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1. DÖNEM 1. TATİL SORULARI

1  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazın.

a  Etkili iletişimin en temel kuralı 

b  Karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyarak onu anlamaya çalışmak, 

c  Sen dili , suçlayıcı, kırıcı ifadeler içerdiği için iletişimi olumsuz etkiler.

d  , televizyon, gazete kitle iletişim araçlarına örnektir.

e   ve yeryüzü şekilleri yerleşmeyi etkileyen doğal faktörlere örnektir.

2  Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

3  Aşağıdaki sözcüklerle ilgili oldukları ifadeleri eşleştirin.

 Yazının icadı ile iletişimde dönüm noktası yaşanmıştır.

 Millî Mücadele yıllarında Atatürk, basın-yayına önem vermiştir.

 Basın istediği kişinin özel hayatını haber yapabilir.

 Tarım, yerleşmeyi etkileyen beşeri faktörlerdendir.

 Bilecik, Marmara Bölgesi’nde olması sebebi ile gelişmiş bir şehirdir.

 Basına resmî makamlar tarafından getirilen sınırlama.

 Alıcı kişiye mesajı iletme yolu.

 Nüfusun, yüz ölçümüne bölünmesi ile elde edilen veri.

 Türkiye nüfus verileri ile ilgilenen kurum.

 Çalışan vatandaşın sigorta primi ödediği kurum.

Tekzipa

SGKd

Sansürb

TÜİKe

Kanalc

Nüfus yoğunluğuf

• iklim • empati kurmak • hava olayları • İnternet

• dinlemektir • aşağılayıcı • susmak

dinlemektir.
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Yukarıdaki tablo, TÜİK 2016 yılı bilgisayar ve İnternet kullanımının cinsiyet ve yaş gruplarına göre 
dağılımını göstermektedir. Günümüz bilişim çağı, bilgiye İnternet olan her yerden ulaşmayı mümkün 
kılarken, kullanıcılar tarafından en fazla zarar görülen yerin “Sosyal Medya” olduğu gerçeği peda-
gogların bu konu üzerinde araştırma yapma ihtiyacını doğurmuştur. Kitle iletişim araçları arasında en 
yaygın olan İnternet’in kötü kullanımını engellemek için;

➣ İnternet erişiminin engellenmesi,
➣ Ebeveyn ve çocuklara İnternet’i doğru ve bilinçli kullanma eğitimi verilmesi,
➣ Bilgisayarlara, ebeveyn filtresi konulması gerekmektedir.

İnternet ve sosyal medyanın zararlarını engellemek için en kalıcı çözüm hangisidir?

4  Aşağıda verilen akademik beceri sorusunu yanıtlayın. 

Yaş Grubu Erkek Kadın Erkek Kadın
16-24 77,9 58,3 76,5 55,9
25-34 67,5 46,7 65,4 45,9
35-44 52,6 30,6 50,4 28,9
45-54 34,3 13,9 32,1 13,2
55-64 17,2 5,4 16,0 5,0
65-74 5,0 1,4 4,5 1,2

Toplam 56,1 36,9 54,9 35,3

Bilgisayar (%) İnternet (%)

5  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yere uygun ifadeleri yazın.

a  İletişim en az  kişi arasında olmaktadır.

b  Turizm, ticaret gibi faktörler yerleşmeyi etkileyen  faktörlerdendir.

c  Maddi olanaklarının yetersizliği sebebiyle eğitimini yarım bırakan kişiye burs verilmesi onun  
hakkını kullanabilmesi için yapılan bir davranıştır.

d  Çocuk işçi çalıştırmayı önlemek için ülkemiz ’ni imzalamıştır.

e  Yaz tatilini Antalya’da geçirmek için yapılan yer değiştirme hareketi   göçe örnektir.

• Çocuk Hakları Sözleşmesi • doğal • iki  • mevsimlik

 • beşerî • eğitim 

Çocuk Hakları Sözleşmesi

iki

beşerî

eğitim

mevsimlik

Ebeveyn ve çocuklara İnternet’i doğru ve bilinçli kullanma eğitimi vererek kalıcı ve köklü çözüm elde 

edilir.
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6  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazın.

a  “Her zaman derse geç kalıyorsun.” ifadesi  dili ile söylenmiştir.

b  İletişimsizlik sonucu ortaya çıkan gerginlik hâli  olarak adlandırılır.

c  İletişim  ve  olmak üzere ikiye ayrılır.

d  Kitle iletişim araçlarını ,  ve  olmak üzere üçe ayırabiliriz.

e  , ,  yerleşmeyi etkileyen beşerî faktörlere örnektir.

7  Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazın. 

8  Aşağıdaki sözcüklerle ilgili oldukları cümleleri eşleştirin. 

 Ben dili, iletişimi olumsuz etkiler.

 Konuşurken göz teması kurmaktan kaçınılmalıdır.

 Basın, toplumun yararına olmadıkça gizli bilgileri yayınlayamaz.

 Sınırları belli alanda yaşayan canlı sayısına nüfus denir.

 Doğu Karadeniz bölümünün iç kısımları engebeli ve dağlık olduğu için seyrek nüfusludur.

 Basın organları tarafından yanlış yayınlanan bilgilerin düzeltilmesi.

 Kişiler arasındaki sorun durumunun ortadan kalkması.

 En yoğun nüfuslu ilimiz. 

 Devlet tarafından güvence altına alınan, istediğimiz yerde yaşama hak-

kımız.

 Devletler arası antlaşmalar sonrasında gerçekleşen göç hareketi.

Uzlaşmaa

Yerleşmed

İstanbulb

Tekzipe

Ankarac

Mübadelef

• sözlü • turizm • sözsüz • ulaşım • sen

• görsel • ticaret • işitsel • çatışma • sözlü

sen

çatışma

sözlü sözsüz
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Ticaret turizm ulaşım

işitsel sözlü
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9  Aşağıdaki sözcüklerle ilgili oldukları cümleleri eşleştirin.

 Olumsuz iletişim davranışı.

 Kitle iletişim araçlarının görevi.

 Esnafların bağlı olduğu SGK birimi.

 Güneydoğu Anadolu’dan göçü engellemek için yapılan çalışma.

 Malazgirt Savaşı’nın komutanı.

Eğitima

Çağrı Beyd

Emir vermekb

Bağkure

Alparslanc

GAPf

10  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazın.

a  İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye ve  Millî Mücadele Dönemi'nde faaliyet 

gösteren basın araçlarıdır.

b  Gaziantep’ten Ordu’ya fındık toplamak için giden bir aile  göç gerçekleştirir.

c  Orta Asya’dan Anadolu’ya ilk akınlar, " " önderliğinde başlamıştır.

d  Osmanlı Devleti fethettiği bölgelere göçebe Türkmenleri yerleştirerek  politikasını 

uygulamıştır.

e  Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçişte üs olarak  Kalesi’ni kullanmıştır.

• Çimpe • TRT • sürekli • mevsimlik

• Alparslan • iskân • Çağrı Bey • Anadolu Ajansı

11  Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

 Öğüt vermek, olumlu iletişim davranışları arasındadır.

 Su kaynakları, yerleşmeyi (nüfuslaşma) etkileyen beşeri faktörler arasındadır.

 Bayburt, engebeli bir araziye sahip olduğu için göç verir.

 IV. Haçlı Seferi ile Anadolu Selçuklu Devleti, İznik’i kaybetmiştir.

 Trabzon Rum İmparatorluğu’na, Fatih zamanında son verilmiştir.
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12  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazın.

a  Göçlerin  nedenleri arasında savaşlar, işgaller ve terör gösterilebilir.

b  Kocaeli, Bursa ve Denizli’nin yoğun nüfuslanmasının sebebi,  gelişmesidir.

c  Osmanlı Devleti’nde padişahtan sonra en yetkili kişi  dır.

d  , Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransa’ya verilmiştir.

e  Osmanlı Devleti'nin en önemli seyyahlarından olan Evliya Çelebi'nin en önemli eserlerinden biri                 

“ ” dir.

13  Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

 İnternet; yazılı, görsel ve işitsel kitle iletişim aracıdır.

 Kişi hak ve özgürlüklerimiz, 1961 Anayasası’nda güvence altına alınmıştır.

 Osmanlı Devleti, Ertuğrul Gazi Dönemi'nde bağımsız olmuştur.

 Orhan Bey Dönemi'nde alınan Çimpe Kalesi ile ilk defa Rumeli’ye geçilmiştir.

 Haçlılar ile Osmanlı arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı’dır.

• sadrazam • kapitülasyonlar • sosyal • siyasi

• sanayinin • Seyahatname • Kutadgu Bilig 

14  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazın. 

a   Devleti, 1075 yılında İznik merkezli olarak kurulmuştur.

b  Derebeylerin şöhret peşinde olmaları, Haçlı Seferlerinin  sebepleri arasındadır.

c  İstanbul’un fethi ile Bizans’taki bilim insanları  gitmiştir.

d  1718- 1730 yılları arasında yaşanan  Devri’nde, Avrupa örnek alınmıştır.

e   Takvimi Mısırlılar tarafından bulunmuştur.

• Ay • İtalya • Osmanlı • Lale  • siyasi

• Anadolu Selçuklu • Güneş • Amerika • ekonomik   • Tanzimat

15  Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazın. 

 Osmanoğulları 1. Beylikler döneminde kurulmuştur.

 Lale Devri’nde ilk devlet matbaası kurulmuştur.

 Tanzimat ve Islahat Fermanları Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ilan edilmiştir.

 Amerika kıtasını Macellan keşfetmiştir.

 Aydınlanma Çağı ile Avrupa bilim ve teknikte gelişme göstermiştir.
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16  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazın.

a  Göçler mesafesine göre;  ve  olarak ikiye ayrılır.

b  Kişi hak ve özgürlüklerimiz,  uygun olarak sınırlandırılabilir.

c  Ülkemizde, iş bulma faaliyetlerini  yürütmektedir.

d  Türkler, ana vatanı olan ’dan ’ya göç etmişlerdir.

e   yılında yapılan  Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.

f   ve , Anadolu’da kurulan ilk beylikler arasında yer alır.

17  Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y yazın.

18  Aşağıdaki sözcüklerle ilgili oldukları cümleleri eşleştirin.

 Ne olursa olsun tebessüm etmek, olumlu iletişimi sağlar.

 Devlet, haber alma özgürlüğümüzü sağlayacak tedbirleri alır.

 İklim koşullarının uygun olduğu yerler yerleşmeye uygundur.

 Ülkemizde, sağlık koşulları iyileştiği için yaşlı nüfus genç nüfustan fazladır.

 İlk Türk denizcisi Çaka Bey, Çaka Beyliği'nin kurucusudur.

 Türk tarihinde, ilk nüfus sayımının yapıldığı yıl.

 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin uygulandığı yıl.

 Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesine neden olan 

savaş.

 Bizans ve Osmanlı arasındaki ilk savaş.

 Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ne girmesine neden olan savaş.

Ankara Savaşıa

1. Haçlı Seferid

1831b

Koyunhisar Savaşıe

Kösedağ Savaşıc

2007f

• dış • Artuklular • Anadolu • 1071 • iç

• İŞKUR • Mengücekliler • Orta Asya • anayasa • Malazgirt

Orta Asya

1071 Malazgirt

Artuklular Mengücekliler

Anadolu

iç dış

anayasaya
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiyle 
yanıt veren kişiye aittir?   

A) Hiçbir zaman derslerine çalışmıyorsun.

B) Her zaman beni yargılıyorsun.

C) Artık seni sevmiyorum.

D) Öğretmeninin seni anlamadığını düşündü-
ğün için üzgünsün.

2. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araç-
larının görevlerinden biri değildir? 

  
A) Halkın bilgi almasını sağlamak 

B) Asılsız haberler yapıp daha çok izlenmeyi 
sağlamak

C) Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı olmak

D) Kamu yararına yapılan faaliyetleri destekle-
mek

3. “...Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydın-
latma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî 
gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mut-
luluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini 
teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, 
bir rehberdir.” 

 Atatürk’ün sözünden aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?   

A) Basın, haberlerin içeriğini saptırabilir. 

B) Basın, milleti ortak düşüncede birleştirir.

C) Basın, halkı eğitir.

D) Basın, yol gösterir.

 Pop Star Aylin, bir çay bahçesinde tek başına 
oturup çay içmektedir. O sırada telefonu çalar. 
Arayan en yakın arkadaşı Sema Hanım’dır. 
Sema Hanım’la aralarında şöyle bir konuşma 
geçer:

 Sema Hanım: Dün akşam doğum günü parti-
me gelmediğin için çok üzüldüm. Neden gelme-
din Aylin?

 Pop Star Aylin: Gelmeyi çok istiyordum ama 
küçük kızım çok hastaydı. Onu hastaneye gö-
türdüm.

 Pop Starın bu konuşmalarını duyan yan masada-
ki gazeteci, olayı izin almadan haber yapar.

 4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre 
yanıtlayın.

4. Metinde yer alan gazeteci için aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi yapılabilir?  

A) İşini yapmazsa patronu işten çıkarabilir.

B) Haberini yapacağı kişi pop star olduğu için 
onun özel hayatı gizli olamaz.

C) Yazdığı habere kendi yorumlarını katarsa 
daha çarpıcı olur.

D) Basın ahlak yasasına göre izin alıp haber 
yapmalıydı.

5. Pop Star Aylin ve Sema Hanım arasında ge-
çen konuşmada Sema Hanım hangi ifadeyi 
kullanırsa empati kurmuş olur?  

A) Kızın, hasta olduğu için üzülmüş olmalısın. 

B) Benim kızım da hasta olsaydı ben de aynı 
şeyi yapardım.

C) Kızın hasta olsa bile gelmen gerekirdi.

D) Kızını da getirseydin beraber hastaneye gi-
derdik.
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6. 
Malazgirt Savaşı

?

?

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması

 Yukarıdaki tabloda Anadolu’da yaşanan olaylar 
kronolojik olarak sıralanacaktır.

 Buna göre "?" olan yerlere aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz? 

A) Mengüceklilerin kurulması 

B) Pasinler Savaşı

C) Miryokefalon Savaşı

D) I. Haçlı Seferi

7. 7. sınıf öğrencileri İstanbul’un fethinin dünya ta-
rihi açısından sonuçlarını tartışmaktadırlar.

 Murat: Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı.

 Gamze: İstanbul’dan kaçan bilim insanları Av-
rupa’da Rönesans ve Reform hareketlerini baş-
lattı.

 Sude: II. Mehmet, "Fatih" unvanını aldı.

 Merve: Karadeniz ve Akdeniz ticaret yollarının 
güvenliği sağlandı.

 Buna göre hangi öğrenciler doğru bilgi ver-
miştir?   

A) Murat ve Sude

B) Murat ve Merve

C) Sude ve Merve

D) Murat ve Gamze

8. 
?

İlk medrese
İlk divan 
örgütü

İlk donanma

 Yukarıdaki diyagramda, Osmanlı Devleti döne-
minde yaşanan gelişmeler verilmiştir. 

 Buna göre diyagramın başlığı aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?   

A) Ertuğrul Gazi Dönemi 

B) Osman Bey Dönemi

C) Orhan Bey Dönemi

D) II. Murat Dönemi

9. 
Anadolu’nun kapılarının açılması I

Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun 
kesinleşmesi

II

Anadolu Selçuklularının Moğollar 
karşısında yenilmesi

III

 Yukarıdaki tabloda Anadolu tarihinde yaşanan 
bazı savaşların sonunda gerçekleşen olaylar 
verilmiştir.

 Hangi seçenekte bu savaşlar doğru olarak 
verilmiştir?   

A) Malazgirt Savaşı-Miryokefalon Savaşı- Kö-
sedağ Savaşı 

B) Miryokefalon Savaşı-Kösedağ Savaşı- Ma-
lazgirt Savaşı

C) Malazgirt Savaşı-Kösedağ Savaşı-Miryoke-
falon Savaşı

D) Kösedağ Savaşı-Malazgirt Savaşı-Miryoke-
falon Savaşı
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10. 3 İzmir ve çevresinde kurulmuştur.

 3 Ege adalarının bazılarına sahip olmuşlar-
dır.

 3 Denizcilik faaliyetleri ile uğraşmışlardır.

 Yukarıda özellikleri verilen beylik hangisi-
dir?    

A) Saltuklular 

B) Çaka Beyliği

C) Mengücekliler

D) Danişmentliler

11. Osmanlı Devleti, fetih hareketlerinde Rumeli’ye 
doğru yönelmiştir. 

 Aşağıdaki fetihlerden hangisi bu bilgiyi ka-
nıtlar niteliktedir?  

A) Trabzon Rum İmparatorluğuna son verilmesi

B) Dulkadiroğulları Beyliği’nin alınması

C) Karesioğulları Beyliği’nin alınması

D) Germiyanoğulları Beyliği’nin alınması

12.  Azınlıklar;

 I. Dinlerini rahatça yaşayabilirlerdi.

 II. Serbestçe ticaret yapabilirlerdi.

 III. Adalet karşısında Müslümanlarla aynı hak-
lara sahiplerdi.

 Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da 
hangileri Osmanlı Devleti’nin hoşgörü poli-
tikası uyguladığına kanıttır?  
   

A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

13.   Kıbrıs ➙ ?      Kırım ➙ ?    Rodos ➙?

 Yukarıda Osmanlı Devleti’nin denizlerde yaptı-
ğı fetihler verilmiştir. 

 Tablodaki adalar ve deniz eşleştirmesi han-
gi seçenekte doğru verilmiştir?   
  
A) Akdeniz, Karadeniz, Ege 

B) Akdeniz, Ege, Karadeniz

C) Ege, Akdeniz, Karadeniz

D) Ege, Karadeniz, Akdeniz

14. 
Skolastik düşünce zayıfladı.

Derebeyleri geri dönemeyince 
feodalite zayıflamaya başladı.

Doğu-Batı arasında ticari faali-
yetler gelişti.

İslam eserleri Avrupa dillerine 
çevrildi.

Sosyal

Siyasi

Ekonomik

Dini

 Yukarıdaki tabloda, Haçlı Seferlerinin sonuçları 
ve ilgili olduğu alanlar eşleştirilmiştir.

 Tablonun doğru olması için hangi bilgiler 
yer değiştirmelidir?  

A) Siyasi - Ekonomik 

B) Sosyal - Dini

C) Siyasi - Sosyal

D) Ekonomik - Sosyal  
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15. 

?

Anadolu Ajansı

Hakimiyet-i Milliye

Anadolu Ajansı

Minber

İrade-i Milliye 

 Yukarıdaki diyagrama verilebilecek en uygun 
başlık hangisidir? 

A)  Geçmişten Günümüze Basın

B)  Atatürk Dönemi ve Kitle İletişim

C) Geçmişteki Basın

D) Kurtuluş Dönemi Basın Yayın Organları

16.  Mustafa Öğretmen: Çocuklar! Osmanoğulları 
Beyliği Söğüt ve Domaniç çevresinde kurulan 
küçük bir beyliktir. Ancak kısa zamanda büyü-
müştür. Kısa zamanda büyümesinin sebepleri 
nelerdir?

 Mustafa Öğretmen’in sorusuna hangi öğ-
renci yanlış yanıt vermiştir?   

A) Cem: Bizans’ta ve Balkanlarda siyasi birli-
ğin olmamasıdır.

B) Alev: Fetih hareketlerini Bizans’a doğru yap-
mış ve Anadolu beyliklerinin desteğini almış-
tır.

C) Efe: Anadolu Selçukluları ile iş birliği yap-
mıştır.

D) Ela: Fetih bölgelerinde hoşgörü politikası 
uygulamıştır.

17. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Madde 19: Herkesin düşünce ve anlatım 
özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak düşün-
celerinden dolayı rahatsız edilmemek, ülke 
sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve 
düşünceleri her yoldan araştırmak, elde et-
mek ve yaymak hakkını gerekli kılar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu maddenin kap-
samına girmez? 

A) Bilim insanının, yaptığı bilimsel buluşu 
Amerika’da tanıtması

B) Araştırma yapan kişinin yazdığı makaleyi 
gazeteler aracılığı ile yayınlaması

C) Kan bağışı için, Kızılayın radyo-televizyon 
gibi kitle iletişim araçlarını kullanması

D) Kişinin, sevmediği bir sanatçı hakkında asıl-
sız iddialarda bulunması

18. 

Yukarıda örnekleri verilen hak ve özgürlük-
lerden hangilerinin yeri değişirse tablodaki 
yanlışlık giderilmiş olur?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 1 ve 4

Türkiye’de yaşama-
ma rağmen Kore’de 
yaşananları takip 
edebiliyorum.

1. Haberleşme

Özgürlüğü

Almanya’da yaşayan 
halamla internetten 
istediğim zaman gö-
rüntülü görüşüyorum.

2. Basın 

Özgürlüğü

Adana’da yaşıyo-
rum. Ama seneye 
Trabzon’a gidece-
ğim.

3. Seyahat

Özgürlüğü

Bana gelen mektup-
ları benden izinsiz 
kimse okuyamaz.

4. Özel Hayatın

Gizliliği Hakkı


