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7. SINIF

SOSYAL BİLGİLER
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-3

Ad-Soyad:............................................................................ Sınıf/Şube: ...................................       No:  ................................

2018-12-S7-031

4. 1839 yılında Osmanlı padişahlarından Abdülmecid 
zamanında, Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanarak 
Gülhane parkında halka duyurulan Tanzimat Fermanı’nın 
bazı maddeleri aşağıda yer almaktadır. 

• Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı 
duyulacaktır.
• Herkes kanun önünde eşit olacaktır.
• Herkesin gelirine göre vergi alınacaktır.
Bu maddelere göre yapılacak en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa’nın üstünlüğü ilk defa kabul edilmeye 
başlanmıştır.

B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle hazırlanmıştır.
C) Islahat Fermanı’nın tamamlayıcısıdır.
D) Kanunların herkesin üzerinde olduğu kabul edilmiştir.

2. • Askeri kimliklerini asıl mesleklerini unutup, siyasi 
meselelere karışmaya taraf olmaya başlamışlardır.

• Padişahı tahta indirip tahta çıkartarak, padişahın kim 
olacağına karar vermeye başladılar.

• Her fırsatta isyan çıkartıyorlar bahşiş alabilmek için 
padişah değişikliği için bile isyan ediyorlardı.

Bu gelişmelerin sonucunda aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşmiştir?

A) Tanzimat Fermanı ilan edildi.
B) Islahat Fermanı ilan edildi.
C) Yeniçeri ocağı kaldırıldı.
D) Tımar sistemi kaldırıldı.

6. Hat” güzel yazı yazma ve süsleme sanatıdır. Bu 
işi yapanlara da hattat denir. Osmanlı döneminde 
Anadolu’da özel bir ekol olmuş ve büyük hattatlar 
yetişmiştir. Mürekkep bezir işinden hazırlandığı için 
suda çözünürmüş. Hattatlar da hatalarını düzeltmek 
veya ekleme yapmak için ya kağıdı dilleriyle düzeltir ya 
da diviti diliyle ıslatıp divitteki mürekkebi kullanırlarmış. 
Azıcıkta mürekkep yalamış olmak toplum içinde 
saygınlık alameti olarak kabul edilmiştir. 

Verilen bilgilere göre mürekkep yalamış olmanın 
toplum tarafından saygınlık göstergesi kabul 
edilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel bir ekolün oluşmasından
B) Sanata değer verilmesinden
C) Mürekkebin kıymetli olmasından
D) Eğitime verilen önemden

3. İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika 
basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve 
gerekliliği üzerine bir risale yazmış, sadrazama sunmuş 
ve matbaa kurmak için izin istemiştir. Matbaanın 
kurulmasına işimizi kaybederiz korkusuyla itiraz eden 
gruba, matbaada dinî kitaplar basılmayacağı söylenince 
itirazlar son bulmuştur.

Parçada sözü edilen grup aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Nakkaşlar B) Hattatlar C) Yeniçeriler D) Şairler

1. I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
II. Nizam-ı Cedit Ocağının kurulması
III. Divan-ı Hümayun’un kaldırılarak nazırlıkların 

kurulması
IV. Avrupa’da sürekli elçilikler açılması
Yukarıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde 
yönetim alanında yapılan ıslahatlardandır?

A) Yalnız III B) Yalnız IV C) I ve III D) II ve IV

7. Türkistan’da ortaya çıkıp, oradan İpek Yolu ile dünyaya 
yayıldığı düşünülen bu sanat dalında, kıvamlı suyun 
üzerine gül dalı ile at kılından mamul fırçalar yardımıyla 
sığır ödü ilave edilerek ayarlanmış, suda erimez 
boyaların yüzeye serilip kâğıda alınmasıyla oluşmuştur. 
Kağıt bezeme sanatı olarak da bilinip, Osmanlı 
Devleti’nde çok değer verilmiştir. 

Metinde bahsedilen bu sanat dalı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ebru B) Minyatür C) Hat D) Çini

5. Osmanlı Devleti’nde 19. yy’da ulaşım alanında yapılan 
yenileşmeler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
I. İlk demir yolu hattı İzmir-Aydın arasında yapıldı.
II. Takvim-i Vekayi” adlı Fransızca ve Türkçe olarak 
resmî bir gazete çıkarılmıştır.
III. 1851 yılında “Şirket-i Hayriye” adı ile bir vapur 
işletme şirketi kurulmuştur. 
IV. Posta hizmetleri için Posta Nezareti açılmıştır (1840)

ifadelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nde 19. 
yy’da ulaşım alanında yapılan yenileşmelerdendir?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV

8. İlk yerleşmeler toprakların verimli, iklim koşullarının 
elverişli olduğu saldırılara karşı surların olduğu yerlere 
kurulmuştur.

Verilen bilgilerden yerleşmeyi etkileyen unsurlardan 
hangisi ile ilgili bilgi yer almamaktadır? 

A) İklim B) Toprak C) Güvenlik D) Su kaynakları
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7. SINIF
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-3

2018-12-S7-032

SOSYAL BİLGİLER

10. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu topraklarının 
eski dönemlerde insanlar tarafından seçilme 
nedenlerinden birisi olmaz?

A) Su kaynaklarının bol olması
B) İklim şartlarının elverişli olması
C) Sanayi Bölgelerinin bulunması
D) Verimli topraklarının olması

9. Dağlık ve engebeli alanlarda tarım alanlarının sınırlı 
olması, ulaşım koşullarının elverişsiz olması gibi 
nedenlerden dolayı yerleşmeler azdır. Bu kesimlerdeki 
yerleşim birimleri sınırlı oranda büyüyebilir. Örneğin, 
ülkemizde Yıldız Dağları, Menteşe Yöresi, Teke ve 
Taşeli platoları iklim koşulları elverişli olmasına rağmen, 
yerleşmelerin seyrek olduğu yerlerdir.

Yukarıda yerleşim yerini etkileyen doğal 
faktörlerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) İklim B) Ulaşım C) Yer şekilleri D) Tarım

11. Yapılan kazılarla yıllar boyu çeşitli din, dil, ırk ve 
kültürden insanların yaşadığı kentin tarihinin 8000 yıllık 
bir geçmişe sahip olduğu anlaşılmıştır. Kentin doğu ile 
batı arasında köprü vazifesi görmesi aynı zamanda farklı 
kültürleri içerisinde barındırmasına neden olmuştur. 
TÜİK 2017 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun 
%18,6’sı bu kentimizde ikamet etmektedir. 

Parçada anlatılan kent aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul B) Nevşehir C) Bursa D) İzmir

12. Verimli toprakların bulunduğu alanlar (Çukurova, Gediz 
Ovası, Büyük Menderes Ovası) nüfusça kalabalık iken, 
......................çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar 
bulunduğundan nüfus çok azdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
yazılırsa doğru örnek verilmiş olur?

A) Konya
B) Tuz Gölü
C) Çatalca – Kocaeli 
D) Antalya 

13. Yerleşme ve nüfus yoğunluğunda yer şekillerinin 
uygunluğu yerleşmeyi etkileyen faktörlerdendir.

Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin yoğun 
nüfuslu bölgelerden olduğu söylenebilir?

A) Menteşe yöresi
B) Akdeniz kıyı bölgesi
C) Taşeli platosu
D) Toroslar

14. Ülkemizde tarım, sanayi, iklim, yeryüzü şekillleri, yeraltı 
kaynakları, turizm gibi faktörler nüfusun dağılışında etkili 
olmuştur.

Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki illerimizden 
hangisinde nüfus yeraltı kaynağına bağlı olarak 
artmıştır?

A) Mersin B) İzmir C) Zonguldak D) Ankara

15. Nüfusun dağılışı “Doğal ve Beşeri Unsurları” başlığı 
altında toplandığında aşağıdakilerden hangisi doğal 
unsurlar içerisinde yer almaz?

A) İklim B) Toprak C) Tarım D) Bitki örtüsü

16. 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı kültürü ile Avrupa kültürü 
birbirini doğrudan etkilemeye başladı. Önceleri savaş 
meydanlarında kurulan ilişkiler zaman içerisinde siyasi, 
ticari ve kültürel anlamda kurulan ilişkiler şeklini aldı. Bu 
etkileşim çeşitli uygulamalarla da kendisini göstermeye 
başladı. 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu etkileşime 
örnek olarak gösterilemez?

A) Mehter müziğinden etkilenen Mozat’ın “Türk Marşı”nı 
bestelemesi

B) Osmanlı Devleti’nin Avusturya ve Venedik ile 
Pasorofça Antlaşması’nı imzalaması

C) Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde Türk 
kahvehanelerinin açılması

D) Fransa’da matbaacılığı öğrenen Sait Efendi ve 
İbrahim Müteferrika’nın ilk matbaasını kurması
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SOSYAL BİLGİLER

19. Lale devrinde Osmanlı Devleti’nde

1. Avrupa’dan matbaa getirilmiş ve kullanılmıştır.

2. Çeviri konseyi açılmış ve Batıdan çeviri çalışmaları 
yapılmıştır.

3. Kağıt fabrikası açılmıştır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Lale Devrinde askeri alanda çalışmalar yapılmıştır.
B) Sağlık alanındaki çalışmalar durmuştur.
C) Lale Devrinde eğitim çalışmalarında Avrupa’dan 

yararlanılmıştır.
D) Matbaa’yı çeviri çalışmaları yapmak için 

kullanmışlardır.

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.

17. Osmanlılarda resim yerine geliştirilen ve en ünlü 
örnekleri Lale Devri’nde Levni tarafından verilen 
sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minyatür B) Hat C) Tezhip D) Ebru

18. Lale Devri’nde;

• İlk Türk matbaası İbrahim Müteferrika tarafından 
kuruldu.

• İlk defa çiçek aşısı uygulandı.
• Kağıt, kumaş ve çini fabrikaları açıldı
• Yeni kütüphaneler açıldı.

Bu yenilikler yapıldıkları alanlarla eşleştirildiğinde 
hangi seçenek dışarda kalır?

A) Kültürel B) Ekonomi C) Sağlık D) Mimari

20. Anadolu tarih boyunca önemli uygarlıkların kurulduğu bir 
yer kültürlerin geçiş noktası olmuştur. 

Bu duruma, sahip olduğu özelliklerden aşağıda 
belirtilenlerin hangilerinin etkili olması 
beklenebilir?
I. İklim

II. Su Kaynakları

III. Turizm

IV. Yeraltı Kaynakları 

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

21. “Arapça ‘da çizgi ya da bir satır yazı anlamına 
gelen sözcük, bugün güzel el yazısı karşılığı olarak 
kullanılmaktadır. Yazıya verilen değer, bütün İslam 
kültürlerinde bu sanatın çok üstünde durulmasına yol 
açmıştır. Özellikle Osmanlı kültürü içinde bu sanat çok 
ilerlemiş, işlevsel görevinin yanı sıra, estetik bir düzeye 
yükselmiş, adeta batı resim sanatındaki tabloların yerini 
tutar olmuştur.” 

Parçada anlatılan sanat türü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Minyatür B) Çini C) Ebru D) Hat

22. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalılar’ın Osmanlı 
kültüründen etkilendiğine örnek gösterilemez?

A) Fransa ve İngiltere’de Türk kahvehanelerinin açılması
B) Osmanlı’da Barok tarzı mimarı yapının gelişmesi
C) Mozart ve Bethoven gibi sanatçıların Türk müziğinden 

etkilenerek eser oluşturmaları
D) Osmanlı’da kullanılan lale motiflerinin Hollanda’da 

Türk lalesi olarak yaygınlaşması


