
Balıkesir Ayvalık ilçesindeki bir semt pazarının girişinde bu tabelayı görünce, bir an için aklıma, 
Sosyal Bilgiler dersinde Çağlayan Öğretmenimin bizlere anlattığı sadaka taşları geldi. Aradan yüz-
lerce yıl geçmesine rağmen insanımızın muhtaç olan bireyleri incitmeden, itibarlarını zedelemeden 
onlara yardım etmenin farklı bir yolunu bulduklarına şahitlik ediyordum. “Bir elin verdiğinden öteki 
elin haberi olmasın” ifadesine ne kadar da oturan bir davranış olduğunu düşündüm. Pazarı dolaş-
tıktan sonra bir kilo limon alıp, askıya asarak, bu sosyal sorumluluk projesine kendimce katkı da 
bulunmanın iç huzuru ile eve döndüm.

Verilen açıklamalardan yola çıkarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Bu proje Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından başlatılmıştır.
B) Projenin benzerlerine tarihimizde farklı isimler verilmiştir.
C) Projenin amacı insanları rencide etmeden yardım etmektir.
D) İnsanlar en çok sebze ve meyveye ihtiyaç duymaktadır.

1.

2. 3.İnsanların, toplumda uyum içerisinde yaşaya-
bilmesi için;
I. Farklılıklara ön yargı ile yaklaşılmaması
II. İnsanlar arasında din, millet, renk ve dil ayrı-
mı yapılması
III. Cinsiyet ayrımcılığı yapılması
IV. Fiziksel ayrımcılığa öncelik verilmemesi

durumlarından hangilerini gerçekleştirmeleri 
gerekir?
A) I-II   B) II-III                                
C) III-IV  D) I-IV

• Çay tarımı yapılır, dağınık yerleşmeler görülür.
• Taş kömürü çıkarılır, madencilik gelişmiştir, 
nüfusu fazladır.
• İdari merkez olmasından dolayı nüfusu fazladır.

Öncüllerde, aşağıda verilen şehirlerden hangi-
si ile ilgili bir özellik yoktur?
A) Ankara  B) Adana                            
C) Rize  D) Zonguldak
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Türklerin yaşantısında, İslamiyet’i kabul etmeleri 
ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda köklü 
değişimler yaşanmıştır.

Aşağıdaki görsellerden yer alan eserlerden 
hangisi, bu değişime örnek olarak gösterilebi-
lir?

4.

5.

6.

7.

Dünya haritasında ismi yanlış yazılan yer ile 
ilgili;
I. Başlangıç meridyeninin doğusundadır.
II. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının batısın-
dadır.
III. Ülkemizin kuzeydoğusunda yer alır.

tespitlerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I  B) I ve II 
C) II ve III  D) I, II ve III

Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Orta Asya dağ-
lık, yüksek, engebeli bir araziye sahiptir. Ayrıca 
karasal iklimin hakim olduğu bir yerdir. Sahip oldu-
ğu koşullar sebebiyle tarım yapmanın zor olduğu 
bu topraklarda Türkler, hayvancılıkla uğraşmışlar 
ve zamanla hayvancılık temel geçim kaynakları 
olmuştur. Hayvanlarını otlatabilmek için, sık sık 
göç etmek zorunda kalmışlar. Bu yüzden de, gö-
çebe hayatı benimsemişlerdir.

Verilen bilgiler gözönüne alındığında, o dönem-
de Orta Asya’da yaşayan Türklerin, hangi alan-
da gelişmedikleri söylenebilir?
A) Mimari  B) Askerlik 
C) Hayvancılık D) El sanatları

“Benim adım Normand. Yaşadığımız yer, yıl bo-
yunca soğuk, kar ve buzlarla kaplıdır. Bu nedenle 
burada, soğuk iklim şartlarına uygun şekilde yaşa-
mak zorundayız. Bizleri, diğer ülkelerdeki insanlar, 
Eskimo olarak tanır. Soğuk hava şartları nedeniyle 
yıl boyunca kürklü ve kalın kıyafetler kullanıyoruz. 
Ayrıca, buzdan yaptığımız igloo adı verilen evler-
de barınarak, soğuklardan korunuyoruz. Burada, 
iklim özelliklerinden dolayı yılın büyük bölümünde 
topraklar, donmuş hâldedir. Bundan dolayı, maale-
sef tarım yapamıyoruz. Ancak buz tutmuş suların 
üzerindeki buzları kırıp, balık avlayarak geçimimizi 
sağlıyoruz.”

Metne göre, kutup iklimi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?
A) Soğuk iklimler arasında yer almaktadır. 
B) İklim, insanların yaşam biçimlerini etkilemek-
tedir. 
C) Balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyettir. 
D) Küresel ısınma sonucunda bölgedeki buzullar 
erimektedir. 

A) Balbal B) Kurgan

C) Tilla Kari Medresesi D) Orhun Abideleri
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8.

9. 10.

Ülkemizde ki platoların gösterildiği haritadan yararlanarak, aşağıdaki hangi sonuca ulaşıla-
maz?
A) Platoların en çok olduğu bölge, İç Anadolu Bölgesi’dir. 
B) Haritada plato gösterilmeyen tek bölge, Karadeniz Bölgesi’dir. 
C) Platoların tamamında en önemli ekonomik faaliyet, tarım ve hayvancılıktır. 
D) Teke ve Taşeli Platoları’nın olduğu yerlerde Akdeniz iklimi görülür.

Sosyal Bilimler, Dünya’nın ve yaşamın insani ve 
toplumsal yönlerini inceleyen bilim dallarıdır.

Aşağıda Sosyal Bilimleri oluşturan bazı bilim 
dallarının tanımları yapılmıştır. Hangi bilim da-
lının tanımı yanlış yapılmıştır?
A) Tarih:Geçmişte yaşanmış olayları, yer ve 
zaman belirterek, sebep sonuç ilişkisi içinde 
açıklayan bilim dalıdır. 
B) Sosyoloji:Toplum yapısını inceleyen, araştı-
ran bilim dalıdır. 
C) Antropoloji: Kazı bilimi, tarih öncesi ve eski 
çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat açısın-
dan inceleyen bilim dalıdır. 
D) Hukuk:Bireylerin birbirleriyle, toplumla ve 
devletle ilişkilerini düzenleyen bilim dalıdır.

Canlıların, yaşamlarını devam ettirebilmeleri için 
hava, su, toprak gibi doğal kaynaklara ihtiyaçları 
vardır. Örneğin; nefes alabilmek için havaya ve 
ormanlara, besin elde edebilmek için de toprağa 
ve suya ihtiyaç vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, canlılar için vazge-
çilmez olan doğal kaynakların korunması için 
yapılacak çalışmalardan biri değildir?
A) Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi engellen-
melidir. 
B) İnsanlar doğayı istedikleri gibi özgürce kulla-
nabilmelidir. 
C) Geri dönüşüm ve tasarruf konularında insan-
lar bilinçlendirilmelidir. 
D) Doğaya zarar vermeyen enerji kaynakları 
kullanılmalıdır.
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