın nüfus 
yoğunluğuyla orantılıdır. Nüfusun yoğun olduğu yerler imkânlar 
açısından çok daha zengin bir yerdir.

Yukarıdaki grafikte, nüfus miktarları aynı olan dört bölgenin 
yüzölçümleri verilmiştir. Bu bölgelerden hangisinde 
ekonomik ve sosyal gelişmişlik daha azdır?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

1 2 3 4
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İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER - BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

odm09@meb.gov.tr

Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

7.sınıf

1. Anayasamız herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip 
olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
      

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak 
gösterilemez?

A) Seçim zamanı

B) Sıkıyönetim zamanı

C) Savaş zamanı

D) Olağanüstü hal

3. Anayasamızın 23. Maddesine göre herkes yerleşme ve seyahat 
hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, 
sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli 
kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 
seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturma sebebiyle ve 
suç işlenmesini önlemek amaçlarınca kanunla sınırlanabilir. 
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak vatandaşlık ödevi 
ya da ceza soruşturması veya kovuşturması gereği sınırlanabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Yerleşme ve seyahat Hürriyetin 
kısıtlandığı durumlarda ortaya çıkabilecek olumsuz 
durumlara örnek gösterilemez?

A) Salgın hastalık sebebiyle bir yerleşim yerine giriş çıkışların 
yasaklanması

B) Halkın terör faaliyetleri nedeniyle hayvanlarını meralara 
götürememesi

C) Kaçak yapıların yıkılmasıyla sağlıklı ve düzenli kentleşmenin 
sağlanması

D) Savaştan kaçan insanların evlerini terk etmek zorunda 
kalması

4. Tarih boyunca oluşan bilgi birikiminin ve bilimsel çalışmalar 
sonucu elde edilen verilerin, geçmişten günümüze 
aktarılmasında; 
          
I. Matbaa         
II. Barut         
III. Yazı         
IV. Mum             
V. Kâğıt           
VI. Mürekkep
 
gibi buluşlardan hangileri etkili olmuştur?

A) II-III-V-VI

B) I-III-V-VI      

C) I-II-III-IV     

D) III-IV-V-VI

2. • Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve 
ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi 
gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
 
• Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve 
suç işlenmesini önlemek; amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. 

Buna göre aşağıda verilen hangi örnekte yerleşme hürriyeti 
ve seyahat hürriyeti kısıtlanmalıdır?

A) Ahmet'in yaz tatili için Didim'e gitmesi.

B) Öğretmen olan Meryem Hanım'ın tayini çıktığı için Aydın'a 
yerleşmesi.

C) Mahkeme tarafından ülkeyi terk etmesi yasaklanan Cüneyt'in 
Almanya'ya gitmek istemesi

D) Aslı'nın hafta sonu tatilinde Kıbrıs'taki arkadaşına ziyarete 
gitmesi
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İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER - BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

odm09@meb.gov.tr

Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

7.sınıf

5. İnsanlık tarihi Sümerlerden çok daha öncelere dayanmaktadır.
Ne var ki onlar hakkında çok az şey bilinmektedir. Hatta tüm
uygarlıklar hiçbir iz bırakmadan silinip gitmiştir.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onlardan bize kalan yazılı belgelerin olmaması

B) Güçlü bir ordu kuramamaları

C) Bilim ve kültür eseri bırakmamaları

D) Farklı coğrafyalarda kurulmaları

8. Avrupa ve dünyada 18. yüzyıla kadar  üretim insan gücüyle
yapılıyordu. 1765’de buhar motorunun icat edilmesiyle bu üretim
biçiminde büyük bir değişime uğradı. Buhar gücüyle çalışan
makinelerin üretimde kullanılmasıyla Sanayi İnkılabı ilk olarak
İngiltere’de başladı. Yüzlerce işçinin yapacağı işten
daha fazlasını makineler yapmaya başladı. Fabrikalarda
ham maddeye ihtiyaç oldu. Ürünlerin satılması için pazar ihtiyacı
doğdu.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkıla-
bı’nın olumsuz sonuçlarından biri olarak değerlendirilemez?

A) İşsizliğin artmaya başlaması

B) Sömürgeciliğin meydana gelmesi ve yaygınlaşması,

C) Az zamanda hızlı ve çok ürün üretilmesi

D) Şehirlerde nüfus artışı ve çevre kirliliğine yol açması

6. Gazneli Mahmut’un “sarayımın en değerli hazinesi” dediği Biruni,
Avrupalıların Orta Çağ’da dünyanın düz olduğuna inandıkları
dönemden yüzlerce yıl önce güneşi gözlemleyerek dünyanın
yuvarlak olduğunu ve döndüğünü hesaplamistir.

Modern astronominin temellerini atan Biruni’nin yaşadığı 
dönemde Gazneli Devletiyle ilgili nasıl bir yargıya 
ulaşılabilir?

A) Gazneli Devletinde bilimsel çalışmalar yapanlar
cezalandirilmistir.

B) Gazneli Devletinde bilimsel gelişmelerin yaşandığı özgür bir
düşünce ortamı vardır.

C) Bütün bilimsel çalışmalar Gazneli Devletinde yapılmıştır.

D) Yapılan bilimsel çalışmalar yüzünden Gazneli Devleti
yıkılmıştır.

7. Kağıt üzerine baskı tekniğini ilk olarak Çinlilerin kullandığı
bilinmektedir. Bu teknik daha sonra Çinlilerden Uygurlar’a , Talas
Savaşı’ndan sonra ise  Müslümanlara geçmiştir. Haçlı Seferleri
ile de Avrupalılar tarafından öğrenilmiştir. 15. yüzyılda  Avrupa’da
Johann Gutenberg tarafından modern matbaacılık başlatılmıştır.

Bu bilgilere göre matbaanın icadı ile birlikte;

I. Basılan kitap sayısının artması,
II. Kitapların ucuzlaması,
III. İnsanların bilgi seviyelerinin artması

gelişmelerinden hangisinin ya da hangilerinin ortaya 
çıkması beklenebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

9. “Düşünce özgürlüğü en önemli özgürlüktür. İnsanı araştırmaya,
düşünmeye yönlendiren özellikler ancak özgür bir ortamda işlerlik
kazanır ve gelişir. Özgür olmayan bir ortam insanların kuşku ve
korku içinde olmasına sebep olur.’’

Montesquieu’nün görüşlerine göre özgür düşüncenin bilime
katkısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Bilimsel gelişmelerin yolu açılır.

B) Fikirler daha hızlı ve kolay aktarılır.

C) İnsanlar her türlü araştırma yapabilirler.

D) Skolastik düşünce gelişir.

10. Yeni Çağ’da Avrupa’da yaşanan gelişmelerden  Rönesans ve
Reform hareketleri, düşüncenin önündeki engellerin kalkmasını
sağlamıştır.

Bu  durumun,  aşağıdakilerden hangisine ortam  hazırladığı
savunulamaz?

A) Kilise ve din adamlarının eleştirilmelerine

B) Bilim ve sanat alanında yeni tarz eserlerin ortaya konulması

C) Din adamlarının otoritesini artırması

D) Bilim ve Teknik alanındaki gelişmelerin hızlanmasına

Cevaplar:1-A2-C3-B4-B5-A6-B7-D8-C9-D 10-C
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Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

7.sınıf

1. Bilim insanları insanlık tarihi boyunca düşüncelerini ifade etme
ve çalışmalarını rahatça sürdürebilme konusunda zaman zaman
engellerle karşılaşmıştır.

Buna göre bilimin gelişebilmesi için aşağıdaki unsurlardan
öncelikle hangisi gereklidir?

A) Özgür düşünce

B) Tecrübe

C) Maddi imkânlar

D) Kültür zenginliği

4. Sanayi inkılabı insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçişi
ifade eder. 18.yüzyılda İngilterede James Watt’ın yaptığı buhar
gücüyle çalışan makinanın icadıyla başlar. İlk dokuma sektöründe
kullanılmış daha sonra diğer sektörlerde de makinanın
kullanılmasıyla bu süreç devam etmiştir.

Sanayi inkılabı sonucunda;
• İşçi sınıfı ortaya çıktı.
• Köyden kente göç başladı.
• İşçi sınıfının haklarını koruyan sendikalar kuruldu.
• Fabrikaların etrafına yeni şehirler kuruldu.

Buna göre; Sanayi inkılabının hangisi üzerinde etkilerine 
değinilmiştir?

A) Siyasi

B) Kültürel

C) Sosyal

D) Ekonomik

5. İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sanayi İnkilabı,
insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade
edilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkilabı sonrasında
ulaşım alanında ortaya çıkan gelişmelere örnek olarak
gösterilemez?

A) Demir yolu

B) Buharlı gemi

C) Otomobil

D) At arabası

6. Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olmayan ve
sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum
kuruluşları denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu
değildir?

A) Belediyeler

B) LÖSEV(Lösemili Çocuklar Vakfı)

C) Darüşşafaka Cemiyeti

D) TEMA(Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma) Vakfı

3. Gordion merkezli Anadolu’da kurulan İlk Çağ uygarlıklarından
olan Friglerde; öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür.
Ayrıca ekili araziye zarar vermenin cezası da ağırdır.

Yukarıda verilen Friglere ait kanunlara göre aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?

A) Medeni Kanun ile ilgili konulara yer verilmiştir.

B) Tarımı ve hayvancılığı koruyucu kanunlara yer verilmiştir.

C) Frigler konar-göçer toplum yapısına sahiptir.

D) Yerleşik yaşama geçen ilk uygarlık Friglerdir.

2. Bazı tarımsal ürünlerin ekim alanı ve üretimleri…

Ürünler
1925 2018 %Artış

Ekim 
alanı

Üretim Ekim 
alanı

Üretim Ekim 
alanı

Üretim

Mısır 474.834 523.423 600.000 5.500.000 26,5 951

Nohut 61.117 39.430 4.000.000 470.000 6457 1091

Pamuk 173,951 76,011 502.000 2.800.000 188,5 3584,2

Yerfıstığı 4,493 9167 42.000 185.000 834 1918,1

Aşağıdakilerden hangisi bu tablodan çıkarılabilecek bir 
sonuç değildir?

A) Ekim alanının en fazla arttığı tarım ürünü nohuttur.

B) Türkiye'de tarım alanları gittikçe daralmaktadır.

C) 2018 yılında yerfıstığı üretimi 185.000’i bulmuştur.

D) Mısırın ekim alanı artmıştır.
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Sosyal Bilgiler
KAZANIMTARAMA

ESTİ

7.sınıf

7. Bir devlette sivil toplum kuruluşlarının sayısı ne kadar fazlaysa o
devlet o kadar demokratiktir anlamı çıkmaktadır. Bunun sebebi
ise o toplumda farklı fikirlere sahip gurupların kendi haklarını
özgürce koruyabildikleri anlamı çıkmaktadır. Aynı şekilde bir
ülkede kişilerin üye oldukları sivil toplum örgütü de demokratiklik
göstergesidir. Kişi bu örgütlere dâhil olarak birçok alanda hakkını
koruyabilmektedir. Eğer ülke bu ortama uygun bir ülke ise o
ülkenin demokratikliği tartışmaya kapalıdır.

Metinde Sivil Toplum Örgütleri hakkında bilgiler verilmiştir. 
Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Bir ülkede sivil toplum örgütü sayısı demokratiklik
göstergesidir.

B) Bir ülkede kişilerin sivil toplum örgütlerine üye olması
demokratiklik açısından tek başına yeterli bir göstergedir.

C) Bir ülkede kişi ne kadar fazla sivil toplum örgütüne üye ise o
ülke o kadar gelişmiştir.

D) Sivil toplum örgütleri farklı fikirlerin temsili anlamına da
gelmektedir.

10. I. Biyoteknolog
II. Genetik Mühendisliği
III. Robot Teknisyenliği
IV. Nalbantçılık
V. İklim Mühendisi

Bir meslekte başarılı olmanın yollarından biri mesleğe 
başlamadan önce doğru bir tercih ve planlama yapmaktır. 
Öncelikle seçeceğimiz mesleğin dünyadaki gelişmelere bağlı 
olarak önemini bilmeliyiz. Sonrasında “seçtiğimiz mesleğin önemi 
zamanla artar mı azalır mı?” diye bakmalıyız. 

Yukarıdaki mesleklerden hangisinin ya da hangilerinin 
öneminin zamanla azalacağını söyleyebiliriz?

A) Yalnız II B) Yalnız IV

C) II ve III D) III ve V

9. Osmanlı  Devleti’nde  Loncalar,  mesleki eğitimin ve iş ahlakının
kazandırılmasında önemli rol oynamaktaydı. Loncalarda  meslek
eğitimi usta – çırak ilişkisine dayanırdı.

Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisi, Osmanlı Devleti’nde 
bir mesleği öğrenmek için başvuran kişiye verilen bir 
ünvandır?

A) Kalfa B) Yamak

C) Çırak D) Usta

11. Ahmet Bey dedesinin kurduğu, üç kuşaktır babadan oğula
geçerek devam eden bir tekstil fabrikasının işletmeciliğini
yapmaktadır. Fabrika her ne kadar 80 yıllık olsa da, Ahmet
bey fabrikayı babasından aldığı şekliyle devam ettirmemiş,
teknolojiye ayak uydurmuş ve modern bir tesis haline getirmiştir.
Babası zamanında 400 işçinin çalıştığı fabrikada bu gün sadece
100 işçi çalışmakta, fakat daha fazla üretim yapılabilmektedir.
Babası üretilen malları pazarlayabilmek için müşterilerle
doğrudan doğruya görüşürken, Ahmet bey genel ağ yardımıyla
müşterilerle yüz yüze görüşmeden mallarını pazarlayabilmektedir.
Pazarladığı malları babasına kıyasla çok daha hızlı müşterilerine
ulaştırabilmektedir.

Yukarıdaki paragrafta anlatılanlardan yola çıkılarak;
I. Üretim
II. Dağıtım
III. Tüketim

Faaliyetlerinin hangisinin veya hangilerinin teknolojiye bağlı 
olarak zaman içerisinde değiştiği söylenebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

Cevaplar:1-A2-B3-B4-C5-D6-A7-B8-D9-B 10-B11-C

8.

Ahilik teşkilatı, Ahi Evran tarafından kurumsallaştırılmış bir esnaf 
örgütlenmesidir. Ahilikte, kişilere meslek kazandırmanın dışında 
iyi ve ahlaklı insan olmak gibi birtakım değerlerde verilirdi. Ahilikte 
meslek öğretilirken çırak-kalfa-usta ilişkisine dayalı sistem takip 
edilir, başarılı oldukça bir üst sınıfa geçilirdi. Ahilikte birtakım 
değerler vardır. Bunlardan bazıları; Terbiyeli ve ahlaklı olmak,  
mesleğini düzgün yapmak  ,yalan söylememek ,haramdan 
kaçınmak ,helale yönelmek vb.. 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı bulunamaz?

A) Ahi Teşkilatı hangi amaçla kurulmuştur?

B) Ahilik kim tarafından kurulmuştur?

C) Ahilikte meslek edinirken hangi yöntem uygulanmıştır?

D) Ahilikte hangi değerler daha önemlidir?
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