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1. Metin üç kardeşi olan ve kardeşlerine 
iyi davranan sorumluluk sahibi bir aile 
bireyidir. Aynı zamanda sınıftaki örnek 
davranışlarıyla arkadaşlarının takdirini 
toplamış, sınıfta düzenlenen seçimde sınıf 
başkanı seçilmiştir. İlerleyen yıllarda 
başarılı bir öğrenci olarak üniversiteye 
gitmiş, mühendislik eğitimi almıştır. 
Üniversite sonrası mesleğine başlamıştır.

 Verilen metne göre hangisine 
ulaşılabilir?

A) Herkes aynı rollere sahiptir.

B) Bütün roller eğitimle kazanılır.

C) Herkesin tek rolü vardır.

D) Roller zamanla değişebilir.

2. 

"Genci, yaşlıyı, öğrenciyi, emekliyi, kim 
olursa olsun gönülden geçeni kâğıda 
dökmeye davet eden ebru, el becerilerinin 
gelişmesine vesiledir.  Toplumun tüm 
kesimlerinin bir su teknesinin başında, bir 
araya gelebileceğinin ispatıdır ebru 
sanatı..."

 Ebru sanatıyla ilgili verilen cümleden 
yola çıkarak öncelikle hangisine ulaşılır?

A) Sanatın gerekliliği

B) Kültürel devamlılık

C) Toplumsal birliktelik

D) Gelenekleri yaşatmak 

3. Kısa süre önce Fransa'ya mülteci 
(sığınmacı) olarak gelen 22 yaşındaki 
Afrikalı Mamoudou Gassamma göçmen 
olduğu için oturma ve çalışma izni 
alamamıştır. Bir evin dördüncü katının 
balkonunda asılı kalan ve düşmek üzere 
olan dört yaşındaki çocuğu, kendi canını 
tehlikeye atarak kurtarmıştır. Olayın 
duyulmasından sonra Fransa 
Cumhurbaşkanı tarafından Mamoudou 
Gassamma'ya vatandaşlık hakkı verileceği 
ve kendisinin itfaiye teşkilatına alınacağı 
duyurulmuştur. Dünyada göçmen karşıtı ve 
ayrımcı söylemlerin giderek arttığı bir 
dönemde bu olayın yaşanması insanlara 
önemli ders olmuştur.

 Gazete haberine göre varılabilecek 
en genel yargı hangisidir?

A) Afrikalılar genellikle iyi itfaiyeci olur.

B) Bütün mültecilere Fransa'da oturma ve  
 çalışma izni verilir.

C) Mamoudou Gassamma yaptığı kahramanlıkla  
 bir çocuğun hayatını kurtarmıştır.

D) Mamoudou Gassamma  önyargıları   
 yıkmaya yönelik davranış sergilemiştir.

4. İlk Türk Devletlerinde ölen kişiler 
eşyalarıyla birlikte “Kurgan” adı verilen 
mezarlara gömülürlerdi. Orta Asya’da 
yapılan kazılarda Pazırık Kurganı’ndan 
çıkan demirden yapılmış kılıç ve koşum 
takımları ile Hunlara ait koyun yününden 
halıda bozkır kültürüne ait hayvan figürleri 
ve Hun Gülü adı verilen çiçek görselinin 
kullanıldığı görülmüştür.

 Paragraftan yola çıkarak Türklerin 
yaşam tarzı ile ilgili yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Dokumacılıkta gelişmişlerdir.
B) Sadece hayvancılıkla uğraşmışlardır.
C) Ahiret inançları vardır.
D) Taşınabilir eşyalar kullanmışlardır.
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5. Askıda ekmek uygulaması, maddi 
durumu yeterli olmayan insanların onurunu 
incitmeden onlara yardım etmek amacıyla 
yapılan bir etkinliktir. Bu uygulamanın tarihi 
Osmanlı’ya dayanır. Yardım etmek 
isteyenler fırınlara fazladan ekmek parası 
bırakarak ihtiyaç sahiplerinin ekmek 
ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

 Açıklaması verilen uygulamanın 
yaşatıldığı toplumlarda hangisinin 
görülmesi beklenmez?

A) Zengin fakir ayrımı artar.
B) Toplumsal birlik ve beraberlik artar.
C) Toplumsal huzur artar.
D) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma artar.

6. Asya Hun Devleti: Hayvancılık ile 
uğraşmışlar, çadırlarda yaşamışlardır.
 Köktürkler: İpek Yolu üzerinde canlı 
hayvan ve deri ticareti yapmışlardır.
 Uygurlar: İbadethaneler ve saraylar 
inşa etmişler, tarımla uğraşmışlardır.

 Bu bilgilere göre Uygurlar 
döneminde, Türklerin yaşam şekillerinde 
meydana gelen değişiklik hangi 
seçenekte verilmiştir?

A) Ticarete önem vermişlerdir.
B) Mani dinini kabul etmişlerdir.
C) Yerleşik hayata geçmişlerdir.
D) Diğer toplumlarla kültürel etkileşimde  
 bulunmuşlardır.

8.     İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda  
     Cahiliye Dönemi yaşanmaktaydı. Bu     
     dönemdeki toplumlar;
 - Putlara taparlardı.
 - Akrabalık bağları zayıftı.
 - Komşularına kötülük ederlerdi.
 - Kız çocuklarına değer vermezlerdi.

 Bu bilgiler doğrultusunda İslamiyet’ten 
önce Arap yarımadasının sosyal durumu 
hakkında hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Ticarete önem vermişlerdir.

B) Sosyal eşitsizlik vardır.

C) Toplumsal birlik-beraberlik zayıftır.

D) Putperestlik yaygındır.

 Verilen bilgiye göre 
aşağıdakilerden hangisi bu uygulama ile 
topluma kazandırılmak istenen 
sorumluluklardan biri olamaz?

A) Tasarruf bilincini geliştirmek.

B) Çevre bilincini geliştirmek.

C) Sosyal duyarlılık oluşturmak.

D) Toplumsal değerleri korumak.

  GAZETE
1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli plastik poşet 
uygulamasının yürürlüğe girmesi, Türkiye'nin 
AB sürecinin önemli kazanımlarından biridir. 
Özellikle doğada çözünür olmayan plastik 
poşetlerin kullanımının sınırlandırılması 
çevrenin korunması açısından önemlidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başlattığı 
ücretli poşet uygulaması sonucu naylon 
poşet tüketiminin % 50 civarında azaldığını 
açıkladı.

7.
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9.

1040 - Dandanakan Savaşı :
Gazneli Devleti’nden alınan topraklar 
üzerinde Büyük Selçuklu Devleti kuruldu.

1048 - Pasinler Savaşı : 
Bizans ve Türk orduları ilk defa karşı 
kaşıya geldi.

1071 - Malazgirt Savaşı : 
Anadolu’da Türk Devletleri kurulmaya başladı.

1176 - Miryokefalon Savaşı : 
Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.

      Verilen savaşlar ve açıklamalarına 
göre yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Bizans İmparatorluğu’na son verilmiştir.

B) Anadolu’nun Türkleşmesi aşamalı olarak  
     gerçekleşmiştir.

C) Anadolu’da Türk tarihi başlamıştır.

D) Türkler diğer Türk Devletleriyle de    
     savaşmıştır.
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10. Sosyal Bilgiler öğretmeni sınıfına çevre 
kirliliği ile ilgili bir araştırma görevi verdi.

  Ahmet, araştırma görevini yaparken 
bilimsel araştırma basamaklarından 
hangisinde yanlış uygulama yapmıştır?

A) Konunun belirlenmesi: Hava kirliliğinin 
     nedenlerini araştırmaya karar verdi.
B) Problemin ortaya konması: Genel ağ  
     üzerinden araştırmalara başladı.
C) Sürenin belirlenmesi: Araştırma için iki 
     hafta süre belirledi.
D) Rapor oluşturma: Elde ettiği bilgileri 
     belirli bir plan çerçevesinde metne 
     dönüştürdü.

11.

   

 

 Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile 
siyasi, sosyal ve kültürel alanda birçok 
değişiklik olmuştur. 

 Tabloda her doğru cevaba 5 (beş) 
puan verildiğine göre, doğru-yanlış 
bölümünü tablodaki gibi dolduran bir 
öğrenci kaç puan alır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25

12. Ülkemizdeki arazilerin yaklaşık üçte biri 
tarıma elverişli arazilerden oluşmaktadır. 
Bazı illerimizde kış ılıklığı isteyen bitkiler, 
bazı illerimizde soğuğa dayanıklı bitkiler, 
bazı illerimizde ise bol yağış isteyen bitkiler 
yetiştirilebilmektedir. 

 Bu durumun temel sebebi 
hangisidir?

A) İklim çeşitliliğinin fazla olması
B) Tarımda makineleşmenin artması
C) Ticari faaliyetlerin gelişmesi
D) Yeryüzü şekillerinin sade olması

Türklerin İslamiyet’i 
kabulünden sonra 

meydana gelen değişimler YanlışDoğru

- Göçebe yaşam tarzı 
yaygınlaştı.

- Mimari alanda gelişmeler 
artış gösterdi.

- Medreseler açılarak 
eğitim ve öğretime önem 
verildi.
- Kurgan adı verilen 
mezarlar yerine türbeler 
yapılmıştır.

- Geçim kaynakları 
hayvancılık olmuştur.
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15.  

 Çocuğun yaşadığı ülke haritada 
numaralandırılmış alanların hangisinde 
yer almaktadır?

A) I          B) II             C) III            D) IV

       Tabloda Haçlı Seferlerinin sonuçları ve 
alanları eşleştirmesi verilmiştir. 

 Bu tablonun doğru olabilmesi için 
hangi numaradaki bilgilerin yer 
değiştirmesi gerekir?

  A) III ve IV                                 B) II ve IV

  C) II ve III                                  D) I ve  II        

13. 

Haçlı Seferlerinin Sonuçları       Alanları 

Merkezi krallıklar güçlendi I- Siyasi

II- Dini

III- Teknik 

IV- Ekonomik

Matbaa, kâğıt, pusula ve 
barut Avrupa’ya götürüldü

Kiliseye olan güven azaldı

Doğu-Batı ticareti gelişti

Benim yaşadığım ülke; 
36o-42o Kuzey paralelleri ile 
26o-45o Doğu meridyenleri 
arasında yer almaktadır. 

I.

Başlangıç Meridyeni 0o

II.

III.IV.

Ekvator 0o

16. I. Dünyadaki rezervlerin çoğu Türkiye’de 
bulunur. Cam, deterjan, ilaç yapımı, roket 
yakıtı gibi kullanım alanları vardır.
 II. Sadece Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde çıkarılmaktadır. Türkiye’nin 
ihtiyacını karşılayamamaktadır.
 III. Kastamonu, Artvin, Diyarbakır ve 
Elazığ’da çıkarılır. Elektrik ve elektronik 
alanlarında kullanılır.

 Özellikleri verilen yer altı kaynakları 
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 I II III
A) Taş kömürü Bakır Bor
B) Bor  Petrol Bakır
C) Petrol Bakır Taş Kömürü
D) Bor  Taş Kömürü Petrol

14.

 İpek Yolu, Çin’den;  Baharat Yolu, 
Hindistan’dan başlayıp Avrupa’ya uzanan 
önemli ticaret yollarıdır. Bu yolların 
kullanıldığı dönemde insanlara ve ülkelere 
önemli katkıları olmuştur.

 Verilen açıklamaya göre hangisi bu 
yolların sağladığı faydalardan biri 
değildir?

A) Bu yollara hakim olmak için mücadeleler   
     yaşanmıştır.
B) Ülkelerarası kültür alış verişini  
     hızlandırmıştır.
C) Kervansaraylar ticari faaliyetlerin 
     artmasını sağlamıştır.
D) Geçtiği ülkelerin ekonomik olarak
     gelişmesini sağlamıştır.
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19. "Ünlü girişimci Elon Musk tasarladığı 
tünel açan araçlar ile bir Hyperloop yer altı 
tünel ağı oluşturarak trafik sorununu 
çözebilecek. Hyperloop tüm ulaşım 
yollarından farklı ve oldukça hızlı ulaşım 
sağlayan bir proje olarak ortaya çıkıyor. 
Basınçlı tüpler yardımıyla inanılmaz bir hıza 
ulaşabilen araçlar sayesinde kargo veya 
ulaşım sağlanabilecek. Aracın tünel ağına 
inmesini ve yoğun olmayan özel bir sistem ile 
ilerlemesini sağlayan yöntemle zamandan 
tasarruf edilmesi sağlanacak."

 Metne göre, bilimsel ve teknolojik 
gelişmeler ile ilgili hangisine ulaşılamaz?

A) Farklı ulaşım alternatifleri sunması

B) Ulaşımda maliyeti arttırması

C) Trafik kirliliğinin azalması

D) Ulaşımın daha hızlı gerçekleşmesi

17. Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre 
kuzeydoğusundaki Örencik Köyü 
yakınlarında yer almaktadır. Yapımı M.Ö. 
10.000 yılına uzanan Göbeklitepe, tarihte 
bilinen en eski ve en büyük ibadet 
merkezidir. Bölgede yapılan araştırmalar 
sonucunda taş aletler, heykeller ve buğday 
kalıntıları bulunmuştur. 

 Verilen bilgiden yola çıkarak 
arkeoloji biliminin sosyal bilimlere 
katkıları hakkında hangi çıkarıma 
ulaşılabilir?

A) İnsanların yaşadığı çevrenin doğal    
     özelliklerini öğrenmesine yardımcı olur.

B) Toplumların ve kültürlerin davranışları  
     hakkında genellemelere ulaşır.

C) Toplumların kültürel, sanatsal, tarihsel 
     yönlerini kazılar sonucu ortaya çıkarır.

D) İnsanların birbirleri ile ve toplumla olan 
     ilişkilerini düzenlemeye yardımcı olur.

18. Nihat Bey, değişik sektörlerde 
yatırımları olan ünlü bir iş adamıdır. 
Ülkemizin kâğıt ve kâğıt ürünlerine olan 
ihtiyacını gördükten sonra, bu sektörde de 
yatırım yapma kararı aldı. Fabrikanın 
hammaddeye yakın olması için 
araştırmalara başladı. 
 
 Nihat Bey, kâğıt ve kâğıt ürünleri 
tesislerini hangi bölgemizde kurmalıdır?

A) Doğu Anadolu Bölgesi

B) İç Anadolu Bölgesi

C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

D) Karadeniz Bölgesi

20. “Anayasamızın 73.maddesi: Kamu 
giderlerini karşılamak üzere, herkes mali 
gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.”
 
 Anayasada vatandaşların vergi 
vermesiyle ilgili madde dikkate 
alındığında hangi yorum yapılamaz?

A) Devlet toplanan vergilerle halka hizmet sunar.

B) Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir.

C) Herkesten eşit miktarda vergi alınır.

D) Vergiler ülke ekonomisine katkı sağlar.
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21. Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 
Yalova Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü, 
ortaklaşa korsan kitap denetimi yaptı. 
Bandrolsüz olduğu tespit edilen 450 kitap, 
dergi ve broşüre el konuldu. İki iş yeri 
hakkında adli işlem yapıldı. Öte yandan 
Yalova Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü 
ekipleri, bir iş yeri hakkında kanuna aykırı 
eserleri usulsüz olarak çoğaltılmasından 
dolayı işlem yaptı. 

 Örnek olaydan yola çıkarak hangisi 
söylenemez?

A) Bir eserin sahibi onu meydana getirendir.

B) Devlet sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur.

C) Sanat eserleri anayasa ve kanunlarla 
     güvence altına alınmıştır.

D) Eserler izin almaksızın çoğaltılabilir.

24. Dünyada Akdeniz ikliminin görüldüğü 
yerler arasında Türkiye de yer alır. Bu 
nedenle ülkemizin büyük bir bölümünde 
Akdeniz ikliminin görülmesi beklenir. Fakat 
ülkemizin batı ve güney kesimlerinde 
Akdeniz; iç kesimlerinde Karasal; kuzey 
kesimlerinde Karadeniz iklimi görülür.
 
 Verilen bilgiye göre hangi ilimizde 
Akdeniz iklimi görülmez?
 
A) Ordu

B) Mersin

C) Muğla

D) Aydın

23.  Grafik dikkate alındığında hangi 
enerji kaynağının kullanım oranının 
arttırılması hem çevre kirliliğinin 
azaltılmasını hem de enerji ithalatımızın 
düşmesini sağlar?

A) Petrol 

B) Kömür

C) Yenilenebilir Enerji Kaynağı 

D) Doğalgaz

Türkiye Enerji Kaynakları 
Kullanım Oranı

%12
%31

%27

%30

Yenilenebilir Enerji 
Kaynakları
Kömür

Petrol

Doğalgaz

22. Bir okulda yurt dışı gezisi 
düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu gezi 
boyunca öğrencilerin;
 I. Buzdan yapılmış evleri ve köpeklerin 
çektiği kızakları
 II. Pirinç ve baharat tarlalarının fazla 
olduğu yerleri
 III. Kakao, kauçuk ve muz ağaçlarının 
çok olduğu alanları gezecekleri söylenmiştir.
 
 Verilen bilgiler ışığında sırasıyla 
hangi iklimlerin görüldüğü alanlar 
gezilecektir?

  I  II  III

A) Ekvatoral Kutup  Akdeniz

B) Muson Çöl  Kutup

C) Kutup Akdeniz  Çöl

D) Kutup Muson  Ekvatoral



        A  B  C

A) Akdeniz - Maki Karasal - Bozkır Karadeniz - Orman

B) Karadeniz - Orman Karasal - Bozkır Akdeniz - Maki

C) Karasal - Bozkır Akdeniz - Orman Karadeniz - Maki

D) Akdeniz - Maki Karasal - Orman Karadeniz - Bozkır

25.

 

 

 Zeynep ve ailesi İzmir’de yaşamaktadır. Zeynep, yarıyıl tatilinde babaannesini ziyaret 
etmek için Trabzon’a gitti. Trabzon’a giderken çok merak ettiği Tuz Gölü’nü de gördü. 
Yolculuklarına güneşli bir günde başlayan aile Tuz Gölü’ne geldiklerinde kar; Trabzon’a 
ulaştıklarında ise yağmurla karşılaştı.
      Zeynep ve ailesi yolculuk süresince sırasıyla hangi iklim ve bitki örtüleri ile 
karşılaşmışlardır?

A B

C
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