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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

4.

“İletişim” duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla
başkalarına aktarılmasıdır.
Verilen tanıma bakıldığında aşağıdakilerden
hangisi bir iletişim faaliyeti sayılamaz?

1.

Etkili iletişim, hem doğru dinlemeye hem de doğru
konuşmaya bağlıdır.
Buna göre sosyal bilgiler dersinde “İstanbul’un
Fethi” konusu anlatılırken aşağıdaki yaşanılan durumlardan hangisi etkili iletişime örnek olamaz?

A) Mustafa Öğretmen’in derse girdiğinde öğrencilerine selam vermesi

A) Rümeysa’nın “Grejuva” adı verilen ateşin ne olduğunu öğretmenine tekrar sorması

B) Babamın, gazetesini büyük bir dikkatle okuması

B) Dersin başlangıcında öğretmenin Fetih Marşı’nı
öğrencilerine dinletmesi ve niçin böyle yaptığını
sorması

C) Basketbol oynayan Hidayet’in arkadaşlarını
oyuna motive etmesi
D) Doğu Karadeniz’in bazı yörelerinde köylüler arasında ıslık dilinin kullanılması

C) Dersin başlangıcında öğretmenin Memduh’a
“İstanbul’un Fethi”nin nedenlerini sorması ve cevap alamaması
D) Ayşe’nin dersin sonunda; “Öğretmenin İstanbul’un Fethi yalnız Türk tarihini değil dünya tarihini de etkilemiştir, doğru anlamış mıyım?” demesi

2.
Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları
paylaşanlar anlaşabilir.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
Aşağıdaki örneklerden hangisi verilen duruma
uygun bir iletişim etkinliğidir?
A) Golü kaçıran Arda’nın takım arkadaşları ile tartışması
B) Oyundan çıkarılan Burak’ın hocasının elini sıkmadan soyunma odasına gitmesi

5.

C) Volkan ve Sabri’nin faul pozisyonundan sonra
tartışması

3.

Teknolojik araçların olmadığı geçmiş dönemlerde
insanlar kitlelere ulaşmak için farklı yöntemler kullanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemlerden birisi
değildir?
A) Gurbete giden yakınlarımıza mektup yazılması

İşleyen Zeka Yayınları

D) Cenk’in attığı golün sevincini bir taraftarla paylaşması

Bireyler birbiriyle doğru iletişim kurmak için bazı durumlara dikkat etmelidirler. Doğru bir iletişim öncelikle ailede başlar, daha sonra ise bireyin çevresinde
devam eder ve gelişir. İletişim kurarken sözlü, yazılı
ve sözsüz iletişim türleri kullanılır. Sözlü iletişimde,
duygu ve düşünceler sözcüklerle aktarılırken, yazılı
iletişim sözcüklerin yazılı şekilde kullanıldığı bir iletişim türüdür. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın belli
kurallara uyulmadığı sürece iletişim süreci doğru
ilerlemez.
Buna göre iletişim ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) İletişimin doğru kurulmasında aile büyük öneme
sahiptir.

B) Roma Dönemi’nde senatoda alınan kararların
kâğıtlara yazılarak senato duvarlarına asılması

B) İletişim kurallarına uyulmaması doğru iletişimi
engeller.

C) Tellalların davul eşliğinde duyuru yapması

C) İletişimin sözlü olması duygu ve düşünceleri
daha fazla etkiler.

D) Camilerin hoparlörlerinden köy ve mahalle halkına duyuru yapılması

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

D) İnsanlar farklı iletişim yolları kullanabilirler.
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1.
6.

8.

“Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesini kullanan
bir gazeteci yaptığı haberlerde çok rahat davranmaktadır. Ünlü bir sanatçının evinde yaptığı kutlamayı gizlice çekerek haber yapmış, yaptığı bu
haber nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve mahkemeye çıkmak zorunda kalmıştır.
Bu metne göre gazeteci hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisinin söylenmesi doğru olur?
A) Basın hürriyetini doğru şekilde kullanmıştır.
B) Haberciliği doğru şekilde yapmıştır.
C) Özel hayatın gizliliği hakkını göz ardı etmiştir.

Kilimlerde kullanılan her desenin bir anlamı vardır.
Örneğin; kartal motifi gücü, küpe motifi evlenmek
isteyen genç kızın ailesine isteğini iletmesini, eli belinde motifi anneliği ifade eder.

D) Yaptığı haberler ilgi ile takip edilmiştir.
9.

Verilen bilgilere bakıldığında kilimlerde kullanılan desenlerin iletişimde hangi iletişim türünü
ön plana çıkardığı söylenebilir?
A) Sözlü iletişim

B) Kitle iletişimi

C) Yazılı iletişim

D) Sözsüz iletişim

7.

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgilerde anlatılan duruma örnek gösterilebilir?
A) Tarihimizdeki önemli olayların filmlerde gösterilmesi

Kitle İletişim Araçlarını Kullanma Durumu
11-15 Yaş
73,1

80
70
60
50
40
30
20
10
0

B) Dizilerde yaşanan lüks hayatların gerçekmiş gibi
yansıtılması

6-10 Yaş

C) Televizyonlarda yapılan reklamlarla sosyal yardımların artması

69,1

48,2

D) Çocukların çizgi filmlerle eğitici bilgiler edinmesi

36,9 35,9

Çocuklar arasında kitle iletişim araçları kullanımı yaşa göre artmaktadır.

II. Akıllı telefon 6-10 yaş aralığında 11-15 yaşa
göre daha az kullanılmaktadır.

10. Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin
iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
İşleyen Zeka Yayınları
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Verilen grafiğe bakılarak,
I.

Kitle iletişim araçları içinde televizyon ayrı bir öneme
sahiptir. Televizyon birçok etkisi sebebiyle toplumu
istenilen yönde değiştirebilir. Özellikle televizyonda
yayımlanan reklamlar, diziler, filmler toplumun bazı
değerlerini yıpratabilir ya da tamamen değiştirebilir.

Buna göre;
I. üniversite sınavının devam ettiği sırada bazı soruların sosyal medya platformlarında yayınlanması,
II. sinema eleştirmenlerinin vizyona giren filmler
hakkında düşüncelerini açıklaması,
III. ülkemizin imzaladığı uluslararası antlaşmalar
konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi,

III. 11-15 yaş aralığındaki çocuklar genel ağ kullanımını bilgi edinme amaçlı yapmaktadır.

IV. haber metinlerinde günlük politika gelişmelerine
yer verilmesi

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

gibi durumlardan hangisi kitle iletişim özgürlüğü ile ilişkilendirilemez?

A) Yalnız II.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

A) I.
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B) II.

C) III.

D) IV.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

İletişimin en önemli unsurlarından biri de dinlemektir. Günlük yaşantımız başta olmak üzere her alanda
iyi bir dinleyici olmak iletişimi başlatan ilk adımdır.

2.

4.

Buna göre etkili dinleme becerisini kazanmış
bireylerin;
I. iletişim çatışması yaşamama,
II. karşılarındaki kişiye olumsuz duygular besleme,

Ceren Hanım, tez araştırması için kütüphaneye
gittiğinde iki arkadaşın diyaloğuna şahit olur ve onları gözlemlemeye başlar. Kütüphanede araştırma
yapan Ayşe, arkadaşı Fatih’in yüksek sesle tekrar
yaptığını fark edince onu sus işareti ile uyarmış,
Fatih ise ona “Rahatsız oluyorsan başka yere git.”
şeklinde tepki göstermiştir.

III. kendileri ile ilgili sorunların farkına varabilme
özelliklerinden hangilerine sahip oldukları söylenebilir?

2.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Buna göre yaşanan duruma bakarak Ceren Hanım’ın yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının
büyük rolü bulunmaktadır. Son yıllarda kitle iletişim araçları büyük bir hız ile gelişmekte ve ileri bir
teknoloji ile daha işlevsel hâle gelmektedir. Günümüzde kullanılan kitle iletişim araçlarının bir kısmı
yazılı, bir kısmı işitsel, bir kısmı da hem işitsel hem
de görseldir.

A) Fatih, bulunduğu ortamda empati yapamamıştır.
B) Ayşe, sorunu ortaya çıkaran kişi olmuştur.
C) Ayşe, sözsüz iletişim araçlarından birini kullanmıştır.
D) Fatih, sen dilini kullanmıştır.

Verilen bilgilere bakılarak kitle iletişim araçları
ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
5.

A) Kamuoyu oluşturmada etkilidirler.
B) Dünyanın her yerinde aynı etkiyi oluştururlar.
C) Çok sayıda insana aynı anda aynı haberi ulaştırırlar.

3.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi’nde bazı politikalar ile devletin sınırlarını genişletirken aynı zamanda kurulduğu coğrafyada gerek komşuları gerekse
halk tarafından saygın bir devlet olarak tanınmıştır.
Bu durumun ortaya çıkmasında Osmanlı Devleti’nin;

İşleyen Zeka Yayınları

D) Farklı kültürlerin tanınmasını sağlayarak uluslararası etkileşimi kolaylaştırırlar.

I. adalet ve hoşgörü politikasını uygulaması,
III. Türk beylikleri ile dostane ilişkiler kurması

C) II ve III.

D) I, II ve III.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

A) Ticaret yollarının yön değiştirmesi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir.

C) İpek ve Baharat yollarından gelen gelirlerde
azalmalar olmuştur.

uygulamalarından hangileri etkili olmuştur?
B) I ve III.

Verilen bilgilere bakılarak keşiflerin Osmanlı
Devleti’ne etkisi ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

B) Osmanlı Devleti bazı tedbirler alarak olumsuzlukları düzeltmeye çalışmıştır.

II. Bizans’a verilen vergileri artırması,

A) I ve II.

“Coğrafi Keşifler”den önce dönemin en önemli ticaret yolları olan İpek ve Baharat yolları Osmanlı
Devleti’nin denetiminde ve devlete büyük ekonomik
kazançlar sağlayan yollardı. Avrupalılar yaptıkları
keşiflerle farklı ticaret yolları bularak bu yollar üzerinde ticaret yapmaya başladılar. Osmanlı Devleti
tüccarlara ayrıcalık verme, gümrük indirimi uygulama, kanal projelerini hazırlama gibi önlemler alarak
İpek ve Baharat yollarına tekrar canlılık kazandırmak istese de başarılı olamadı.

D) Keşifler sırasında Osmanlı tüccarları zenginleşmiştir.
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2.
9.

6.

“Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini,
bildiklerini samimiyetle
yazmalıdır. Basın hiçbir
sebeple baskı ve etki
altına alınamaz.”

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bu metinde anlatılan değişimin yaşandığına kanıt olarak gösterilemez?

Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı saraylarının yapımında Avrupa mimarisinin örnek alınması

A) Gazeteciler haberlerinde belli konulara yer vermelidir.
B) Bağımsız haber yapma hakkı engellenmemelidir.

B) Batı tarzında eğitim veren askerî ve teknik okulların açılması

C) Basın ve fikir özgürlüğü en önemli haklarımızdandır.

C) Devlet adamı ve asker yetiştirmek için devşirme
sisteminin uygulanması

D) Düşüncelerin paylaşımında basın objektif olmalıdır.
7.

D) Avrupa’da kullanılan masa, koltuk ve heykel gibi
eşyaların saraylarda kullanılması

Sultan II. Mahmut Dönemi gelişmeleri;
•• 

Yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir.

•• 

Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır.

•• 

“Takvîm-i Vekayi” adındaki resmî gazete Fransızca ve Türkçe olarak çıkarılmıştır.

Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlının askerî teşkilatlanması sona ermiştir.
B) Millî ekonominin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
C) Yeniliklerin önündeki engellerden biri kaldırılmıştır.

Osmanlı Devleti, himayesindeki halka, kuruluşundan itibaren İstimalet politikası ile yaklaşmış, fethedilen bölgelerdeki halkın dinine, diline, örf ve âdetleri ile yaşam biçimlerine saygı göstermiştir.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulamasına verilebilecek en uygun örnek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerlik mesleğinin sadece Müslüman halk için
zorunlu olması

İşleyen Zeka Yayınları

D) Kültürel alanda gelişmeler yaşanmıştır.

8.

18. yy.da Lale Devri’nden itibaren Osmanlı Devleti Avrupa’nın teknik, askerî ve kültürel alanlardaki
üstünlüğünü kabul etmiş ve Batılı devletlerle ilişkilerini geliştirmiştir. Ayrıca bu durum Osmanlı toplum
yapısında da birtakım değişimleri beraberinde getirmiştir.

10. Kösedağ Savaşı’ndan sonra (1243) Anadolu’da
İkinci Beylikler Dönemi başladı. Osmanoğulları bu
dönemde Osman Bey tarafından kuruldu. Osmanlıların yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu’nun şehir ve kasabalarına yakın bir bölgedeydi.
Anadolu ve Balkanlarda siyasi açıdan güçlü devletler de yoktu. Osmanlı Devleti Bizans’a karşı cihat
politikası uygulamış, uyguladığı bu politika sayesinde Anadolu’daki diğer beyliklerin de desteğini
almıştır. Bu nedenle Osmanlı Beyliği batıya doğru
genişleme olanağı bularak kısa sürede gelişip büyümüştür.
Buna göre Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu dönem ve şartlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Kurulduğu bölgenin coğrafi şartlarını kullanarak
kısa sürede büyük bir devlet olmuştur.
B) Kurulduğu dönemde Batı’da güçlü devletlerin
olmaması Osmanlı Beyliği’nin fetih yönünü belirlemiştir.

B) Haraç denilen toprak vergilerinin sadece gayri
müslimlerden alınması
C) Balkanlarda yeni fethedilen bölgelere Müslüman
ailelerin yerleştirilmesi

C) Cihat politikası diğer komşu Türk beyliklerinin
Osmanlıya sempatisini ve desteğini artırmıştır.

D) Aşevlerinden tüm halkın yararlanması

D) Osmanlı Beyliği diğer Türk beyliklerini rakip olarak görmüş ve tekfurlarla iş birliği yapmıştır.
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7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

3.

İletişim kurmada kullanılan yöntemler şunlardır:
•• 

Sözlü iletişim

•• 

Yazılı iletişim

•• 

Sözsüz iletişim

Verilenlere göre aşağıda eşleştirilen iletişim durumları ve iletişim yöntemlerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
İletişim Yöntemleri

A)

Beyza’nın ödevlerini yapmaması üzerine öğretmenin ona kaşlarını çatması

Sözsüz iletişim

B)

Okul Meclis Başkanlığına aday olan Azra’nın seçim çalışmalarında jest ve
mimiklerini etkin kullanması

Sözlü iletişim

C)

Emre’nin arkadaşı Kayahan’a ödevlerini mesaj yolu ile bildirmesi

Yazılı iletişim

D)

Yusuf Bey’in bir firma yetkilisi ile yüz yüze iş görüşmesi yapması

Sözlü iletişim

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu sırada Anadolu’da
ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu
dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile
söz geçiremiyordu.
Verilen bilgilere bakıldığında Osmanlı Beyliği’nin
kısa sürede gelişmesindeki hangi faktörün öneminden bahsedilmiştir?
A) Ekonomik

B) Siyasi

C) Kültürel

D) Askerî

3.

İşleyen Zeka Yayınları

2.

İletişim Durumları

Osman Bey, Anadolu’daki diğer Türkmen beyleriyle
mücadeleye girişmeyerek akıllıca bir yol izlemiştir.
Bu davranışının olumlu neticesini Koyunhisar Savaşı (1302) sırasında görmüştür. Osman Bey, Bizans
kuvvetlerine karşı çevresindeki Türkmen beylerinden yardım istediği zaman Türkmen beyleri yardım
isteğine olumlu cevap vermişler ve yardım göndermişlerdi.
Buna göre Osmanlı Beyliği için,
I. Kardeş kavgasından kaçınmıştır.
II. Anadolu Türk birliğini sağlama amacındadır.
III. Bizans’a doğru topraklarını genişletmek istemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler
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A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

3.
4.
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Kıbrıs

Anadolu Beylikleri XIV. yy Başları
Verilen harita incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanoğulları Beyliği, Bizans sınırında kurulmuştur.
B) Anadolu’da Hristiyan devletler de bulunmaktadır.
C) Anadolu’da siyasi birlik bulunmamaktadır.
D) Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.

Madde-21
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı
olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama
yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.
İşleyen Zeka Yayınları

5.

Aşağıdakilerden hangisi anayasanın konut dokunulmazlığı ile ilgili maddesinin ihlaline örnek gösterilebilir?
A) Miray’ın, sınıf arkadaşı İrem’in evine ziyarete gitmesi

B) Emre Bey’in evinde hâkim kararıyla polis tarafından arama yapılması
C) Mine Hanım’ın evine hırsızların çilingir yardımı ile girmesi
D) Kalp krizi geçiren Mithat Bey’in evine 112 ekiplerinin kapıyı kırarak girmesi
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7. Sınıf Sosyal Bilgiler

3.
6.

8.

Osmanlı Devleti ilk defa Lale Devri ile Avrupa’nın
üstünlüğü kabul etmiş, Avrupa’daki bilimsel ve teknik gelişmeleri takip ederek Avrupa’yı örnek almıştır. Lale Devri’nde ilk Türk matbaası İstanbul’da kurulmuş ancak bu ilk matbaada dinî eserlerin basımı
yasaklanarak sadece bilimsel eserlerin basımına
izin verilmiştir.
Lale Devri’nde yaşanan bu gelişmelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Avrupa’da da matbaada dinî kitapların basımı
yasaktır.

Kristof Kolomb, yolculuğa çıkarken yaptırdığı Santa Maria adlı okyanus şartlarına dayanıklı gemisine
güveniyordu. Elinde Martelyus’un çizdiği harita ve
yanındaki pusula sayesinde kaybolmayacağı düşüncesi ile denize açıldı ve sürekli batıya doğru ilerledi. Kolomb, günlük notlarında onu harekete geçiren düşüncenin İslam dünyasını arkadan kuşatmak,
Hindistan ticareti için deniz yolunu açmak, Batı ve
Doğu Hristiyanlarının iş birliğiyle Kudüs’ü almak olduğunu açıklamaktadır. Kolomb bu sayede İspanyol hükümdarı Ferdinand’tan büyük destek almıştır.
Kristof Kolomb’un açıklamalarına bakılarak aşağıdakilerden hangisinin Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden birisi olduğu söylenemez?

B) Osmanlı Devleti bu dönemde kültürel alanda yenilikler yapmıştır.
C) Dinî eserlerin matbaada basımı uygun görülmemiştir.

A) Coğrafya bilgisinin gelişmesi ve sağlam gemilerin yapılması

D) Osmanlı Devleti Avrupa’dan geri kaldığını Lale
Devri’nde kabul etmiştir.

B) Denizlerde yön bulma konusunda gelişmeler yaşanması
C) Avrupalılarca kutsal kabul edilen yerleri ele geçirme isteği
D) Papanın, Coğrafi Keşifler’e katılmayı teşvik etmesi

Telefon ve genel ağ teknolojisinin gelişmesi birçok
yarar sağlamış olsa da bazı olumsuz durumların yaşanmasına da neden olmuştur.

Verilen görselden yola çıkarak iletişim teknolojisinin gelişmesinin hangi olumsuzlukları beraberinde getirdiği söylenemez?
A) Uzaktaki akrabalarımızla iletişimimizi kolaylaştırması

İşleyen Zeka Yayınları

7.

B) Bel ve boyun rahatsızlıklarının yaşanmasına neden olması
C) Aile bireyleri arasındaki iletişimi zayıflatması
D) Telefon, tablet ya da tv başında uzun süre zaman geçiren çocukların sosyalleşme problemleri
yaşatması
7. Sınıf Sosyal Bilgiler
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3.
9.

Sorunlarımızı çözerken insanların kalplerini kırmamaya
özen göstermeliyiz. Anlaşmazlıkları çözmek için çözüm
yolu aramalıyız.

Bence sorunlarımızı çözerken
karşımızdaki kişiyi baskı altına
almamız gerekir. Onu aynı
davranışı yapmaması için sert
şekilde uyarmalıyız.

Kübra

Miray

Kübra ve Miray’ın verdiği bilgilere bakıldığında,
I. Kübra, ben dili ile konuşmanın yararlarına değinmiştir.
II. Miray’ın söyledikleri bireyin çekingen olmasına ve konuşmaktan kaçınmasına sebep olur.
III. Kübra ve Miray’ın söyledikleri olumlu iletişimin ortaya çıkmasını sağlayan durumlardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

10. Osmanlı Devleti iskan politikasını uygularken bazı kurallara önem vermiştir. Bunlar:
Zorunlu bir neden olmadıkça ailelerin yerlerini terketmelerini yasaklama

•• 

İskan edilen ailelerden belli bir süre vergi almama

•• 

İskana tabi tutulan halka ekip dikmeleri için arazi dağıtma

•• 

İskan edilen bölgede yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yapma

İşleyen Zeka Yayınları

•• 

Buna göre Osmanlı Devleti’nin uygulamış olduğu iskan politikası ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) Halkın iskâna teşvik edilmesi sağlanmıştır.

B) Balkanlarda egemenlik kalıcı hâle getirilmeye çalışılmıştır.
C) İskân edilen bölgelerde Türk nüfus artırılmaya çalışılmıştır.
D) İskân bölgelerinde yaşayan yerli halk zorunlu göçe tabi tutulmuştur.
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7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

4.

Empati, kendimizi karşıdaki kişinin yerine koyarak
onun duygu ve düşüncelerini anlamaktır. Empati
yapmak iletişimin gücünü artıran en önemli faktörlerden biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi iletişimde
empati yolunu kullanan kişilere ait bir özellik
değildir?

Padişah III. Selim, ıslahat hareketlerine başlamadan önce dönemin devlet adamlarından devletin
bozulan kurumları ve bunların bozulma nedenleri ile
ilgili görüşlerini bildiren raporlar istemiştir. İkisi yabancı olmak üzere padişaha 22 rapor sunulmuştur.
Buna göre III. Selim Dönemi ile ilgili,
I. Sorunların kaynağına inilerek köklü ıslahatlar
yapılmak istenmiştir.

A) Farklı düşünce yapılarına karşı ön yargılı davranırlar.

II. Devlet adamlarının fikirlerine ve önerilerine
önem verilmiştir.

B) Karşılarındaki insanları dinleme özeliğine sahiptirler.

III. Yapılan yeniliklerde başarılı olunmuştur.

C) Eleştiriye açık ve uzlaşmacıdırlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

D) Ben dilini kullanırlar.

2.

4.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Osmanlı sınırları içinde yaşayan milletlerin kendi
kültürlerine göre yaşamalarını, dinî ve hukuki olarak kendi kurallarına göre yönetilmelerini esas alan
millet sistemi, Osmanlı Devleti’nin en önemli devlet
politikası olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde bu politikanın uygulanmasına;
I. cami, kilise, havra gibi eserlerin herhangi bir
merkezde yan yana bulunması,

5.

II. ülkeyi, Osmanlı hanedanından olan padişahların yönetmesi,
III. Osmanlı ülkesindeki azınlıkların kendi kültürlerini koruyup yaşatması

3.

A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) II ve III.

Teknoloji sayesinde iletişim araçlarının çeşitliliği
ve işlevselliği artmıştır. Günümüzde görsel, işitsel,
hem görsel hem de işitsel birçok iletişim aracı kullanıyoruz.

İşleyen Zeka Yayınları

durumlarından hangileri örnek gösterilebilir?

B) Radyo

C) Telefon

D) Genel ağ

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Rönesans Dönemi’nde Avrupa’da ünlü sanatçıların yetişmesinde;
I. özgür düşünce ortamının oluşmaya başlaması,
II. bilimsel alandaki kilise baskısının ortadan kalkması,
III. Osmanlı Devleti’nin Rönesans hareketlerini
desteklemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha çok işleve sahiptir?
A) Gazete

Hümanizm (insan sevgisi) ve özgür düşünceye
dayalı Rönesans hareketleri İtalya’da başlamıştır.
Edebiyat, sanat, bilim alanlarında eserler veren
önemli isimler bu dönemde yetişmiştir. Avrupa’da
Leonardo Da Vinci (Leonardo Vinsi), Shakespeare (Şekspir), Machiavelli (Makyavel) gibi sanatçılar
yetişmiş ve bu sanatçılar resim, heykel, edebiyat,
müzik gibi alanlarda önemli eserler vermişlerdir.
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A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) I ve III.

D) II ve III.

4.
6.

8.

Sanayi İnkılabı sonucunda Avrupa’da üretilen sanayi ürünlerinin ucuzlaması ile bu mallar sömürge durumundaki Osmanlı Devleti gibi ülkelerin pazarlarında satılmaya başlandı. Osmanlı Devleti’ndeki yerli
üreticiler ve tüccarlar bu durumdan ekonomik olarak
büyük zarar gördüler. Osmanlı Devleti ayrıca Sanayi İnkılabı ile gelen gelişmeleri çok geç takip ettiği,
küçük el tezgâhları ve atölyelerde üretim yaptığı için
Avrupa ile bu konuda yarışamamış ve birçok atölye
kapanmıştır.

I. İstanbul başkent ilan edildi.
II. İpek ve Baharat yollarının kontrolü Osmanlı
Devleti’nin eline geçti.
III. Feodalite yıkılarak krallıklar güç kazandı.
IV. Bizanslı bilim insanları İtalya’da Rönesans’ı
başlattı.
Yukarıda verilenlerden hangileri “İstanbul’un Fethi”nin dünya tarihî açısından sonuçları arasında
yer alır?

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi
İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkilerinden biri
değildir?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

A) Boğazların jeopolitik öneminin artması
B) Osmanlı’da dış ticaret dengesinin sarsılması
C) zamanın şartlarına ayak uyduramamanın devleti
zor durumda bırakması

9.

D) devlet içerisinde zamanla işsizliğin artması

Ünlü Avrupalı tarihçi Gibbons, Osmanlı Devleti ile
ilgili izlenimlerini şu şekilde aktarmıştır. “Yahudilerin
toptan öldürüldüğü ve Engizisyon Mahkemeleri’nin
ölüm saçtığı bir dönemde, Osmanlılar idareleri altında bulunan çeşitli dinlere bağlı kimseleri barış ve
ahenk içinde yaşatıyorlardı.”
Gibbons’un verilen sözünde Osmanlı Devleti’nin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A) Fetihçi ve yayılmacı siyasetine
B) Adalet ve hoşgörüye dayalı istimalet politikasına
C) Balkanlarda uygulanan iskân siyasetine
D) Toprak ile ilgili uygulanan tımar sitemine

Osmanlı Devleti’nde ilk defa Lale Devri ile birlikte
Batı kültürü ve kurumlarına ilgi başlamış ve Batı örnek alınmıştır. Bu dönemde,
•• 

Avrupa başkentlerinde elçilikler açılmıştır.

•• 

İlk kez çiçek aşısı uygulanmıştır.

•• 

İlk defa matbaa kullanılmaya başlanmıştır.

Buna göre Lale Devri ve yenilikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Avrupa’nın teknik alandaki üstünlüğü kabul edilmiştir.

İşleyen Zeka Yayınları

7.

B) Osmanlı Devleti Avrupa’yı yakından takip etme
imkânı bulmuştur.

10. Savaşlar, siyasi ve ticari ilişkiler Osmanlı Devleti ile
Avrupalı devletler arasında her alanda etkileşime
ortam hazırlamıştır. O dönemdeki seyyahların anlattıklarından yola çıkılarak Avrupalıların evlerinin
bir bölümünü çini, halı ve kilimlerle döşediklerini ve
Türk salonu denilen bir bölüm oluşturduklarını öğrenmekteyiz. Ayrıca maskeli balolarda Türk elbisesi
giymekte moda hâline gelmiştir.
Bu bilgilere göre Avrupalılar Türklerden,
I. askerî teknoloji,
II. sanat,
III. giyim-kuşam

C) Kitap sayısı bu dönemde artmış bilginin yayılması kolaylaşmıştır.

unsurlarının hangilerinden etkilenmişlerdir?

D) Osmanlı ordusu askerî açıdan bu dönemde Avrupa’ya üstünlüğünü kanıtlamıştır.
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A) Yalnız I.

B) I ve II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler

Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır.

1.

5.

2.

Ümit Öğretmen, 7-D sınıfında sosyal bilgiler dersinde iletişim konusunu anlatırken iletişimin etkili şekilde gerçekleşmesinde jest ve mimikler ile beden dilinin öneminden bahsetmiştir. Bu faktörlerin önemini
anlatmak için de öğrencilerden örnekler vermelerini
istemiştir. Öğrenciler jest ve mimikler ile beden dilinin kullanımına örnekler vermişlerdir.

Tarihçi Nikolas Jorga İstanbul kuşatmasında
şehrin savunmasının Rumlardan daha çok 4.
Haçlı Seferi ile İstanbul’a yerleşen Latinler tarafından yapıldığını belirtir. Kuşatma günlerini
bizzat gören Bizans tarihçisi Ducas ise Latinlerin baskısından bıkan halkın “Latin külahı görmektense Türk sarığı görmek evladır.” sözünü
söylediklerini belirtir.

Buna göre verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
A) Mert, yaptığı futbol maçında nasıl oynadığını hareketlerle anlatmıştır.
B) Mine, üzüldüğünde yüz ifadesinin nasıl değiştiğini göstermiştir.

Verilen bilgilere göre,

C) Leyla, etkili iletişimin oluşmasında konuşmanın
önemine vurgu yapmıştır.

I. Bizans halkı Latinlerden memnun değildir.
II. İstanbul’daki Hristiyan halk, Osmanlıyı Avrupalılara tercih etmektedir.

D) Murat, iletişimin önemini el hareketleri ile anlatmaya çalışmıştır.

III. Latinlerin İstanbul’u savunma nedeni ekonomik
çıkarlarını koruma isteğidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

3.

İşleyen Zeka Yayınları

Ders: Sosyal Bilgiler
Konu: Coğrafi Keşifler
Coğrafi Keşifler, Osmanlı Devleti’ni özellikle
ekonomik açıdan olumsuz etkilemiştir.

Sosyal bilgiler öğretmeni, Coğrafi Keşiflerin özellikle hangi sonucundan bahsederse yukarıda verdiği bilginin nedenini söylemiş olur?
A) Keşfedilen yerlerde sömürgeciliğin başlamasından
B) Patates, kahve, kakao ve domates gibi ürünlerin Avrupa’da tanınmaya başlanmasından
C) Ticaret yollarının yön değiştirmesi ile Akdeniz Limanları’nın önemini kaybetmesinden
D) Altın ve gümüşün Avrupa kıtasına getirilmesi ile Burjuva sınıfının ortaya çıkmasından

7. Sınıf Sosyal Bilgiler
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