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1.

Yalnız verilen haritaya bakılarak İstanbul’un alınmasının gerekçesi olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Balkan topraklarının tamamını ele geçirmek
B) Hz. Muhammed’in İstanbul’un fethi ile ilgili hadisi
C) Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak
D) Ticaret yollarına hakim olmak

3.

2.

“Sen ne söylersen
söylediğin karşındakinin

Kişinin bir durum karşısında, karşısındakini
suçlayıcı, incitici söylemler kullanmasına “sen
dili” denir. Sen dili iletişimi olumsuz etkiler.”Ben
dili” ise kişinin bir durum karşısında söylemlerini karşısındakini incitmeden kullanmasıdır.
Verilen bilgiden hareketle,
1. Zaten hiç ders çalışmıyorsun.

anladığı kadardır.”

2. Geç kalmandan bıktım.
Mevlana’nın verilen sözüne bakılarak aşağıdaki mesajlardan hangisine ulaşılamaz?

3. Kitap okumak kim, sen kim.
4. Okuldaki davranışların beni endişelendiriyor.

A) Duygularını paylaşan herkes tüm insanlarla anlaşabilir.
B) Karşımızdakinin seviyesine göre konuşmalıyız.

cümlelerinden hangisinin ben diline örnek
olduğu söylenebilir?

C) Anlaşılır bir dil kullanılması karşı taraf
için önemlidir.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

D) Konuşan kişi dinleyenleri iyi analiz
etmelidir.
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Kitle iletişim araçlarının kullanımı ile,
•

İnsanların dış dünyadan haberdar olmasını sağlamak.

•

Haber vermek ve insanları eğitmek.

•

Mal, eşya ve hizmetlerin insanlara tanıtılmasını sağlamak ve satılmasına yardım etmek.

•

Doğal afetleri paylaşarak, afetzedelere maddi ve manevi yardımda bulunmak.

•

İnsanlığa ait doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmak.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kitle iletişim araçlarının yararlarından biri değildir?
A) İnsanların boş zamanlarında eğlenmeleri
B) İnsanların sosyal ortamlardan uzaklaşması
C) İnsanlar arasında kültürel alışverişin yaşanması
D) İnsanların dünyada olup biten gelişmelerden haberdar olması

8.

7.
Yardımcı
Kuvvetler

21. yüzyılın getirdiği teknik gelişmeler pek çok
araçlarla tanışmamızı sağlamıştır.

Azaplar
Televizyon

Osmanlı
Ordusu’nun
Eyalet
Askerleri
Tımarlı
Sipahiler

Gazete

?

Bilgisayar

Dergi

?

Yukarıdaki diyagramda “?” ile belirtilen yere
yazılabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İşitsel yayın organları

A) Cebeci Ocağı

B) Yazılı basın organları

B) Akıncılar

C) Görsel medya araçları

C) Topçu Ocağı

D) Kitle iletişim araçları

D) Yeniçeri Ocağı
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Nüfus piramitleri nüfusun cinsiyet, yaş, çalışan nüfus ve tüketici nüfus, ortalama ve ömür durumlarını
göstermeye yarayan grafiklerdir.
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Yukarıda verilen ülkemizin 1935 – 1980 – 2020 nüfus piramitleri incelendiğinde ülkemiz ile
ilgili değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?
A) Erkek nüfus ile kadın nüfus oranı birbirine yakındır.
B) Doğum oranı giderek düşmektedir.
C) Yaşlı nüfus oranı giderek düşmektedir.
D) Genç nüfus zamanla artış göstermektedir.
2.

3.

İnsanların doğdukları yerden başka bir yere
gidip, geçici veya sürekli olarak yerleşmesine
göç denir. Göçün birçok çeşidi vardır. Bunlardan biride yetiştirilmesi için büyük kaynak
gereken veya yetiştiği halde ilgisizlik ve imkansızlık sebebiyle istihdam edilemeyen bilim
insanı, hekim, mühendis vb. gibi vasıflı insan
gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi
beyin göçüdür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beyin
göçüne örnek gösterilebilir?

Karşımızdaki kişinin kabul edilmeyen davranışları karşısında hissettiğimiz duyguları dile
getiren, suçlayıcı olmayan ben mesajları içeren dile “ben dili” denir. Ben dili, iletişimci ve
paylaşımcı bir dildir. Davranışın değişmesinde
karşı tarafa sorumluluk verir. Ben dili başkaları hakkında yorumlama ve değerlendirmeye değil, bizim duygu ve yaşantımızı açıklar.
Ben dilinde duygunun nedeni anlaşıldığı için
iletişim sağlıklıdır.
Aşağıdakilerden hangisi ben diline örnek
olarak gösterilemez?

A) Suriye’de savaş başlayınca sığınmacı olarak ailecek Türkiye’ye geldik.

A) Seni önemsiyorum.

B) Artvin’de marangozdum, daha iyi şartlarda
yaşamak için Almanya’ya göç ettim.

B) Başarıların beni mutlu etti.

C) Her yıl olduğu gibi bu yıl da fındık toplamak için ailemle birlikte Urfa’dan Giresun’a
geldik.

D) Çizimlerine bayılıyorum.

C) Bu sabah neden yoktun.

D) İşletme mühendisliğini bitirdim. Kanada’dan aldığım teklifi kabul ederek Kanada’ya yerleştim.
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6.

Verilen görsele göre
I. Nüfusun yoğun olmadığı illerde konut satışları azdır.
II. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre artmıştır.
III. Satışı ilk kez yapılan konut sayısının en fazla olduğu il Ardahan’dır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
7.

B) I ve II

C) II ve III

Anayasamızın 23. maddesi gereğince “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 kovuşturması sebebiyle ve
suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla
sınırlanabilir.

D) I, II ve III

8.

Biz Nil Nehri kıyısında tarım yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Nehrin suları yılın belli dönemlerinde yükselip belli dönemlerinde azalıyor. Biz de ne zaman ekim ne zaman hasat
yapmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Bunun için
sel zamanlarını tarım ve kuraklık zamanını
gösteren takvimi geliştirdik.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki durumlardan hangisinde yerleşme hakkı sınırlandırılamaz?
A) Tarihi eserleri korumak

Mısırlı çiftçinin söylediklerine göre aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılabilir?

B) Kamu yararını gözetmek
C) Nüfus artış hızını azaltmak

A) Dünyanın en önemli buluşu olan takvimi
bulmuşlardır.

D) Hazine arazilerine sahip çıkmak

B) Takvim sayesinde geometri icat edilmiştir.
C) İlk takvimi Mısırlılar bulmuştur.
D) İhtiyaçlar, buluşların gerçekleştirilmesine
neden olmuştur.
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Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın geliştirilmesi
ve işletmecisi olan köylünün kalkınması için
çalışmalar yapılmıştır. 1920'li yıllarda izlenen
iktisat politikasının esasları büyük ölçüde Şubat
1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat
Kongresi'nde kararlaştırılan ilkelere dayandırılmıştır. Kongrede tarımla ilgili önemli kararlar
alınmıştır. Bu kararlar Cumhuriyet’in ilk
yıllarında uygulanan tarım politikasının
önceliklerini oluşturmuştur. Mustafa Kemal
saban – kılıç karşılaştırması yaparak ülke için
hayati önem taşıyan sembolün saban olduğunu belirtmiştir.

Verilen bilgilere bakılarak Atatürk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Çiftçilerin yeni tarım yöntemlerini öğrenmesini istemiştir.
B) Milli ekonominin temelinin tarım olduğunu ifade etmiştir.
C) Çiftçilerin ekonomik problemlerini çözmeye çalışmıştır.
D) Tüm toprakları devletin işletmesi altına almayı amaçlamıştır.
10.

FATİH SULTAN MEHMET
Ben Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un taşlık mevkisinde bulunan 136
dükkanımı aşağıdaki şartlar dahilinde vakfeyledim. Bu dükkanlardan
elde edilecek gelirlerle İstanbul'un her sokağındaki tükürüklerin üzerine
kireş atacak iki kişi, 10 cerrah, 10 tabip 3 te yara sarıcı tutulacak. Ayrıca
kurulacak imarethanede yoksullar yemek yiyecek.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Her kim ki vakıfların bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina
gösterirse bağışlayıcı olan Allahü Teala'nın huzurunda ameli güzel ve
makbul olsun.

Yukarıda Osmanlı Padişahları Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman’ın vakıflarla ilgili
sözleri verilmiştir.
Bu sözlerden hareketle Osmanlı Padişahları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yapılan yardımlar karşılığında belli miktarda kar elde etmişlerdir.
B) Devletin geleceğini her şeyden önemli görmüşlerdir.
C) Vakıfların kurulmasında ve yaygınlaşmasına katkı sağlamışlardır.
D) Avrupa’da uygulanan sistemi örnek almışlardır.
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1.

Verilen grafik dikkatlice incelendiğinde;
I. Genç erkek nüfusu genç kadın nüfusundan azdır.
II. Yıllara göre tahmini genç nüfus oranı azalmaktadır.
III. Toplam nüfusun yaklaşık olarak %16’sı genç nüfustur.
çıkarımlarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

3.

2.

A) Çocuklar zaman ile sanal oyunlar oynamayı tercih etmeye başlamıştır.

Rönesans sadece sanatta değil
bilimde de Avrupanın yeniden doğmasına yol açmıştır. Skolastik Hristiyan
hurafelerini bir kenara iten batılı
bilginler, düşüncenin önünü açtılar.
Akıl ve dengeyi öne çıkararak tüm
Avrupa'nın dünyevi bir medeniyet
ekseninde ilerlemesini sağladılar.
Rönesans, Katolik dünyasının parçalanması anlamına gelen dini çalışmaların da fitilini ateşledi.

B) Teknolojik gelişmeler kişilerin gelişimini
olumlu etkilemektedir.

Bu durum Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

C) Çocuklar teknolojinin gelişmesi ile sokaklardan uzaklaşmaktadır.

A) Özgür düşünce ortamının oluşması

D) Çocukların eğlence anlayışı zaman ile değişmiştir.

C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesine

1980’li yıllar

2020’li yıllar

Verilen resimlere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

B) Feodalite yönetiminin güç kazanması
D) Milli monarşilerin kurulmasına
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Demokrasi geçmişten günümüze gelene kadar birçok aşamadan geçmiştir.
Aşağıda temel hak ve özgürlüklerle ilgili açıklamalar verilmiştir.
İnsan Hakları Evrensel İngiltere'de ilan edilen
Fransız İhtilali ile
Roma Cumhuriyeti'nde
Bildirgesi ile devlet"Magna Carta" ile
Fransa'da mutlak
"On İki Levha Kanunler bireylere tanınan
kralın yetkileri sınırlanmonarşi yıkılmış,
ları"nda vatandaşlık
hak ve özgürlükleri
dırılmış, soylulara ve
yerine Cumhuriyet
hukuku ile devlet – vagüvenceye almak için
diğer yurttaşlara bazı yönetimi kurulmuştur. tandaş ilişkileri düzenuzlaşmışlardır.
hak ve özgürlükler
lenmiştir.
tanınması öngörülmüştür.
★

■

●

▲

Verilen açıklamalara göre aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi ile ilgili açıklama
verilmiştir?
A) Özel Hayatın Gizliliği

B) Eşitlik

C) Kişi Dokunulmazlığı

D) Milli Egemenlik

10. UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
Mustafa Kemal Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla 1981 yılını Dünya Barışı Yılı olarak
ilan etti.
UNESCO tarafından alınan kararda Atatürk için
şunlar ifade edilmektedir :
"Atatürk uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda
çaba göstermiş üstün bir lider; bir inkilapçı,
sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk
önderdir. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının
öncüsü, bütün yaşamı boyunca insanlar arasında
renk, dil, din ve ırk ayrımı gözetmeyen, Türkiye
Cumhuriyetinin kurucusudur."
Atatürk ile ilgili yukarıdaki ifadeler düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yayılmacılığı ve ötekileştirmeyi önemsediği
B) Yaptığı işlerin tüm dünya tarafından kabul edildiği
C) Yıkılan bir imparatorluğun küllerinden yeni bir devlet kurduğu
D) Gerçekleştirdiği bağımsızlık hareketinin tüm mazlum milletlere örnek olduğu
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Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 12
Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren
her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve
olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.
Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 17
Taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder. Çocuğun özellikle
toplumsal, ruhsal ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye
yönelik çeşitli ulusal ve ulustlararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları’na dair sözleşmesinin 12. ve 17. maddesi çocuklara tanınan
aşağıdaki haklardan hangisi ile ilgilidir?
A) Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı
B) Temel Yaşama Hakkı
C) Düşüncesini Özgürce İfade Etme Hakkı
D) Her Türlü Cinsel Sömürü ve Suistimale Karşı Korunma Hakkı

2.

3.

Okullar demokrasiyi yaşayarak
öğrenmemize katkıda bulunan
eğitim kurumlarıdır. Peki,
okulda demokrasiyi uyguladığımızın kanıtı nedir?

Hamza

Öğretmenler odasının
kapısını çalarak gireriz.

Halime

Sınıf başkanımızı
oylama ile seçeriz.

Recep

Çatalhöyük 9.500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8.000 insanı barındıran geniş bir kasabadır. Yapılan araştırmalarda ve arkeolojik
kazılarda iklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Çatalhöyük ilk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara
ait özgün buluntuları ile insanlık tarihine ışık
tutan bir merkezdir.
Bu bilgilere bakılarak Çatalhöyük ile ilgili;
I. Maden işleyerek araç ve gereç yapmışlardır.
II. Yerleşik hayata ve üretime geçmişlerdir.
III. İklim insanların yaşamını şekillendirmiştir.

Parmak kaldırarak söz
alırız. Başkalarına
saygı gösteririz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Bu öğrencilerden hangileri öğretmenin
sorusuna doğru cevap vermiştir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

A) Yalnız Hamza
B) Hamza ve Halime
C) Halime ve Recep
D) Hamza, Halime ve Recep
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