
B) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. (10p) 
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Bilimsel Araştırma Telif Hakkı Yenilemeyen Kutup İkliminde Vergi 
 
1)  ………………..………………. Türkçe’nin üstünlüğünü kanıtlamak için Divan-ı Lugâtit Türk adıyla bir sözlük hazırladı. 

2)  ………………………….. Türk – İslam mimarisinde merkezde cami olan ve halkın ihtiyaçlarının karşılandığı yapıdır. 

3)  İslamiyet'e yaptığı katkılardan dolayı ……………………………..……………’a "sultan" unvanı verilmiştir. 

4)  Dünya üzerinde bir yerin enlem ve boylam değerleriyle belirtilen konumuna …………………………………….. denir. 

5)  Bozkırların yaygın olduğu kırsal kesimlerde genellikle ……………………..…………………………. faaliyeti yapılmaktadır. 

6)  …………………………………………………….. ulaşım genellikle hayvanların çektiği kızaklarla yapılır. 

7)  ……………………………………………………… basamaklarının ilk adımı ilgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemektir. 

8)  Bir düşünce veya sanat eserini oluşturan kişinin, bu eserden doğan tüm haklarına ………………………………. denir. 

9)  Devlet halkın temel ihtiyaçlarını  ………………………………………… toplayarak yerine getirmektedir. 

10) Temiz bir dünya için ………………………………………….. enerji kaynaklarının kullanımını azaltmalıyız. 

C) Tablodaki şehirlerde görülen iklim ve bitki örtüsünü yazınız.(20 p) 

 Şehirler İklim Türü Bitki Örtüsü 

1 Adana   

2 İzmir   

3 Rize   

4 Diyarbakır   

5 Samsun   

6 Antalya   

7 Aydın   

8 Van   

9 Trabzon   

10 Ankara   

 

A) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” koyunuz. (10p) 
1.  (....) Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar toplumsal birlikteliğin oluşmasında önemli bir yere sahiptir. 

2.  (….) Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı ön yargıları körüklemeliyiz. 

3.  (....) Kök Türklerin devlet isimlerinde Tük kelimesinin geçmesi milliyetçi olduklarının bir göstergesidir. 

4.  (....) Emevilerin hoşgörülü tutumu İslamiyet’in Türkler tarafından kabul edilmesinde etkili olmuştur. 

5.  (....) Malazgirt Meydan Muharebesi’nin kazanılmasıyla Anadolu’nun Türk yurdu olması kesinleşmiştir. 

6.  (....) Ticaret yolları toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkileri etkilemiştir. 

7.  (….) Ülkemiz 36 – 42 kuzey paralelleri, 26 – 45 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır. 

8.  (....) Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde bol su seven pirinç, çay gibi tarım ürünlerinin ekimi fazladır. 

9.  (....) Atatürk, Türk tarihini bir bütün halinde araştırmak için 1931 yılında Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur. 

10.(….) Ülkemiz, fosil yakıt ihtiyacımızın tamamını kendi madenlerimizden elde etmektedir. 

 

D) Aşağıdaki bilgilerin öncelikli olarak hangi Sosyal Bilim dalı ile ilgiliyse karşısındaki boşluğa yazınız.  (10 p) 

1 Tarihi kalıntıları inceleyen kazı bilimidir.  

2 İnsanın kökenini, ırk yapısını inceleyen bilimdir.  

3 Toplumların dil yapısını inceleyen bilim dalıdır.  

4 Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.  

5 Kültürleri inceleyen bilim dalıdır.  

 



1. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için uymamız 

gereken bazı kurallar vardır. 

Buna göre, hangisi toplum içerisinde uyumlu bir şekilde 
yaşamamıza uygun bir durumdur? 
A) Ön yargılı davranmak 

B) Etnik ayrımı artırmak 

C) Cinsiyet ayrımını pekiştirmek 

 D) Mezhepsel aidiyetlere saygı duymak 

 

 

 

2. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve 

kültürel alanlarda değişimler meydana gelmiştir. 

Buna göre, hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulleri 
sonrasında meydana gelen kültürel değişimlerden biri 
değildir? 

A) Hükümdarların sultan unvanını kullanmaya başlaması 

B) Türk devletlerinin Abbasi halifesini koruması 

C) Türk devletlerinin Anadolu'da cami, medreseler yapması 

D) Bazı Türk devletlerinin Arapçayı resmi dil kabul etmesi 
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3. * Bilge Kağan Kitabesi 

* Tonyukuk Kitabesi 

* Kültigin Kitabesi 
 

Değişik dönemlerde yazılan yukarıdaki kitabelere bakarak 
Kutluk Devleti’nin hangi alanda ürünler ortaya çıkardığı 
söylenebilir?  

A) Dini          B) Astronomi         C) Kültürel         D) Ekonomi 

 

 

 

4.    Verilen gelişmelerden hangisi İslamiyet’in yayılmasını 

hızlandıran gelişmeler arasında yer almaz? 

A) Hz. Osman döneminde denizaşırı fetihlerin yapılması 

B) Hz. Ali döneminde Müslümanlar arasında Sıffin 

Savaşı’nın yaşanması 

C) Hz. Ömer döneminde İran, Irak, Mısır ve Suriye 

topraklarının fethedilmesi 

D) Hz. Osman zamanında Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılarak 

önemli şehirlere gönderilmesi 

 

 

 

5.    Akdeniz ikliminin görüldüğü Türkiye gibi bazı ülkelerde 

konutlarda yapı malzemesi olarak genellikle taş 

kullanılmıştır. İnsanlar evlerin dış cephesinde açık renkli 

boyalar tercih etmiştir. Konutlarında yaz sıcağının etkisini 

azaltmak amacıyla çatı yerine dam yapmayı uygun 

görmüşlerdir. 
 

Akdeniz iklimin yukarıdaki özelliğine bakarak iklimin insan 
yaşamı üzerinde daha çok hangi alandaki etkisinden 
bahsedildiği söylenebilir? 
 

A) Ulaşım sistemi        B) Konut yapısı          

C) Kültürel birikim         D) Bitki örtüsü 

6.  Harita üzerindeki bir noktanın yerini belirlerken veya adres 

ararken coğrafi koordinat sistemini kullanabiliriz. 

Bir yerin coğrafi koordinatlarını belirlemek için; 

I. Paralel   II. Meridyen 

III. Ekvator   IV. Griniç 

coğrafi kavramlarından hangileri kullanılmaktadır? 

A) I ve II    B) I, II ve III 

C) II, III ve IV    D) I, II, III ve IV 

 
 7. Türkiye nüfus haritası incelendiğinde kıyı bölgelerimizde 

nüfusun daha yoğun olduğu görülmektedir.  

Bu durum, daha çok hangisi ile açıklanabilir? 

A) İklim şartlarının elverişli olması 

B) Yer altı kaynaklarına bağlı olarak iş imkanlarının artması 

C) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması 

D) Bitki örtüsünün kısa boylu çalılıklardan oluşması 

 

8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni, öğrencilerine “Yapacağınız bu 

araştırmada başkalarının emeklerine saygı gösterin.” 

demiştir. 

Buna göre, öğrencilerin araştırmalarında hangisini yapması 
öğretmenin uyarısını dikkate aldıklarını gösterir?  

A) Kaynakları dipnot ile göstermeleri  

B) Problemi ortaya koymaları  

C) Mevcut bilgi birikimini derlemeleri  

D) Konuyu belirlemeleri 

 

9. Yenilenebilir enerji kaynakları doğada asla tükenmezler. Bu 

enerji kaynaklarının tercih edilmesi küresel ısınma, su, 

toprak ve hava kirliliği gibi doğal sorunların ortaya çıkmasını 

önleyecektir.  

Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir 

enerji kaynakları arasında yer almaz?  

A) Dalga    B) Doğalgaz   

C) Jeotermal    D) Rüzgâr 

 

10. Ülkemizdeki hayvancılık faaliyetleri ile tarımsal faaliyetler 

arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bu iki ekonomik 

faaliyet birlikte yürütülebilmektedir. 

 Buna göre, ülkemizde yapılan; 
 I. Büyükbaş hayvancılık 

 II. Küçükbaş hayvancılık 

 III. Balıkçılık 

 faaliyetlerinden hangisi ya da hangilerinin tarıma bağlı 
olarak gelişme göstermesi beklenir? 

 A) Yalnız I       B) I ve II  

  C) II ve III         D) I, II ve III 

 

Çoktan seçmeli test sorularının her biri 5 puandır. 

 


