TEST - 1
Bu testte 20 soru vardır.

7.
SINIF

S O S YA L B İ L G İ L E R

1. Toplumsal yaşamda farklı görüş ve inançlara karşı
hoşgörüsüzlük, istenmeyen olaylara neden olur.
”Benim dediğim olur.” diyerek başkaları üstünde
egemenlik kurmaya çalışmak, toplumsal çatışmalara
yol açar. Buna yol açmamak için insanın kendisini
başkalarının yerine koyarak düşünmesi gerekir.
Buna göre, hoşgörülü bir toplum oluşturmada
bireylere aşağıdaki hangi davranışın
kazandırılması gerekir?

4.

I. Kadı ve müderrisleri atar,
II. Mali işlere bakar,gelir ve giderleri denetler,
III. Padişahtan sonra en yetkili kişidir.
Yukarıda görevleri verilen Osmanlı devlet
adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru eşleştirilmiştir?
I

II

III

A) Nişancı

Defterdar

Vezir

A) Olumsuzluklar karşısında sessiz kalma

B) Defterdar

Kazasker

Nişancı

B) İlişkilerde empati kurabilmesi

C) Kazasker

Defterdar

Sadrazam

C) Sadece kendi işiyle meşgul olma

D) Vezir

Nişancı

Defterdar

D) Her zaman başkalarının görüşlerini benimseme

• Bilgi nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır.
• Tarih öncesi dönem sona ermiş ve İlk Çağ
başlamıştır.
• Elde edilen bilgiler depolanmaya başlanılmıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile
gerçekleşmiştir?
A) Tekerleğin icadı
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2.

B) Kâğıdın icadı

5. Dirlik(Tımar) sistemi tarım yapılan toprakların hizmet
veya maaş karşılığında askerlere, komutanlara ve
devlet adamlarına verilmesidir. Tımar sisteminde
toprağın sahibi devlettir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi tımar sisteminin faydalarından biri
değildir?
A) Tarımsal üretimde süreklilik sağlanır.
B) Hazineden para çıkmadan asker yetiştirilir
C) Tımarlar babadan oğula miras olarak bırakılmıştır

C) Yazının icadı

D) Tımara verilen bölgenin güvenliği sağlanır

D) Matbaanın icadı

3. Bizans sınırında kurulan Osmanoğulları Beyliği,
Anadolu beylikleri ile çatışmak yerine daha zayıf
olan Bizans’a karşı gaza ve fetih politikası takip
ederek Anadolu’daki Türk ve Müslüman halkın
desteğini sağlamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden
hangisine neden olmuştur?

6. Avrupa tarihindeki olaylar genel olarak diğer kıtaları
da etkilemiş ve birçok sonuçları olmuştur. Aşağıda
Avrupa tarihi şile ilgili verilen eşleştirmelerden
hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A) Rönesans - Edebiyat alanında gelişmeler
yaşanmıştır.

A) Bizans'ta taht kavgalarının çıkmasında

B) Reform - Doğu ile ilişkiler gelişmiştir

B) Osmanlı'nın denizlerde güçlenmesinde
C) Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde

C) Coğrafi Keşifler - Akdeniz ticareti önemini
kaybetmiştir.

D) Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasına

D) Sanayi Devrimi - Kentleşme oranının artması
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10. 1402 yılında Yıldırım Bayezid’in Timur ile
yaptığı Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

7. Ekonomik faaliyetlerin gelişmediği ve iş imkânlarının
kısıtlı olduğu yerlerden, ekonomik faaliyetlerin
geliştiği ve iş imkânlarının fazla olduğu yerlere doğru
göç hareketleri meydana gelmektedir. Yukarıdaki
bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı’nın sınırlarına kattığı beylikler tekrar
bağımsız oldu
B) Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri başladı

A) Göç veren yerlerde işgücü kaybı meydana gelir.

C) Osmanlı Avrupa’daki toprak parçalarını kaybetti

B) Göç alan yerlerde alt yapı sorunları görülür.

D) Osmanlı’nın Anadolu’daki otoritesi bozuldu.

C) Göç veren yerlerde yaş ortalaması düşer.

8. Osmanlı Devleti’nde kapıkulu askeri yapılmak
üzere seçilen Hristiyan çocukların öncelikle Türk
ailelerin yanında bir süre yaşamaları sağlanırdı. Bu
uygulamanın temel hedefinin aşağıdakilerden
hangisi olduğu söylenebilir?
A) Türklerin yönetimden uzaklaştırılması
B) Türk-İslam geleneklerinin öğretilmesi
C) Toplumsal düzenin korunması
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D) Göç alan yerlerde konut ihtiyacı ortaya çıkar

D) Azınlıkların ticari faaliyetlerinin denetlenmesi

11. Osmanlılarda savaşlardan elde edilen esirler ile
Hristiyan ailelerden gönüllü olarak alınan gençler,
Türk kültürü ile yetiştirilerek Müslümanlaştırılmıştır.
Bunlardan asker olmaya müsait olanlar
Acemioğlanlar Ocağı’na gönderilmiş, en yetenekli
olanlar ise saray içerisinde özel eğitime tabi
tutulmuşlardır. Bu şekilde devletin asker ve yönetici
ihtiyacı karşılanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen sistem hangisidir?
A) Tımar Sistemi
B) İskân Sistemi
C) Devşirme Sistemi
D) Kulluk Sistemi

12. “Bulunduğumuz yer engebeli ve dağlıktır. Tarıma
elverişli alan yoktur. Bu yüzden Bölge insanı,
iş bulabileceği bölgelere göç eder.” Bu sözleri
söyleyen bir kişi aşağıdaki şehirlerden hangisinde
yaşıyor olabilir?

9. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu
yer Marmara Bölgesidir. Bu durumun sebepleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ulaşımın kolay olması

A) Adana

B) Sanayinin gelişmiş olması

B) Konya

C) Ticaret ve hizmet sektörünün ilerlemiş olması

C) Bursa

D) Bölgenin yüksek olması

D) Kars
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16. Türkiye, doğal ve beşerî koşullar yönünden farklı
özelliklere sahiptir. Ülkemizde yerleşmeye çok
elverişli alanlar bulunduğu gibi elverişli olmayan
yerler de bulunmaktadır. Bu nedenle nüfusun dağılımı
ülkemizin her yerinde aynı değildir. Ülkemizde
nüfus dağılışını etkileyen beşeri ve doğal faktörler
bulunmaktadır. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden
hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen doğal
faktörlerden biridir?

13. Osmanlı Devleti uzun süren mücadeleler sonucu
İpek ve Baharat Yolu’nu ele geçirmesine rağmen bu
yollardan istenilen düzeyde verim elde edememiş,
ticareti canlandırmak için Avrupalı devletlere
kapitülasyonlar vermiştir. Osmanlı Devleti’nin ticaret
yollarından istenilen düzeyde verim alamamasının
temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reform ’un başlaması
B) Sanayi İnkılabının başlaması

A) Sanayi

C) Coğrafi Keşiflerin başlaması

B) İklim

D) Rönesans’ın başlaması

C) Turizm
D) Tarım

14.

Yukarıdaki nüfus piramidine bakarak
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
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17. Osmanlı Devleti aşağıdaki olayların hangisiyle
Avrupa’ya adım atmıştır?
A) Çimpe Kalesi’nin alınması
B) Koyunhisar Savaşı
C) Bursa’nın fethi
D) Germiyanoğulları’nın alınması

A) Toplam nüfus miktarına
B) Kadın ve erkek nüfus miktarına
C) 0-4 yaş arası nüfus miktarına

18. Bitlis’te yaşayan Burak yaz gelince ailesi ile birlikte
Adana’da pamuk toplamaya gitmektedir. Bu durum;
I. dış göç,
II. mevsimlik göç,
III. iç göç
gibi kavramlardan hangileri ile açıklanır?

D) Nüfusun gelir düzeyine

15. Aşağıdakilerden hangisi “ben diline “ örnektir?
A) “Oyun oynarken biraz daha dikkatli olman
gerektiğini düşünüyorum.”

A) I ve II

B) “Okula hep geç geliyorsun!”

B) I ve III

C) “Biraz sessiz olur musun? Hep gürültü yapıyorsun!”

C) II ve III

D) “Böyle devam edersen sınıfta kalacaksın.”

D) I, II ve III
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19. Osmanlı Devleti zamanında fetihlerde gaza ve cihat
anlayışı temel alınmıştır. İslam dinini korumak ya
da yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı
yapılan kutsal savaşa gaza adı verilir.İslam dini
uğruna yapılan savaşa cihat adı verilmektedir. Buna
göre aşağıdaki olaylardan hangisinin gaza ve
cihad anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildiği
söylenemez?
A) Koyunhisar Savaşı ile Bizans’ın yenilgiye uğratılması
B) Karesioğulları beyliğinden Balıkesir’in alınması
C) I.Kosova savaşında haçlıların bozguna uğratılması
D) Bizans’ın elinde bulunan Bursa’nın alınması
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20. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Anadolu’nun kesin
olarak Türk yurdu olmasını sağlamıştır?
A) Kösedağ Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) Malazgirt Savaşı
D) Miryokefalon Savaşı

1-B

2-C

3-C

4-C

5-C

6-B

7-C

8-B

9-D

10-C

11-C
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12-D

13-C

14-D

15-A

16-B

17-A

18-C

19-B

20-D

