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7. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 1

1. 3.

2.

4.

İletişim; duygu, düşünce ve bilgi alışverişinin akla gele-
bilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır. İnsanın 
olduğu yerde iletişim de vardır. Konuşmamız, susma-
mız, bakışlarımız ve yüz ifademiz iletişim kurmak için 
yaptığımız davranışlara örnek verilebilir. İletişim kurma-
nın birçok yolu vardır. İletişim kurarken içinde bulunulan 
ortama ve duruma göre doğru araçlar tercih edilirse 
iletişim daha etkili olur.

Buna göre, etkili bir iletişim için aşağıdaki davranış-
lardan hangisini yapmamalıyız?  
A) İletişim hatalarından kaçınılmalıdır.

B) Beden dili, etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

C) İyi bir dinleyici olmak gereklidir.

D) Aktarılacak mesajlar uzun olmalıdır.

Diyagrama göre olumlu iletişim için, aşağıdaki 
davranışlardan hangisini yapmaya özen gösterme-
liyiz?
A) Sen dili kullanmalıyız.

B) Empati kurmalıyız.

C) Önyargılı davranmalıyız.

D) Karşı tarafı etkili dinlemeliyiz.

İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve 
özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına 
alınmıştır.

Madde 20: Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini 
isteme hakkına sahiptir.

Madde 22: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. 
Haberleşmenin gizliliği esastır.

Madde 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 
resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir.

Anayasa’nın bu maddelerinden yola çıkarak aşağı-
dakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Bütün insanlar her alanda sınırsız hak ve özgürlük- 
     lere sahiptir.

B) Vatandaşların hak ve özgürlükleri yasal korumaya  
     alınmıştır.

C) Özel hayatla ilgili her türlü bilgi kamuoyuna sunul- 
     malıdır.

D) İnsanlar her zaman düşüncelerini herkesle paylaş- 
     malıdır.

Yedinci sınıf öğrencisi Gamze, sınıfa geldiğinde sıra 
arkadaşının kendisine karşı tavır yaptığını fark eder. 
Daha önce en yakın arkadaşı olan kişinin kendisine 
neden böyle davrandığını anlamakta zorluk çeker.

Gamze’nin, sıra arkadaşı ile arasındaki sorunu    
çözmesi için aşağıdakilerden hangisini yapması 
daha etkili olur ?
A) Önyargılı olması

B) Olaya sempati ile yaklaşması

C) Sorunu görmezden gelmesi

D) Nedenini anlamaya çalışması
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7. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 1

5.

6.

7.

Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her 
türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurmamızı 
engelleyecek hareketlerden birisidir?
A ) Göz teması kurmak

B ) Ses tonunu yüksek tutmak

C ) Jest ve mimikleri kullanmak

D ) Gereksiz kelimelerden kaçınmak 

Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki 
küçük değişikliklerin büyük ve öngürülemez sonuç-
lar doğurabilmesidir. Toplum içinde yaşayan bireyler 
birbirleri ile etkileşim içindedir. Bu nedenle her davra-
nışımızın çevremizde bir etkisi vardır. Günlük hayatı-
mızda çok küçük gibi görünen olumlu ya da olumsuz 
iletişim davranışları büyük etkiler meydana getirebilir. 
Kelebeklerin küçük kanat çırpışları gibi günlük yaşa-
mımızda ortaya koyacağımız olumlu veya olumsuz  
davranışların etkisi büyüktür. Kelebek etkisi meydana 
getirebilmek için atmamız gereken ilk adım ailemizle 
ve çevremizle olan iletişimimizi artırmak olmalıdır. 
Küçük bir gülümsememizin, ağzımızdan çıkacak güzel 
bir sözün, karşılaştığımız bir kişiyle selamlaşmamızın 
ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu göreceksi-
niz.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki olayların hangi-
sinde “Kelebek Etkisi” yoktur?
A) Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs’ün  
     tüm Dünya’da hayatı alt üst etmesi 

B) Stadyumda birisi slogan atmaya başlarsa tüm      
     stadın hep bir ağızdan bağırmaya başlaması

C) Bir köşeye bir çöp attığınızda bir süre sonra baktı- 
     ğınızda oranın çöp yığınına dönüşmesi

D) Okulun kütüphanesinde ödev yaparak ve kitap  
     okuyarak zamanının bir kısmının geçirilmesi

Devletimiz, medya ve iletişim araçlarının özellikle çocuk-
larımıza olan etkisini sağlıklı hâle getirmek için tedbirler 
almaktadır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı ve RTÜK 
(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) iş birliğiyle “Medya 
Okuryazarlığı” projesi hazırlanmış ve uygulanmaktadır. 
Medya okuryazarlığı; yaygın kabul gören tanımıyla, çe-
şitli türden (görsel, işitsel, basılı, vb.) medya mesajlarına 
erişebilme, erişilen medyaları eleştirel bakış açısıyla 
çözümleyip değerlendirebilme ve kendi medya iletilerini 
üretebilme becerisidir. Medyanın çocukların fiziksel, 
bilişsel ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkileri olduğu ileri sürülmektedir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Medya Okurya-
zarlığının” amaçlarından biri değildir?
A) Bireyin medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine  
     medyayı okuyabilecek bilince ulaşmasını sağlamak- 
     tadır.

B) Bireye ekranlarda izlediklerini “gerçeklik” ve “kurgu”  
     bakımından ayırt etme becerisi kazandırmada yar- 
     dımcı olmaktadır.

C) Kitle iletişim araçlarıyla ortaya çıkan ekonomik,       
     politik ve sosyal etkilerden bireyin uzak durmasına      
     yardımcı olmaktadır.

D) Hangi kaynaktan olursa olsun her bilgiyi eleştirip  
     sorgulayan bireyler olmayı ve bu doğrultuda gele- 
     cek olumsuzluklara karşı bilinçli olan kişiler yetiştir- 
     meyi hedeflemektedir.

8. Basın-yayın organlarının uymaları gereken birtakım 
ilkeler vardır. Bu ilkelere göre basın ve yayın kuruluş-
ları, kişilerin kişisel hayatı ile ilgili onların izni olmadan 
haber yapmamalıdır. Basın-yayın kuruluşları, şiddet 
ve zorbalığı özendirerek, insani değerleri incitici yayın 
yapmaktan kaçınmalı, yayınlarda ırk, cinsiyet, yaş, 
sosyal düzey ve dini inançlar vb. özellikler nedeniyle 
hiç kimse kınanmamalı, aşağılanmamalı, herhangi bir 
kimsenin suçlu olduğu yargı tarafından belirlenmedik-
çe suçlu ilan edilmemelidir. 

Bu bilgilere göre basın-yayın organları bir haber 
paylaşırken aşağıdaki kişi haklarından hangisine 
daha dikkat etmeleri gerekir?
A) Düşünceyi yayma özgürlüne

B) Özel yaşamın gizliliğine

C) Kitle iletişim özgürlüğüne

D) İfade özgürlüğüne
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9.

AYŞE

Televizyonda, sevdiğim bir filmi izledim.

    Ali

Genel ağdan EBA’ya girerek, Sosyal Bilgiler 
öğretmenimizle canlı ders işledik.

YUSUF

Gazeteden, ilimizin hava durumuna baktım.

Öğrencilerin vermiş olduğu açıklamalar ile med-
yanın görevleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak eşleştirimiştir?

           AYŞE                   ALİ                     YUSUF

A) Eğlendirmek          Eğitmek                Bigilendirmek

B) Bilgilendirmek        Eğlendirmek           Eğitmek

C) Eğitmek                 Bilgilendirmek       Eğlendirmek

D) Eğlendirmek          Bilgilendirmek          Eğitmek             

Osmanlı toplumunda aileye verilen değer oldukça önem-
liydi. Osmanlı Devleti’nde var olan seyyahlar Osmanlı 
aile yapısının sağlamlığından eserlerinde bahsetmiştir. 
Osmanlı’da mahalle toplumsal birliği oluşturan önemli 
unsurlardan biriydi. Her türlü dayanışmanın sağlandığı 
bu birliktelikte konukseverlikte en değer verilen unsurlar 
arasındaydı. Osmanlı Devleti’nde sadece halk arasında 
insanlara değil hayvanlara da önem verildiğinden bahse-
dilmiştir. Bunların en önemli özelliklerinden birisi de kuşlar 
için yapılan kuş evleridir. Camiler, mezarlar ya da farklı 
mimari eserlerde bu kuş evlere yer verilmiştir.

Buna göre,
I.   Toplumsal hayatta belirli bir düzen vardır.

II.  Hayvanları korumaya önem vermişlerdir.

III. Savaşçılığa ve spora önem verilmektedir.

yargılarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

11.

10. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp güçlenmesini 
sağlayan bazı nedenler şunlardır:

1.   Hristiyanlara karşı gaza ve cihat anlayışıyla hare- 
      ket edilmesi,

2.   Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletlerin olma- 
      ması,

3. Ticaret yolları sayesinde önemli gelirlerin elde      
     edilmesi

Osmanlı Devleti’nin büyüme nedenleri ile ilgili 
alanlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
        1                        2                        3                          
A)   Dini                 Siyasi                İktisadi

B) Siyasi                  Dini                 İktisadi

C) İktisadi              Siyasi                  Dini

D)  Dini                  İktisadi              Siyasi

Osman Bey Dönemi (1281-1324) 
• Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra beyliğin başina 

geçen Osman Bey 1299 yılında bağımsızlığını ilan 
ederek Osmanlı Devleti’ni kurmuştur. Devlet adını 
Osman Bey’den almıştır. Osman Bey, Bizans tek-
furlarının topraklarını fethederek Osmanlı toprakla-
rına katmıştır.

• Kurulduğu yıllarda Anadolu ve Balkanlarda siyasi 
birlik olmadığından Osmanlı Beyliği kısa zamanda 
büyüyerek bir devlet haline gelmiştir.

Bu bilgilere göre Osman Bey Dönemi ile ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Devlet ismini Osman Bey’den almıştır.

B) Osmanlı Devleti Batıya yönelik seferler düzenleye- 
     rek Bizans topraklarını fethetmiştir.

C) Osmanlı’nın yaptığı fetihlerde en büyük rol Yeniçeri   
     Ocağı’na aittir.

D) Osmanlı Devleti’nin beylikten devlet haline gelme- 
     sinde Anadolu ve Balkanlarda siyasi birliğin             
     olmaması etkili olmuştur.

12.
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13. Aşağıda Osman Bey Dönemi’nde beyliğin kurulduğu coğrafyanın bazı özellikleri verilmiştir. 
Öğrenci, bu özelliklerin hangilerinin olumlu hangilerinin olumsuz olduğunu aşağıdaki tabloda 
işaretlemiştir.

DURUM OLUMLU OLUMSUZ

I. Bir uç beyliği olarak kurulmuştur.      
      √

II. Kurulduğu bölgede Hristiyan halk çoğunluktadır.
      √

III. Bizans İmparatorluğu’na bağlı tekfurlarla komşudur.
       √

IV. Moğol baskısından uzak konumdadır.       
        √

V. Denize kıyısı yoktur.
        √

Öğrencinin bu tablodaki ifadelere verdiği cevapların doğru olabilmesi için hangi ikisinin 
cevabının düzeltilmesi gerekir?
A) I ve III

B) II ve III

C) II ve IV

D) IV ve V

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu 

SEYFETTİN ÖZBEK               İnönü Ortaokulu

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu


