
7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. DÖNEM 1. YAZILISI 

İlk Alfabe: 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. Fenike alfabesi 22 

şekilden ve yalnızca sessiz harflerden oluşuyordu. MÖ 900’lerde Yunanlılar bu alfabeyi kendi dillerine uyarladılar, sesli 

harfleri buldular. Yunan alfabesini daha da geliştiren Romalılar bugün de kullanılan 26 harften oluşan Latin alfabesini 

oluşturarak kullanmaya başladılar. Böylece günümüzde en yaygın olarak kullanılan alfabelerden biri olan Latin alfabesi 

ortaya çıkmış oldu. 

Parçadan hangi yargıya ulaşabiliriz? 

A-Fenikeliler yazıyı Sümerlerden önce bulmuşlardır 

B-Latin alfabesinin oluşumunda birçok medeniyetin katkısı olmuştur 

C- Latin alfabesini sadece Yunanlılar kullanmaktadır 

DAlfabe kullanımı devletler arası rekabete yol açmıştır 

 

2- Harezmî (780-850): Harezmî, matematik alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir. Harezmî 780 yılında 

bugünkü Türkmenistan’ın Hive şehri olan Harezm’de doğdu. Harezm’de temel eğitimini alan Harezmî gençliğinin ilk 

yıllarında Bağdat’taki bilim alanındaki çalışmaları biliyordu. İlmî konulara çok meraklı olan Harezmî bu konularda 

çalışma idealini gerçekleştirmek için Bağdat’a yerleşir. Abbasi halifesi Harezmî’deki ilim kabiliyetinden haberdar olunca 

onu Eski Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Eski Hint uygarlıklarına ait eserlerle zenginleştirilmiş Bağdat Saray 

Kütüphanesi’nin idaresinde görevlendirir. Böylece Harezmî Bağdat’ta inceleme ve araştırma yapabilmek için gerekli 

bütün maddi ve manevi imkânlara kavuşur. Burada matematik ve astronomi ile ilgili araştırmalarına başlar. 70 bilim 

insanı ile çalışarak 830 yılında bir dünya haritası çizmiştir. 

Metinde bahsedilen bilgilerden hangi yargıya ulaşamayız? 

A-Abbasî devleti döneminde matematik alanında çalışmalar yapan bir Türk bilginidir 

B-Bağdat ta farklı kültürlerin bilimsel birikiminden yararlanılmıştır 

C- Harezmî matematik alanında kendisinden önceki Türk bilginlerinin eserlerinden yararlanmıştır 

D- Abbasîler bilim ve kültüre önem veren bir devlettir 
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Eyüp  Köyde tarlalar miras yoluyla bölününce ailemi geçindirmek için büyükşehire göç ettim 

Burak  Üniversiteyi kazanınca Ankara'ya göç ettik 

Kevser Yazları Adana'ya pamuk toplamaya gidiyoruz 

Beyza  Bulgaristan hükümetinin baskısı artınca 1980 lerde Türkiyeye göç ettik 

Tabloda verilen bilgilere göre hangi şıktaki göç ndeni yanlıştır? 

A- eyüp: ekonomik nedenli/ sürekli iç göç 

B-burak: eğitim nedenli/ sürekli iç göç 

C-kevser: ekonomik nedenli /mevsimlik iç göç 

D-beyza: siyasi nedenli/ beyin göçü 

 

 

 



 

4-Öğretmenin yazdığı bilgilerden hangisi beşeri bir faktördür? 

A- iklim                                 b-sanayi    c-yer şekilleri                     d- verimli topraklar 

 

 

5-Haritada YAZILI  olan yörelerimizin ortak özelliği nedir ? 

 

 A-Yoğun nüfuslu yerler 

 B-Sanayinin geliştiği yerler 

 C- Mevsimlik göç alan yerler 

 D-Tenha nüfuslu yerler 

6-Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin izinsiz olarak başkalarının eline geçmesi 

tehlikesi vardır. Örneğin sosyal medyada paylaştığınız görsellerin kötü amaçlı yazılımlarla ele geçirilip sizin isteğiniz 

dışında kullanılması bilişim suçları kapsamına girer. Bilişim suçu, Genel Ağ ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla kişi 

haklarının çiğnenmesidir. Bu durum aynı zamanda................ METİNDE BOŞ BIRAKILAN BÖLÜMÜ HANGİ CÜMLE İLE 

TAMAMLARSAK DOĞRU OLUR? 

A- özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi suçu kapsamına girer. 

B- banka hesaplarımızın kötü niyetli insanların eline geçmesine yol açar. 

C-sosyal medyada ünlü bir kişi olmamızı sağlar. 

D-bilgisayarımıza virüs bulaşmasına sebep olacak bir durumdur. 

 

7-Lale devrinde yapılan yeniliklerden hangisi Avrupa devletleri ile diplomatik ilişkilerimizi geliştirmeye yöneliktir  

a-İlk defa çiçek aşısı uygulandı                                   c-Matbaa kullanılmaya başlandı  



b-Avrupa ülkelerine elçilikler açıldı                           d-Çini ve kağıt imalathaneleri açıldı 

 

8-Eğitim amaçlı yurt dışına giden gençlerden bir kısmı gittikleri ülkelere yerleşmektedirler. Yetişmiş insan gücünün bu 

şekilde başka ülkelere hizmet etmesi .bir ülke için tehlike sinyallerinin çalması demektir.  

Parçada anlatılan göç şekli hangisidir  

a- Mevsimlik iç göç                  b-Siyasi nedenli göç                 c-Daimi iç göç                  d- Beyin göçü 

 

• 1826 Yeniçeri ocağının kaldırılması  

• 1840 Posta Teşkilatı  

• 1866 İzmir aydın demiryolu 

•  1873 Batılı okullar açılması 

9-Yandaki yeniliklere bakarak aşağıdaki hangi alanda yenilikler yapıldığı söylenemez?  

A) Yönetim         B) Ulaşım                C) Eğitim              D) Askeri 

 

10-Ahilik teşkilatının başlıca görevleri; usta çırak kalfa ilişkilerinin düzenlenmesi, mesleki hayatın gelişmesi, esnaf ve 

sanatkarların denetlenmesi, fiyatların kontrolü ve kurallara uymayan esnafa yaptırım uygulanması ve müşteri 

haklarının korunmasıdır.  

Buna göre Ahilik teşkilatının görevleri günümüzdeki hangi kuruluşla ilgilidir?  

a-Sağlık bakanlığı                                     b-Tüketici hakları dernekleri  

c-Mahkemeler                                          d-Siyasal bilgiler fakültesi 

 

11-Osmanlı Devleti uyguladığı iskân politikasıyla fethedilen bölgeye Türk ve İslam kültürünü tanıtmak istemiştir. 

Süleyman Paşa Rumeli’deki kaleleri fethedince Orhan Bey’e “Rumeli şehir ve kalelerindeki Hristiyan aileleri Karesi 

vilayetine geçirip onların yerine de Anadolu’nun güneyinden konargöçer Türkmenleri, gönüllü gazileri, gaza eden 

dervişleri ve kendi arzusuyla gelip yerleşmek isteyen köylüleri gönderip iskân eylemek gerek.” demiştir. Orhan Bey de 

bu özellikteki aileleri Rumeli’ye göndererek iskân ettirmiştir. Böylece bu toprakların güvenliğinin yanında  aynı zamanda 

üretim elde edilen ve vergi alınan topraklar haline gelmiştir. Iskan politikası ile ilgili verilen bu bilgilerden hangi 

yargıya ulaşamayız? 

A-İskân politikası ile ekonomik bir kazanım da elde edilmiştir 

B-göçebe Türkmenlerin yerleşik yaşama geçmesi sağlanmıştır 

C-fethedilen bölgedeki Hristiyanlar, Müslüman olmak zorunda kalmıştır. 

D-fethedilen toprakların güvenli hale gelmesi , osmanlının kalıcı olmasını sağlamıştır 

    

 

12-Osmanlı Beyliği’nin yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu‘nun büyük kent ve kasabaları ile komşuydu. Önemli 

ticaret yolları üzerindeki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu.  

Osmanlının kısa sürede beylikten devlet olmasını sağlayan hangi etkenden bahsedilmektedir.? 

A-Bölgenin ekonomik avantajları                 C-Komşu Devletlerin Siyasi Durumu 

B-Adalet ve hoşgörü politikası                     D- Güçlü ordular kurulması 

 



13- 

1 

 

“Ben Kapıkulu Ocağı’nda görevli bir ….askeriyim. Üç ayda 
bir ulufe adı verilen maaş alırız. Savaş zamanı orduya katılır, savaş 
dışında başkentin güvenliğini sağlarız. Balkanlarda yaşayan 
gayrimüslim bir ailenin çocuğu idim. Köyümüze gelen askerler 
tarafından ailemin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da bir Türk 
ailenin yanına yerleştirildim. Daha sonra başkente gelerek  
askerlik eğitimi aldım. Buna ‘Devşirme Sistemi’ denir. 

2 

 

“Bizler başkent dışında yaşayan askerleriz. Osmanlı 
ordusunun en kalabalık gücünü bizler oluşturuyoruz. 
Devlet bize doğrudan maaş vermez. Bize bakmakla 
yükümlü tuttuğu kişilere …..ismi verilen dirlik toprağı 
verir. Dirlik sahipleri elde ettiği gelirin bir kısmı 
ile bizim bütün masraflarımızı karşılar. Savaş zamanı 
hızla orduya katılırız. Barış zamanı ise atlarımızla 
savaş talimi yapar ve ihtiyaçlarımızı karşılayan toprak 
sahibinin topraklarındaki üretimi denetleriz 

 1 VE 2 NOLU AÇIKLAMALARDA TANITILAN ,OSMANLI ASKERİ BİRLİKLERİ HANGİ ŞIKTA DOĞRU OLRAK 

SIRALANMIŞTIR? 

A-AKINCILAR-LEVENTLER                                       B-NİZAMI CEDİT-YAYA VE MÜSELLEM 

C-YENİÇERİ OCAĞI- TIMARLI SİPAHİLER               D-YAYA VE MÜSELLEM- AKINCILAR 

 

 

Sanayi İnkılabı İngiltere’de başladı ve Avrupa ülkelerine yayıldı. Bunun sonucunda: 
• Şehirlerde kurulan fabrikalar yeni iş alanları oluşturdu. Sayısı yüz binleri bulan işçiler, işçi sınıfını oluşturdu. 
• Üretimde kol gücünden makine gücüne geçişle birlikte, fabrikalar sayesinde seri üretime geçen ülkeler daha 

fazla ürün elde edebilmek için ham madde kaynakları aramaya başladılar. 
• Üretilen ürünlerin pazarlanması ve ham madde arayışı sömürgecilik anlayışının ortaya çıkmasına sebep oldu. 

Sömürgecilik yarışı devletlerarası ekonomik rekabeti doğurdu. 
• Avrupalı devletler fabrikalarda ucuz ve seri üretim gerçekleştirirken Osmanlı Devleti atölye benzeri küçük 

işletmelerde üretim yapmaktaydı. Daha yüksek maliyetli yerli ürünlerin Avrupalı ürünlerle rekabet gücü 

azaldı. 
14-Buna göre, sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?  

a) Üretim faaliyetlerinin değişime uğramıştır. 
b) Milliyetçilik isyanları yaygınlaşmıştır. 
c) Hammadde ve pazar arayışı, ekonomik rekabete yol açmıştır. 
d) Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 

 

 

 

15-Osmanlı devletinde bu etnik çeşitlilik  19 ve 20. yy 
larda hangi gelişmeden olumsuz etkilenmesine yol 
açmıştır? 
a-Fransız ihtilali                      b- Sanayi İnkılabı 
c-31 mart olayı                        d-Duyunu umumiye 

 

16-Bu divan görevlisi, bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlerinden sorumludurlar. Devletin gelir ve 

giderlerinin hesaplanması işlerinden sorumludur . Orhan bey döneminde kurulan divanı hümayun görevlisi kimdir? 

A-şeyhülislam       B-Kazasker      c- sadrazam      d defterdar 

 



17-Aşağıda verilen sonuçlardan hangisi Coğrafi keşiflerin Osmanlı ya doğrudan ekonomik etkisidir ? 

A-Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. 

B-Akdeniz limanları, doğu-batı ticaretindeki önemini kaybetti. Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti. 

C-Zenginleşen Avrupalılar, kültür ve sanat hareketlerini destekledi. Avrupa’da Rönesans’ın doğmasına ortam hazırlandı. 

D-Hristiyanlık yayılma alanları buldu. Ancak bilimsel gelişmeler sonucunda kilise ve papa önemini kaybetti. 

 

18-Dünya’nın şekli ile ilgili bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması Katolik kilisesine güveni azalttı. Bu durum Katolik 

kilisesinin eski gücünü kaybetmesine ve Avrupa’da Reform Hareketi’nin başlamasına neden oldu . 

Yapılan bu açıklama Rönesans'ın hangi alanda sonucudur? 

A- DİN              B- BİLİM      C- FELSEFE     D-SANAT 

 

19-Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti’nde birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da değişimler yaşanmıştır. 

Özellikle 1838’de imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile yabancıların serbestçe ticaret yapabilmelerine imkân 

sağlanmıştır. Bunun sonucu yabancı sermaye yatırımları Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 1881 yılında 

Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyememesi üzerine Duyun-u Umumiye İdaresi (Genel Borçlar) kurulmuştur. Bu 

açıklamaları hangi başlık altında toplayabiliriz? 

A-Osmanlı da ekonomik alanda yapılan yenilikler 

B- Osmanlı ekonomisinin zayıflama sebepleri 

C-Ticari anlaşmaların Osmanlı ekonomisine faydaları 

D-Tanzimat fermanı ekonomik bir belge midir 

 

   

20Bu grafiğe göre hangi yargı DOĞRUDUR 

A-Nüfus artış hızında bir azalma yaşansa da nüfusun artışı devam etmektedir. 

B-Nüfus miktarımız en fazla 1960lı yıllardadır 

C- 1945 ve 1980 yıllarında nüfus miktarımız azalmıştır 

D-2000 yılından sonra nüfus miktarımız bilinememektedir 

 

21-Ben Suriyeli Mübarek, ülkemizdeki iç savaş yüzünden Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldık. 

Bu göç çeşidi hangisidir. 



A-ekonomik nedenli dış göç/işçi göçü 

B-siyasi nedenli dış göç/mülteci göçü 

C-siyasi nedenli dış göç / mübadele göçü 

D-ekonomik ve bilimsel nedenli/ beyin göçü 

 

22-Göçe maruz kalan insanlar gittikleri ülkelerin kalkınmasına ve zenginliğine katkıda bulunurlar. Gelişmiş ülkeler daha 

fazla gelişir. Göçü yaşayan ve vatandaşlarını tutamayan ülkeler ise daha da fakir olur. Kendi vatandaşının yabancı bir 

ülkede yaptığı teknolojiyi yüksek maliyete satın almak durumunda kalır. Yapılan açıklama HANGİ SORUYA CEVAP olarak 

verilebilir 

A-iç göçün olumsuz sonuçları nelerdir 

B-göçler genelde eğitim amaçlı mıdır 

C-beyin göçünün ülkelere etkileri nasıldır 

D-göç olgusunun siyasi sonuçları nelerdir 

 

23-Aşağıda verilen örneklerden hangisi YERLEŞME VE SEYAHAT HAKKININ İHLALİ DEĞİLDİR? 

A- Konyalı olmayan bir kişinin Konya’dan ev almasının yasaklanması 

B-Millî parklar, tarihi mekanlar, sit alanları gibi yerleri korumak için yerleşme yasağı uygulanır. 

C- Bir dönem ABD de siyahilerin , beyazların tatil bölgelerinin girmelerinin yasak olması 

D- Peribacalarını gezmek isteyen öğrenci gurubuna kalabalık oldukları için izin verilmemesi 

 

VIII. yüzyıldan itibaren Müslümanlar Talas savaşından sonra kâğıt yapımını Çinlilerden öğrenerek kullanmaya 

başlamışlardır. XI. yüzyılda meydana gelen Haçlı Seferleri ile Avrupalılar kâğıt yapımını Müslümanlardan 

öğrenmişlerdir. 

24-Kağıdın kullanımının öğrenilmesiyle ilgili hangi süreçten bahsedilmektedir? 

 A-Siyasi olaylar kültürel etkileşime yol açmıştır 

B-Kağıdı Müslümanlar bularak diğer toplumlara öğretmiştir 

C-Kağıt , kullanılmadan önce bilimsel çalışmalar yoktu 

D-kağıdı bulan toplumlar ekonomik olarak zenginleşmişlerdir 

 

Osmanlı’ya Astronomi ve Matematiği Sevdiren İnsan 
olarak bilinen ve Fatih’in davetiyle İstanbul’a gelmiş ve 
bu yolculuğunda masraflarını karşılaması için Fatih 
tarafından kendisine günlük 1000 akçe verilmiştir. Bu 
durum Fatih Sultan Mehmed’in bilim insanlarına verdiği 
değeri göstermektedir 
 

• Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar 
yapan bir bilim insanıdır. 

•  İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. 

•  “Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi” isimli 
ünlü eserinde 50’den fazla cihazın çizimini 
yapmıştır. 

 

25-Tabloda tanıtılan islam bilginleri kimlerdir 

A- ibni sina / biruni  

B-akşemseddin/ ibni rüşd 

C-harezmi/uluğbey 

D –ali kuşçu/  el cezeri 



   

Orta Asya Türkleri döneminden beri 
Türkler,halıcılık,sanatıyla ilgilenmişlerdir. Türk 
halılarında genellikle geometrik motifler, doğa 
tasvirleri, çiçek motifleri işlenir. Tarihte bilinen ilk 
Türk halısı MÖ 3. yy’dan kaldığı tahmin edilen 
Pazırık halısıdır. Günümüzde Lâdik, Gördes, 
Hereke, Bünyan ve Isparta; halılarıyla ünlü 
yörelerimizdir. 

 

Bakırın çekiçle dövülmesi sonucu çeşitli 
eşyalar elde edilir. Osmanlıdan günümüze 
kadar devam eden Bakırcılık , günümüzde  
özellikle Tokat ve Muğla çevresinde 
yaygındır. Bakır, günümüzde daha çok süs 
eşyası  yapımında kullanılır. 

Ebru sanatı, özel olarak hazırlanmış suyun 

üzerine fırça ve çeşitli aletler yardımıyla 

istenilen desenlerin yapılması ve bunların 

kâğıt üzerine aktarılmasıyla yapılır. 

26-Yukarıdaki görsel ve açıklamalarla ilgili hangi en kapsamlı hangi yargıya ulaşabiliriz? 

a-Türkler geçmişten günümüze mimari eserler yapmışlardır 

b-Geleneksel el sanatlarımızın günümüzde de yapılması, kültürün sürekliliğine bir örnektir 

c-Halı en çok gelir getiren el sanatıdır  

d-Halıcılık, bakırcılık ve ebru sanatı dışında el sanatlarımız yoktur. 

27-Sümerler, …………………. ve ………………………… alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Bir üçgenin iç açılarının 
toplamının 180 derece olduğunu hesapladılar, Ay yılı esasına dayanarak takvim hazırladılar. Sümerler, Ziggurat  denen 
tapınakları inşa ettiler. Bu tapınakları ibadet dışında; rasathane(gözlemevi) olarak da kullandılar.  

 Metinde boş bırakıla hangi kavramlar gelmelidir? 

a-Tarih-tıp      b-Edebiyat-Matematik          c- Geometri – Astronomi         d-Felsefe-coğrafya 

 

28- Orta Asya Türklerin de , sözlü edebiyatın yaygın olması nedeniyle oluşturulan destanlar ,yöreden yöreye değişen 

anlatımlarıyla, aslına uygun olmasa da hala bilinmektedir.Yusuf Has Hacip  tarafından kaleme alınan “Kutadgu 

Bilig” adlı eser ise yaklaşık bin yıldır orijinalliğini kaybetmemiştir. 

Bu parçada anlatılanlara en uygun ifade hangisidir? 

  a-Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı                                              b-Söz uçar yazı kalır 

         c-Sözün güzeli, kısa ve öz olandır                                                          d-Özü sözü bir olmak 

 

 

 


