7. SINIF

GENEL TARAMA TESTİ -1
Ad-Soyad:............................................................................
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Sınıf/Şube: ...................................

4.

İletişim, bireyler arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.
I. Konuşmada emir cümleleri kullanılması
II. Karşılıklı hoşgörü gösterilmesi
III. Yargılayıcı bir tavır takınılması

B) Ben dili
D) Empati
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Aşağıda verilen açıklamaları, bulmacadaki
kelimelerle eşleştirdiğimizde hangi seçenektek boşta kalır?
A) Osmanlı Devleti’nin fethettiği topraklarda
uyguladığı hoşgörü politikasıdır.
B) Yeniçerilerin üç ayda bir aldığı maaştır.
C) Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf
dışında kalan kesimdir.
D) Orhan Bey zamanında kurulan, ordudaki atlı
askerleri birliklerdir.
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A) Sen dili		
C) Etkili iletişim
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B) I ve II
D) I ve III

Verilen cümleler, aşağıdakilerden hangisine
örnek olarak verilebilir?
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MERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ
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durumlarından hangilerinde bireyler arasında
sağlıklı bir iletişim gerçekleşmesi mümkün değildir?

• Kitap okumaman beni üzüyor.
• Düzenli ders çalıştığında başarılı olacağına
inanıyorum.
• Okulda seni göremeyince meraklandım.
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Buna göre;

A) Yalnız II		
C) II ve III		

SOSYAL BİLGİLER

3.

İskân; İnsanların bir bölgede yaşamaları için yerleştirilmeleri anlamına gelmektedir. Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği toprakları Türkleştirmek
ve İslâmlaştırmak için iskân politikası uygulamış,
Anadolu’daki göçebe Türkmenleri yeni fethettiği
bölgelere yerleştirmiştir.

5.

II.Mahmut Dönemi’nde yapılan ıslahatlardan
bazıları şunlardır:
• Divan sistemi kaldırıldı, yerine bakanlıklar
oluşturuldu.
• Kız ve erkek çocuklarına ilköğretim zorunlu
hale getirildi.
• Yerli malı kullanımı teşvik edildi.
• İlk defa yurt dışına öğrenci gönderildi.

Osmanlı Devleti’nin iskân politikasıyla, aşağıdakilerden hangisini elde etmeyi amaçladığı
söylenemez?
A) Dini inanç olarak sadece İslâmiyete izin vermeyi
B) Fethettiği topraklarda kalıcı egemenlik sağlamayı
C) Fethedilen yerlerde Türk nüfusunu arttırmayı
D) Vergi toplama ve isyanların önüne geçmeyi
kolaylaştırmayı

Verilen bilgilere göre bu dönemde hangi alanda ıslahat yapılmamıştır?
A) Eğitim		
C) İdari
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B) Sağlık
D) Ekonomi
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6.

Yalnızca, verilen grafik incelendiğinde;
I. Kentsel nüfus oranının artması, ülkemizin gelişmekte olduğunu gösterir.
II. 1950 yılından sonra kırsal nüfus miktarı, sürekli azalmıştır.
III. 1980 yılından sonraki bir dönemde kentsel ve kırsal nüfus oranları eşitlenmiştir.
maddelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

7.

B) Yalnız II

C) I ve III		

8.

“1 Aralık 2016 itibarıyla Türkiye’de, 5 milyon 238
bin 806 kişi, bulunduğu şehirden başka bir şehire
yerleşmiştir. 36 ilimizin verdiği göç, aldığı göçten
fazla iken, 45 ilimizin aldığı göç miktarı verdiği göçten daha fazla olmuştur.
Buna göre, ülke içinde göç yaşanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) I, II ve III

I. Tıp Kanunu adlı eseriyle tanınmıştır. Bu eser,
Avrupa’da yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.
II. Astronomi ve Matematik bilginidir. Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelmiştir.
III. Felsefe alanında önemli bir bilgindir. İkinci öğretici olarak bilinir.
Verilen açıklamalarda, aşağıdaki bilim insanlarından hangisi ile ilgili bir bilgi yoktur?

A) Üniversite eğitimi alma isteği
B) Büyük şehirlerde iş bulma olanaklarının fazla
olması
C) Memurların tayinlerinin çıkması
D) Siyasi anlaşmaların yapılması

A) Uluğ Bey		
C) Ali Kuşçu		
.
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B) İbn-i Sina
D) Farabi
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A) Hastalık ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, yaklaşık 3 ay sonra ülkemizde ilk vaka
görülmüştür.
B) Tüm Dünya’yı etkisi altına alan bir salgın hastalık durumu söz konusudur.
C) Ülkemizde anayasaya göre yerleşme ve seyahat özgürlüğü hiçbir koşulda kısıtlanamaz.
D) Devlet halk sağlığını korumak için, bazı yerleşim merkezlerinde karantina uygulamasına başvurmuştur.
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Verilen açıklamalardan yararlanarak aşağıdaki
tespitlerden hangisi yapılamaz?

MERSİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

12 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde
ortaya çıkan Koronavirüs vakası hızla Dünya’ya
yayıldı. Ülkemizde ise, 11 Mart 2020 tarihinde ilk
vaka görüldü. Bu tarihten itibaren, virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirler
kapsamında, vakaların yoğun görüldüğü yerleşim
yerlerinde, karantina uygulamasına gidilip, giriş çıkışlar yasaklandı.

10. İlk

çağlardan itibaren, tarlaların işlenmesinde ve
ürünlerin hasadında insan ve hayvan gücünden
yararlanılmıştır. Sanayi İnkılabı sonrasında bu
amaçla, motorlu taşıtlardan ve makinelerden faydalanılmıştır. Günümüzde ise, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hava araçları, insansız araçlar ve
robotlar kullanılmaya başlanmıştır.
Verilen metinde, aşağıdakilerden hangisi ile
ilgili zaman içinde görülen değişim anlatılmıştır?
A) İnşaatlarda kullanılan teknoloji
B) Tarımsal üretim araçları
C) Ulaşım araçları
D) Motorlu taşıt çeşitleri
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