
http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

D
iy

ar
ba

kı
r Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

M
er

ke
zi

7. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER  TESTİ - 5

1.   3.

 2.

4.

Yazının icadı, bilginin kalıcılığı ve sürekliliği adına çok 
önemli bir buluştur ve tarihi çağların da başlangıcı olarak 
kabul edilmiştir. Yazıyı bulan Sümerler (MÖ 3200), kil 
tabletler üzerine yazdıkları çivi yazısını kullanıyorlardı. 
Mısırlar ise papirüs adı verilen kağıtları ve resim yazı-
sını kullanıyorlardı. Zaman içinde resimler ve simgeler 
alfabelerin ortaya çıkmasını sağladı. Uygarlıklar gelişip 
değiştikçe de farklı alfabeler ve yazılar ortaya çıktı.   

Buna göre yazının icadı ve tarihsel gelişimi ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sümerler ve Mısırlılar farklı yazılar ve yazma araçları   
    kullanmıştır.

B) Yazının icadı ile bilginin gelecek nesillere ulaştırılması  
     kolaylaşmıştır.

C) Sümerlerin MÖ 3200’de yazıyı bulması ile tarihi          
     çağlar başlamıştır.

D) Mısırlıların kullandığı resim yazısı tüm uygarlıklar   
     tarafından da kullanılmıştır.

       İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne göre;
• Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit 

iş için eşit ücret hakkı vardır.

• Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya 
da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Bu bilgide aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden 
hangisine değinilmiştir?
A) Kendini ifade etme hakkı

B) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

C) Çalışma hakkı

D) Din ve vicdan özgürlüğü

İstanbul’da öğretmenlik-
ten emekli olunca, şehrin kalaba-

lığından ve gürültüsünden kaçmak 
için yakın bir köyde bahçeli bir ev 
alarak burada yaşamaya başladım. 
Dostlarımı ziyaret etmek için de sık 
sık İstanbul’a gidip gelmekteyim.

Bu durum  Ali  Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlü-
ğünü kullandığına örnek oluşturur?
A) Yerleşme ve seyahat özgürlüğü

B) Özel hayatın gizliliği

C) Sosyal güvenlik hakkı

D) Dinlenme hakkı

Anayasamızda yerleşme ve seyahat hürriyeti güvence 
altına alınmış olsa da bazı durumlarda bu haklar kısıtla-
nabilir. 

Aşağıdaki durumların hangisinde yerleşme ve seya-
hat hürriyetine kısıtlama yapılamaz?
A) Ayşe ve ailesinin ekonomik sebeplerden dolayı göç   
    etme isteği

B) Asker kaçağı olan Umut’un yurt dışına çıkma isteği

C) Ceza soruşturması olan Ali’nin yurt dışına çıkma   
     isteği

D) Murat’ın Nemrut Dağı Milli Parkına konut yapma isteği 



http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

D
iy

ar
ba

kı
r Ö

lç
m

e 
D

eğ
er

le
nd

irm
e 

M
er

ke
zi

7. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER  TESTİ - 5

5.

6.

 7.

 8.

I.   Tarihin ilk yazısı kabul edilen çivi yazısını kullanan  
     uygarlıktır.

II.  Tarihin ilk harf yazısı kabul edilen alfabeyi kullanan  
     uygarlıktır.

III. Parşömen adı verilen kâğıdı kullanan uygarlıktır.

IV. Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanan uygar- 
     lıktır.

Buluşları gerçekleştiren medeniyetlerin doğru sıra-
lanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
          I                      II                  III                    IV              
A) Bergama          Mısır          Fenikeliler        Sümerler                    

B)   Mısır            Fenikeliler      Sümerler        Bergama 

C) Sümerler       Fenikeliler      Bergama           Mısır 

D) Fenikeliler     Sümerler          Mısır            Bergama 

İslam devletlerinde bilim insanları devlet başkanla-
rı tarafından desteklenmiştir. Saraylarında bilimsel 
çalışmalar yapan bilim insanlarının fazlalığı ve saray 
kütüphanelerinin zenginliği o dönem yöneticileri için 
bir gurur kaynağıydı. Hatta kazandıkları savaştan 
sonra cizye almak yerine kitap isteyen devlet adamları 
olmuştur. Uzun yıllar batılı bilim insanlarının icat ettiği 
sanılan bazı buluşlar ile günlük hayatta kullanılan alet 
ve cihazlar Türk ve İslam bilginleri tarafından yüzyıllar 
öncesinden icat edilmiştir.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?
A) Savaşlardan sonra bilim insanlarının çalışmaları  
     önemini kaybetmiştir.

B) Devlet adamları bilimsel çalışmalar yapanlardan  
     ödül almışlardır.

C) Avrupalı devletler bilimsel çalışmaların öncülüğünü  
     yapmışlardır.

D) Türk-İslam bilim dünyası Avrupa’daki gelişmelerde  
     etkili olmuştur.

• Thales (Tales MÖ 624-548) Dünya’nın yuvarlak oldu-
ğu fikrini ortaya atan ilk kişidir. Ona göre Dünya’daki 
karalar okyanusların üzerinde yüzen bir diske benze-
mektedir.

• MÖ 590’da Pisagor (Pisagor) Dünya’nın yuvarlak oldu-
ğu düşüncesini dile getirmiştir. Pisagor aynı zamanda 
ilk kez Dünya’nın Güneş etrafında döndüğü fikrini 
ortaya atmıştır.

• MÖ 384-322 yılları arasında yaşamış olan Aristo (Aris-
toteles) Ay tutulması sırasında Dünya’nın Ay’ın üzeri-
ne düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görerek aynı 
düşünceyi savunmuştur.

Bu bilgilerden hareketle, 
I.   Bilimsel bilgiler ait oldukları kişilerle sınırlı kalmıştır.

II.  Bilim insanları aynı dönemlerde birbirlerini etkilemiştir.

III. Farklı kişilerin katkılarıyla buluşlar günümüze ulaşmıştır.

yargılarından hangileri söylenemez? 

A) I ve II                              B) I ve III                            

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

Ali’nin ailesi yaz tatillerini geçirmek amacıyla köydeki 
arazilerine yazlık bir ev yapmak istemektedirler. Bunun 
için gerekli resmi yerlere  ev yapımı için başvurmuşlar-
dır. Ancak arazinin olduğu yerde fay hattının geçmesi 
evin yapımına engel olmaktadır. Bu sebeple başvurula-
rı kabul edilmemiştir. Gerekli izni alamayan Ali ve ailesi 
bu duruma çok üzülmüştür.

Buna göre Ali ve ailesinin hangi temel hakkının fay 
hattı sebebiyle kısıtlandığı savunulabilir?
A) Seyahat özgürlüğü           

B) Konut dokunulmazlığı

C) Yerleşme hakkı

D) Özel hayatın gizliliği
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 9.
Coğrafi keşifler  
önemli gelişmelere 
yol açmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu önemli gelişmeler arasında yer almaz?
A) Hristiyanlık, yeni keşfedilen yerlere yayıldı.

B) Osmanlı Devleti ekonomik olarak zenginleşti.

C) Baharat ve İpek Yolu ticareti önemini kaybetti. 

D) Yeni kıtalar, yerler, ırklar, hayvanlar ve bitkiler keşfedildi.

 10. Biruni, Gazneli Mahmud’un himayesinde bilimsel çalışmalar yapmış ünlü bir bilim insanıdır. Gök bilimi, matematik, tarih 
ve coğrafya alanında çalışmalar yapan Biruni, Gazneli Mahmud’un Hindistan’a düzenlediği seferleri sonucunda “El Kındi” 
adlı eserini yazmıştır. Bilime yaptığı katkılarından dolayı “UNESCO”, onun ölümünün 100. yılında Biruni adına pullar bas-
mış ve sempozyumlar düzenlemiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Gazneli Mahmud bilim insanlarına değer vermiştir.

B) İslam bilim insanları, Avrupalı bilim insanlarından daha çok bilime katkı sunmuştur.

C) Yaptığı çalışmalar uluslar arası alanda kabul görmüştür.

D) Biruni birçok alanda önemli çalışmalar yürütmüş bir bilim insanıdır.

 11. Coğrafi 
keşifler sonucun-

da zenginleşen burjuva 
sınıfının sanatı ve sanatçıyı 
koruması

Röne-
sans hareketleri 

sonucunda bilim, kültür, 
edebiyat ve sanat alanında 
gelişmelerin yaşanması

Re-
form hareketleri 

sonucunda Avrupa’da 
kilisenin eğitim üzerindeki 
baskısının azalması ve eğiti-

min laikleşmesi

Bu şemalardan yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Sosyal sınıflar devam etmiştir.                               B) Yeni bir çağa geçilmiştir.

C) Avrupa’da yenilikler yaşanmıştır.                            D) Skolastik düşünce ortaya çıkmıştır.
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1. D   2. C   3. A   4. A   5. C  6. D  7. A   8. C   9. B   10. B   11. C  12. B  

12.

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 

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu

Bilim insanı                               Hakkındaki bilgiler

El-Cezeri 16 yaşından itibaren tıp alanında çalışmalar yapmıştır. “Kanun” adlı 
kitabı uzun yıllar Avrupa’da ders kitabı olarak okutuldu.

İbni Sina Muallimi Sani (ikinci öğretmen) olarak bilinmektedir. İslam dünyasınınilk 
filozofu olarak kabul edilir.

Ali Kuşçu Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. NASA tarafından, 
Ay’da bir bölgeye adı verilmiştir.

Harezmi Matematiğin bir kolu olan cebir biliminin kurucusudur. “0” sıfırı matemati-
ğe kazandıran kişidir.

Ezgi, Türk-İslam bilginleri hakkında yaptığı araştırma ile ilgili bir tablo hazırlamıştır. 

Buna göre tabloda yer alan bilim insanlarından hangilerine ait bilgiler yanlıştır?
A) Cezeri ve Ali Kuşçu

B) İbni Sina ve Cezeri

C) Ali Kuşçu ve Harezmi

D) Harezmi ve İbni Sina

EZGİ


