SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7.SINIF
2. DÖNEM I. YAZILI SINAVI
…….. ORTAOKULU

SORU 1

Aşağıdaki diyaloglarda verilen bölümleri okuyarak yorumlayınız. (10 Puan)

KONU: “Ağaç sevgisi ve ağaçları koruma bilinci.”

1.
2.
3.
4.
5.
SORU 2
İskân

Kadir Öğretmen:

Çağlar Öğretmen:

Çocuklar size çok önemli bir konudan
bahsedeceğim. Beni can kulağı ile
dinleyin!
Ağaçları
sevmeli
ve
korumalıyız. Ağaçları korumak bizim
insanlık görevimizdir. Ağaçlar başta
oksijen olmak üzere birçok ihtiyacımızı
karşılar. Havayı temizler ve sağlıklı bir
çevre oluşturur. Bu sebeple onları
seversek ve korursak kendimizi de
korumuş oluruz.

Çocuklar, gözlerinizi kapatmanızı istiyorum.
Kendinizi bir fidan olarak hayal edin. Daha
büyüyüp serpilecek, kocaman bir ağaç
olacaksınız. Ama bir gün iki yaramaz çocuk
geliyor ve sizin dallarınızı kırıyor. Kocaman bir
ağaç olup gölgenizde çocukların oynayacağı
hayali gözünüzde canlanıyor. Ancak çocuklar
şimdi de gövdenize taşla çentikler açıyor.
Canınız yanıyor. Bir ağaç olarak bu durumda
ne düşünürdünüz? İnsanların size nasıl
davranmasını isterdiniz?







AÇIKLAMALAR
Çağlar Öğretmen, öğrencilerine empati kurdurmaya çalışmıştır.
Kadir Öğretmen, öğrencilerine duygudaşlık durumu yaşatmaya çalışmıştır.
Çağlar Öğretmen, ağacın ne hissettiğini daha iyi anlamaları için yol göstermiştir.
Kadir Öğretmen konuşmasında “emir cümlesi” kullanmıştır.
Çağlar Öğretmen cansız varlıkları canlandırmış yani “kişileştirme” yapmıştır.

D

Y

Aşağıda Osmanlı Devleti’ne ait bilgilerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 Puan)

Devşirme

Kazasker
Preveze

Fetret
Baharat

Orhan Bey
İpek

Yaya ve Müsellem

Karadeniz

İstimalet

BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE
Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç’te kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin
kurucusu Osman Bey olsa da devletin teşkilatlanma dönemi (I) ………………………. döneminde gerçekleşmiştir.
Bu dönemde ilk medrese açılmış, ilk düzenli ordu olan (II) ………………………… kurulmuştur. I. Murat döneminde
Hristiyan ailelerden alınan çocukların asker ya da yönetici olabileceği (III) ………………………….. Sistemi
kurulmuştur. Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı’nı Osmanlı Devleti kaybetmiş ve 11 yıl
padişahsız geçecek (IV) ………………….. Devri başlamıştır. Çelebi Mehmet bu dönemi sona erdirip devleti
yeniden kurmuştur. Osmanlı Devleti fethettiği topraklara (V) ………………………… Politikası ile Anadolu’da
yaşayan konar-göçer Türkmenleri yerleştirmiştir. Böylece yeni fethedilen yerlerin Türk yurdu olması
kolaylaşmıştır. Osmanlı Devleti fethettiği topraklardaki halkın dinine, inancına, örf ve adetlerine karışmamıştır.
Bu hoşgörü tutumuna (VI) …………………… Politikası denir. Osmanlı’da devlet yönetimi de çok önemlidir. Kadı
ve Müderrislerin atamasını yapan divan üyesi (VII) …………………… dir. Denizlerdeki fetihlerde de gelişme
gösterilmiş; Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım’ın alınması ile (VIII) ……………………. bir Türk gölü haline gelmiştir.
Mısır Seferi’nden sonra (IX) …………………. Yolu Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa
komutasındaki donanmanın (X) …………………….. Deniz Savaşı’nı kazanması ile Akdeniz’in kontrolü tamamen
Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

SORU 3

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen etmenleri (faktörleri) yazınız. (10 Puan)

SORU 4

Aşağıda ülkemize ait verilen grafikleri yorumlayınız. (10 Puan)

1.
2.
3.
4.
5.

SORU 5







AÇIKLAMALAR
Ülkemizde kadın ve erkek nüfus oranı birbirine yakındır.
Türkiye nüfusu için “Genç nüfus özelliği taşımaktadır.” diyebiliriz.
Nüfusun çalıştığı ekonomik faaliyet kollarında ilk sırayı sanayi almıştır.
Ülke nüfusunun yarısından fazlasını “çocuk nüfus” oluşturmaktadır.
Nüfusun çalıştığı ekonomik faaliyet kollarında; eğitim, sağlık ve güvenlik gibi alanda
çalışanlar %54,3 oranındadır.
Göçün etkilerini göç veren ve alan yerler açısından değerlendiriniz. (5 Puan)

D

Y

SORU 5

Aşağıda görselleri ve açıklamaları verilen Türk şahsiyetlerinin adlarını yazınız. (5 Puan)

“Muaalimi Sani”
(İkinci Öğretmen)
olarak felsefe
alanında bilinirim.

İlk Türk
matbaasını kuran
kişi olarak
bilinirim.

“Kanun” adlı eserim
vardır. Avrupa’da
Avicenna olarak
bilinirim.

Kitabı Bahriye adlı
eserim vardır. Bu
eserde dünya
haritası da bulunur.

Su ile çalışan
mekanik robotlar
ürettim. Mühendis
olarak bilinirim.

……………….

……………….

……………….

……………….

……………….

SORU 6

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (50 Puan)

Denizci bir millet olan Fenikeliler, Mısır hiyeroglif yazısını
sadeleştirerek ilk alfabeyi geliştirdiler. Fenikeliler
alfabeyi özellikle Akdeniz kıyılarında ticaret yaptıkları
kişilerle daha iyi anlaşmak için kullanıyorlardı. MÖ
900’lerde Yunanlılar bu alfabeyi kendi dillerine
uyarladılar. Yunan alfabesini daha da geliştiren
Romalılar bugün de kullanılan Latin alfabesini
oluşturarak kullanmaya başladılar.

18. yüzyıla kadar her türlü üretim insan gücüyle
yapılıyordu. 1765’de buhar motorunun icat edilmesiyle
bu üretim biçiminde köklü bir değişime uğradı. Buhar
gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla
Sanayi İnkılabı İngiltere’de başlamış oldu. Birçok işçinin
yapacağı işten daha fazlasını makineler yapmaya
başladı. Fabrikalarda ham maddeye ihtiyaç oldu.

1) Buna göre Latin alfabesinin gelişmesinde;

3) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının
olumsuz sonuçlarından biri değildir?

I. Uygarlıklar arası ilişkiler,

A) Sömürgeciliği meydana getirmesi

II. Uygarlıkların inançları,

B) İşsizliğe neden olması

III. Farklı uygarlıkların katkıları

C) Çevre kirliliğine yol açması

unsurlarından hangisi etkili olmuştur?

D) Az zamanda çok ürün üretilmesi

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) I ve III.
https://www.sorubak.com

Ali Kuşçu; 15. yüzyılda yaşamış, astronominin önde
gelen bilginlerinden olarak kabul edilmiştir. Fatih
Külliyesi’nde bir Güneş saati yapan Ali Kuşçu, Ay’ın ilk
haritasını çıkarmış bu sebeple de NASA tarafından adı
bugün Ay’ın bir bölgesine verilmiştir.
2) Bu bilgilere göre Ali Kuşçu ile ilgili olarak;
I. Çalışmaları evrensel boyuttadır,
III. Tıp alanında da bilime katkıda bulunmuştur.
değerlendirmelerinden hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve II.

C) II ve III.

4) Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bilimsel
faaliyetlerin gelişmesine engel olduğu söylenebilir?
A) Baskı ve yasaklar

II. Astronomi çalışmaları yapmıştır,

A) Yalnız I.

Galileo, Dünya’nın hem kendi etrafında hem de Güneş
etrafında döndüğünü ispatlamıştı. Kilise, Galileo’i bu
düşüncesinden dolayı engizisyon mahkemesine
çıkararak yargıladı. Ona bu düşüncesinden vazgeçmezse
idam edileceğini söylediler. Galileo de bu
düşüncesinden vazgeçti.

D) I, II ve III.

B) Maddi imkânsızlıklar
C) Yeterli zamanın olmayışı
D) Bilim adamlarının tanınmayışı

SOSYAL BİLGİLER

“Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza saldırmış, biri
hayatını kaybetmiş, biri de yaralanmıştır. Kuduz
tehlikesine karşı bölgede bulunan 22 köye giriş çıkışlar
yasaklanmıştır.”
5) Kütahya Valisi’nin açıklamasına göre yerleşme ve
seyahat özgürlüğü aşağıda verilen hangi durum için
yasaklanmıştır?
A) Suç işlenmesini önlemek için
B) Kamu mallarını korumak için
C) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için
D) Kentleşmenin daha düzenli olması için

İzmir, Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan üçüncü büyük
ildir. Tarihî bir şehir olan İzmir, demir ve kara yolu ağı ile
iç bölgelere bağlıdır. İzmir limanı ülkemizin İstanbul’dan
sonraki ikinci büyük limanı olup dış ticaretimizde çok
önemli yeri vardır. İzmir’in turizm, kültür, ticaret ve
sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır.
6) Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir’in
nüfusunun artışında etkili olan faktörlerden biri
değildir?
A) Ulaşımın gelişmiş olması
B) Ticaretin gelişmiş olması
C) Sanayinin gelişmiş olması
D) Maden yatakları bakımından zengin olması

Avrupalı seyyahlar Osmanlı ülkesine gelerek buradaki
insanların yaşamlarını kaleme almışlar yazdıkları
kitaplarda Osmanlı Devletini tanıtmışlardır.
7) Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı seyyahların
kitaplarında bahsedebilecekleri Osmanlı kültürüne ait
bir özellik değildir?
A) Türklerin kahve içme alışkanlıkları
B) Konuksever olmaları
C) Halı, kilim gibi el sanatları ile uğraşmaları
D) Opera ve bale sanatlarını ortaya çıkarmaları

https://www.sorubak.com

Türkiye'de kırsal kesimlerde doğum oranları fazla
olmasına rağmen nüfus artış hızı düşüktür.
8) Buna göre kırsal kesimlerde nüfus artış hızının düşük
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekillerinin engebeli olması
B) Ölüm oranlarının fazla olması
C) Yoğun göç vermesi
D) Eğitim seviyesinin düşük olması

Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın
çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur.
İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti’nin eline
geçmesi Avrupalıları yeni yollar aramaya sevk etmiştir.
9) Yeni ticaret yollarının bulunması aşağıdaki
olaylardan hangisi ile gerçekleşmiştir?
A) Reform Hareketleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Haçlı Seferleri
D) Sanayi İnkılabı

Bir insan yalan söylerken alın terlemesi, gözbebeği
küçülme büyümeleri, yüz kası seğirmeleri gibi vücut
hareketleri onu rahatlıkla ele verir. Emniyet görevlilerin
gözaltına aldıkları bir şüpheliyi yalnız başına karanlık bir
odada sandalyeye oturtarak sorguya çekmesinin sebebi
onun vücut hareketlerini daha iyi analiz edebilmektir.
Yalan söylediğinde onu ele verecek yegâne delil vücut
hareketleridir.
10) Buna göre, emniyet görevlileri şüpheliyi
çözebilmek için özellikle neye dikkat etmiştir?
A) Konuşma biçimine
B) Beden diline
C) Sözlü iletişimine
D) Yazılı iletişimine

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
….. ORTAOKULU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ
7.SINIF 2.DÖNEM 1. YAZILI

ADI
:
SOYADI :
SINIFI :
NO
:
A-

ALDIĞI NOT

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(10 Puan)
( Hiyoroglif – Tekerlek - Sanayi – Yazı – Harezmi - İbni Sina –
Mısırlılar – Beşeri Faktör- Tarım – Doğal Faktör –Hititler – Sümerler)

1-Tarihi dönemlerin başlamasını, bilgilerin kalıcılığını ve aktarımını büyük ölçüde sağlayan buluş ………………………
dır.
2-‘’El Kanun’’ adlı kitabıyla Avrupa’da ‘’Avicenna’’ olarak tanınan, tıp alanında büyük çalışmalar ve buluşlar yapmış
Türk-İslam bilginimiz ……………………………… dır.
3- Mısırlılar resimleri simgeleştirerek ………………………… denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır.
4-Tarihte kullanılan ilk yazı (çivi yazısı) MÖ3200’lerde Mezopotamya’da yaşayan ………………………..bulmuştur.
5-Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle
olanlara……………………………………………………faktörler denir.
B - Aşağıdaki bilgilerin yanına Doğru ya da Yanlış yazınız (10P)
1- (

) Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen topraklara Anadolu’daki Türkmenleri yerleştirmesine

“iskân politikası” denilmektedir

2- (

) Osmanlı Devletinde devlete ait topraklara “mülki” topraklar denirdi.

3- (

) Ülkemizin her yeri aynı oranda göç alır.

4-(

) Avrupa’da Ortaçağ’da sadece kilise görüşlerinin etkili olduğu düşünce sistemine Skolastik Düşünce denir.

5-(

) Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerdir

C-Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştirerek parentez içine numarasını yazınız
(10 P)
( ) Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapan bir bilim
1-Piri Reis
insanıdır.İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir

2-Uluğ Bey

(

3-Katip Çelebi

) Dünyanın her yerindeki coğrafyacılara mektuplar gönderip bilgiler toplayarak

3 yılda yazdığı “Cihannüma” Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabıdır

4-İbni Haldun

(

5-Farabi

) Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir.

Matematik (Cebir), astronomi ve coğrafya bilginidir

6-Cezeri

(

7-Harezmi

) Ünlü Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Ceylan derisi üzerine çizdiği

Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir

8-Ali Kuşçu

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Her soru 5Puan

1) Türk ve İslam bilginlerinin de bilimsel gelişmelere
katkısı olduğunu iddia eden bir kişi aşağıdaki bilim
insanlarından hangisini buna örnek olarak
gösteremez?
A) Harezmi
B) Kopernik
C) Farabi
D) Biruni

2) 15. yüzyıldan itibaren matbaa sayesinde çok
sayıda kitabın basılması aşağıdakilerden hangisini
sağlamıştır?
A) İşçi ücretlerini artırmıştır.
B) Skolastik düşünceye neden olmuştur.
C) Bilgi ve düşünce alışverişini hızlandırmıştır.
D) Coğrafi Keşiflerin yapılmasını sağlamıştır

•

Yaşamımızda vazgeçilmez bir yeri olan yazı birden
bire ortaya çıkmamıştır. Binlerce yıllık bir gelişme
süresinde sistemleşmiş ve bugünkü halini almıştır.
• Fenikeliler alfabeyi icat etmişler, daha sonra ki
dönemlerde Yunanlılar ve Romalılar Fenike
alfabesini geliştirerek bugün kullandığımız Latin
alfabesini ortaya çıkarmışlardır.
5) Yukarıda verilen bilgilere göre ulaşılabilecek en
kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alfabeyi ilk kullanan millet Fenikelilerdir.
B) Buluşların geliştirilmesi uzun bir süreçte ve
değişik toplumların katkılarıyla olmuştur.
C) Alfabenin bulunmasıyla toplumlar arasındaki
etkileşim artmıştır.
D) Buluşların gelişmesinde en önemli katkıyı
Avrupalılar yapılmıştır.
6) “Sümerler yıldızların insan yaşamıyla ilgili çok
sıkı bir ilişkisi olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle
yıldızların hareketini yakından incelemeye
başladılar.”;
Yukarıda verilen bu durum Sümerlerde öncelikle
hangi bilim dalının gelişmesine olanak
sağlamıştır?(5p)
A)Matematik
B)Fizik
C)Tıp
D)Astronomi

3)

Kil hamurunun üzerine
çiviye benzer kamışlarla
yazı yazıldıktan sonra
bunların güneşte veya
fırında kurutulması ile
yapılırdı.
içinde var olan
4) Buharın
ısı enerjisini mekanik
enerjiye dönüştüren
makinedir.

7) Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde
gecekondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği,
tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre
kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden
hangisinde bu sorunlar daha fazla yaşanır.
A)Tuz Gölü çevresi
B) Teke ve Taşeli Platoları
C) Marmara kıyıları
D) Yıldız Dağları Bölümü

Gökyüzü ile ilgili
çalışmaların yapıldığı
gözlemevi.

Taşımacılık amacıyla ilk
kez Sümerlerin MÖ
3000’de geliştirdiği
kağnıda kullanıldı.

Yukarıdaki şemada aşağıdakilerden hangisi ile
ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Kil Tablet
B) Rasathane
C) Buhar Makinesi D) Matbaa

8) Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin
yararlarından biri değildir ?
A) Vergilerin düzenli toplanması.
B) Taşrada güvenlik sağlanmıştır.
C) Üretimde verimlilik ve süreklilik sağlanması.
D) Esnaflar arasındaki dayanışma artmıştır.

12)
Nüfusun dağılışı üzerinde doğal ve beşeri
faktörler etkili olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun
dağılışı üzerinde etkili olan doğal faktörlerden biri
değildir?
A)İklim özellikleri
B)Yer şekilleri
C)Su kaynakları
D)Ticari faaliyetler

9)

13)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nin fetih sonrası izlediği politikalardan
biri değildir?
A) Halktan vergi alınmaması
B) Nüfusun azalmaması için göçün yasaklanması
C) Herkese din özgürlüğü tanınması
D) Kanun önünde herkese eşit davranılması

10) “Bir kurt dağdan inerek iki vatandaşımıza
saldırmış, biri hayatını kaybetmiş, biri de
yaralanmıştır. Kuduz tehlikesine karşı bölgede
bulunan 22 köye giriş çıkışlar yasaklanmıştır.”
Kütahya Valisi’nin açıklamasına göre yerleşme ve
seyahat özgürlüğü aşağıda verilen hangi durum
için yasaklanmıştır?
A) Suç işlenmesini önlemek için
B) Kamu mallarını korumak için
C) Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek
için
D) Kentleşmenin daha düzenli olması için
https://www.sorubak.com

11) Ali Bey tanınmış bir tıp profösörüdür,
İngiltere’nin ünlü bir üniversitesinden çalışma teklifi
almıştır. Ali Bey’in bu teklifi kabul etmesi
durumunda;
I. beyin göçü,
II. mevsimlik göç,
III. dış göç
durumlarından hangisi yaşanır?
A) I ve II.
B) I ve III.
C) II ve III.
D) I, II ve III

14) Orta Çağ’da İslam dünyasında oluşan özgür
düşünce ortamında yetişen Biruni, Harezmi ve
İbn Sina gibi bilim insanlarının eserleri Avrupa
dillerine çevrilerek üniversitelerde okutulmuştur.
Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İslam bilginlerinin eserleri Batı’da kabul
görmüştür.
B) İslam dünyasında bilimsel gelişmeler
desteklenmiştir.
C) İslam bilginleri bilimin gelişmesine katkı
sağlamıştır.
D) Bilimsel gelişmeler yalnız İslam bilginlerinin
sayesindedir
https://www.sorubak.com

BAŞARILAR DİLERİM

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ….ORTAOKULU
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

ADI/SOYADI: https://www.sorubak.com
SINIFI:………NO:……
A-VERİLEN KAVRAMLARI BOŞLUKLARA YAZARAK AÇIKLAYINIZ.(10PUAN)

……………………

………………………..

……………………

………………….

………………

…………………..

………………………..

…………………….

………………….

…………………

B - İFADELERİ DOĞRU OLANLARINA(D), YANLIŞ OLANLARINA (Y) YAZINIZ(10 PUAN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vakıfların sosyal, ekonomik, dinî, askerî ve kültürel alanlarda insanlara fayda sağlamıştır.
Taşımacılık amacıyla tekerlek ilk kez Sümerlerin MÖ 3000’de kullanıldı.
Asur Kralı Asurbanipal’ın, Ninova’daki kütüphanesi dünyanın ilk bilinen kütüphanesidir.
Mısırlılar resimleri simgeleştirerek Hiyeroglif denilen yazıyı kullanmışlardır.
Yazının bulunması ile bilginin depolanması zorlaşmıştır.
Sümerler Ziggurat adlı binaları gözlemevi, ibadethane, eğitim merkezi ve depoolarak kullanıyorlardı.
Eski Mısırlılar yazı yazmak için papirüs kağıdını icat ederek insanların işlerini kolaylaştırmışlardır.
Günümüzde bilginin depolanması için, akıllı tabletler, telefonlar kullanılır.
Anadolu ‘da, koyun ve keçi derilerinden elde edilen, katlanabilen parşömen kâğıdını icat ettiler.
Tarihte bilinen ilk yazı Uygurlara aittir.

C - AŞAĞIDA VERİLEN CÜMLELERİ, NUMARALARI KULLANARAK EŞLEŞTİRİNİZ(10 P)
…
…
…
…
…

Hint sayı sisteminden faydalanarak ilk kez “0” (sıfır) rakamından bahsetmiştir.
Bilinmeyen işareti “x” simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.
Henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir. ”Tıbbın
Kanunu” isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak
kullanılmıştır.
İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. Mekanik mühendisliği konusunda
çalışmalar yapan bir bilim insanıdır.
Osmanlı Devleti’nin en parlak döneminde yaşamış ünlü Türk
denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır.
Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiyle ilgilenmiş, Ayasofya Medresesi’ne
baş müderris yapılmıştır. Fatih Külliyesi’nde bir güneş saati yapmıştır.

1

CEZERİ

2

HAREZMİ

3

İBNİ SİNA

4

ALİ KUŞÇU

5

PİRİ REİS

D - AŞAĞIDA VERİLEN SORUNUN CEVABINI YAZINIZ(10 PUAN)
Toprağın insan hayatındaki yerini ve önemini yazınız?

1.
2. .

https://www.sorubak.com

3.
4.
5.
E - VERİLEN SORUNUN CAVBINI YAZINIZ?(10)
Verilen bilgileri numaralarını yazarak ilgili kutulara gruplayınız
1 Kilise, evrenle ilgili bütün bilgilere sahiptir.
2 Deney ve gözleme gerek yoktur.
3 Gelişime için bilimsel araştırmalara ihtiyaç vardır.
4 Bilgi deney ve gözlemle ispatlanabilir.
5 Skolastik düşünce, bilimsel gelişmeyi engellemiştir.

SKOLASTİK DÜŞÜNCE

POZİTİF DÜŞÜNCE

C) Sınırların güvenliğini korumak
D) Divan üyelerinin maaşlarını karşılamak

F- SORULARIN CEVAPLARINI
İŞARETLEYNİZ.(50 PUAN)
7.
1.Sosyal bilgiler öğretmeni Zonguldak ve Batman gibi
şehirlerin nüfusunun artmasının ortak nedeni olduğunu
söylemektedir. Seçeneklerden hangisi iki şehrin
nüfusunun artmasında ortak özelliktir?
A) Tarımsal faaliyetler
B) Ticaret
C) Sanayi
D) Madencilik
2.Mehmet ve ailesi yaz sonunda pamuk toplamak için
Şanlıurfa’dan Adana’ya gitmişlerdir. Pamuk toplama işi
bitince tekrar ailesi ile birlikte Şanlıurfa’ya geri
dönmüşlerdir. Verilen göç çeşidi hangi seçenekte
verilmiştir?
A) Dış göç
B) Beyin göçü
C) Mevsimlik göç
D) Sürekli göç
3.Matbaanın icadı ile ilgili olarak verilen
seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır.
B) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
C) Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır.
D) Matbaa ile bilginin aktarılması zorlaşmıştır.
4.Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi göç sonucu
ortaya çıkan olumsuz sonuçlar ile ilgili;
I.
Düzensiz kentleşme
II.
Gecekondulaşma
III.
Altyapı yetersizliği
IV.
Çevre ve trafik sorunları
Verilen bilgilerden hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I-II
C) II-III-IV
D) I-II-III-IV
5. •Bilgi nesilden nesile aktarılmıştır.
•Tarih öncesi dönem sona ermiş ve ilk çağ başlamıştır.
•Elde edilen bilgiler depolanmaya başlamıştır.
Verilen bilgilerden aşağıdaki olayların hangisinin
sonucu olduğu söylenebilir?
A) Tekerleğin icadı
B) Yazının icadı
C) Kağıdın icadı
D) Matbaanın icadı
6. Osmanlı devletinde devlet toprağın asıl
sahibiydi.. Topraklarını üç yıl üst üste boş
bırakan köylü kiraladığı toprağını kaybediyordu. .
Bilgiye göre tımar toprağını boş bırakan tımar
sahibinden toprağı neden alınırdı?
A) Vergi toplamayı kolaylaştırmak
B) Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

Yıllara göre nüfusun iş kollarına dağılımı verilmiştir.
Bu dağılımdan yola çıkarak hangi seçeneğe
ulaşılamaz?
A) Nüfus en çok tarım sektöründe artmıştır.
B) 1927 yılında en az nüfus hizmet sektöründedir.
C) Sanayide çalışan nüfus sürekli artmıştır.
D) 1927’den 2017’de en çok nüfus artışı hizmet
sektöründe gerçekleşmiştir.
8.İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara gibi şehirler nüfusu
fazla olan ve göç alan şehirlerimizdir. Adana’nın göç
almasının nedeni diğer şehirlerden farklıdır. Aşağıda
verilen faaliyetlerden hangisi bu göçte daha önemli
rol oynamaktadır?
A) Sanayi
B) Tarım
C) Ticaret
D) İklim
https://www.sorubak.com

9. Anadolu’da yaşayan Friglerin en önemli geçim
kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Bu yüzden
tarım ve hayvancılığı koruyacak kanunlar koymuşlardır.
Friglerde öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası
ölümdür. Ayrıca ekili araziye zarar vermenin cezası da
ağırdır.
Yukarıda verilen bilgi değerlendirildiği zaman;
I.
Firigler tarımsal faaliyetlerden geçinmişlerdir.
II.
Kanunlar tarımı koruyucu olmuşlardır.
III.
Ürün bulunan araziye zararı engelleyen cezaları
vardır.
Verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) I
B) I-II
C) II-III
D) I-II-III
10.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi sanayi inkılabı
sonrasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir.
B) Demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi,
otomobil, telgraf aracılığıyla insanlaruzak
mesafeleri yakınlaştırmıştır.
C) Üretimin temel alanları tarım, hayvancılıkve
zanaattır.
D) Sanayi Devrimi nüfusun merkezlerdeyani
kentlerde toplanmasına yol açmıştır.

HAZIRLAYAN;
BAŞAK YAMAN

ÜÇPINAR ORTAOKULU
2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI,
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2.DÖNEM 1. SINAV SORULARI https://www.sorubak.com

Adı…….:
Soyadı…:
Sınıfı..…:
No….….:

1) Aşağıda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuğa Doğru ise “D” Yanlış ise “Y” yazınız. (2x10=20p)
1

• Su kaynaklarının olduğu yerde nufus seyrektir.

2

• Yerleşme ve seyehat özgürlüğu hiç bir durumdu kısıtlanamaz.

3

•Sanayi inkılabı Osmanlı Devletini olumlu etkilemiştir.

4

•insanların yaşadıkları çevreden siyasi, sosyal, ekonomik gibi nedenlerle yer değiştirmesine göç denir

5

•Kişinin karşısındakinin yerine kendini koymasına empati denir.

6

•Martin Luter kotolik kilisesine karşı ayaklanmış ve reform haketleri başlamıştır.

7

•Tarım işcilerinin yaptıkları göç geçici göçtür.

8

•Ülkemizde nufus sayımları 5 yılda bir yapılmaktadır.

9

•İç göç nufus artışını olumlu etkiler.

10

•Osmanlı Devleti, Balkanlarda fethettiği toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak için İskan Politikasını uygulamıştır.

2) Aşağıdaki sözcükleri, boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (2x5=10p)
Lidyalılar






3)

Kil Tablet

Astronomi

Fenikeliler

İstanbul

Parşömen

Sümerler

Günümüzde kullandığımız Latin alfabesinin temelini …………………………. atmıştır.
Bir Anadolu uygarlığı olan Bergama krallığı yazıyı kullanımı kolay ve dayanıklı olan ………………….. yazmıştır.
Ülkemizde en fazla göç alan ilimiz……………………….dır.
Mısırlıların Nil Nehrinin taşma ve çekilme zamanlarını hesaplaması ……………………. alanında geliştiğini
göstermektedir
Yazıyı ilk kez …………………………..medeniyeti kullanmıştır.
Aşağıdaki Kutucukları doğru seçenek ile eşleştiriniz. (2x5=10p)
Din temelli olup sorgulanamayan düşüncedir

Özgür Düşünce

Yazdığı El-Kanun Fi’t-tıp eseri Avrupa da tıp kitabı olarak okutulan İslam bilgini

Galileo

Dünyanın hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döndüğünü ispatlayan bilim
insanı

4)

Matematik

Skolastik düşünce

Bilimin gelişmesi için gerekli olan düşünce

Endülüs

Günümüz İspanya topraklarında kurulan İslam devleti

İbn-i Sina

Aşağıda grafikte gösterilen nüfus piramitlinin özelliklerini ve hangi ülkelere ait olabileceklerini yazınız. (10p)

1)
2)
3)
4)
5)

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

1) Aşağıdakilerden hangisi Tımarlı Sipahinin
görevlerinden biri değildir?
A) Köylünün güvenliğini sağlamak
B) Vergileri zamanda toplamak
C) Savaş zamanı orduya katılmak
D) Davalara bakmak
2) Nüfus sayımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır
A) Son nüfus sayımında kırsal nüfus kentsel
nüfustan fazladır.
B) İlk nüfus sayımı askeri amaçla yapılmıştır
C) Nüfus sayımını TUİK yapmaktadır.
D) Günümüzde nüfus sayımı elektronik ortamda
yapılmaktadır.
3) Fatih sultan Mehmet döneminde İstanbul’a
gelerek dersler vermiş Astronomi ve Matematik
konusunda önemli çalışmalar yapmış Türk İslam
bilgini aşağıdakilerden hangisidir?
A) Harezmî
B) İbni Sina
C) Ali kuşçu
D) Kaşgarlı Mahmut
4)
İller
Erkek
Kadın
Tokat
305.977
306.669
Kars
149.510
139.368
Tabloda verilen bilgilerden faydalanarak Tokat ve
Kars illeri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Toplam nüfus miktarına
B) Çalışabilir çağdaki nüfusa
C) Nüfusun yaş guruplarına göre dağılımına
D) Okur yazar oranına
5) 18.yyda İngiltere'de kol gücünden makine gücüne
geçişe Sanayi inkılabı denir.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi inkılabının
sonuçlarından biri olamaz?
A) Pazar arayışı başladı
B) Hammadde arayışı başladı
C) Devletler arası yardımlaşma hız kazandı
D) Bol bol ucuz üretim yapıldı
6) İyi eğitim görmüş, nitelikli ve alanında uzman
kişilerin gelişmiş ülkelere yaptıkları göçlere ne ad
verilir?

A)
B)
C)
D)

Sağlık göçü
Beyin göçü
İşçi göçü
Mübadele

7) Sanayinin geliştiği bölgelerde kent nüfus oranı kır
nüfus oranından fazladır.
Grafikte verilen bilgiler dikkate alındığında hangi
bölgede sanayinin daha fazla geliştiği söylenebilir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

8)

Sosyal bilgiler dersinde yukarıdaki grafiği inceleyen
Rabia, Senegal ile ilgili
 Kır nüfus içerisindeki erkek miktarına
 Çalışan nüfus içerisindeki kadın erkek
oranına
 Nüfusun yaş guruplarına göre dağılışına
 Çalışabilecek çağdaki nüfus miktarına
Verilen bilgilerden kaç tanesine ulaşabilir?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

9) Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi etkileyen
doğal faktörlerden birisi değildir?
A) İklim
B) Yeryüzü şekilleri
C) Ulaşım
D) Su kaynakları
10) Tarihten günümüze yazı yazmak için kullanılan
materyallerin doğru sıralanışı hangi seçenekte
verilmiştir?
A) Papirüs > Parşömen > Kil tablet > Kağıt
B) Kil tablet > Papirüs > Parşömen > Kağıt
C) Kil tablet > Parşömen > Papirüs > Kağıt
D) Kağıt > Papirüs > Parşömen > Kil tablet
Başarılar Dilerim…
Mustafa Şahin
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
Not: Çoktan Seçmeli Sorular Beşer Puandır. (10x5=50p)

Kır Nüfusu

Kent Nüfusu

ADI:
SOYADI:
SINIFI:
NUMARASI:

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………………ORTAOKULU
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 1. SINAVI

https://www.sorubak.com

1- Yükselme döneminde önemli ticaret yollarına ( ipek,
baharat, Akdeniz ve Karadeniz ticaret yoları) hakim olan
Osmanlı, bu ticaret yollarından beklenilen ekonomik kazanımı
elde edememesinin sebebi nedir?
a-Tarıma ve hayvancılığa önem verilmesi
b-Avrupalıların coğrafi keşiflerle yeni yollar bulması
c-Bu yollara gerekli yatırımın yapılmaması
d-Bu dönemde dünyada ticarete ilginin azalması
2-Avrupa’da Rönesans hareketleri sonucunda pozitif bilimler
önem kazanmıştır. Skolastik düşünce (kilisenin dinsel baskısı)
sona ermiş, reform hareketleri başlamıştır. Avrupa’daki bu
gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine neden
olmuştur?
a) Kilisenin bilimsel eğitime katkısına
b) Bilimsel çalışmaların hız kazanmasına
c) Mutlak krallıkların güçlenmesine
d) Zengin sınıfın siyasi güç kazanmasına
3-Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl
arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır
ve başkasına verilirdi.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine
önem verdiğinin göstergesidir?
A) Üretimde sürekliliği artırmaya
B) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine
C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya
D) Sosyal sınıf ayrımına
4-Kağıt – matbaa- pusula- bu buluşlar Avrupa da çeşitli
gelişmelere ortam hazırlamışlardır. Aşağıdaki olaydan
hangisinin bu üç olayla doğrudan ilgisi yoktur?

6- Sanayi İnkılâbı’yla birlikte üretim için gerekli ham maddeye
ve üretilen malların satılacağı pazarlara olan gereksinim
artmıştır.
Bu durum Avrupa devletlerinin aşağıdakilerden hangisine
yönelmelerine neden olmuştur?
A) Halkın yönetime katılmasını sağlamaya
B) Sömürgecilik faaliyetlerine hız vermeye
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmeye
D) Dini hoşgörüyü artırmaya
7❖ Osmanlı Devleti büyük gelir kaybına uğramıştır.
❖ Skolâstik düşünce yıkılmış, bilime dayalı düşünce
gelişmiştir
❖ Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kalmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler sırasıyla hangi olayların sonucudur?
A) Coğrafi keşifler – Reform – Rönesans
B) Reform – Coğrafi keşifler –Rönesans
C) Rönesans - Coğrafi keşifler – Reform
D) Coğrafi keşifler - Rönesans – Reform
8- İngiltere’de 18.yy sonlarında yeni buluşların üretimde
uygulanması ve makineleşmenin gerçekleşmesi sonucu Sanayi
İnkılâbı ortaya çıkmıştır. Sanayi İnkılabı işçi sınıfının ortaya
çıkmasına, devletlerarasında rekabettin artmasına, ülkelerin
maddi yönden zenginleşmesine yol açmıştır.
Buna göre, sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşmemiştir?
a) Üretim faaliyetlerinin değişime uğradığı
b) Milliyetçilik isyanlarının yaygınlaştığı
c) Yeni sosyal sınıfların ortaya çıktığı
d) Sömürge savaşlarına zemin hazırlandığı

a-Derebeylik rejiminin zayıflaması
b- Reform hareketleri ile kiliseye başkaldırı
c- Rönesans hareketlerinin başlaması
d- Coğrafi keşiflerin başlaması

9-Osmanlı’da devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı
Sarayında kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medrese
B) Enderun
C) Lonca
D) Ahilik

5- Ahilik teşkilatının başlıca görevleri; usta çırak kalfa
ilişkilerinin düzenlenmesi, mesleki hayatın gelişmesi, esnaf
ve sanatkarların denetlenmesi, fiyatların kontrolü ve
kurallara uymayan esnafa yaptırım uygulanmasıdır.
Buna göre Ahilik teşkilatının görevleri günümüzdeki hangi
kuruluşla ilgisi yoktur?
a-Esnaf ve sanatkarlar odası
b-Tüketici hakları dernekleri
c-Meslek okulları
d-Siyasal bilgiler fakültesi

10-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin tımar
sistemini uygulamasındaki amaçlarından biri değildir?
A) Hazineye yük olmadan asker yetiştirmek
B) Üretimde sürekliliği sağlamak
C) Daha yetenekli padişahlar yetiştirmek
D) Toprağın işlenmesini sağlamak
11-İnsanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi günümüzde de yardım
etme, herhangi bir ihtiyacı karşılama gibi hizmetlerde bulunurlar.
Günümüz koşullarında bu faaliyetler bireysel olarak yürütüldüğü
gibi kurumsal olarak da yürütülmektedir.

Buna göre toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve yardım
çalışmalarını kurumsal olarak yürüten kuruluşlara genel olarak
ne ad verilir?
A) Vakıf
B) Enderun
C) Medrese
D) Ahilik
12AşağıdakiseçeneklerdeİpekYoluileilgilibazıbilgilerverilmiştir.Bu
bilgilerdenhangisiyanlıştır?
A)
İpekYoluÇin’denbaşlayıpAkdenizveKaradenizüzerindenAvrupa’
yaulaşanbirticaretyoludur.
B) İpekyolu,ticaretilebirliktekültürleritaşıyanbiryololmuştur.
C)FatihSultanMehmet’inKırım'ıalmasıileİpekyolununkontr
olüOsmanlılarınelinegeçmiştir.
D)
İpekYoluSanayiİnkılabıilebirlikteöneminikaybetmişveyeni
ticaretyollarıbulunmuştur.
13-AşağıdakikişilerdenhangisiRönesans

Hareketleriniİtalya’dakiöncüleriarasındayeralmaz?
A) LeonardodaVinci
B) Donatello

C)Rafael
D)MartinLuther

14- Osmanlı Devleti’nde toprak yönetimi ile ilgili olarak ortaya
konulan sisteme her ne kadar Dirlik Sistemi adı verilmişse de
toprakların büyük kısmı Tımar olarak dağıtıldığı için sistem Tımar
Sistemi olarak adlandırılmıştır. Tımar Sistemi
kapsamındakitopraklar gelirlerine göre farklı bölümlere ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Tımar Sistemi kapsamında yer alan
toprak parçalarından biri değildir?
A) Tahrir
B) Tımar
C) Zeamet
D) Has
15-İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)28 Mehmet Çelebi B)Takiyüddin
C)İbrahim Müteferrika
D)Harezmi
TEST SORULARI 3 ER PUAN

A-Aşağıdaki cümleleri doğru – yanlış olarak değerlendiriniz. Her Cevap 2 puan

( ) 1. Makine sanayisinde kullanılan dişliler tekerlekten esinlenerek yapılmıştır.
( ) 2. Osmanlı Devletinde hattatların işsiz kalmalarını önlemek amacıyla matbaada dini eserlerin basılması
yasaklanmıştır.
( ) 3. Osmanlılarda toprak yönetimine derebeylik adı verilirdi.
( ) 4. İşçi sınıfı sanayi inkılabının sonucudur.
( ) 5. Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen törene şet kuşatma denirdi.
( )6.Avrupa’daKatolikKilisesinekarşıyürütülenyenilikvedeğişimhareketlerineReformdenir
()7.OsmanlıDevleti’ndematbaakurulduktansonradiniiçeriklieserlerinbasılmasınaizinverilmiştir
( )8.MiriArazimülkiyetidevleteaitolantopraklarınolduğuarazidir.
( )9.FatihSultanMehmetdönemindeİstanbul’damedreselerdedersverenbilginFarabi’dir
( )10.ReformunortayaçıktığıilkülkeFransa’dır
( )11.ReformhareketleriylebirlikteAvrupa’damezhepbirliğiparçalanmışyenimezhepleroluşmuştur.
( )12.FenikelileralfabeyiicatetmişvebualfabeyiSümerlilerileMısırlılargeliştirmiştir.
( )13.SanayiDevrimininbaşlamasınanedenolanolaybuharmakinesininkeşfidir.
( )14.Müslümanların yazdığıbilimselkitaplarAvrupaüniversitelerindeyüzyıllarcaokutulmuştur.
( )15.Bilinen bilgilerdenyararlanarakdahaöncebilinmeyenyenibirbulguyaulaşmayakeşifdenir
B-Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız HER SORU 2.5 PUANDIR

16………………………nınEserleriLatince’yeveAlmanca’yaçevrilmiş,tıp,kimyavefelsefealanındaAvrupa’yıaydınlatmıştır.En
önemli eseri ‘’El-Kanun Fi’t –Tıb’’dır.
17.Hilal –i Ahdar yani Türkiye Yeşilay derneğini kurmuştur…………………………………ruh ve sinir hastalıklarını modern
yöntemlerle çözmeye çalışan ilk türk doktorudur.
18………………………………………….Semerkant’tarasathane(gözlemevi)yaptırmıştır.MatematikveastronomiileilgiliZicadlıes
eriniyazmışveçeşitlibatıdillerineçevrilmiştir.
19………………………………………………………..OsmanlıpadişahıIII.Murat’ınhimayesindeçalışmıştır.Trigonometri,astronomi,
optikkonusundaeserleryazmıştır.
20………………………………………..FatihSultanMehmetzamanındaİstanbul’ageldi.AstronomiveMatematikalanındaeserlerve
rdi.Gökcisimlerinindünyayauzaklığınıhesapladı.Ay’ınharitasınıçıkardı.
21-. Osmanlı Devletinde İlk matbaayı İbrahim Müteferrika ile ………………………………..………..birlikte kurmuşlardır.
22. .……………………………………..…..hareketleri Avrupa’da mezhep birliğinin bozulmasına neden olmuştur.
23. Üst düzey devlet memurlarının yetiştirildiği ve sarayda yer alan okula …………………………..………….denirdi
24. Coğrafi Keşiflerden önce İpek ve Baharat yollarının denetimi …………………………………..…….…….elindeydi.

25-…………………………..…….İlk defa Matematik alanında eser yazan Müslüman türk bilim insanıdır. En önemli
eseri ‘’El-Kitab’ul Muhtasar Fi’lHesab’il Cebri ve’l Mukabele’’dir.

