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1. Soruda özellikleri verilen İlk Çağ uygarlığı Sümerlerdir.

CEVAP: A

2. Avrupalılar verilenlerden sadece at eyerlemeyi Türkler-
den öğrenemişlerdir.

CEVAP: A

3. Gepitler ve Vandallar Kavimler Göçü esnasında birbiri-
lerini iterek yer değiştiren barbar kavimlerdendir. Man-
çurlar bir Orta Asya topluluğudur.

CEVAP: B

4. Kerbela Olayı Emeviler döneminde yaşanmıştır.

CEVAP: D

5. Abbasi Halifesi tarafından bir İslam hükümdarı olarak 
tanınan ilk Türk hükümdar Ebu Nasr Ahmed’dir.

CEVAP: B

6. Divriği Ulu Camii Mengüceklilerden kalma bir mimari 
eserdir. Saltuklulardan kalan Erzurum Ulu Cami’dir.

CEVAP: D

7. Yıldırım Bayezid başkent değişikliğine gitmemiştir.

CEVAP: D

8. Anavatanı Habeşistan olan kahve Avrupa ve Asya’ya 
Coğrafi Keşifler sonucunda yeni keşfedilen yerlerden 
getirilerek üretimi yapılan tarım ürünlerinden değildir.

CEVAP: A

9. Sözü edilen Osmanlı denizcisi Seydi Ali Reis’dir.

CEVAP: C

10. III. Selim döneminde yapılmaya çalışılan yenilikler:
• Yeniçerilerin olumsuz faaliyetleri,

• Devlet adamlarının yetersizliği,

• Taşra da bulunan ayan, voyvoda, mütegallibe vb. 
yerel iktidarlar,

• Ağır vergi yükünün getirdiği huzursuzluk yüzünden 
başarılı olamamıştır.

CEVAP: E

11. Mustafa Kemal Paşa, 1905 yılında 5. Ordu’ya tayin edil-
diği Şam’da tüccar Mustafa ile birlikte Hürriyet ve Va-
tan Cemiyetini kurmuştur. Bu cemiyetin Selânik şube-
sini Tahir Bey, Hoca İsmail Efendi, Ömer Naci, Hüsrev 
Sami, Hakkı Baha gibi arkadaşlarıyla oluşturmuştur. 
Cemiyet, ihtilal komitesi gibi hareket etmeyi ve gizli kal-
mayı uygun görmüştür.

CEVAP: C
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12. Mütareke ve işgal dönemi, basın hayatı bakımından, 
Adana’da da oldukça hareketli geçti. Ermeniler Toros, 
Azamarad, Hayistan ve Kilikya adıyla 4 Ermenice ga-
zete yayınlamaya başladılar. Bu gazetelerin temel ama-
cı bölgenin Ermeni toprağı olduğu yolunda propaganda 
yapmak, Ermeni nüfus ve kültür etkinliğini arttırmak ve 
Ermeniler lehine kamuoyu oluşturmaktı. Türkçe basının 
da, çoğunlukla işgal yönetiminden yana bir tavır alması 
ilginç bir durum meydana getirmektedir.

CEVAP: E

13. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasında;
• Teşkilatlanmaya çalışan yeni partinin etrafında çok 

sayıda muhalif grup ve gerici unsurların toplanma-
ya başlaması,

• Mustafa Kemal’in, Halk Fırkası yanında ağırlığını 
koyması,

• Partinin İzmir mitinginde Serbest Cumhuriyet Fır-
kasına gösterilen yoğun ilgi ve laiklik karşıtlığı,

• Yeni partinin iktidara karşı eleştirilerini arttırması,

• Belediye seçimlerinde fırkanın beklenenden daha 
fazla oy alması,

• TBMM’de Fethi Bey’in seçimlerde yapılan yolsuz-
luklara ilişkin önergesinin tartışılması gibi gelişme-
ler etkili olmuştur.

CEVAP: B

14. Müttefikler, savaş sırasında, savaşın yürütülmesini sağ-
lamak ve zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri 
saptamak maksadıyla, çeşitli toplantılar yapmış olup, 
bu toplantılardan ilki, Başkan Roosevelt ile İngiltere 
Başbakanı Churchill arasında oldu. 9 Ağustos 1941’de 
yapılan toplantı sonucunda; iki devlet topraklarını geniş-
letmek istemediklerini, bütün uluslara sınırları içinde gü-
venle yaşamak olanaklarını sağlayacak bir barışın ya-
pılmasını arzuladıklarını bir bildiri ile açıkladılar.

Atlantik Bildirisi olarak tanınan bu belgede liderler, 
şu hedefleri kabul ediyorlardı:

(1) Toprak genişlemesi olmayacak,

(2) Üzerinde yaşayanların onayları dışında hiçbir top-
rak değişikliği yapılmayacak,

(3) Uluslara kendi yönetim şeklini seçme hakkı verile-
cek,

(4) Kendi kendilerini yönetimden yoksun bırakılanlara 
bu hakları iade edilecek,

(5) Tüm ülkeler arasında ekonomik işbirliği sağlana-
cak,

(6) Denizlerin kullanımında eşitlik ilkesi esas alınacak,

(7) Zor kullanma uluslararası bir siyaset aracı olmaya-
caktır.

CEVAP: C

15. Canlı ve cansız varlıların bulunduğu insan eliyle gerçek-
leştirilmemiş doğal ortamlar içerisinde atmosfer, litosfer, 
biyosfer ve hidrosfer yer almaktadır. Ancak Kartografya, 
harita ve harita benzeri gösterimleri üretmek amacıyla 
uygulanan, gerekli tüm çalışmaları kapsayan bilim, tek-
nik ve sanattır.

CEVAP: D

16. Tektonik yapılar Yatay yapı, Monoklinal yapı, Kıvrım-
lı yapı, Faylı yapı, Dom yapısı, Diskordant örtülü yapı 
olup sığ yapı gibi yapı biçimi ve tasnifi söz konusu de-
ğildir.

CEVAP: D

17. Gerek deniz altında gerekse deniz üstünde bulunan 
yerkabuğunda iç ve dış etmen süreçler tarafından mey-
dana getirilen yerşekillerini inceleyen bilim dalı jeomor-
folojidir.

CEVAP: B

18. Kıtalar üzerinde en yaygın yerşekilleri alçak düzlükler 
ve ovalar olup bunu platolar ve dağlar takip eder.

CEVAP: A

19. Eski kıta çekirdekleri veya kıta kalkanlarına kraton adı 
verilir.

CEVAP: C

20. Birbiri üzerinde yer alan farklı dayanıklılıktaki tabakala-
rın bir yöne doğru eğimli olduğu yapı tipine monoklinal 
yapı adı verilir.

CEVAP: A
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21. Kurak ve yarı kurak topografyalar içerisinde çöl ve kara-
sal bölgeler girmekte olup güneydoğu asya denilen ke-
simde bu şekilde alanlara rastlanılmamaktadır.

CEVAP: D

22. Türkiyede buzullar belli yükseltilerdeki araziler üzerin-
de bulunmakta olup bu alanlar içerisinde Boz dağlar bu-
lunmaz.

CEVAP: E

23. glasyal bölgeler buzul bölgeleri olup kurak ve yarıkurak 
bölgelerde rüzgarın etkisiyle oluşan yardanglar glasyal 
topografya içerisinde yer almaz.

CEVAP: E

24. Akarsuların aşındırma, taşıma ve biriktirme faaliyetle-
ri sonucu meydana gelen yerşekillerine fluviyal topog-
rafya adı verilir.

CEVAP: B

25. Siyaset biliminin doğuşunda önemli isimlerden biri İtal-
yan düşünür Makyavel’dir (15. Yüzyıl). Makyavel’e göre,
• Amaca giden yolda her şey meşrudur, anlamına 

gelen fikirleri ile tanınır.

• En önemli eseri “Prens”tir.

• Siyasal iktidarın ele geçirilişi, korunması, geliştiril-
mesi ve yitirilişini incelemiştir.

CEVAP: A

26. Konfederasyon: Bu tür yapılarda birden fazla siyasal 
oluşum bir anlaşma zemininde bir araya gelerek bazı 
menfaat paylaşımlarına gitmiştir. Ayrıca konfederasyon-
larda birden fazla hukuk gibi birden fazla bayrak da ola-
bilir. 

CEVAP: D

27. Yarı-Başkanlık Sistemi: 

Sade ve basit olarak yarı başkanlık sistemi; cumhur-
başkanın halk tarafından seçildiği parlamenter sisteme 
yarı başkanlık denir. 

Yarı başkanlık sistemleri adından da anlaşılacağı gibi 
parlamenter sistem ile başkanlık sisteminin bazı özellik-
lerini sentezleyen ara ya da melez hükümet modeli ola-
rak tanımlamak mümkündür. 

• Devlet başkanına parlamentoyu fesih yetkisi veril-
miştir

• Devlet başkanı halk tarafından seçilir ve ciddi yet-
kileri vardır

• Devlet başkanının yetkilerine karşın hükümet üze-
rinde ciddi bir tasarrufa sahip değildir

• Bir tarafta cumhurbaşkanı bir tarafta hükümet bu-
lunmaktadır. Bu yönü ile parlamenter sisteme ben-
zemektedir

• Hem cumhurbaşkanı hem de yürütmenin başı olan 
başbakan halk tarafından seçilmektedir. Bu yönü 
ile başkanlık sistemine benzemektedir

• Başbakan ve bakanlar kurulu parlamentoya karşı 
sorumludur

• Başkanlık rejiminde yürütme organı yasama orga-
nının güvenine dayanmaz.

• Yarı başkanlık sisteminde, başkanlık sisteminden 
farklı olarak bakanlar kurulu yasama organa karşı 
sorumludur. 

CEVAP: B

28. Siyasal katılma üçüncü kısımda bir çevreye tepki halidir. 
Kişi buna göre siyasal katkıda şu nedenlerle bulunur:
• Çıkarlarını korumak için,

• Arkadaş edinme, sosyal dayanışma için,

• Dünyayı anlamak için,

• Çeşitli psikolojik tatminsizlikleri ikame etmek için,

• Yabancılaşmak istemediği için,

• Toplumda kendine bir yer yapmak için.

CEVAP: B

29. İlerlemeci felsefe, eğitimin ezber, mekanik bir öğretim 
ve ders kitabına aşırı bağlılık gibi geleneksel anlayış-
tan kurtarılıp özgürleştirilmesi gerektiğine vurgu yapar. 
İlerlemecilik öğrenmenin pasif bir özümseme olmadığı-
nı belirtir.

CEVAP: D
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30. Sosyal psikoloji “insanların diğer insanlar hakkında na-
sıl düşündüklerinin, onları nasıl etkilediklerinin ve onlar-
la nasıl ilişki kurduklarının bilimsel bir biçimde çalışıl-
ması” olarak tanımlanabilir. Bu anlamda sosyal psikolo-
ji sosyo-kültürel ortamda insan davranışlarının nedenle-
riyle ilgilidir. Kişisel kaygılar ise psikolojinin çalışma ko-
nusudur

CEVAP: D

31. Winckelmann, o güne dek yapılan kazılar üzerine yaz-
dığı yazılarla ve hazırladığı taş koleksiyonu kataloğuyla 
Arkeoloji alanında çalışan ilk bilim adamıdır. Bu neden-
le kendisi, Arkeolojinin babası sayılır. O güne dek yalnız 
Filolojiye dayanarak yapılan geçmiş kültürlere ait açık-
lamanın yeterli olmadığını gören Winckelmann mitoloji-
den yararlanmaya; bunun ötesinde, eski insanların ya-
şayışlarını, yapıtlarını ve kültürlerini öğrenmek için, on-
ların yer altında kalmış sanat ürünlerini kazı yaparak ay-
dınlığa çıkarmanın gerekliliğine inanmıştır.

CEVAP: A

32. Forensic antropoloji, Adli Antropoloji de denir. Adli ve 
kamuya ait problemlerde farklı metot ve teknikler kul-
lanarak iskelet ve iskelete ait parçaları, kemik/kemikler 
üzerinde özel vurma, çarpma yoluyla oluşmuş olan çi-
ziklere bakarak ve kapsamlı ölçüler alarak incelemeler 
yapar.

CEVAP: C

33. Az gelişmiş ülkelerde, nüfusun büyük çoğunluğu köyler-
de yaşamaktadır ve kentleşme oranını düşüktür. Köy-
lerden kentlere büyük bir göç hareketi görülmektedir. 
Okur- yazar oranı düşüktür ve kişi başına düşen bası-
lı yayın sayısı azdır. Tarımda çalışan nüfus fazladır, sa-
nayi sektörü zayıftır. Eğitim, sağlı ev altyapı hizmetleri 
yeterince sağlanamamaktadır. Doğum oranı yüksek ve 
bebek ve çocuk ölümleri fazladır. Ortalama yaşam sü-
resi de kısadır. 

CEVAP: D

34. Sorudaki paragrafla ilgili olarak çıkarılacak en doğru 
yargı sanat bilgisinin bir bütün olarak ortaya çıktığı, ha-
yal gücü, yaratma ve becerinin de bu bütünün birere 
parçası olduğudur. 

CEVAP: A

35. Türkiye’de Ödemeler Bilançosu TCMB tarafından ya-
yınlanmaktadır.

CEVAP: D

36. Sosyal bilimlerde «hafıza mekânları» kavramı ilk kez 
Fransız tarihçi Pierre Nora tarafından kullanılmıştır. 
“Hafıza mekânı iç içe geçmiş iki tür gerçeklik düzenin-
den oluşur: Mekâna, zamana, dile, geleneğe kaydol-
muş, kimi kez maddi, kimi kez daha da az maddi, ele 
gelir, kavranabilir bir gerçeklik; diğeriyse sırf simge-
sel, tarihi barındıran bir gerçeklik.” Nora’ya göre hafıza 
mekânı kavramı fiziksel nesnelerin ve simgesel nesne-
lerin bazı ortak “yönleri” olduğu görüşüne dayanır.

CEVAP: A

37. Estetik kavramını ilk kez kullanan ve estetiği bağımsız 
bir disiplin olarak kuran Filozof A. G. Baumgarten’dir 
(1714–1762). Ona göre estetik “güzel üzerine düşün-
me bilimi”dir.

CEVAP: B

38. İletişim sürecinin olumlu gelişmesinde duygusal dav-
ranma her zaman olumlu etki yapmayabilir. Tersine bazı 
durumlarda kişiler arası iletişimin olumsuz yönde geliş-
mesine yol açabilir.

CEVAP: C
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39. Kanada 1997’de imzalanan ve 2005’te yürürlüğe gi-
ren bu anlaşmadan resmen çekilen ilk ülke olmuştur. 
Kyoto Protokolü gereği Kanada, 2012’de gaz salımını 
1990’daki seviyesine göre yüzde 6 azaltmak zorunda 
bulunuyordu. Kanada, hedefe ulaşamazsa ödemek zo-
runda kalacakları cezayı (14 Milyar dolar) gerekçe gös-
tererek Kyoto Protokolü’nden çekileceğini açıklamış 
ve yeni anlaşmaya katılmak için anlaşmanın her ülke-
yi kapsaması şartını getirmiştir. Kanada; Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD) ve Çin’in Kyoto’ya katılmadıkla-
rı sürece sera etkisi yaratan gazların salımının artmaya 
devam edeceğini açıklamıştır.

CEVAP: D

40. Projeler genellikle tanımlanmış bir soruna yanıt vermek 
ya da bu sorunun üstesinden gelmek için önerilirler. So-
run analizi, temel sorunların ne olduğunu tanımlamayı 
ve bu sorunlar arasında neden-sonuç ilişkisini kurmayı 
içerir. Bu analizin temel amacı, yalnızca sorunların gö-
rünen belirtilerini değil, ama aynı zamanda “en temelde-
ki nedenlerin” belirlenmesini ve proje tasarımında yanıt 
verilmesini sağlamaktır. Açık ve kapsamlı bir sorun ana-
lizi, bir dizi uygun ve odaklanmış proje hedeflerini geliş-
tirmek için uygun bir zemin sağlar.

CEVAP: A

41. Sosyal bilgiler 7.sınıf programında  “Ekonomi ve Sosyal 
Hayat” ünitesinde doğrudan verilmesi gereken beceri 
Tarihsel Empati olarak belirtilmiştir. Tarihsel empati geç-
mişteki insanları, onların yaşamlarını anlamak demek-
tir. Tarih öğretiminde amaçlardan biri öğrencilerin geç-
mişte farklı zaman ve yerlerde yaşayan insanların dün-
yayı nasıl gördüklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. 
Bu nedenle bu ünite de öğrencilerin geçmişte insanların 
ekonomik ve sosyal faaliyetlerini tarihsel empati yoluyla 
edinmeleri amaçlanmıştır.

CEVAP: D

42. Bir müze gezisi sırasında öğrenciler estetik, zaman ve 
kronoloji algılama, kültürler arası hoşgörü, değişim ve 
sürekliliği algılama gibi beceri ve değerler kazanabilir-
ler. Genellemelerin öğretiminde tümevarım, tümden ge-
lim ve problem çözme yöntemi kullanılır. Müzede genel-
leme öğretimi nihayetinde yine tümevarım, tümdenge-
lim ve problem çözme yöntemlerine dayalıdır. Dolayı-
sıyla müzede bilimsel genelleme hedefi yukarıdaki du-
rumda ikincil hedef olabilir.

CEVAP: E 

43. Değer açıklama stratejisinde öğrenci kendisi bir değer 
seçer, bunu açıkça ifade eder ve bu seçtiği değere uy-
gun bir davranış gösterir. Burada önemli olan öğrenci-
sinin kendisi için önemli bulduğu bir değeri seçmesidir.

CEVAP: D

44. Semantik ağın diğer adı kavram ağıdır. Semantik ağlar 
(Kavram ağları) kavram öğretiminde; öğrencilerin yeni 
kavramlar geliştirmelerini, kavramlar arası yeni ilişkiler 
kurmalarını, kavramların yeniden düzenlenmelerini ve 
yazılı metinleri daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

CEVAP: B

45. Sosyal bilgiler 7. Sınıf programında “Ülkeler arası Köp-
rüler” ünitesinde doğrudan verilmesi gereken değer ba-
rış olarak belirtilmiştir. Kazanımlara dikkat edilecek olur-
sa I. Dünya Savaşı, küresel sorunlar, küresel sorunların 
çözümünde uluslararası kuruluşlar ve insanlığın ortak 
mirasına vurgu yapılmaktadır. Tüm bunlar barış değeri-
ne vurgu yapmaktadır.

CEVAP: C
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46. Sosyal bilgiler 5. Sınıf programında “Adım Adım Türkiye” 
ünitesine bakıldığında doğrudan verilecek beceri “görsel 
kanıt kullanma” olarak verilmiştir. Burada öğrencilerden 
bir rapor hazırlamaları istenerek bu raporda nesne, min-
yatür, gravür, fotoğraf, karikatür, grafik, temsilî resim vb. 
görsel kanıtları kullanmaları öngörülmektedir.

CEVAP: A

47. Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların 
çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürer, Güç Yö-
netim ve Toplum öğrenme alanı ile,

Farklı dönem ve mekanlardaki toplumlararası siyasal, 
sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder, İn-
sanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı ile,

İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini 
ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir Kü-
resel Bağlantılar öğrenme alanı ile ilgilidir.

CEVAP: E

48. Sosyal bilgiler 7. Sınıf programında söz konusu kaza-
nım “Özel Eğitim” ara disiplinlerinden “3. İlgi ve yete-
nekleri doğrultusunda mesleki tercihlerine yönelik plan-
lamalar yapar” kazanımı ile ilişkilendirilmiştir.

CEVAP: D

49. Öğrenciler grafikler vasıtasıyla yıllar arasındaki değişi-
mi ve sürekliliği daha iyi analiz edebilirler. Zaman içinde 
nelerin değiştiğini ya da aynı kaldığını görebilirler.

CEVAP: C

50. Otantik biyografiler günlük, mektup, kayıtlar gibi yazılı 
belgelere ve görgü tanıklarının ifadeleri yoluyla belge-
lenen olgulara dayalı biyografilerdir. Dolayısıyla doğru-
luğu sınanabilir. 

Nekroloji ise, Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden 
sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın 
çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün nite-
liklerinin, erdemlerinin, çalışmalarının ve diğer özellikle-
rinin anı üslûbuyla anlatıldığı yazılara denir. Bu yazılar 
bir anlamda öleni çok seven birinin ağıtları, duygusal, 
öznel açıklamalarıdır.

CEVAP: A


