
20
18

-2
01

9  
 • 

    
M

ER
Sİ

N 
ÖL

ÇM
E 

VE
 D

EĞ
ER

LE
ND

İR
M

E 
M

ER
KE

Zİ

7. SINIF

SOSYAL BİLGİLER
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-4

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

2019-02-S7-041

2.

Ülkemizin toplam nüfusundaki değişim ve yukarıda 
ki grafik dikkate alındığında, aşağıdaki yorumlardan 
hangisi doğru olmaz?

A) 1927-1950 yılları arasında kentsel ve kırsal nüfus 
oranları fazla değişmemiştir.

B) 1980-1990 yılları arasında kentsel ve kırsal nüfus 
sayıları bir dönem eşitlenmiştir.

C) Grafik verileri dikkate alındığında ülkemizde 
şehirleşme oranı giderek artmaktadır.

D) Kırsal nüfus sayısının en az olduğu  yıl 2014 yılıdır.

1.

Ülkemize ait nüfus artış hızı grafiği incelendiğinde 
aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Nüfusumuzun en az olduğu yıl 1945 'tir. 
B) 1970-1975 arasında nüfusumuz fazla değişmemiştir.
C) Nüfusumuz 1935 yılından günümüze kadar sürekli 

artmıştır.
D) Nüfusumuzun en çok olduğu sayım yılı 1960'tır.

3.

Yukarıda verilen çalışan nüfusun iş kollarına dağılım 
grafiklerine göre, aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğrudur?

A) Ülkemizde tarımda çalışan insan sayısının en az 
olduğu yıl 2017 yılıdır.

B) Verilen bilgilere göre ülkemiz, gelişmekte olan bir ülke 
özellikleri göstermektedir.

C) Oran olarak en yüksek artış, sanayi sektöründe 
gerçekleşmiştir.

D) 1980'de tarımda çalışan insan sayısı ile 2017'de 
hizmetlerde çalışan insan sayısı birbirine yakındır.

4.

Yukarıda verilen ülkemize ait 2017 yılı nüfus 
piramidini incelediğimizde, aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Genel anlamda kadın ve erkek nüfus oranları, 
birbirine yakındır.

B) Ülkemizin alanı bilinirse, kilometrekareye düşen insan 
sayısı hesaplanabilir.

C) 70 yaşın üzerinde kadınların oranı erkeklerden daha 
fazladır.

D) 0-4 yaş aralığında erkek çocukları, kız çocuklarından 
fazladır.
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7. SINIF
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-4

2019-02-S7-042

SOSYAL BİLGİLER

6. Nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında Marmara 
Bölgesi’nin diğer bölgelere göre daha yoğun nüfuslu  
olduğu görülmektedir.

Marmara Bölgesi’nin nüfusunun yoğun olmasında 
aşağıdaki faktörlerden hangisi daha etkili 
olmuştur?

A) İş imkanlarının fazla olması
B) Tarımsal faaliyetlerinin fazla olması
C) Yeraltı zenginliklerinin fazla olması
D) Jeopolitik konumunun elverişli olması

5. Türkiye’de nüfus dağılışı dengeli değildir. Nüfus daha çok 
sanayinin gelişmiş olduğu yerlerde yoğunlaşmıştır.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerin hangisinde nüfus 
artışının nedeni sanayinin gelişmiş olmasıdır?

A) Antalya B) Sivas C) Kocaeli D) Hatay

7. Ülkemizde nüfusun dağılışı incelendiğinde genel olarak 
kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre daha fazla tercih 
edildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklamada yerleşmeyi etkileyen hangi 
faktörden söz edilmiştir?

A) İklim B) Yerşekilleri C) Sanayi D) Turizm

8. Dedem anlatırdı. Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan 
Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye’de yaşayan 
Rumlar ile Yunanistan’da yaşayan Türklerin değişimi 
kararlaştırılmış. 1924 yılında dedem Rıfat Efendi, babam 
henüz iki yaşında iken Selanik’ten Mersin’e göç etmiş. 
Oradan Nevşehir’e, ardından Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi 
Yenipazar Köyü’ne gelerek yerleşmiş. Selanik’ten bizim 
köye dedemin yanı sıra pek çok aile gelmiş. 

Yukarıdaki hikayede geçen olay hangi göç çeşidine 
örnektir?

A) Mübadele Göçü
B) Mülteci Göçü
C) Beyin Göçü
D) Mevsimlik Göç

9. I. Ülke nüfusunun dengesiz dağılması

II. Mirasla tarlaların bölünmesi

III. Şehirlerde iş imkanlarının yüksek olması.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri göçün 
sonuçlarından değildir?

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

10.        “Ayrı düştüm vatanımdan yurdumdan

        Sermayem yok servetim yok elimden

        Bilinmiyor yoksulların dilinden

        Almanya’ya mecbur ettin yoksulluk beni beni”

Türküde anlatılan göçün sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ekonomik B) Sosyal C) Siyasi D) Doğal

11. I. Beyin göçü ülkeler arasında olduğu için aynı 
zamanda dış göçe de örnektir.

II. Beyin göçü veren ülkenin gelişmesi zorlaşır.

III. 1960’lı yıllarda ülkemizden Almanya’ya gidenler 
beyin göçüne örnektir.

IV. Beyin göçü genelde gelişmemiş ülkelerden gelişmiş 
ülkelere doğru olur.

Beyin göçünü anlatan ifadelerden hangisi ya da 
hangileri yanlıştır? 

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

12. Anayasa Madde 23: Herkes yerleşme ve seyahat 
hürriyetine sahiptir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, yerleşme ve seyahat 
hürriyeti ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Salgın hastalık bölgelerinde yaşayan bireyler, tedavi 
amacıyla istediği yere seyahat edebilir.

B) Sit alanı ve Milli Park alanlarına seyahat edilebilir, 
fakat yerleşilemez.

C) Orman ve tarım alanlarının korunması için konut 
yapımı engellenebilir.

D) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek 
amacıyla yerleşme hürriyeti kısıtlanabilir.



20
18

-2
01

9  
 • 

    
M

ER
Sİ

N 
ÖL

ÇM
E 

VE
 D

EĞ
ER

LE
ND

İR
M

E 
M

ER
KE

Zİ

7. SINIF
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-4

2019-02-S7-043

SOSYAL BİLGİLER

15. Yerleşme ve seyahat özgürlüğü suç işlenmesini 
önlemek, kamu düzenini sağlamak ve korumak ayrıca 
bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla 
kanunla sınırlandırılabilir.

Bu duruma göre bir vatandaşın aşağıdaki yerlerden 
hangisine yerleşmesinde herhangi bir kısıtlama 
bulunmaz?

A) Köyler C) Ormanlar
B) Bataklıklar D) Doğal parklar

13. .”Babamın iş değişikliği nedeniyle Ankara’ya doğru 
yola çıkmıştık. Yol boyunca arabanın arka koltuğunda 
camdan dışarıyı izledim. İzlerken de düşündüm. İzmir’e 
gelişimizi, yerleşmemizi…”

Yukarıda verilen cümleler, hangi özgürlük 
çerçevesinde değerlendirilebilir?

A) Düşünce ve ifade özgürlüğü
B) Hak arama özgürlüğü
C) Seyahat ve yerleşme özgürlüğü

D) Haberleşme özgürlüğü

14. Seyahat ve yerleşme özgürlüğüne getirilecek 
kısıtlamalar yalnızca bu özgürlüklerin kullanımını 
değil, bireyin …………………………….. hakkının da 
engellenmesi anlamına gelir.

Yukarıda verilen boşluğa hangi ifade yazılırsa yanlış 
olur?

A) Yaşam B) Eğitim C) Çalışma D) Sağlık 

16. “Mezopotamya’da tarım en önemli geçim kaynağı idi. 
Elde edilen ürünler Zigguratlarda muhafaza ediliyordu. 
Depolanması için Zigguratlara getirilen ürünler görevliler 
tarafından kaydediliyordu. Bu kayıt işlemi sırasında 
çuvalların üzerine konulan işaretler zamanla arttı ve 
bu işaretlerin işi kolaylaştırdığı görüldü. Kullanılan 
bu işaretler kilden yapılan tabletler üzerine aktarıldı. 
Böylece yazı icat edilmiş oldu.”

Yazının icadını anlatan parçaya bakarak 
aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün 
değildir?

A) Yazı ilk defa Mezopotamya’da kullanılmaya başlan-
mıştır.

B) Tarım ürünlerinin kayıt edilmesi ihtiyacı yazıyı ortaya 
çıkarmıştır.

C) Yazının gelişmesine çeşitli medeniyetler katkıda bu-
lunmuştur.

D) Yazının icadında üzerine yazı yazılan materyaller de-
ğişmiştir .  

17. ******************

•	 Tarihte kullanılan ilk yazı Sümerlere aittir.

•	 Mısırlılar resimleri simgeleştirerek Hiyeroglif denilen 
yeni bir yazı türü kullanmışlardır.

•	 Günümüzde kullanılan yazı sistemi Fenikelilere 
dayanır. Sümerlilerin yazı sistemini geliştirip 
sembolleştirerek Fenike alfabesini oluşturmuşlardır.

•	 Romalılar ise Latin alfabesine dönüştürmüşlerdir.

Verilen diyagrama en uygun başlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Fenikeliler’ in Yazı Serüveni
B) Mısır Hiyeroglifi
C) Yazının Gelişimi

D) Romalılar ve Yazı

18. Yazının icadından günümüze kadar bilginin korunması, 
yaygınlaştırılması ve aktarılmasında farklı teknikler 
ve araçlar kullanılmıştır. Yazının üzerine yazıldığı 
malzemeler sırasıyla;

I. Kil tablet

II. Parşömen

III. Papirüs

IV. Bilgisayar

V. Genel Ağ

Verilen bilginin doğru olabilmesi için hangi 
maddelerin yer değiştirmesi gerekir?

A) I ile III B) I ile IV C) II ile III D) IV ile V 

19. “ 1764 yılında James Watt iki odalı bir buhar makinesi 
geliştirdi. Bu odalardan biri sürekli sıcak diğeri soğuk 
tutuldu. Watt 1781’de yeni mekanik aksamlar ekleyerek 
makineyi iyice geliştirdi. Bu icadı günümüz makinelerinin 
temelini oluşturdu. Buhar makinelerinin sanayi ve 
ulaşımda kullanılması ........................... ilk adımı oldu.”

Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A) Bilgi Çağı’nın C) Sanayi Devrimi’nin
B) Aydınlanma Çağın’ın D) Reform Harketi’nin
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7. SINIF
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ-4

2019-02-S7-044

SOSYAL BİLGİLER

20. I. Harezmi Hint sayı sisteminden faydalanmış ve 
ilk kez 0 rakamını kullanmıştır.

II. Cezeri Matematik ve astronomi alanında 
çalışmalar yaparak Ay’ın haritasını 
çizmiştir.

III. Ali Kuşcu Mekanik mühendisliği konusunda 
çalışmalar yapan bilim insanıdır. İlk 
robotu yapan bilim insanı kabul edilir.

IV. İbn-i 
Heysem

Avrupalılar tarafından “Aveneton” 
olarak bilinir. Optik biliminin kurucusu 
kabul edilir.

Türk-İslam bilginleri ve yaptıkları çalışmalar 
eşleştirmesinin doğru olabilmesi için hangileri yer 
değiştirmelidir?

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

D) III ve IV

21. •	 Ünlü tıp bilimcisi ve filozofudur.

•	 Tıp ve eczacılık konusunda iyi bir eğitim almıştır. 
Daha 16 yaşında iken dönemindeki birçok doktor 
onun bilgisinden faydalanmıştır.

•	 “Tıbbın Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca 
Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak 
kullanılmıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harezmi C) İbn-i Haldun
B) İbn-i Sina D) Farabi

22. Matematik alanında yaptığı çalışmalarla “cebir” bilimini 
geliştirip sistemleştirmiş, matematiğin ayrı bir bilim dalı 
olarak var olmasını sağlamıştır.

Yukarıda bahsedilen Türk-İslam bilgini 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Harezmi C) İbni Sina
B) Biruni D) Ali Kuşçu

23. Ceylan derisi üzerine dünya haritası çizmiştir. Bu 
haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile 
Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu 
haritanın hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına 
çok yakındır.

Yaşadığı dönemde gitmediği birçok yeri aslına çok 
yakın bir şekilde haritaya aktaran Türk-İslam bilgini 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katip Çelebi C) Piri Reis
B) İbni Haldun D) Cezeri

24. Matbaanın icadı önemli gelişmelere yol açmıştır. Bu 
gelişmeler şunlardır;......

Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi, yukarıda 
verilen boşluğa yazılırsa yanlış yapılmış olur?

A) Daha önce çok pahalı olan kitaplar ucuzlamıştır.
B) Bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır.
C) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.

D) El yazması eserler önemini yitirmiştir.

25. Bilgi yarışmasına katılan Melek’in; Tales, Pisagor ve 
Macellan’ın yaptığı çalışmaları eşleştirmesi istenmiştir.

Melek’in yarışmaya devam edebilmesi için hangi 
seçeneği elemesi gerekir?

A) Dünya’nın yuvarlak olduğu fikrini ortaya attığı bilinen 
ilk kişidir

B) Yer Çekim Kuvveti Kanunu bilim dünyasına 
kazandıran kişidir

C) Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü fikrini ortaya 
atan ilk kişidir

D) Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair görüşleri bilimsel 
olarak ispatlayan kişidir

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz.


