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1. Toplum içerisindeki sahip olduğumuz statüye uygun 
olarak davranmamıza ve bu davranışların bütününe rol 
denir. Aynı grupta zaman içerisinde farklı roller 
kazanabiliriz. 
Aşağıda verilen örneklerden hangisi bu duruma örnek 
verilebilir? 
A) Okulda öğrenci rolüne sahip olmak 
B) Adliyede hâkim rolüne sahip olmak 
C) Kardeşimizin olması ile kardeş rolümüzün olması 
D) Basketbol takımında oyuncu rolümüzün olması 

 
2. Bireylerin toplum içerisindeki rolleri zamanla değişime 
uğrayabilir. 
Aşağıdakilerden hangisi sosyal rollerin değişimine örnek 
olarak verilebilir? 
A) Mustafa’nın okulunu değiştirerek yeni bir okula gitmesi 
B) Hemşire Ayşe’nin atama ile beraber çalıştığı hastanenin 
değişmesi 
C) Üniversite’den mezun olan Ezgi’nin öğretmen olarak 
atanması 
D) Avukat Adnan’ın ofisini Ankara’dan Çerkezköy’e taşıması 
 
 
3. Birey olarak doğum ile beraber kazandığımız roller vardır. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu rollerden birine 
örnek olarak gösterilebilir? 
A) Mesut’un sınavı kazanarak üniversiteye başlaması 
B) Furkan’ın askerlik görevi için askere gitmesi 
C) Şenol’un Rafet ve Ayşe çiftinin evladı olması 
D) Tuğba’nın muhasebeci olarak bir şirkette işe başlaması 
 
 
4. Bireyler aynı grup içerisinde farklı soysal roller 
üstlenebilir. 
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi birey olarak aile 
içerisinde sahip olabileceğimiz rollerden biri değildir? 
A) Ebeveyn olmak              
B) Öğretmen olmak 
C) Evlat olmak                    
D) Eş olmak 
 
 
5. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve 
tarihî bağların önemli bir rolü vardır. 
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sosyal, kültürel ve tarihi 
bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasına olumlu 
etkilerine yanlış bir örnek vermiştir? 
A) Toplum içerisinde ayrımları arttırır. 
B) Birlik ve beraberliği güçlendirir. 
C) Dayanışma duygusunu geliştirir. 
D) Saygı ve hoşgörünün artması sağlar. 

 
 
 
 
 
 
 

6. Dil, bir toplumun birlikteliğini sağlayan en önemli 
faktörlerden biridir. Toplum içerisinde bireylerin iletişim 
kurabilmeleri için ortak bir dile ihtiyaçları vardır. Bu ortak 
dil, toplumsal birlikteliğin oluşmasında önemli bir rol oynar. 
Ülkemizde ortak dilimizin korunması, geliştirilmesi ve 
birlikteliğimiz güçlenmesi için çalışmalar yapan kurum 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Türk Tarih Kurumu 
B) Türk Dil Kurumu 
C) Millî Eğitim Bakanlığı 
D) Adalet Bakanlığı 

7. Kültür, bir toplumun maddi ve manevi değerlerinin 
tümüdür. Bu değerler toplumun birlikteliğini ve devamlığını 
artırır. 
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğin 
oluşmasında kültürün etkilerine örnek olarak 
gösterilemez? 
A) Toplum içerisinde birlik ve beraberliği arttırır. 
B) Toplumsal dayanışmayı güçlendirir. 
C) Toplum içerisindeki etnik gruplar arasında ayrım 
oluşturur. 
D) Bireyler arasında hoşgörüyü arttırır. 
 
8. Kültürel, dinî ve millî bayramlarımız toplum olma 
bilincimizi canlı tutarak ve insanların birlik ve beraberlik 
duygusunu güçlendirerek toplumsal birlikteliğimizin 
devamlığını sağlamada önemli bir rol oynar. 
Aşağıda verilen bayramlardan hangisi toplumsal 
birlikteliğimiz güçlendiren bayramlarımızdan biri değildir? 
A) Ramazan Bayramı 
B) Noel Bayramı 
C) Nevruz Bayramı 
D) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
 
9. Ülkemizde iklim şartları, coğrafi özellikler, yaşam tarzları 
gibi faktörler kültürel özelliklerin farklılık göstermesine 
neden olur. Bu farklılık kültürümüzü zenginleştiren bir 
durumdur. 
Paragrafa göre, kültürümüz ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) Kültürel farklılıklar toplumda ayrışmaya neden olur. 
B) Kültürel farklılıklar zenginliğimizdir. 
C) Kültürel değerler bölgelere göre farklılık gösterebilir. 
D) Kültürel farklılıklar ortak kültürümüzün bir parçasıdır. 
 
10. Toplumun uyum içerisinde yaşayabilmesi için ailelere 
önemli görevler düşmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi toplumda uyum içerisinde 
yaşamımızı engelleyecek bir aile tutumudur? 
A) Ailede alınacak bir karar için tüm aile fertlerinin fikrinin 
alınması 
B) Çocuklarına kendi inançlarından olmayan kişilerle 
konuşmamasını söylemek 
C) Alışveriş merkezlerinde engelli araç park yerlerine park 
yapmamak 
D) Aile ziyaretlerinde sosyoekonomik düzeyleri 
önemsememek 
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11. Empati, bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu 
durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve 
içselleştirmek demektir. Farklılıklara karşı saygılı olmamızı 
sağlayacak etkenlerden biri de karşımızdaki kişileri anlamak 
için empati yapabilmektir. 
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangi empati yapmanın 
toplumsal birlikteliğimize katkılarından biri olarak 
gösterilemez? 
A) Mezhepsel gruplar arasında ayrılıklara yol açar. 
B) Uyum içerisinde yaşamamızı olumlu yönde etkiler. 
C) Farklı fikirlere karşı saygılı olmamızı destekler. 
D) Toplum olma bilincimizin gelişmesini sağlar. 
 
12. Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin toplumda yer 
almalarını kolaylaştırmak için ayrılan özel alanlar vardır. Bu 
alanları bireyler olarak işgal etmemeliyiz. Özel gereksinime 
ihtiyaç duyan bireylere karşı saygılı olmalıyız. 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde özel gereksinime 
ihtiyaç duyan bireyler için ayrılmış olan alanlara örnek 
olarak gösterilemez? 
A) Kaldırım rampaları              B) Araç park alanları 
C) Şeritli kaldırımlar                D) Trafik lambaları 
 
13. Toplum içerisinde farklı düşüncelere, inançlara ve ırklara 
sahip bireyler yer almaktadır.  
Toplumun uyum içerisinde yaşayabilmesi için, farklılıklara 
karşı aşağıdaki davranışlardan hangisi gerekmektedir? 
A) Farklılıklara karşı saygılı olmak 
B) Kendi inancımıza sahip kişilerle iletişim kurmak 
C) Farklı ırklara sahip kişilere karşı ön yargılı davranmak 
D) Farklı düşüncelere sahip kişilerle iletişim kurmamak 
 

14. Vatandaş olarak görevlerimizden biri de toplumumuzda 
ihtiyaç sahibi kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve toplum 
içerisindeki eşitliği sağlamaktır. 
Toplumumuzda ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak için aşağıdaki davranışlardan hangisini 
yapmamız doğru olur? 
A) İhtiyacımız olan bir eşyayı satarak gelirini ihtiyaç sahibi 
ailelere bağışlamak 
B) Zengin ailelerin ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini 
beklemek 
C) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri 
düzenlemek 
D) Yardımların devlet tarafından sağlanması için 
milletvekillerinden istekte bulunmak 
 
15. Bilinçli bir vatandaş olarak karşılaşmış olduğumuz 
sorunları haklarımız, sorumluluklarımız ve özgürlüklerimiz 
kapsamında çözmeliyiz. 
Aşağıda verilen örneklerden hangisi, bilinçli bir vatandaş 
olarak karşılaştığımız bir sorunun çözümü için yapmamız 
gereken davranışlardan biridir? 
A) Sorunun çözümü için karşı tarafa ısrar etmek 
B) Trafik cezası kesen polis memuruna kızmak 
C) Karşılaşmış olduğumuz haksızlık karşısında sessiz kalmak 
D) Evimizde yaşanan hırsızlık olayını polise bildirmek 
 
 
 

16. Van’da meydana gelen deprem sonrasında Beşiktaşlı 
taraftarlar, maç esnasında yanlarında getirmiş oldukları 
atkıları tribünlerden sahaya atarak; bu atkıların toplanıp 
Van’da depremde zarar görmüş insanlara gönderilmesi için 
bir kampanya yürütmüşlerdir. 
Beşiktaşlı taraftarların sergilemiş olduğu davranış ile ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Deprem bölgesine yardımda bulunmuşlardır. 
B) Yardımlaşma ve dayanışma örneği göstermişlerdir. 
C) Kampanyadan gelen gelirleri kulüplerine bağışlamışlardır. 
D) Toplumsal birlikteliği destekleyen bir davranışta 
bulunmuşlardır. 
 
17. Bir toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
faaliyetlerine bireylerin fazla katılım göstermesi 
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 
A) Toplumda ihtiyaç sahipleri fazladır. 
B) Toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusu 
gelişmiştir. 
C) Bireyler bu faaliyetlerden ekonomik kazanç 
sağlamaktadır. 
D) Faaliyetlere katılımlar devlet tarafından zorunlu 
tutulmaktadır. 
 
18. Ülkemizde toplumsal birlikteliğin sağlanmasında ve 
ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında aktif 
olarak görev yapan birçok kuruluş ve dernek vardır. 
Ülkemizde yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri 
gösteren kuruluş ve derneklere aşağıdakilerden hangisi 
örnek gösterilemez? 
A) Türk Dil Kurumu                 B) Kızılay 
C) Yeşilay                                  D) Türk Eğitim Vakfı 
 
19. Vatandaş olarak devletimize karşı sorumluluklarımız 
vardır. Bu sorumlulukları yerine getirmek her vatandaşın 
görevidir. 
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir vatandaşın devletine karşı 
yapması gereken sorumluklardan biridir? 
A) İş yeri açmak                B) Üniversite okumak 
C) Vergi vermek                D) Askere gitmemek 
 
20.  “Haydi Kızlar Okula” projesi, ülkemizde okula 
gönderilmeyen ve durumu olmayan kız çocuklarının okula 
gidebilmesi için başlatılmış bir projedir. 
Bu projenin yapılmasında etkili olan temel hakkımız 
hangisidir? 
A) Sağlık hakkı             B) Eğitim hakkı 
C) Yaşam hakkı            D) Çalışma hakkı 
 
21. Tüketici olarak hem haklarımız hem de 
sorumluluklarımız vardır. Bu hak ve sorumluluklarımız 
alışverişlerimizde yaşamış olduğumuz sorunlarının çözümü 
için biz tüketicilere yardımcı olmaktadır. 
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi bir tüketici olarak 
haklarımızdan biri değildir? 
A) Bozuk çıkan ürünlerin değişimini istemek 
B) Alışverişlerimizde fiş istemek 
C) Ürünlerin garanti belgeleri ile verilmesini istemek 
D) Kendi kırdığımız telefonun iadesini istemek 
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22. Devlet bazı durumlarda yasalara uygun olarak temel hak 
ve özgürlüklerimizi kısıtlayabilir. 
I. Sıkıyönetim 
II. Olağanüstü Hâl 
III. Savaş 
Yukarıda belirtilen maddelerin hangileri devletin yasalara 
uygun olarak temel hak ve özgürlüklerimizi 
kısıtlayabileceği durumlardandır? 
A) Yalnız II    B) Yalnız III     C) I ve II    D) I, II ve III 
 

23. Orta Asya Türk kültüründe ölen kişiler değerli eşyaları ile 
birlikte gömülürdü. 
Yukarıdaki bilgiye göre Orta Asya Türkleri ile ilgili 
aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? 
A) Ölümden sonra yaşam inancı vardır. 
B) Ölen kişiler miras bırakmazlar. 
C) Bu gelenek en çok Uygur Türklerinde yaygındır. 
D) Çin kültürüne ait olan bu özellik Türkler tarafından 
benimsenmiştir. 
 
24. Kurultay, Orta Asya Türk devletlerinde ülke sorunlarının 
görüşüldüğü ve karara bağlandığı meclistir. Bu meclise 
kağan, boy beyleri ve kağanın eşi Hatun da katılırdı. 
Mecliste son söz Kağan’a aitti. 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kurultay Meclisi ile ilgili 
verilen bilgiler doğrultusunda söylenebilir? 
A) Hatun kurultay meclisinde başkanlık yapar. 
B) Oylama yapılarak kararlar alınır. 
C) Danışma meclisidir. 
D) Her yıl belli dönemlerde toplanır. 
 
25.  
I. Kısa süreli cezaların olması 
II. Taşınabilir eşyaların olması 
III. Hayvancılık faaliyetlerinin olması 
Maddelerde verilen özeliklerin hangileri Orta Asya 
Türk devletlerinde göçebe yaşamın benimsendiğinin bir 
kanıtıdır? 
A) Yalnız II      B) I ve II      C) I ve III    D) I, II ve III 
 
26. Toplumsal düzeni sağlamak için hukuk kuralları önemli 
bir role sahiptir. Orta Asya Türk devletlerinde toplumsal 
birliği ve uyumu sağlamak için yazılı olmayan hukuk 
kurallarına vardı. Bu kuralların değişmez özellikleri adalet, 
eşitlik ve iyilikti. 
Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinde yazılı 
olmayan hukuk kurallarına verilen isimdir? 
A) Kut    B) Yuğ    C) Töre    D) Kurgan 
 
27. Orta Asya Türk kültürüne ait, günümüze ulaşan pek fazla 
eser bulunmamaktadır. 
Bu durumun yaşanmasına etkili olan faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Devletlerin kısa sürede yıkılması 
B) Göçebe yaşamın benimsenmiş olması 
C) Sanatsal faaliyetlere önem verilmemesi 
D) Savaşçılık özelliklerinin gelişmiş olması 
 
 
 

28.  

 Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. 

 Tarım ile uğraşmışlardır. 

 Mani dinini benimsemişlerdir. 
Yukarıda özellikleri verilen Orta Asya Türk devleti 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Asya Hun Devleti          B) Uygur Devleti 
C) Köktürk Devleti             D) II. Köktürk Devleti 
 
29. İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nda birbirinden 
bağımsız devletler bulunmaktaydı. 
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası ile ilgili verilen bu bilgi 
doğrultusunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 
A) Arabistan’da siyasi birlik yoktur. 
B) Devletler birbirleriyle mücadele hâlindedir. 
C) Arabistan’da barış ve huzur hâkimdir. 
D) Arabistan’da güçlü devletler yer almaktadır. 
 
30. 622 yılında Müslümanların Mekke’den Medine’ye 
yaptıkları göçe Hicret denir. 
I. Medine’de İslam Devleti kuruldu. 
II. Müslümanlar siyasi güç hâline geldi. 
III. İslamiyet’in yayılışı yavaşladı. 
Yukarıda verilen maddelerden hangisi Hicret’in 
sonuçlarından biri değildir? 
A) Yalnız II          B) Yalnız III 
C) I ve III             D) I, II ve III 
 
31. Aşağıdakilerden hangisi Emeviler döneminde 
İslamiyet’in yayılışını yavaşlatan en önemli etkendir? 
A) Halifeliğin saltanata dönüşmesi 
B) Kerbela Olayı’nın yaşanması 
C) Irkçılık politikası 
D) Fetihlere önem verilmesi 
 
32. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra İslam Devleti’nin 
siyasi liderine verilen isim halifedir. Hz. Muhammed 
döneminden sonra yaşanan Dört Halife Dönemi, İslam 
tarihinde ‘’Cumhuriyet Dönemi’’ olarak adlandırılmaktadır. 
İslam Tarihi’nde Dört Halife Dönemi’nin ‘’Cumhuriyet 
Dönemi’’ olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Halifelerin seçim ile belirlenmesi 
B) Halifelerin peygamber soyundan gelen kişiler olması 
C) Halifelerin zengin ailelerden seçilmiş kişiler olması 
D) Halifelerin önemli savaşçılardan seçilmiş olması 
 
33. İslamiyet’in ortaya çıkışı ve Arap Yarımadası’nda 
yayılmaya başlaması ile birlikte bu bölgede birçok değişiklik 
yaşanmıştır. Arap Yarımadası’nda Cahiliye Dönemi son 
bulmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in ortaya çıkışı ile 
birlikte Arap Yarımadası’nda yaşanan değişikliklerden biri 
değildir? 
A) Toplumsal huzur ve güven sağlandı. 
B) Siyasi birlik sağlandı. 
C) Eğitim alanında gelişmeler yaşandı. 
D) Kölelik anlayışı benimsendi. 
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34. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte siyasal, sosyal ve 
kültürel alanda değişimler olmuştur. 
Aşağıdakilerden hangisi siyasal anlamda yaşanan 
değişiklere örnek olarak verilebilir? 
A) Divan’ın kurulması 
B) Yerleşik yaşama geçilmesi 
C) İslami vergilerin uygulanması 
D) Cami ve medrese gibi eserlerin yapılması 
 
35. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde birçok faktör etkili 
olmuştur. İslam dini ile Türklerin inancı arasındaki 
benzerlikler, Türklerin İslam dinini kabul etmelerini 
kolaylaştıran faktörlerden olmuştur. 
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i 
kabul etmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir? 
A) Gök Tanrı inancı ile İslami esasların benzerlik göstermesi 
B) Emevilerin izlemiş olduğu ırkçı politikalar 
C) Gaza ve cihat anlayışlarının benzerlik göstermesi 
D) Müslümanlar ile Türkler arasındaki ticari ilişkilerin 
gelişmesi 
 
 
36. Talas Savaşı’ndan sonra kitleler hâlinde İslamiyet’i kabul 
eden Türkler, bu süreçte millî kimliklerini korumak için de 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Türk-İslam devletlerinde yürütülen çalışmalardan hangisi 
Türklerin millî kimliklerini korumak için yapmış olduğu 
faaliyetlerden biridir? 
A) Divan’ın kurulması 
B) Hükümdarların sultan unvanını kullanmaları 
C) Camiler etrafında şehirler kurmaları 
D) Türkçeyi resmî dil olarak kullanmaları 
 
37. Tuğrul Bey, Bağdat Seferi sırasında Abbasi halifesini 
Şii Büveyhoğulları’nın baskısından kurtarmıştır. Halife bu 
olay üzerine Tuğrul Bey’e ‘’Doğunun ve Batının 
Sultanı’’ unvanını vermiştir. 
Yukarıda verilen bilgi doğrultusunda aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılabilir? 
A) Tuğrul Bey İslam dünyasının lideri olmuştur. 
B) Türk hükümdarları arasında sultan unvanını ilk kez 
Tuğrul Bey kullanmıştır. 
C) İslam dünyasında Türklerin saygınlığı artmıştır. 
D) Tuğrul Bey ve komutasındaki ordu Abbasi 
Devleti’ne son vermiştir. 
 
38. 
I. Otağ 
II. Yay 
III. Hutbe okutmak 
Yukarıda belirtilen hükümdarlık sembollerinden hangileri 
İslamiyet’in kabulünden sonra Türk devletlerinde 
görülmeye başlamıştır? 
A) Yalnız II       B) Yalnız III     C) I ve III     D) I, II ve III 
 
39. Türklerin İslamiyet’i kabulü ile birlikte Türk-İslam 
mimarisinin önemli örneklerinden olan yapı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurgan      B) Balbal      C) Külliye     D) Kümbet 
 

40. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecinde, 
Bizanslılarla yapılan savaşlar önemli bir yere sahiptir. 
Yapılan savaşlarda Büyük Selçuklu Devleti’nin kazanması 
Anadolu’ya gelen Türk göçlerini kolaylaştırmıştır. 
Aşağıdaki olaylardan hangisi Büyük Selçuklu 
Devleti döneminde Anadolu’ya gelen Türk göçlerinin 
kolaylaşmasını sağlayan olaylardan biri değildir? 
A) Miryokefalon Savaşı          B) Malazgirt Savaşı 
C) Keşif akınları                       D) Pasinler Savaşı 
 
41. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da kurulan Türk 
Beylikleri, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 
Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da kurulan 
beyliklerin Türk tarihine en önemli katkısı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Bizans ile mücadele etmek 
B) Haçlılara karşı Anadolu’yu savunmak 
C) Yerleşim yerleri inşa etmek 
D) Anadolu’da Türk kültürünün yayılmasını sağlamak 
 
42. Büyük Selçuklu döneminde Bizans ile yapılan 
Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu’da Türk tarihi 
başlamıştır. Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu 
olduğunun anlaşıldığı olay ise Türkiye Selçukluları 
döneminde yaşanmıştır. 
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu döneminde 
Anadolu’nun kesin olarak Türk yurdu olduğunun 
anlaşıldığı olaydır? 
A) Dandanakan Savaşı        B) Miryokefalon Savaşı 
C) Pasinler Savaşı                D) Kösedağ Savaşı 
 
43. Türkler Anadolu’ya göç ettikten sonra Anadolu’da 
yerleşim kurmuşlardır. Anadolu’da ilk yerleşimlerin 
kurulduğu döneme ilk Türk Beylikleri Dönemi denir. 
I. Mama Hatun Külliyesi 
II. Divriği Ulu Camii 
III. Yağıbasan Medresesi 
Yukarıdaki eserlerden hangileri ilk Türk beyliklerine aittir? 
A) Yalnız III     B) I ve II      C) II ve III      D) I, II ve III 
 
44. II. Kılıçarslan döneminde Miryokefalon Savaşı kazanılmış 
ve Danişmendliler Beyliği’ne son verilmiştir. Bu dönem 
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasında önemli bir 
rol oynamıştır. II. Kılıçarslan’ın 11 oğlu arasında ülkeyi 
paylaştırması, kurulan düzenin bozulmasına neden 
olmuştur. 
II. Kılıçarslan’ın ülkeyi oğulları arasında paylaştırması 
aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? 
A) Ülke toprakları en geniş sınırlara ulaşmıştır. 
B) Türkiye Selçukluları en parlak dönemini yaşamıştır. 
C) Merkezî otorite zayıflamıştır. 
D) Türkiye Selçuklu Devleti yükseliş sürecine girmiştir. 
 
45. Aşağıdaki verilen savaşlardan hangisi Türkiye 
Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan ve 
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulmasına neden olan 
savaştır? 
A) Yassıçemen Savaşı          B) Pasinler Savaşı 
C) Dandanakan Savaşı         D) Kösedağ Savaşı 
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46. İpek Yolu, Orta Asya Türk Devletleri ile Çin arasında 
önemli mücadelelere sebep olmuştur. Bu yolun hâkimiyeti 
için Orta Asya Türk devletleri ile Çin arasında savaşlar 
yapılmıştır. 
Yukarıda verilen bilgilerde İpek Yolu’nun hangi alandaki 
etkilerinden bahsedilmiştir?- 
A) Kültürel    B) Siyasi    C) Ekonomik     D) Dini 
 
47. 

 Hindistan’dan başlayıp Akdeniz üzerinden Avrupa’ya 
uzanır. 

 Devletlerarası hâkimiyet mücadelelerine neden 
olmuştur. 

 Doğu ve Batı kültürlerinin birbirini tanımasında önemli 
bir rol oynamıştır. 

Maddelerde özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İpek Yolu                B) Kral Yolu     
C) Baharat Yolu          D) Akdeniz ticaret yolu 
 
48. İpek Yolu ve Baharat Yolu önemli ticaret yollarıdır. 
Yüzyıllar boyunca Doğu ve Batı arasında ticaret yapan 
tüccarların sıklıkla kullandıkları bu yollar, ticari malların 
taşındığı yollar değildir. Bu yollar, Doğu ve Batı kültürlerinin 
birbirini tanımasında ve birbirlerini etkilenmesinde önemli 
rol oynamıştır. 
Tarihî ticaret yolları ile ilgili verilen bilgilere göre, 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? 
A) Dünya tarihini birçok alanda etkilemiştir. 
B) Doğu ve Batı arasında ticaret amaçlı kullanılan yollardır. 
C) Devletlerarası mücadelelere sebep olmuştur. 
D) Kültürel alanda etkileri olmuştur. 
 
49.  
I. Devletlerarası mücadelelere neden olmalar 
II. Doğu ve Batı kültürlerinin birbirlerini tanımaları 
III. Doğu ve Batı arasında önemli ticari yollar olmaları 
Yukarıdaki maddelerden hangileri İpek ve Baharat 
yollarının siyasi alana etkilerine örnek olarak 
gösterilebilir? 
A) Yalnız I    B) Yalnız III    C) I ve III     D) II ve III 
 
50. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerine örnek 
verilemez? 
A) Ardışık iki paralel arası kuş uçumu mesafe 111 
km’dir. 
B) En uzun paralel dairesi Ekvator’dur. 
C) Kutup noktalarında çevre uzunlukları sıfırdır. 
D) Paraleller arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır. 

51. Kıtalar arasındaki büyük çukurlukları dolduran su 
kütlelerine okyanus denir. 
Okyanusların büyüklüğüne göre sıralanışı aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Büyük Okyanus - Atlas Okyanusu - Hint Okyanusu 
B) Atlas Okyanusu - Büyük Okyanus - Hint Okyanusu 
C) Hint Okyanusu - Büyük Okyanus - Atlas Okyanusu 
D) Büyük Okyanus - Hint Okyanusu - Atlas Okyanusu 
 
 

52. Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ile 26° - 45° doğu 
meridyenleri arasında yer almaktadır. 
Verilen bilgilere göre, Türkiye ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır. 
B) Kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklık artar. 
C) Batı Yarım Küre’de yer almaktadır. 
D) Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür. 
 
53. 
I. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. 
II. Batıdan doğuya gittikçe yükselti artar. 
III. Kuzeyi ile güneyi arasında kuş uçuşu mesafe 666 
km’dir. 
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Türkiye’nin özel 
konumu ile ilgilidir? 
A) Yalnız III   B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III 
 
54. Meridyenlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Tüm meridyenler kutuplarda birleşir. 
B) Ardışık iki meridyen arası zaman farkı 4 dakikadır. 
C) Tüm meridyenlerin boyları eşittir. 
D) Ardışık meridyenler arası kuş uçuşu mesafe 111 
km’dir. 
 
55. Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yıllık 
sıcaklık farkı, iç kesimlerde kıyı kesimlerine göre daha 
fazladır. Kıyı ile iç kesimleri arasında kara ulaşımı zordur. 
Yukarıda verilen durumların ortak nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Dağların uzanış yönü                 B) Bitki örtüsü 
C) Matematik konumları                D) İklim özellikleri 
 
56. Ali: Benim yaşadığım bölgede gür orman alanları geniş 
yer kaplamaktadır. 
Ali, ülkemizde hangi iklim türünün görüldüğü alanda 
yaşamaktadır? 
A) Akdeniz iklimi                 B) Karadeniz iklimi 
C) Karasal iklim                    D) Kutup iklimi 
 
57. 
Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlıdır. 
Yaz turizmi ve seracılık faaliyetlerine elverişlidir. 
Yukarıda özellikleri verilen ve ülkemizde görülen iklim türü 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akdeniz iklimi          B) Karasal iklim 
C) Muson iklimi            D) Karadeniz iklimi 
 
58. 
Sıcaklık yükseltiye bağlı olarak değişim gösterir. 
Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. 
Ülkemizde yükseltiye bağlı olarak sıcaklıkların en düşük 
olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Karadeniz                        B) İç Anadolu 
C) Akdeniz                            D) Doğu Anadolu 
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59. 

Öğretmen: Karasal iklimin bitki örtüsü nedir? 

Sosyal bilgiler dersinde öğretmenin tahtaya yazmış olduğu 
sorunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Orman    B) Maki     C) Bozkır      D) Çalı 
 
60. 

 
Yukarıda verilen Türkiye iklim haritası ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Ege ve Akdeniz kıyılarında Akdeniz iklimi görülür. 
B) Marmara Bölgesi’nde üç iklim tipi de görülmektedir. 
C) En geniş alanda görülen iklim Akdeniz iklimidir. 
D) Doğu Anadolu Bölgesi’nde karasal iklim görülür. 
 

61. 

 

Haritada numaralandırılmış alanlardan hangisini ziyaret 
edersek maki bitki örtüsü ile karşılaşırız? 
A) I      B) II     C) III      D) IV 
 
62. Yeryüzü şekilleri nüfusun dağılışını etkileyen doğal 
faktörlerden biridir. 
Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yükseltinin ve engebenin 
fazla olmasına bağlı olarak nüfus azdır? 
A) İstanbul     B) Konya      C) Hakkâri     D) Adana 
 
63. Kümes hayvancılığı nüfusun ve tüketimin fazla olduğu 
yerlerde yoğun olarak yapılmaktadır. 
Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu ve kümes 
hayvancılığının en çok yapıldığı bölge aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Marmara               B) Doğu Anadolu 
C) İç Anadolu             D) Akdeniz 
 

 

64. 

Haritada, ülkemizde çıkarıldığı yerlerin verildiği 
maden aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Bakır    B) Bor      C) Linyit     D) Demir 
 
65. Çay ve fındık her mevsim yağış isteyen bitki türleridir. 
Buna göre, çay ve fındık üretimi ülkemizde hangi bölgede 
yapılabilir?    
A) Akdeniz             B) İç Anadolu 
C) Karadeniz          D) Ege 
 
66. Mustafa, tatil için çöl ikliminin görüldüğü bir bölgeyi 
tercih etmiştir. 
Mustafa’nın aşağıda belirtilen durumlardan hangisine 
rastlaması beklenemez? 
A) Kum tepeleri                                   B) Kaktüsler 
C) Ulaşımda kullanılan devler           D) Yoğun yağmur yağışı 
 
67. İnsanların giyinme şekilleri iklim özelliklerine göre 
şekillenir. İklimin soğuk olduğu bölgelerde insanlar 
soğuktan korunmak için kalın ve yünlü giysileri tercih 
ederken sıcak olduğu bölgelerde ince ve serin tutabilecek 
giysileri tercih ederler. 
Dünya’da görülen iklimler ve özellikleri dikkate 
alındığında, aşağıdaki verilen iklim türü ve giyim şekli 
eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 
A) Kutup iklimi- Su geçirmeyen yağmurluklar 
B) Ekvatoral iklim- İnce kıyafetler 
C) Muson iklimi- Kalın ve yünlü kıyafetler 
D) Akdeniz iklimi- Kalın ve yünlü kıyafetler 
 
68.  

 Her mevsim bol yağış alır. 

 Bitki örtüsü gür ormanlardır. 

 Yıllık sıcaklık ortalaması 27 °C’tur. 
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda özellikleri verilen iklim 
türünün görüldüğü ülkelerden biridir? 
A) Çin        B) Brezilya        C) Japonya       D) Hindistan 
 

69. Muson ikliminin görüldüğü alanlarda pirinç tarımının 
yaygın olarak yapılmasının en önemli nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Pirinç dışında tarım yapılamaması 
B) İklim koşullarının pirinç tarımı için elverişli olması 
C) Pirincin en sevilen tarım ürünü olması 
D) Devletler tarafından pirinç üretiminin zorunlu tutulması 
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70.  
I. Ekvatoral iklimde kakao ve muz tarımı önemli bir yere 
sahiptir. 
II. Kutup ikliminde avcılık ve balıkçılık önemli geçim 
kaynaklarıdır. 
III. Akdeniz ikliminde seracılık gelişmiş bir ekonomik 
faaliyettir. 
Yaşadığımız bölgedeki iklim özellikleri insanların ekonomik 
faaliyet alanlarını büyük ölçüde etkiler. 
Yukarıdaki örneklerden hangileri verilen bilgiyi 
desteklemektedir? 
A) Yalnız II    B) I ve II      C) I ve III     D) I, II ve III 
 
71. Hava koşullarına bağlı olarak aşırı soğuklara dayanıklı 
evler inşa edilmektedir. Geleneksel ev tipi ise igloolardır. 
Geçim kaynağı avcılık ve balıkçılıktır. Genellikle soğuğa 
dayanıklı kalın ve yünlü kıyafetler tercih edilir. 
Yukarıda özellikleri verilen iklim türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Muson iklimi         B) Akdeniz iklimi 
C) Kutup iklimi           D) Ekvatoral iklim 
 
72. Deniz, çalıştığı okuldaki insan davranışları üzerinde bir 
araştırma yapmak istemektedir. 
Bu durumda, Deniz’in aşağıdaki bilimlerden hangisinden 
yararlanması gerekir? 
A) Tarih             B) Psikoloji        
C) Coğrafya      D) Antropoloji 
 
73. Dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip 
olduğu haklara çocuk hakları denir. Bu haklarımızın neler 
olduğunu, onları nasıl kullanacağımızı sosyal bilgiler 
dersinde öğreniriz. 
Yukarıda verilenlere göre, sosyal bilgiler dersinin 
yararlandığı sosyal bilim aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hukuk                 B) Sosyoloji      
C) Antropoloji        D) Nümismatik 
 
74. Sosyal bilimler, insanın insanla ve çevresiyle 
etkileşiminden doğan bilimler topluluğudur. 
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan 
alanlardan değildir? 
A) Biyoloji         B) Ekonomi        
C) Arkeoloji      D) Sosyoloji 
 
75. Paraların üzerindeki yazılar, semboller ve desenler 
araştırmacılar için önemli bir kaynaktır. Paralar ve 
madalyonlar ilk çağın tarih ve kültürünün aydınlatılması, o 
dönemin sanat, ticaret ve ekonomisiyle ilgili bilgi sahibi 
olunması açısından önemlidir. Çünkü bu yazı, sembol ve 
desenler, ait oldukları toplumun ya da devletin ekonomik 
durumu, sanat anlayışı, yazı ve dilleri, siyasi yapısı, bilimsel 
ve kültürel özellikleri, teknolojik gelişimi, yayılma alanı 
hakkında güvenilir bilgiler verir. 
Yukarıda sözü edilen alanlarda çalışmalar yapan bilim dalı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hukuk           B) Filoloji      
C) Kronoloji      D) Nümismatik 
 
 

76. Tarihteki savaşlarda ilk hedefler hep stratejik konuma 
sahip yerler olmuştur. Bu gibi yerleri savunmak veya almak 
için bölgenin iklim şartlarını, arazinin engebe durumunu, 
matematik ve göreceli konumunu iyi bilmek gerekmektedir. 
Bu durumda, iyi bir komutanın hangi sosyal bilim dalında 
bilgi sahibi olması gerekmektedir? 
A) Tarih                            B) Psikoloji 
C) Coğrafya                      D) Antropoloji 
 
77. 
I. Teknokentlerin açılması 
II. Bilim merkezlerinin açılması 
III. Tarımsal teşviğin artırılması 
Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizde bilim ve 
teknolojinin gelişmesi için yapılan çalışmalardandır? 
A) Yalnız III     B) I ve II     C) II ve III      D) I, II ve III 
 
78. Bilim ve teknolojinin gelişmesinde farklı fikirlerin 
üretilmesi, özgün ve uygulanabilir çözümlerin bulunması 
önemlidir. 
Aşağıdakilerden hangisi farklı fikirlerin üretilmesi, özgün 
ve uygulanabilir çözümlerin bulunmasında etkili bir 
faktördür? 
A) İş gücü      B) Sermaye      C) Hayal gücü      D) Ham madde 
 
79. Trafik, özellikle büyük şehirlerde önemli bir problemdir. 
İnsanlar sık sık bu problemden kaynaklanan olumsuzluklarla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Ankara’da yaşayan Ali de 
okuldan eve servisle dönerken trafikte çok fazla zaman 
kaybetmekte ve çok sıkılmaktadır. 
I. Akıllı yollar tasarlamak 
II. Uçan arabalar tasarlamak 
III. Okula bisikletle gitmek 
Ali’nin yaşadığı bu soruna, yukarıdaki fikirlerden 
hangileriyle bilimsel ve teknolojik bir çözüm üretilebilir? 
A) Yalnız I    B) Yalnız III      C) I ve II      D) II ve III 
 
80. İlgi duyduğumuz bir konu hakkında bir şeyleri merak 
ettiğimizde o konu üzerinde düşünmek ve merak konusu 
olan şeye yanıt bulmak için araştırma yaparız. Bilim insanları 
da merak ettikleri konulara yanıt aradıkları zaman bilimsel 
araştırma yaparlar. Bir araştırmanın bilimsel olabilmesinin 
belli aşamaları yani basamakları vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma 
basamaklarından değildir? 
A) Araştırma planının yapılması 
B) Araştırma konusunun belirlenmesi 
C) Araştırma sonuçlarının ortaya konulması 
D) Araştırma sonuçlarının Resmî Gazete’de yayımlanması 
 
81. İlgi duyduğumuz veya merak ettiğimiz bir konuyu 
araştırırken araştırmanın kaynak tarama veya veri toplama 
basamağında çeşitli kaynaklardan yararlanmamız 
gerekebilir. 
I. Sözlü kaynaklar 
II. Yazılı kaynaklar 
III. Görsel kaynaklar 
Yukarıda verilen kaynakların hangilerini 
araştırmalarımızda kullanabiliriz? 
A) Yalnız I      B) I ve II      C) II ve III     D) I, II ve III 
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82. Araştırma yaparken kullandığımız kaynaklar, birinci 
elden ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Aşağıdakilerden hangisi birinci elden kaynaklara örnek 
verilemez? 
A) Resimler                   
B) Günlükler 
C) Ansiklopediler         
D) Otobiyografiler 
 
83. Araştırma yaparken sorular belirlendikten sonra 
araştırma ile ilgili neler yapılacağı ve araştırmanın hangi 
tarihte yapılacağı gibi konularda plan yapılmalıdır. 
Araştırmada plan önemli bir yere sahiptir. 
Araştırmada planın önemli bir yere sahip olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bilgi hırsızlığını önlemesi 
B) Veri toplamayı kolaylaştırması 
C) Çalışmanın sistemli yapılmasını sağlaması 
D) Sonuçların test edilmesini kolaylaştırması 
 
84. Müzik dersi için araştırma yapacak olan Ahmet, önce 
araştırma konusunu, sonra konuyla ilgili merak edilenleri 
buldurmaya yönelik araştırma sorularını belirlemiştir. Ancak 
Ahmet, bu aşamadan sonra ne yapması gerektiği 
konusunda kararsız kalmıştır. 
Ahmet, araştırma basamaklarına uygun olarak 
aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 
A) Veri toplama 
B) Araştırma planı yapma 
C) Araştırma raporu yazma 
D) Araştırma sonuçlarını ortaya koyma 
 
85. Resim dersi için Ressam İbrahim Çallı’nın eserlerini 
araştıran Ceren daha önce bu konuda çalışmalar yapmış 
olan halası ile görüşmüştür. Halası evindeki resimlerden 
Ceren’e örnekler de göstermiştir. 
I. Sözlü kaynaklar 
II. Yazılı kaynaklar 
III. Görsel kaynaklar 
Verilen bilgilere göre Ceren, araştırmasında ne tür 
kaynaklardan yararlanmıştır? 
A) Yalnız I     B) I ve III      C) II ve III      D) I, II ve III 
 
86. Melis, futbolun tarihçesi konulu bir araştırma yapmaya 
karar vermiştir. Araştırma konusunu belirleyen Melis, 
ardından araştırma sorularını hazırlamıştır. Melis, soruları 
belirledikten sonra araştırma ile ilgili neler yapacağı ve 
araştırmayı hangi tarihte yapacağı gibi konularda bir 
araştırma planı yapmıştır. Çeşitli kaynaklardan veriler 
toplayan Melis, ulaştığı sonuçları rapor hâline getirmiş ve 
sınıfta sunmuştur. 
Melis’in, araştırma sürecinde unuttuğu araştırma 
basamağı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Veri toplama 
B) Araştırma planı yapma 
C) Araştırma raporu yazma 
D) Araştırmanın sonuçlarını test etme 
 
 
 

87. 
I. Korsan ürünlerin satışının yapılamaması 
II. Kaliteli ürünlerin toplum hizmetine sunulması 
III. Bilim insanlarının ve araştırmacıların haklarının 
çiğnenmesi 
Yukarıda verilenlerden hangileri telif ve patent haklarına 
sahip çıkan bir toplumda görülebilecek uygulamalar 
arasında değildir? 
A) Yalnız III         B) I ve II 
C) II ve III            D) I, II ve III 
 
88. Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nda “Bir eserin sahibi, onu 
meydana getirendir.” ifadesi yer almaktadır. 
Yukarıda verilen ifadeye göre, sanat eserleri ile ilgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir? 
A) Eser sahiplerinin haklarının olmadığına 
B) Ekonomik kalkınmanın önünde engeller olduğuna 
C) Özgün eserlerin yasalarla koruma altına alındığına 
D) Yazarların sanat eserlerini korumada yetersiz kaldığına 
 
89. Aşağıdakilerden hangisi Türk Patent ve Marka 
Kurumu’nun amaçları arasında yer almaz? 
A) Üretkenliği korumak 
B) Bilimsel çalışmaları korumak 
C) Buluş faaliyetlerine teşvik etmek 
D) Buluş faaliyetlerini sınırlandırmak 
 
90. Aşağıdakilerden hangisi kanunlara uygun şekilde temin 
edilen ürünlere örnek gösterilebilir? 
A) Lisanssız ürünler 
B) Bandrollü ürünler 
C) Sinema çekilen filmler 
D) Fotokopisi satılan kitaplar 

91. Turizm, ülkemizde görülen önemli ekonomik 
faaliyetlerden biridir. Turizm kaynakları, doğal ve beşerî 
(insanla ilgili) olmak üzere iki gruba ayrılır. 
Yukarıda verilen bilgiye göre, ülkemizde turizm amaçlı 
kullanılan kaynaklardan hangisi beşerî turizm kaynaklarına 
örnek gösterilebilir? 
A) Uludağ                          B) Kaz Dağı 
C) Alacahöyük                  D) Pamukkale 
 
92. Ülkemizin Karadeniz kıyılarında fındık ve çay 
yetiştirilmektedir. İç Anadolu’da ise daha çok tahıl üretimi 
yapılmaktadır. Diğer tüm bölgelerimize bakıldığında tarım 
ürünlerindeki çeşitliliği görmek mümkündür. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında 
değildir? 
A) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi 
B) Çeşitli toprak tiplerinin görülmesi 
C) Coğrafi yapının çeşitlilik göstermesi 
D) Turizm faaliyetlerinin çeşitlilik göstermesi 
 
93. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynakların yok 
olmasına yol açan etmenlerden değildir? 
A) Aşırı otlatma 
B) Plansız kentleşme 
C) Ormanların tahrip edilmesi 
D) Yenilenebilir enerji kullanımı 
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94. İnsanlık dünya üzerinde var olduğu ilk günden 
günümüze kadar toprağa bağlı kalmıştır. İnsanlar yüzyıllarca 
giydikleri, yedikleri, içtikleri ve barındıkları malzemeleri 
topraktan elde etmişlerdir. 
I. Tarım 
II. Hayvancılık 
III. Sanayi 
Yukarıdakilerden hangileri toprağa bağlı olarak yapılan 
ekonomik faaliyetlerdendir? 
A) Yalnız I   B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III 
 
95. Ülkemizde hayvancılık genel anlamda büyükbaş, 
küçükbaş ve kümes hayvancılığı olarak sınıflandırılır. 
Bunun yanında arıcılık ve ipek böcekçiliği de hayvancılık 
faaliyetleri arasında yer alır. 
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hayvancılıkla ilgili 
faaliyetlerinin dağılımında etkili değildir? 
A) İklim                  B) İdari yapı 
C) Bitki örtüsü      D) Yer şekilleri 
 
96. Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege Denizlerine kıyıları 
olan ülkemizde su kaynaklarının, ülke ekonomisi yönünden 
önemli bir yeri vardır. Denizlerimizden genellikle taşımacılık 
ve su ürünleri avcılığı faaliyetlerinde yararlanılır. 
Aşağıdakilerden hangisi su ürünleri avcılığının en çok 
yapıldığı denizimizdir? 
A) Akdeniz          B) Marmara      
C) Karadeniz       D) Ege Denizi 
 
97. 
I. Hava kirliliği 
II. Petrol kazalarının su ve toprağı kirletmesi 
III. Yüksek miktarda enerji üretimi 
Yukarıdakilerden hangileri yenilenemeyen enerji 
kaynakları kullanımının doğaya ve insana verdiği 
zararlardandır? 
A) Yalnız I      B) I ve II      C) II ve III       D) I, II ve III 
 
98. Kaynakların bilinçsizce kullanılması, aşırı avlanma, 
ormanların tahrip edilmesi, aşırı otlatma, sanayi tesislerinin 
denetlenmemesi ve plansız kentleşme gibi etmenler, doğal 
kaynakların yok olmasına yol açmaktadır. Bu durum, canlı 
yaşamını olumsuz etkilemektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi kaynakların bilinçsizce 
kullanılmasının canlı yaşamına etkilerinden değildir? 
A) Deprem            B) Kuraklık 
C) Heyelan            D) Küresel ısınma 
 
99. Enerji kaynaklarının bir kısmının doğada varlığı asla sona 
ermez. Bu kaynaklara yenilenebilir enerji kaynakları 
denilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı 
değildir? 
A) Doğalgaz                    
B) Biyoenerji 
C) Dalga enerjisi            
D) Jeotermal enerji 
 
 
 

100. 
I. Balıkçılık tesisleri 
II. Çay işleme fabrikası 
III. Pamuklu dokuma fabrikası 
Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında 
bu bölgeye yukarıda verilen yatırımlardan hangilerinin 
yapılması uygundur? 
A) Yalnız I        B) I ve II         C) II ve III          D) I, II ve III 
 
101. Funda, kurmak istediği kereste fabrikasının ham 
maddeye yakın olması gerektiğini bilmektedir. 
Verilen bilgiye göre, Funda’nın hangi ilimize yatırım 
yapması gerekmektedir? 
A) Van      B) Aydın     C) Elâzığ     D) Trabzon 
 
102. Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında 
aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde kanola yağı ile ilgili 
bir yatırım projesi hazırlamak daha uygundur? 
A) Ege Bölgesi      
B) Akdeniz Bölgesi 
C) Marmara Bölgesi 
D) Doğu Anadolu Bölgesi 
 
103. Ülkemizin coğrafi özellikleri dikkate alındığında 
aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde balıkçılık ile ilgili bir 
yatırım projesi hazırlamak daha uygundur? 
A) Akdeniz Bölgesi 
B) Karadeniz Bölgesi 
C) Doğu Anadolu Bölgesi 
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
 
104. Vergiler ödenme biçimlerine göre, dolaysız ve dolaylı 
vergiler olarak iki gruba ayrılmaktadır. 
Aşağıda verilen vergi türlerinden hangileri dolaylı vergilere 
örnek gösterilebilir? 
A) Gelir vergisi                        
B) Taşıt vergisi 
C) Emlak vergisi                      
D) Katma değer vergisi 
 
105. 
I. Yerlere çöp atmak 
II. İşini en iyi biçimde yapmak 
III. Alışverişlerde fiş almak 
Ülkesini seven ve ülkesinin ilerlemesi için üzerine düşen 
görevleri yerine getiren bir bireyin yukarıdakilerden 
hangilerini yapması beklenir? 
A) Yalnız I       B) I ve II         C) II ve III     D) I, II ve III 
 
106. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özellikleri 
arasında yer almaz? 
A) Girişimcidirler. 
B) Tutumlu kişilerdir. 
C) Eleştirilere açıktırlar. 
D) Kendileri için çalışırlar. 
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107. Yaptığı işin hakkını veren, verimli insanlara nitelikli 
insanlar denilmektedir. Nitelikli insanlar birçok özellikleriyle 
diğer insanlardan ayrılırlar. 
I. Yeni projelerle gelişimi destekler. 
II. Üretim yaparak ülkesine getiri sağlar. 
III. Risk almaz, çalışma alanında sınırlı kalır. 
Yukarıda numaralandırılmış anlatımlardan hangileri 
nitelikli insanın ülke ekonomisine katkılarına örnek 
verilebilir? 
A) Yalnız I      B) I ve II      C) II ve III       D) I, II ve III 
 
 
108. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilimin 
ilerlemesinin sonucu olarak nitelikli insan gücünün bazı 
özellikleri de değişmiştir. 
Aşağıda verilen niteliklerden hangisi teknoloji ile birlikte 
önem kazanmıştır? 
A) Girişimcilik 
B) Tasarruflu olmak 
C) Bilgisayar kullanmak 
D) Eleştirilere açık olmak 
 
109. 

 Anlatım yeteneğine sahip olmak 

 Eğitim fakültesinden mezun olmak 
Yukarıda Elif’in’in ilgi duyduğu meslek için gerekli olan 
beceriler ve bu mesleğin eğitim süreci verilmiştir. 
Bu bilgilere göre, Elif’in ilgi duyduğu meslek 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Polislik 
B) Aşçılık 
C) Doktorluk 
D) Öğretmenlik 
 
 
110. Can, güzel sanatlara ilgilidir ve müzik alanında 
yeteneklidir. 
Buna göre, Can’ın aşağıdaki mesleklerden hangisini 
seçmesi daha uygun olur? 
A) Öğretmenlik 
B) Müzisyenlik 
C) Teknisyenlik 
D) Mühendislik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C C C B A B C B A B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A D A C D C B A C B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

D D A C D C B B A B 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C A D A B D C B C A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

D B D C D B C C A D 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

A C B D A B A D C C 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

D C A D C D B B B D 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

C B A A D C B C C D 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

D C C A B D A C D B 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

C D D D B C B A A B 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

D C B D C D B A D B 

 

 

NOT: Sorular EBA’dan derlenerek oluşturulmuştur… 

Cevap anahtarında hata varsa dönüş yapabilirsiniz… 
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