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7. SINIF 
Sosyal Bilgiler  TESTİ - 7

1.   3.

4.

  2.

Ahi teşkilatının bazı ilkeleri şunlardır:
• Helal kazanç için çalışmak, ilim sahibi olmak, edepli 

olmak, güzel ahlak sahibi olmak, namazı vaktinde 
kılmak, haramlardan kaçınmak, yalan söylememek, 
kusurları örten olmak, iyi arkadaş seçmek, alışveriş 
adabına uymak, bir meslek sahibi olmak.

• Ahiler, her biri önemli sorumluluk gerektiren bu 
ilkeleri öğrenmekle kalmamışlar; kaliteli mal üretil-
mesine, üretici ve tüketici haklarının korunmasına, 
mesleki dayanışmaya da büyük önem vermişlerdir.

Bu bilgilerden hareketle Ahi teşkilatı için;
I.   Ahlaklı ve dürüst insanlar yetiştirmek,

II.  Öncelikli olarak askeri eğitim vermek,

III. Ürünlerin kaliteli olmasına önem vermek

yargılarından hangileri söylenebilir? 

A) Yalnız I                     B) I ve II                              

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

Bir meslekte başarılı olmanın yollarından biri de daha 
mesleğe başlamadan önce doğru bir tercih ve plan-
lama yapmaktır. Öncelikle seçeceğimiz mesleğin 
dünyadaki gelişmelere bağlı olarak önemini bilmeliyiz. 
Sonrasında “Seçmeyi düşündüğümüz mesleğin önemi 
zamanla azalır mı yoksa artar mı?”,  “Kişisel özellikle-
rimize, yeteneklerimize ve ilgilerimize uygun mu?” gibi 
soruların cevabını bulmalıyız. Meslek seçimiyle birlikte 
iyi bir planlama yapmalı ve iyi bir eğitim almalıyız. Mes-
lekteki gelişmeleri takip etmeliyiz. Mesleğin gerektirdiği 
yeteneklerimizi geliştirmeliyiz.

Bu bilgilerden hareketle meslek seçimi ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine varılamaz?
A) Meslek seçimimizi doğru bir planlama dahilinde  
     yapmalıyız.

B) Sevdiğimiz mesleğin uluslar arası değerini dikkate  
     almalıyız.

C) Mesleğin gelecekteki önemi ile ilgili bilgiler elde  
     etmeliyiz.

D) Öncelikle çevresel taleplere göre meslekler tercih  
     etmeliyiz.

Anayasamıza göre devletimizin temel niteliklerinden biri 
de “Sosyal Devlet” anlayışıdır.

Buna göre;
I.   Yöneticilerin seçimle belirlenmesi,

II.  Yaşlılar için huzurevlerinin açılması,

III. Kanunlar önünde herkesin eşit olması,

IV. Devlet okullarının ve hastanelerinin açılması

verilen bilgilerden hangileri “Sosyal Devlet” anlayışı ile 
ilgilidir?
A) I ve II                                  B) I ve III

C) II ve IV                               D) I, II ve IV

Her mesleğin çeşitli özellikleri vardır. Seçmek istediğimiz 
meslekle kişisel özelliklerimizin birbiriyle uyumlu olması 
doğru mesleğe yönelmemize katkı sağlar. Bizim için en 
iyi meslek ilgi ve yeteneklerimize uygun olan, kendimizi 
getiştirebileceğimiz meslektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir meslek 
seçimi yapmamıştır?
A) Ailesini mutlu etmek için Ela’nın avukat olması

B) Tarihi merak eden Ömer’in arkeolog olması

C) Çocukları çok seven Zehra’nın öğretmen olması

D) İyi bir gözlemci olan Yusuf’un ressam olması

Demokrasinin temel ilkelerini uygulayan ve koruyan 
devletler “demokratik devlet” olarak nitelendirilir. 

Buna göre aşağıdaki ilkelerden hangisi demokratik 
devlet anlayışına terstir?
A) Demokratik devletlerde oy verme işlemi gizli yapılır.

B) Demokratik devletlerde oy sayım işlemleri gizli  
     yapılır.

C) Demokratik devletlerde oy vermek herkesin hakkı- 
     dır.

D) Demokratik ülkelerde birden fazla parti seçimlere  
     katılır.

5.
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7. SINIF 
Sosyal Bilgiler  TESTİ - 7

6.

7.

 8.

 9.

Cumhuriyet rejimi demek, 
demokrasi sistemiyle 
devlet şekli demektir. Biz 
Cumhuriyeti kurduk, o on 
yaşını doldururken demok-
rasinin bütün icaplarını 
sırası geldikçe uygulamaya 
koymalıdır.

Yukarıda Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasi ve cum-
huriyet hakkında söylemiş olduğu sözü verilmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in ülkemizde demokrasi-
nin gelişimi için aşağıdakilerden hangisini yaptığı 
söylenemez?
A) 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını sağladı.

B) 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’in ilanını açıkladı.

C) 1930’da Fethi Bey’den bir parti kurmasını istedi.

D) 1932’de Türk Dil Kurumu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Sosyal devlet; bireylere asgari gelir güvencesi 
veren, onları toplumsal risklere karşı koruyan, sosyal 

güvenlik olanağı sağlayan ve vatandaşların tümüne eğitim, 
sağlık, barınma gibi hizmetleri sunan bir anlayışı ifade 

eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sosyal devlet 
anlayışıyla bağdaştığı söylenemez?
A) Devletin kimsesiz çocuklara sahip çıkması

B) Bireylerin din ve vicdan özgürlüğüne sahip olması

C) Halk eğitim merkezlerinde ücretsiz kursların verilmesi

D) Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortası

I.   Meslek seçerken ilgi ve yeteneklerimize uygun           
     meslekler seçmeliyiz.

II.  Sevebileceğimiz meslekler seçmeliyiz.

III. Çok para kazandıran meslekleri seçmeliyiz.

IV. Yapacağımız mesleğin eğitimini muhakkak almalıyız.

Meslek seçimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi           
yanlıştır? 

A) I                  B) II                 C) III                 D) IV

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerinden 
mesleki eğitim önemli rol oynamaktadır. Tarih boyunca 
Türklerde meslek edindirme kurumlarına büyük önem 
vermişlerdir. Ahilik teşkilatı, Türklerde mesleki eğitim veren 
bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ahilikte eğitim 
aşamalarında usta-çırak ilişkisi bulunmaktaydı. Bu kurum 
sadece mesleki eğitim vermiyor, aynı zamanda ahlaki 
değerleri de öğretiyordu.

Ahilik teşkilatı ile ilgili verilen bu bilgiler doğrultusun-
da aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Mesleki eğitimin gelişmesi için kurulmuştur.

B) Üst düzey devlet yöneticileri yetiştirilmiştir.

C) Meslek ahlakı kazanmış kişiler yetiştirilmek                     
     amaçlanmıştır.

D) Türklerin önemli mesleki eğitim kurumlarından birisidir. 

 10.
Çocuklar ben Sokullu Meh-

met Paşa’yım. Uzun süre Osmanlı 
devletinde Sadrazamlık yaptım. 
Aslen Hırvat olmama rağmen 
Müslüman bir ailenin yanında 
Türkçeyi ve Müslümanlığı öğre-
nerek Acemi Oğlanlar Ocağı’nda 
okudum. Zeki olduğum için beni 
saraydaki okula aldılar. Bu okulu 
bitirerek Osmanlı Devleti’nde yö-
netici olarak üst düzey görevlerde 
bulundum.

Bu bilgilere göre Sokullu Mehmet Paşa aşağıdaki 
kurumlardan hangisinde eğitim görmüştür?
A) Ahi Teşkilatı                              B) Lonca

C) Divanı Hümayun                      D) Enderun Mektebi
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11.

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

Eski Türk devletlerinde, temel sorunları görüşüp karara bağlamak üzere yapılan, ileri gelenlerin katıldığı toplantılar ku-
rultay olarak bilinir.  Eski Türk devletlerinde adalet bir devlet töresiydi. Kurultayda devletin siyasi, askerî ve ekonomik 
konuları ile ilgili görüşmeler yapılır, kararlar alınırdı.

Buna göre görselden de yola çıkarak eski Türk devletlerinde yapılan kurultaylar ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?
A) Eski Türk devletlerinde kurultaylara hakanın eşi de katılırdı.

B) Hakanın seçilmesi veya hükümdarlığının onanması kurultaylarda görüşülürdü.

C) Kurultaylarda tüm katılımcılar görüşlerini serbestçe ortaya koyardı.

D) Kurultaylarda hakanın getirdiği tüm öneriler kabul edilirdi.


