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7. Sınıf

Sosyal B�lg�ler

1.
El�f, okul gez�s�ne katılmayı çok �steyen arkadaşı Ayşe
n�n a�les�nden �z�n alamadığını öğrenm�ş ve onun
üzüldüğünü düşünmüştür.

El�f'�n arkadaşını anlaması �let�ş�m�n hang� yönünü
oluşturur?

A)Ben d�l� kullanma
B)Empat� kurma
C)Etk�n d�nleme
D)Kend�n� tanıma

 

2.
İnsanların kullandığı beden d�l�, jest ve m�m�kler
başkaları �le �let�ş�m kurmakta yardımcı unsurlardan
olup �let�ş�m�n daha etk�l� olmasını sağlamaktadır.

Buna göre aşağıdak� yüz �fadeler�nden hang�s�n�n
İlet�ş�m� olumlu b�r şek�lde etk�led�ğ� söyleneb�l�r?

A) B) C) D)

 

3. Aşağıdak� önermelerden hang�s� olumlu �let�ş�m�
engelleyen unsurlardan nutuk çekmeye b�r
örnekt�r?

A)Çalışma şekl�n başarısız olacağın konusunda ben�
end�şelend�r�yor.

B)Bu çalışmayla sen k�m başarılı olmak k�m.
C)Sana her zaman söylüyorum başarılı olmak �ç�n

daha çok çalışmalısın d�ye.
D)Çabuk ders çalış; ben�m canımı sıkma.

 

4. Aşağıdak�lerden hang�s� �let�ş�m� olumlu etk�leyen
tutum ve davranışlardan b�r�s� değ�ld�r?

A)Etk�l� d�nlemek
B)Gülümsemek
C)Göz teması kurmak
D)Sen d�l� �le konuşmak

 5.
''Anlamak masraflı �şt�r; Emek,gayret ve sam�m�yet
�ster.'' Seza� KARAKOÇ

Karşımızdak� k�ş�y� doğru anlayab�lmem�z �ç�n
aşağıdak�lerden hang�s�n� yapmamalıyız?

A)D�kkat�n� karşısındak� k�ş�ye vermek.
B)Konuşmacıyı sözünü kesmeden d�nlemek.
C)D�nlerken başka �şle meşgul olmamak.
D)D�nlerken vereceğ� cevabı düşünmek.

 

 

 

6.

Tuba Hanım, yaramazlık yapan küçük oğlu
Tunahan’a aşağıdak� �fadelerden hang�s�n�
kullanırsa, onu eleşt�r�p suçlamadan sadece kend�
duygularını ortaya koyarak uyarmış olur?

A)Bu tür davranışların ben� üzüyor! Kend�n� toparla!
B)Allah �ç�n b�r gün de ben� şaşırt! Bıktım senden!
C)Her gün yen� b�r �cat! Ne yaramaz çocuksun sen!
D)Enerj�m� b�t�rd�n, sen�nle nasıl baş edeceğ�m ben!
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7. Vücut duruşu, jestler, m�m�kler, yüz �fadeler�yle
desteklenen �let�ş�me ................ den�r. Boşluğua
get�r�leb�lecek en doğru �fade aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)Sözlü �let�ş�m
B)Etk�l� d�nleme
C)Beden d�l�
D)Ben d�l�

 

8. Aşağıdak� �fadelerden hang�s� medyanın sosyal
değ�ş�m ve etk�leş�mdek� rolüne örnekt�r?

A)Evlenecek gençler�n evl�l�kler�n� çevreler�ne
duyurmak anlamında düğün yapması.

B)Düğün önces� kız �steme meras�m�n�n yapılması .
C)Düğünden önce kına meras�m�n�n yapılması.
D)Düğün önces� davet�ye dağıtılmasının yanısıra

sosyal medyadan oluşturulan etk�nl�kle tanıdık
k�ş�lere davet gönder�lmes�.

 

9.
K�tle �let�ş�m özgürlüğünün olduğu b�r ülkede,
medyanın doğru haber yapma sorumluluğu,
vatandaşların da doğru haber alma hakkı vardır.

Aşağıdak�lerden hang�s�nde medya tarafından
vatandaşların doğru haber alma hakkının
gözet�ld�ğ� daha bel�rg�nd�r?

A)Gazeteler�n k�ş�ler�n fotoğraflarını �z�n alarak
yayınlaması

B)Resm� gazetede yayınlanan kanunun radyoda
haber yapılması

C)Gazeten�n aldığı b�r duyumu haber yapması
D)Telev�zyon kanalının kaynağından em�n olmadığı b�r

b�lg�y� haber yapması

 

 

 

 10.
I- B�r tuşla dünya ev�m�ze geld�. II- Şu telev�zyon
evler�m�ze g�rd�kten sonra �nsanlar sohbet etmey�
bıraktılar. III- Sık sık yayınlanan kamu spotları
sayes�nde pek çok konuda b�l�nçlend�k IV- İnternet �le
Türkçe kel�meler arasında yabancı kel�me kullanma
alışkanlığı arttı.

Yukarıdak� �fadelerden hang�ler�, k�tle �let�ş�m
araçlarının zararlı etk�ler�n� d�le get�rmekted�r?

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

 

 

 

 

11.
KAYIP ÇOCUK BULUNDU. Sosyal medyada
''Ahlatlı'da 5 yaşında b�r çocuk parkta
kaybolmuştur.Lütfen tüm Antalya'ya haber� dağıtalım!''
şekl�nde yayılan haber üzer�ne Çocuk Şube Müdürlüğü
görevl�ler�m�zce yapılan çalışmalarla bulunan kız
çocuğu D.B. 19 Aralık günü saat 16.00 sıralarında
annes� T.B. ye tesl�m ed�lm�şt�r. Genel ağ haber�,21
Aralık 2017(Düzenlenm�şt�r.)

Habere göre sosyal medya kullanımının �nsanlar
arası etk�leş�me katkısı ned�r?

A)İnsanların duygularını �st�smar etmek.
B)Daha fazla k�ş�ye kısa zamanda ulaşmak.
C)Sosyal medya kullanıcısı olmayanları eleşt�rmek.
D)K�ş�ler�n sosyal medyada çokça vak�t geç�rmes�n�

sağlamak
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12.
İnsanlar artık parkta veya çay
bahçes�nde muhabbet etmek yer�ne
sosyal ağlarda b�r fotoğraf, v�deo v.b.
paylaşmayı terc�h etmekted�r.
Çocuklar artık sokak veya park oyunları
yer�ne pc, konsol ve sanal oyunlara
daha �lg�l�d�rler.

Ver�len b�lg�lerden çıkarılab�lecek en kapsamlı
yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)İnsanlar tek yaşamayı daha çok terc�h etmekted�r.
B)Kültürümüz özell�ğ�n� kaybetmeden devam

etmekted�r.
C)İnsanlarda zamanla f�z�ksel ve ruhsal rahatsızlıklar

oluşmaktadır.
D)B�reyler arasındak� �let�ş�m ve kültürümüz

zayıflamaktadır.

 

 

 

 

13. Ünlü futbolcu çocukluk fotoğraflarını kend�s�nden
�z�ns�z olarak yayınlayan gazetec� hakkında suç
duyurusunda bulundu.Mahkeme futbolcuyu haklı
bularak gazetec�ye gereken cezayı verd�. Bu habere
göre gazetec� futbolcunun hang� hakkını �hlal
etm�şt�r?

A)Konut dokunulmazlığı
B)Özel hayatın g�zl�l�ğ�
C)K�tle �letş�m özgürlüğü
D)Düzeltme ve cevap hakkı

 

 

 

 

 

 14.

Anayasamızda basın özgürlüğü �le �lg�l� bazı
sınırlamalar vardır.

Aşağıdak�lerden hang�s� anayasaya göre basın
özgürlüğüne sınırlama get�r�leb�lecek b�r durum
değ�ld�r?

A)Suç �şlemey� teşv�k eden haber ve görüntüler�n
yayınlaması

B)Devlete a�t g�zl� belgeler�n genel ağda yayınlanması
C)Kaynak bel�rt�lmeden b�lg� ve belgeler�n haber olarak

paylaşılması
D)M�llet�n bölünmez bütünlüğünü tehd�t ed�c�

açıklamaların gazete yazılması

 

 

15.
Nur� Bey, hak ve sorumluluklarını b�len �y� b�r
gazetec�d�r. Nur� Bey aşağıdak� davranışlardan
hang�ler�n� yaparsa kend�s� �le çel�ş�r?

I. Kamu sağlığı �ç�n duyduğu her b�lg�y� sorgulamadan
yayınlaması.

II. Küresel ısınma konusunda kamuoyu oluşturması.

III. Kamu güvenl�ğ�n� bozacak b�lg�ler vermes�.

IV. Kamu-kurum ve kuruluşlarının yapmış olduğu
çalışmalarla �lg�l� yasalar çerçeves�nde yayın yapması.

A)I-III B)I-II-III
C)II-III-IV D)II-IV
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16.
Osmanlı Devlet� kuruluş Dönem� Alınan Bazı Yerler

Osman Bey⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ B�lec�k

Orhan Bey ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Bursa

I. Murat ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ Ed�rne

Bu b�lg�ye göre Osmanlı Devlet� Kuruluş
Dönem�’nde daha çok nasıl b�r pol�t�ka �zlem�şt�r?

A)Batı’ya B�zans üzer�ne doğru �lerlem�şt�r.
B)D�ğer beyl�klerle mücadele �ç�nded�r.
C)Moğollardan ger� aldığı yerlerd�r.
D)Haçlılardan kazandığı yerlerd�r.

 

 

17. Osmanlı Devlet�’n�n büyüyüp s�yas� güç olarak
ortaya çıkmasında etk�l� olan sebepler ele
alındığında aşağıdak�lerden hang�s� dış pol�t�ka �le
�lg�l�d�r?

A)Ah�ler�n desteğ�n�n sağlanması
B)Merkez� otor�ten�n güçlü olması
C)B�zans’ ın zayıf durumda bulunması
D)Anadolu beyl�kler� �le �y� �l�şk�ler kurulması

 

 

18. Aşağıdak�lerden hang�s� Osmanlı Devlet�’n�n kısa
sürede büyüyüp gel�şmes�nde etk�l� olan jeopol�t�k
konumu �le �lg�l� değ�ld�r?

A)B�zans’ ın zayıf durumda olması
B)Balkan devletler�n�n esk� gücünde olmaması
C)Osmanlı Devlet�’ n�n uç beyl�ğ� olması
D)Türk beyl�kler� �le �y� �l�şk�ler kurulması

 

 

 

 19.
Osman Gaz� gayr�müsl�m b�r�s� �le b�r müslüman
arasındak� sorunu çözmüş ve gayr�müsl�m k�ş�n�n
leh�ne karar verm�şt�r.Çevres�ndek�ler ona bağırmışlar.
- 'Gayr�müslüm�n tarafınımı tutarsınız?' - 'Hayır
adalet�n tarafını' d�ye cevap verm�ş.

Bu olay �le Osmanlı devlet�n�n kısa sürede
güçlenmes�n� etk�leyen faktörlerden hang�s�
bel�rt�lm�şt�r?

A)Merkez� yönet�m�n güçlü olması
B)B�zansın esk� gücünde olmaması
C)Ad�l yönetm anlayışı
D)İskan pol�t�kasının uygulanması

 

 

 

20.

D�yagramda ver�len gel�şmeler�n sonucuyla �lg�l�
olarak "?" olan bölüme aşağıdak�lerden hang�s�
get�r�lmel�d�r?

A)Avrupa devletler�n�n Osmanlılar üzer�ne Haçlı
Seferler� düzenlemeler�

B)Osmanlı Devlet�'n�n üç kıtaya yayılan b�r
�mparatorluk hal�ne gelmes�

C)Osmanlı Devlet�'nde merkez� otor�ten�n güçlü
tutulması

D)Osmanlı Devlet�n�n Balkanlarda �skan pol�t�kasını
uygulaması
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21.
Osmanlı Devlet� kuruluş sürec�nde Anadolu'dak� Türk
beyl�kler� �le savaşmayarak barışçı yollarla toprak
kazanmaya çalıştı.Buna karşılık s�yas� b�rl�kten yoksun
küçük devletler�n olduğu Rumel� de fet�hler yapmaya
ağırlık verd�.Fethed�len Rumel�'ye Anadolu'dan
get�r�len Türkler �skân ed�ld� yan� yerleşt�r�ld�.Bu
yönteme ''�skân pol�t�kası'' adı ver�l�r.

B�lg�ye göre;

I.Fet�hler�n kalıcı olması sağlandı.

II.Yen� fet�hlere zem�n hazırladı.

III.Anadolu'da s�yas� b�rl�k sağlandı.

IV.Ver�ml� ve boş araz�ler üret�me açıldı.

gel�şmelerden hang�ler� �skân pol�t�kasının
faydalarındandır?

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

 

 

22. Osmanlı Devlet� Balkanlara geçt�kten sonra,

Başkent� Bursa'dan Ed�rne'ye
taşımıştır.

Fethett�ğ� yerlere Anadolu'dan gelen
Türkmenler� yerleşt�rm�şt�r.

Bu b�lg�lere dayanarak aşağıdak�lerden hang�s�ne
ulaşılab�l�r?

A)Osmanlı Devlet�'n�n Balkanlarda kalıcı b�r egemenl�k
kurmayı amaçladığına

B)Osmanlı Devlet� Anadolu’dan daha çok Balkanlara
ağırlık verd�ğ�ne

C)Osmanlı Devlet�n�n ülke yönet�m�nde Avrupa
devletler�n� örnek aldığına

D)Osmanlı Devlet�n�n Anadolu'dak� egemenl�ğ�n�n
sarsıldığına

 23.
Osmanlı Devlet�; küçük b�r beyl�k �ken devlet olmaya
geç�ş yaptığı b�r dönemde b�rçok fet�h yapmış, yen�
topraklar kazanmıştır. Bu sayede sınırlarını büyük
ölçüde gen�şleten ve b�rçok bölgede hak�m�yet kuran
Osmanlı Devlet� b�rden fazla pol�t�ka uygulayarak
bölge halkını kazanmayı ve fet�hler�n� kalıcı ve sürekl�
haleget�rmey� hedeflem�şt�r.

Osmanlı Devlet�’ n�nbu hedefler�n�
gerçekleşt�rmek�ç�n uyguladığıs�stemler arasında
aşağıdak�lerden hang�s� yer almaz?

A)Tımar s�stem�
B)İst�malet pol�t�kası
C)M�llet pol�t�kası
D)İskan pol�t�kası

 

 

 

24.
Fat�h Sultan Mehmet dönem�nde;
İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semad�rek,
L�mn�, M�d�ll�, Eğr�boz g�b� Ege adaları
alınmıştır. B�zans ve Trabzon Rum
İmparatorluğu’na son ver�l�p Kırım
Osmanlı’ ya bağlanmıştır.
Yavuz Sultan Sel�m dönem�nde ;
Memluk Devlet�’ ne son ver�lerek Mısır
ele geç�r�lm�şt�r.

Ver�len b�lg�lere göre her �k� pad�şahın ele geç�rd�ğ�
yerlere bakarak çıkarılab�lecek ortak yargı
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Fat�h Sultan Mehmet’ �n fet�h s�yaset� batıya doğru
olmuştur.

B)Yavuz Sultan Sel�m’ �n fet�h s�yaset� doğuya doğru
olmuştur.

C)T�caret yollarının denet�m�n� gerçekleşt�rmek �ç�n
yapılmıştır.

D)Gayr�müsl�m topraklarını ele geç�rmek �ç�n
yapılmıştır.


