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4. Moğolların Ön Asya’da ilerleyişini durduran ilk Müs-
lüman Türk devleti Memlüklerdir. 1260’ta Moğollarla 
yaptıkları Ayn-ı Calud Savaşı’nı kazanarak Moğolla-
rın batıya ilerlemelerini durdurmuşlardır.

 (Cevap B)

3. Türk topluluklarının oluşturduğu sanat eserlerinin ni-
teliklerinin zamanla değişmesinde;

 • Müslüman Araplar gibi farklı kültürlerden etkilen-
meleri,

 • Göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geç-
meleri,

 • İslamiyet, Budizm, Hristiyanlık ve Musevilik gibi 
inanç sistemleriyle tanışmalarının büyük etkisi ol-
muştur. 

 (Cevap E) 

5. Tebük Seferi, Hz. Muhammed'in Bizans ordusuna 
karşı savaşmak üzere Medine’den Tebük’e sevketti-
gi askerî harekâttır. 630 yılında gerçekleşen bu olay, 
Bizans İmparatoru Herakleios’un Müslümanlara kar-
şı savaşa hazırlandığı haberi üzerine gelişmiştir. Ül-
kedeki mevcut kuraklık ve kıtlığa rağmen Müslüman-
lar,  İslam ordusunun ihtiyaçları için büyük katkılar-
da bulunmuşlardır. Hz. Muhammed hazırlattığı 30.000 
kişilik ordusuyla Medine’ye 700 km uzaklıktaki Te-
bük’e hareket ederken Medine’de vekil olarak Hz. 
Ali’yi bırakmıştır. Dört halifeden biri olan Hz. Ali, Hz. 
Muhammed’in amcasının oğlu ve damadıdır. Hz. Mu-
hammed’e hem kâtiplik hem de vahiy kâtipliği yap-
mıştır. Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine, cenaze-
sinin yıkanması ve diğer hizmetleri yürütmüştür. 

 (Cevap C)

7. Sadrazam, padişahtan sonraki en yetkili kişidir. Pa-
dişahın mutlak vekili olup onun mührünü taşırdı. Türk-
çe bilmesi ve Müslüman olması zorunluluğu bulunan 
sadrazamın, padişah adına ferman yayınlama yetki-
si de vardı.

 (Cevap A) 

6. 1718–1730 yılları arasını kapsayan Lale Devri’nde 
Avrupa’ya geçici elçiler gönderilmiştir. Daimi elçile-
rin gönderilmesi III. Selim döneminde gerçekleşen 
bir gelişmedir. Osmanlı Devleti’nde ilk kalıcı elçilik 
1793’te İngiltere’de açılmıştır. İlk daimi elçi ise Yusuf 
Agah Efendi’dir.

 (Cevap D) 

1. Göktürkler Avar Devleti’ne bağlı bir boy iken yaşa-
nan siyasi anlaşmazlık sonucu mücadele etmişler ve 
Avarların siyasi varlığına son vererek kendi devlet-
lerini kurmuşlardır. 552-744 yılları arasında Orta As-
ya’da hüküm süren Göktürkler, Türk adıyla kurulmuş 
ilk Türk devletidir.

IV. yüzyılda Göktürkler tarafından yıkılınca Orta 
Asya’daki yurtlarını terk eden Avarlar, batıya doğ-
ru göç etmişler ve Orta Avrupa’da başında Bayan 
Han’ın bulunduğu büyük bir devlet kurmuşlardır. 
Avarlar Hristiyanlığı benimseyen ilk Türk devleti-
dir.

 (Cevap A) 

2. Hun kurganlarından, Hunların çoğunlukla atları, kişi-
sel eşyaları ve silahlarıyla gömüldükleri anlaşılmak-
tadır. Mezar odası bir ya da birkaç odadan oluşabil-
mektedir. Ahşaptan oyma bir sandukanın içerisine 
yerleştirilen mumyalanmış cesedin konulduğu me-
zar odalarının duvar, tavan ve tabanları ağaç kütük-
lerle oluşturulmuştur. Sunulan ölü hediyeleri, mezar 
odasının veya bir başka odanın içine konulurken at 
cesetleri mezar odasının dışına veya üzerine yerleş-
tirilmektedir. En son olarak da üzerlerine taş ve top-
rak yığılarak burada bir tepecik oluşturulmaktadır. 

(Cevap D)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
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8. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan ve 1876 yılın-
da ilan edilen Kanunuesasi’ye göre meclis iki grup-
tan oluşmaktaydı: Heyet-i Mebusan ve Heyet-i Ayan. 
Heyet-i Ayan üyeleri, ayanlar arasından ömür boyu 
görev yapmak üzere padişah tarafından atanırken, 
Heyet-i Mebusan üyeleri 4 yıllığına her 50.000 erke-
ğe bir vekil düşecek biçimde seçilirdi.

Ayan Meclisi ya da Heyet-i Ayan, Osmanlı Devle-
ti’nin meşrutiyet sistemi içinde bir senato veya bir 
üst kamara benzeri bir kurum olup Meclis-i Mebu-
san (seçilmiş milletvekilleri) ile birlikte Meclis-i 
Umumî’yi (Genel Meclis) meydana getiren ve 23 
Aralık 1876 tarihli Kanunuesasi’ye göre kurulmuş 
yasama organıdır. Ayan Meclisi üyelerini padişah 
seçerdi ve sayıları mebusların üçte birini geçmez-
di. Başkan ve üyeleri güvenilir, itibarlı ve kırk yaşı-
nı geçmiş kimseler olur ve ömür boyu görev yapar-
lardı.

 (Cevap D) 

9. Enderun’daki odalardan Kiler Odası padişaha ait ye-
mekleri pişirmek, sofra kurmak, kahve ve çeşitli re-
çeller yapmak ve muhafaza etmekle görevlidir. Has 
Oda idarecilik yapmak üzere eğitilmiş kişilerden olu-
şur. Doğancı Koğuşu, padişaha ait şahin, doğan gi-
bi hayvanları besleyip uçmayı öğretmek, padişah ava 
çıktığında ona yardım etmekle görevlidir. Hazine Oda-
sı, savaş ve barış zamanlarında her zaman padişa-
hın yanında bulunan hazinedarbaşı ve hazine ket-
hüdası tarafından yönetilirdi.

(Cevap A)

10. Haksız rekabeti önlemek amacıyla üretilen bir malın 
satış fiyatının belirlenmesine Narh denir. Narh, ürü-
nün maliyet fiyatının üzerine yüzde on beş kar koyu-
larak bulunurdu. Lonca üyeleri, belirlenen narhın dı-
şında fiyat uygulayamazdı. Mal ve hizmetlerin satış 
fiyatlarının kamu otoriteleri tarafından saptanması 
anlamına gelen Narh, taban ve tavan fiyatların belir-
lenmesi şeklinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi ko-
rumaya yönelikti.

Loncalar, genellikle aynı tür işi yapan esnaf ve za-
naatkarların toplu olarak bir arada bulundukları çar-
şı, han, arasta gibi yerlerde etkinliklerini sürdürür-
ler, yöneticilerini kendileri seçerler, işleyiş kuralla-
rını da kendileri belirlerlerdi. Ancak devletin koydu-
ğu kalite standartlarına (ihtisab) ve fiyatlara (narh) 
uymak zorundaydılar.

(Cevap C)

11. • Temettü vergisi: Ticaret, sanat ve meslekle uğ-
raşan gerçek ve tüzel kişilerin kazançlarını ver-
gilendirmek suretiyle 1914 yılında çıkarılmıştır.

 • İstihlak resmi: Sigara kâğıdı, kibrit, oyun kâğıt-
ları gibi ürünlerden vergi alınmasını sağlamak 
amacıyla 1917 yılında çıkarılmıştır. 

 • Harp kazançları vergisi: Savaş yıllarındaki ko-
şullardan faydalanarak servet sahibi olanlardan, 
elde ettikleri kazancın vergilendirilmesi amacıy-
la 1918 yılında çıkarılmıştır.  

 Görüldüğü gibi verilen seçeneklerin tamamı I. Dün-
ya Savaşı döneminde çıkarılmıştır. Temel amaç sa-
vaşa finans sağlamaktır. 

 (Cevap E)

12. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’nde 19. Tümen 
Komutanı olarak bulunmuştur. Çanakkale Cephesi’n-
den sonra Mustafa Kemal’in tayini Kafkas Cephe-
si’ne çıkmıştır. Kafkas Cephesi’nde 16. Kolordu Ko-
mutanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, Muş ve 
Bitlis’i Ruslardan geri almıştır. Son olarak Suriye Cep-
hesi’ne atanan Mustafa Kemal burada 7. Ordu Ko-
mutanı rütbesiyle faaliyet göstermiştir.

(Cevap A)

13. I. Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ile Os-
manlı Devleti arasında imzalanan Sevr Antlaşması, 
hukuken geçersiz bir antlaşmadır. 10 Ağustos 1920 
de imzalanan Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girme-
si için önce Mebusan Meclisi’nde görüşülüp kabul 
edilmesi daha sonra da padişaha yollanması gere-
kiyordu. Ancak o tarihte Mebusan Meclisi kapalı ol-
duğu için antlaşma hukuken uygulanamamış, Kurtu-
luş Savaşı’ndan sonra da yerine Lozan Barış Antlaş-
ması imzalanmıştır.

 (Cevap C) 
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20. Baas Partisi, 1940 yılında Şam’da (Suriye) kurulmuş-
tur. Yeniden doğuş anlamına gelen Baas,  Arap sos-
yalizmi egemenliğinde birleşik, laik bir sistem kurma-
yı amaçlayan siyasi bir anlayıştır. Baas özel mülki-
yetin güvenceye alınması, işçilerin işletme yönetimi-
ne katılması, gelir, adalet, toprak mülkiyetinin kamu 
yararına sınırlandırılması, iç ve dış ticaretin denet-
lenmesi, madenlerin millileştirilmesi, planlı ekonomi 
gibi ilkeleri temel almıştır. 1963’te Irak’ta iktidara ge-
len bu yönetim,  1979’da Saddam Hüseyin’in yöne-
timi ele geçirmesine kadar geçen sürede etkin ol-
muştur.

(Cevap A)

16. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş ve 30 Ekim 
1923’te 11 kişilik Bakanlar Kurulu TBMM’nin onayı-
na sunulmuştur. Cumhuriyet döneminin bu ilk kabi-
nesinde Mareşal Fevzi Çakmak (1876–1950) Genel-
kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır. Bilindiği gi-
bi Fevzi Çakmak Atatürk’ten sonra mareşal rütbesi 
alan ikinci ve son isimdir.

 (Cevap B)

17. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ile devlet merkezi pla-
nın içine özel sektörü dâhil etmiştir. Bu plan kapsa-
mında milletin temel ihtiyaç mallarının ikamesi sağ-
lanacak ve bu plan kapsamında kurulacak işletme-
lerin ticari esaslarla çalışıp kar etmeleri ve kendi ya-
tırımlarını finanse edecek fon oluşturmaları da sağ-
lanacaktı.

 (Cevap C) 

18. NATO, Soğuk Savaş döneminde Sovyet yayılması-
na karşı üye ülkeleri korumak amacıyla; 4 Nisan 1949 
Washington Antlaşması ile kurulmuş kolektif bir sa-
vunma örgütüdür. Örgüt, herhangi bir üyenin toprak 
bütünlüğü veya siyasî bağımsızlığı tehlikede oldu-
ğunda bir araya gelmeyi ve herhangi birine saldırıl-
dığında bu saldırıya hep beraber karşı koymayı te-
mel bir ilke olarak kabul etmiştir.

 Sovyetlerin dağılması ve değişen dünya düzeni, NA-
TO’nun da yeni misyonlar geliştirmesine yol açmış-
tır. NATO bu yeni misyonu çerçevesinde “alan dışı-
lık” kavramıyla görev alanını genişletmiştir. Buna gö-
re NATO’nun görevi sadece üye ülkelerin toprakları-
nın savunulmasıyla sınırlı kalmayacaktır. İttifak, ge-
rekli olduğu durumlarda coğrafi alan dışındaki böl-
gesel ve etnik çatışmalara da müdahale edebilecek-
tir. Böylece üstlendiği yeni misyon ile ‘ortak savun-
ma sistemi’nden ‘ortak güvenlik sistemi’ne geçen NA-
TO, Avrupa eksenli güvenlik anlayışından uzaklaşa-
rak küresel çapta bir güvenlik misyonu benimsemiş-
tir. 

 (Cevap A) 

19. İslam ülkelerini çatısı altında toplamak üzere 1969’da 
kurulan İslam Konferansı Örgütünün ilk genel sekre-
terliğini Türk bilim adamı ve siyasetçi Ekmeleddin İh-
sanoğlu yapmıştır. İhsanoğlu, merkezi Cidde olan ve 
57 üye ülkeden oluşan İslam Konferansı Örgütünün, 
seçimle göreve gelen ilk genel sekreteri ve ilk Türk 
genel sekreteri olma özelliklerini taşır.

(Cevap B) 

15. Mustafa Kemal müttefiklere ateşkes görüşmelerine 
Mudanya’da başlanılmasını önerirken orada TBMM 
hükümetini Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü’nün 
temsil edeceğini de bildirmiş ve onlardan da gönde-
recekleri generallerin belirlenmesini istemiştir. Türk 
delegasyonu İnönü ile birlikte Batı Cephesi Kurmay 
Başkanı Asım Gündüz, Yarbay Tevfik Bıyıklıoğlu, Bin-
başı Seyfi Düzgören ve Kızılay İkinci Başkanı Hamit 
Bey ile 2 kâtipten oluşuyordu.

(Cevap E)

14. Kurtuluş Savaşı’nda kullanılan silah ve mühimmatın 
küçümsenemeyecek bir bölümü, Anlaşma Devletle-
ri’nin denetimleri altındaki depolardan sağlanmıştır. 
Çok tehlikeli olan bu yola başvurmayı da millici ha-
rekete bağlı ya da onun adına çalışan örgütler üst-
lenmiştir. Bunlar arasında Mim Mim Grubu, Hamza 
ve Zabitan Örgütleri yer alır.

(Cevap E)
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21. Doğu ve Batı Almanya’nın ayrılığını simgeleyen Ber-
lin Duvarının 9 Kasım 1989’da yıkılması iki Alman-
ya’nın yeniden birleşmesine giden yolu açmıştır. Bu 
ortam içinde Batı Almanya’nın Doğu Almanya’yla gi-
riştiği görüşmeler neticesinde ABD, SSCB, İngiltere, 
Fransa ile Batı ve Doğu Almanya arasında 12 Eylül 
1990’da İki Artı Dört Antlaşması imzalanmış ve iki Al-
manya birleşmiştir. 

İki Artı Dört Antlaşması 1990’da Batı Almanya ve 
Doğu Almanya ile Fransa, SSCB, ABD ve Birleşik 
Krallık arasında müzakere edilen antlaşmadır. Bu-
nun sonucunda adı geçen dört ülke, Almanya’da-
ki tüm haklarından vazgeçti ve Amanya birleşerek 
bağımsız bir devlet oldu.

(Cevap D)

22. Ülkemizin tamamına yakını fay hatları üzerinde yer 
alır. Fay hatlarının olduğu yerlerde nüfus fazladır.

(Cevap C)

23. Ergene Bölümü’nde yer şekillerinin engebesi ve or-
talama yükseltisi azdır. Oysaki bir akarsudan hidro-
elektrik enerji üretebilmek için akarsuyun akış hızı-
nın yüksek olması, bunun içinde yer şekillerinin en-
gebeli ve yüksek olması gerekir. Buna göre Ergene 
Bölümü’nde, akarsu ağının sık olmasına rağmen ba-
raj yapımına elverişli olmaması iklim değil yer şekil-
leriyle ilgilidir.

  (Cevap D) 

24. Yaşlı nüfus oranının artması, aktif nüfus oranını azal-
tacaktır. Ayrıca artan yaşlı nüfusa daha fazla emek-
li maaşı ödemek zorunda kalan SGK kurumunun gi-
derlerinin de artması beklenir. Ancak nüfus artış hı-
zının azalması yaşlı nüfus oranının artması değil; do-
ğum oranının azalmasıyla gerçekleşir. Ayrıca bu du-
rumun devletin vergi gelirlerini artırması beklenemez.

  (Cevap E)

25. Sorudaki açıklamaya göre; Los Angeles tipi hava kir-
liliğinin yaşanması için öncelikle şehrin çok kalaba-
lık bir trafiğinin olması gerekir. Ayrıca deniz kıyısın-
da olması, sis olaylarını artıracağından bu hava kir-
liliğinin şehrin üzerine yerleşmesini kolaylaştıracak-
tır. İstanbul – İzmir – Adana ve Bursa kentleri buna 
göre risk altındadır. Ancak Sivas’ta diğer kentler ka-
dar yoğun trafik bulunmadığından şimdilik bu tehli-
kenin daha az boyutlarda olduğu söylenebilir.

  (Cevap C)

27. Japonya’nın toplam nüfusunu ikiye katlama süresi-
nin Türkiye’den daha uzun olması;

 • eğitim düzeyinin,

 • ortalama yaşam süresinin,

 • yaşlı nüfus oranının

 • kentli nüfus oranının

 Türkiye’den daha fazla olduğu anlamına gelir. Ayrı-
ca bu durum aynı zamanda Türkiye’nin nüfus artış 
hızının Japonya’dan daha yüksek olduğu anlamına 
da gelir.

  (Cevap D) 

26. Doğu Karadeniz kıyı kesiminde zaten sulama sıkın-
tısı yaşanmaz. Dolayısıyla bu yörede sulamalı tarı-
mı yaygınlaştırmak ve ürün çeşidini artırmaya çalış-
mak projenin çalışmalarından biri olamaz. Ancak di-
ğer seçeneklerde verilen çalışmaların tamamının Do-
ğu Karadeniz Bölümünü geliştirme amaçlı olduğu ka-
bul edilebilir.

(Cevap C)
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28. Dış kuvvetler tarafından taşınan topraklar eğimin 
azaldığı yerlerde biriktirilir. Birikinti konileri, vadi ta-
banları, delta ovaları ve dağ etekleri düz yerlerdir. 
Ancak kanyon yamaçları, eğimli yerlerdir. Buna gö-
re, kanyon yamaçlarında taşınmış toprakların birik-
mesinden bahsedilemez.

  (Cevap C)

29. Hizmet sektörü, eğitim, ulaşım, sağlık, inşaat, turizm 
gibi etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler sanayi devrimin-
den önce ortaya çıkmıştır. Üretim toplumu ise tarım-
sal faaliyetlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Tarımın baş-
laması ile insanlar yerleşik hayata geçmiştir. Tekno-
lojinin artması ile küreselleşme ve kültürel etkileşim 
artmıştır.

(Cevap D)

32. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde, kızılçam or-
manlarının tahrip edilmesiyle oluşan bitki örtüsü ma-
kidir. Maki bitki örtüsünde yer alan türler kuraklığa 
dayanıklı ve yıl boyunca yeşil kalırlar.

(Cevap A)

31. Hava tahminleri şüphesiz günlük hayatın önemli bir 
planlayıcısıdır. Bu durum genel, beşeri ve ekonomik 
faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak 
ulaşım ve tarım faaliyetleri üzerinde doğrudan ve be-
lirleyici bir etkisi vardır.

 (Cevap C)

30. Bir kentin yerel etkiye sahip olması demek, henüz 
yeterince gelişemediği anlamına gelir. Türkiye’de bu 
tür etkiye sahip olan kentlerde tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri ön planda olup, kişi başına düşen gelir de 
düşüktür. Dolayısıyla bu kentlerde nitelikli iş gücü-
nün olduğu ve stratejik maden yataklarının olduğu 
söylenemez. Ancak düşük gelire sahip olan bu ken-
tin insanları başka yerlere iş bulmak ve sürekli yer-
leşmek amaçlı göç verebilir. Aynı zamanda söz ko-
nusu yörede tarımsal üretim; örneğin, sıcaklık, yağış 
vb. doğal koşullara bağlı olarak yapılır.

(Cevap B)

34. Karalar kısa sürede ısındığından yaz aylarında al-
çak basınç merkezi, denizler ise uzun sürede ısındı-
ğından yaz aylarında yüksek basınç merkezi haline 
gelir. Bu duruma bağlı olarak yaz aylarında denizden 
karaya doğru rüzgâr eser, kış aylarında ise karadan 
denize.

(Cevap B)

33. ABD ve Kanada 1492’den sonra başlayan coğrafi 
keşifler sonrası Amerika kıtasının keşfedilmesi ile ku-
rulmuştur. Her iki ülkeye başta Hollanda, İspanya, 
Portekiz, İngiltere ve Almanya olmak üzere Dünya’nın 
her yerinden insanlar göç etmiştir. Böylece her iki ül-
kede kültürel çeşitlilik artmıştır.

(Cevap A)

35. Taşeli Platosu’nda yer şekillerinin engebeli ve kars-
tik arazinin yaygın olması nedeniyle nüfus yoğunlu-
ğu azdır.

 (Cevap A)
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40. Devlet – Platon, Politika – Aristoteles, Prens – N. Ma-
chiavelli’ye ait eserlerdir. Romalı siyasal düşünür Mar-
cus Tullius Cicero, Devlet Üstüne – Yasalar Üstüne, 
Görevler Üstüne ve Hatip Üstüne adlı eserlerin sa-
hibidir.

 (Cevap B)

41. Yeni Sağ II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 
refah devleti anlayışının iflas etmesi sonucunda or-
taya çıkmıştır. Keynesyen ekonomik modelin yarat-
tığı olumsuzlukları gidermek amacıyla “serbest eko-
nomi” ve “küçük ama güdü devlet” anlayışıyla, neo-
liberalizm, muhafazakârlık ve kamu seçimi  sacayak-
larına dayanan yeni sağ politikalar benimsenmiştir. 
Bu bağlamda yeni sağ, ekonomik alanda liberal, sos-
yal alanda ise muhafazakâr politikaların uygulanma-
sını öngörür.  Yeni sağ akımın başlıca kuramcıları 
Hayek ve Friedman’dır. Yeni sağ akıma göre, siya-
setçi-bürokrat-seçmen üçlüsünün her birinin kendi 
çıkarları doğrultusundaki tercihleri sonucu kurumla-
rı ve personeliyle sürekli büyüme eğilimi gösteren 
sosyal refah devleti hem iktisadi hem de bireysel öz-
gürlükleri tehdit etmektedir. Dolayısıyla devletin özel-
leştirme politikaları ve yerinden yönetimlerin güçlen-
dirilmesiyle küçültülmesi, küçülen devletin de özel 
sektör ve işletmecilik mantığıyla “3E” (economy – ef-
ficiency – effectiveness) çerçevesinde ekonomik, et-
kin ve etkili çalışması bireysel öz gürlüklerin, ekono-
mik güven ve gelişmenin sağlanması açısından ka-
çınılmazdır.

(Cevap A)

38. Devletin görevleri anayasamızda şu şekilde belirtil-
miştir:

 • Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ül-
kenin bölünmezliğini korumak, 

 • Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak 

 • Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğu-
nu sağlamak;

 • Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak su-
rette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal en-
gelleri kaldırmaya çalışmak 

 • İnsanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli şartları hazırlamaya çalışmak

 Kanun önünde eşitlik ilkesi ise anayasamızın 10. 
maddesiyle hükme bağlanmış bir maddedir. 

(Cevap D) 

39. Modern Döneme geçişi sağlayan siyaset bilimciler-
den N. Machiavelli ile Montesquieu, K. Marks, Max 
Weber, A. Comte ve A. De Tocqueville Modern Dö-
nem siyaset bilimciler arasında yer alır. Marcus Tilli-
us Cicero ise modern dönem öncesi (Ortaçağ) Ro-
malı bir siyasal düşünürdür. MÖ 106 – MÖ 43 yılları 
arasında yaşayan Cicero, Yunan düşüncesini daha 
sonraki kuşaklara aktaran düşünür olarak bilinmek-
tedir. Ayrıca Latincenin felsefe dili olarak gelişmesi-
ne de önemli katkılar yapmıştır.

(Cevap A)

36. Ekonomik faaliyetler birincil, ikincil, üçüncül, dördün-
cül ve beşincil olarak sınıflandırılır. Gelişmemiş ülke-
lerde birincil, gelişmekte olan ülkelerde ikincil, geli-
şen ülkelerde ise üçüncül ekonomik faaliyetler daha 
çok yapılır. Üçüncül ekonomik faaliyetler turizm, ban-
kacılık, ulaşım, eğitim, sağlık ve haberleşmedir. Ge-
lişmekte olan ülkelerde bu faaliyetler fazla gelişme-
miştir.

(Cevap E)

37. Bir devlet yönetiminin aldığı karar sonucu bir gruba 
karşı devletin resmi kuvvetlerince uygulanan öldür-
me olayı uluslar arası literatürde soykırım olarak ta-
nımlanmaktadır. Tarihte birçok devlet tarafından uy-
gulanmasına karşın II. Dünya Savaşı’ndan sonra Bir-
leşmiş Milletler sözleşmeleriyle ilk kez tanımlanmış-
tır. 

(Cevap C)
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42. I nolu öncül para, II nolu öncül gelir, III nolu öncül li-
kidite ve IV nolu öncül ise nakit (efektif) kavramları-
nı tanımlar. Soru öncülünde servetin tanımı verilme-
miştir. Servet, sahip olunan aktiflerin toplam değeri-
ni göstermektedir. Bireylerin sahip olduğu piyasa de-
ğeri olan tüm maddi ve gayri maddi varlıkların topla-
mı serveti oluşturmaktadır. 

  (Cevap B)

43. Toplumsal değişme; toplumsal yapının, kurumların, 
toplumsal ilişkilerin, davranış kalıplarının toplumsal 
norm ve değerlerin zaman içinde geçirdiği dönüşüm-
lerdir. Bu değişimler olumlu veya olumsuz, planlı ve-
ya plansız olabilmektedir. Ancak illaki bu değişim ya-
şanmaktadır. 

(Cevap D) 

45. Eski yazı anlamına gelen paleografya, eski yazıların 
okunmasını sağlayan bu yazıların tür ve şekillerini 
inceleyen tarihe yardımcı bir bilim dalıdır. Tarih için 
ferman, kronik, anal, tablet gibi yazılı belgelerin oku-
nabilmesi ve anlaşılabilmesi önemli bir sorundur. Ya-
zıların tür ve şekilleri, toplulukların akrabalık ilişkile-
ri, kullanıldığı dönem ve bölge hakkında ipuçları ve-
rebilir. Tarih bilimi bu konularda paleografyadan fay-
dalanır. 

  (Cevap E)

46. Nitel araştırmalarda kullanılan modeller örnek olay 
incelemeleri, alan çalışmaları, fenomenolojik çözüm-
leme, etnografik inceleme, tarihsel araştırmalar, da-
yanaklı kuram ve eylem araştırmasıdır. Fenomeno-
lojik modelde; algılar, duygular gibi olgulara odakla-
narak özü görmek, sezmek hedeflenmektedir. Öze 
ulaşma çabası yaşantıların, deneyimlerin gerçekte 
ne anlama geldiğiyle ilgilenmektedir. 

 • Etnografik model, insan davranışlarının köken-
lerini inceleyen antropoloji alanında gelişmiş olup 
bireyin davranışlarının ait olduğu sosyal ortam-
da gözlemlenmesini amaçlamaktadır. Etnografik 
araştırmalarda araştırmacı kültürel grubun için-
de ya da çevresinde uzun zaman geçirerek veri 
toplar. 

 • Tarihsel araştırmalar; bir olayın önceki dönem-
lerle ilişkisinin araştırılmasında ya da önceki dö-
nemlerde olan bir olayın şimdiki olaylara etkisi-
nin incelenmesinde kullanılan bir yöntemdir. 

 • Dayanaklı kurama, göre araştırmacının topladı-
ğı verilerden kuram geliştirilebilmektedir. Araştır-
mada kullanılan kuramların yeterli olmadığı du-
rumda verilerin içinden kuram üretilmektedir. 

 • Eylem araştırması; katılımcıların kendi eylem-
lerini, uygulamalarını değerlendirdikleri süreçle-
re dayanır. Eylem araştırmaları; eleştirel yansıt-
ma ve sorgulamayı kullanarak bireylerin davra-
nışlarını anlamak ve değiştirmek için yapılan iş-
birliğine dayalı uygulamalı sistemli çalışmalar ni-
teliğindedir.

(Cevap B)

44. Uzayda uydusu bulunan belli başlı ülkeler şunlardır:

 • ABD (1300’den fazla)

 • Çin (350’den fazla)

 • Rusya (150’den fazla)

 • Uluslararası (200’e yakın)

 • İngiltere (130’u aşkın)

 • Japonya (80’e yakın)

 • Hindistan (58)

 • Kanada (39)

 • Türkiye (6)
(Cevap E)
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47. Soruda, Romalı mimarların yaratımı olan Zafer Tak-
larının tanımı yapılmaktadır. Ana caddelerin başlan-
gıçlarında veya forumlarda yer alan ve Roma’nın as-
keri ve politik gücünü simgeleyen bu anıtların en er-
ken tarihli örneklerine Roma Cumhuriyet dönemin-
de (MÖ 2. yüzyıl) rastlanmaktadır. İmparator, sena-
to üyeleri, komutanlar ve kent halkı tarafından yap-
tırılan bu anıtlar genelde üç kemerlidir. Zafer Takla-
rının en çok bulunduğu yer de kuşkusuz ki başkent 
Roma’dır.

 Atlar: Hristiyanlık öncesi çeşitli dinlerde hayvanların 
üzerinde kurban edildiği taş masadır.

 Katakomp: Roma’da ilk Hritisyanların içinde toplanıp 
tapındıkları yer altı odalarının genel adıdır.

 Latrina: Umumi tuvalet.

 Bazilika: Roma şehirlerinde genellikle forumların çev-
resinde yer alan ticari faaliyetlerin yanında davaların 
da görüldüğü, resmi ve genel toplantıların yapıldığı 
çok işlevli yapılardır.

(Cevap C)

48. Antropolojinin yaklaşımını oluşturan altı temel ilke 
mevcuttur. Bunlar bütüncülük, uyarlanma, karşılaş-
tırmacılık, evrensellik, bütünleşme, kültürel görecilik-
tir. Bu ilkelere kısaca göz atacak olursak:

 • Bütüncülük: İnsanın bir yönü üzerinde yoğun-
laşmak yerine tüm insani olguları bütünlüğü için-
de görmeyi öngörür.

 • Uyarlanma: Belirli bir yaşam biçiminin oluşma-
sındaki çevresel etkenler ve bu etkenlere insan 
topluluğunun uyarlanabilme yeteneğini göz önün-
de bulundurmaktır. 

 • Karşılaştırmacılık: Antropolojinin belirli olgular 
bakımından farklı toplum ve kültürleri karşılaştır-
ma eğilimini ifade eder.

 • Evrensellik: Tüm toplum ve kültürleri insani ya-
ratım ve değerler bakımından eşit ve inceleme-
ye değer bulmayı öngörür. 

 • Bütünleşme: Belirli bir kültürün, din, ekonomi, 
siyaset gibi öğelerini birbirini bütünleyen ve des-
tekleyen bir bağlamda incelemeyi ifade eder.

 • Kültürel görecilik: İncelenen topluma, o toplu-
mun kendi değer sistemi içinden bakabilmektir.

  (Cevap E)

49. Tedavüle aşırı derecede para çıkartılması sonucun-
da paranın değerinin düşmesi ve fiyatlar genel sevi-
yesinin yükselmesine enflasyon denir. Ilımlı enflas-
yon, yüksek oranlı enflasyon ve hiper enflasyon gibi 
türleri vardır.

  (Cevap E)

50. G-20, Avrupa Birliği ve dünyanın en büyük ekonomi-
leri arasında bulunan 19 ülkeden oluşan uluslar ara-
sı bir örgütlenmedir. Resmi olarak 1999 yılında ku-
rulan G-20 üyeleri arasında İsrail bulunmamaktadır.

  (Cevap D)

51. Parçanın tamamında kod açmayla ilgili bilgiler veril-
miştir.

  (Cevap B)

53. Soru kökünde “Hikâyeci etnoğrafya”nın tanımı yapıl-
mıştır. Son zamanlarda alan araştırmasındaki antro-
poloğun konumu sorgulanır hale gelmiştir. Zira araş-
tırmacı da bir insandır ve araştırmaya kendi kültürel 
deneyimleriyle başlamaktadır. Bundan dolayı araş-
tırılanı “objektif” olarak görmesi pek mümkün olama-
maktadır. Bu sebeple araştırmacının, araştırma de-
neyimlerini tüm açıklığıyla yazması konusu günde-
me gelmiştir. Araştırmayı, araştırmacının kendi de-
neyimi olarak anlatan bu yeni yaklaşıma “yeni etnoğ-
rafya” veya “hikâyeci etnoğrafya” denmektedir. 

(Cevap B)

52. Soru kökünde “klan”ın tanımı verilmiştir. Klan belli bir 
atadan gelen ancak bu bağı somut bir şekilde belir-
leyemeyen akraba grubudur. Genellikle oldukça da-
ğınık olan klan örgütlenme biçiminde klan üyeleri, 
klan üyeliği temelinde fazla etkileşime giremezler. 
Klanlar, kendilerini bir bitki ya da hayvan totemiyle 
özdeşleştirebilirler.

  (Cevap A)
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54. Yunan sanatı, MÖ 7. yüzyıldan, Helenistik Dönem’in 
sona erdiği MÖ 30 yılına kadar olan zaman dilimini 
kapsamaktadır. Yunanistan’ın Pers istilasından kur-
tuluşu ile başlayan Klasik dönem ise Yunan uygarlı-
ğı ve sanatının en parlak dönemi olarak bilinmekte-
dir. Klasik Dönemde, sanatın her alanında gerek tek-
nik gerekse yaratıcılık açısından doruk noktaya ula-
şılmıştır.

(Cevap C)

55. Türk minyatür sanatının ilk örneklerini Uygurlar ver-
miştir. Uygur minyatürlerinde, çoğunlukla dini konu-
lar işlenmiştir. Ancak dünyevi konulara dair minya-
türler bulmakta mümkündür. Uygurlar minyatür sa-
natında öyle ilerlemişlerdir ki Uygur Tipi olarak ad-
landırılan bir terminoloji dahi oluşmuştur. Büyük Sel-
çuklu Devleti’nin Bağdat’ta kurduğu İslam minyatür 
okulunun sanatçılarının çoğunu da Uygur Türklerin 
oluşturmaktaydı.

(Cevap C)

56. Ekonomi, üretim, tüketim ve dağıtım ilişkilerini ince-
leyen bilimdir. Ekonomi bilimi, insanların hizmet ve 
ihtiyaçları için evrendeki tüm doğal kaynakları kullan-
masını ve bu sırada ortaya çıkan problemleri ince-
ler. İnsan ihtiyaçlarının çokluğuna rağmen bunu kar-
şılayacak kaynakların yetersiz olması ekonomi bili-
minin doğmasına sebep olmuştur. 

(Cevap B)

57. Türkiye’nin hızla kalkınması endüstrileşmesi ile bir-
likte; şehirleşme oranı, dış ticaret hacmi ve milli ge-
lir artacaktır. Ayrıca yine kalkınmayla birlikte ta rım 
sektöründe çalışanların oranı azalacak, sanayi ve 
hizmet oranı artacaktır. Ancak kalkınmayla bir likte 
halkın yaşam seviyesinin yükselmesi, bes lenme ve 
sağlık koşullarının iyileşmesi ölüm oranını azaltacak 
ve ortalama yaşam süresini uzatacaktır.

  (Cevap A)

58. MÖ 624-548 yılları arasında İyonya’daki Miletos ken-
tinde yaşamış olan Thales MÖ 585’teki güneş tutul-
masını önceden hesaplamış ve bu alanda ilk çalış-
mayı yapmıştır. Thales antik dünyanın yedi 7 bilge-
sinden biri olarak nitelendirilmektedir.

(Cevap A)

59. Soru kökünde “Darülbedayi”den bahsedilmektedir. 
1914’te kurulan ancak 1916’da gösterilere başlayan 
Darülbedayi Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtu-
luş Savaşı’nda halkın bozulan moralini düzeltmek 
için ve bazı muhtaç kesimlere yardım etmek için ti-
yatrolar düzenlemiştir. Darülbedayi’de Afife Jale isim-
li Türk kızı da ilk kez rol almış böylece kadınların da 
tiyatro sahnesinde yer almasının yolu açılmıştır. 
1923’te İzmir’de temsil veren Darülbedayi’de Bedia 
Muvahhit’in rol almasını Atatürk’te desteklemiş ve ka-
dınların tiyatroda yer alması gerektiğini belirtmiştir. 
Darülbedayi’nin başına 1927’de Muhsin Ertuğrul’un 
geçmesi Türk Tiyatrosunda bir dönüm noktası olmuş 
ve Shakespeare, Moliere, Tolstoy gibi yabancı ya-
zarların eserleri sahneye konulmaya başlanmış; sa-
natçılar yurt içi ve yurt dışına turnelere çıkarak oyun-
larını sergileme imkânı bulmuşlardır. Darülbedayi 
1934’te şehir tiyatrolarına dönüştürülmüştür.

(Cevap E)

60. İnsanlar sahip oldukları statülere bağlı olarak çok sa-
yıda role sahiptirler. Örneğin birey kadın anne, eş, 
evlat, öğretmen, komşu gibi pek çok role sahip ola-
bilir. İşte bireyin sahip olduğu bu rollerinden biri ya 
da birkaçı diğer rollerle uyuşmadığı zaman yaşadığı 
durum rol çatışması olarak nitelendirilmektedir. Ör-
neğin hâkim olan babanın suç işleyen kızına ceza 
vermesi gibi 

(Cevap A)

61. Herhangi bir evin veya yamacın Güneş’e göre konu-
muna “bakı” denir. Bakının sıcaklık üzerinde önemli 
bir etkisi vardır. Dağların veya evlerin Güneş’e dö-
nük tarafları güneş ışınlarını daha büyük açıyla alır.

(Cevap A)
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63. Panel küçük bir grubun bir konuyu izleyiciler karşı-
sında tartışmalarına dayanan bir tekniktir. Tartışma-
yı yürüten gruba panelist denir. Panelistlerin sayısı 
3 - 9 kişi arasında değişebilir. Panel bir başkan tara-
fından yönetilir. Başkan konuşmaları yönlendirir, ko-
nuşmacılara söz verir, tartışmaları özetler, etkin ka-
tılım sağlar. Sınıf içi uygulamalarda panelistler dışar-
dan seçilebileceği gibi sınıf içinden de seçilebilir. Böy-
le bir planlamada her bir panel üyesine bir sorumlu-
luk konusu verilebilir. Konu önceden duyurulursa öğ-
renciler hazırlık yapabilir ve böylece öğrenciler tar-
tışmaya daha etkin katılabilir. Soruda öğretmen ko-
nunun farklı yönlerini ele alacak beş öğrenciyi pane-
list olarak görevlendirmiştir. Panelist öğrenciler ko-
nunun farklı boyutlarını diğer öğrenciler karşısında 
tartışmıştır.

(Cevap A)

64. Ertem Bey’in soruda kullandığı araç bir örümcek ha-
ritadır. Örümcek haritalar, merkezi bir fikir veya bir 
düşünce etrafında detaylı düşünmeyi sağlamada fay-
dalıdır. Haritanın ortasında bir fikir veya bir soru yer 
alır, dallarda destek fikirler, örnekler, cevaplar ve de-
taylar yer alır. Belli bir kavram, olay ya da durumun 
alt başlıkları ile birlikte örümcek biçiminde şemalaş-
tırıldığı bir tekniktir. Ancak sorunun ikinci kısmında 
Ertem Bey “Naylon poşetin çok kullanımı sonucunu 
ortaya çıkartan nedenlerin ortaya konulmasında” baş-
ka bir aracın daha etkili olacağını düşünmüştür, bö-
lümünde cevap balık kılçığı olmalıdır. Çünkü ortasın-
da veya balığın başında bir sonuç,  kılçıklarında ise 
nedenler olan bu diyagramı, bir problemin nedenle-
rini belirlemek ya da bir probleme olası çözüm yolla-
rı önermek amacıyla da kullanmak mümkündür.

(Cevap C)

66. Sosyal bilgiler öğretim programının öğrenciye kazan-
dırmak istediği becerilerden biri de gözlem becerisi-
dir. 

 Gözlem becerisinin alt basamakları şunlardır;

 • Çevresindeki olay ve olgulara dikkat etme

 • Çevresindeki olay ve olguları algılama

 • Çevresindeki olay ve olguları doğru ve tarafsız 
tanımlama

 • Çevresindeki olay ve olguların neden ve sonuç-
larını açıklama

 • Gözlediklerinin nedenlerini sorgulayıp sonuçları-
nı tahmin edebilme

 • Olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme, ben-
zer ya da farklı yönlerini ortaya koyma

 • Gözlediklerini kaydetme ve aktarma

 • Gözlediklerini daha önce öğrendikleri ile karşı-
laştırabilme ve bağdaştırabilme

 • Gözlediklerini araştırmalarda veri olarak veya ge-
lecek ile ilgili planlamalar yapmak için kullanabil-
me

 • Benzer olaylarla ilişkilendirme ve böyle bir olay-
la karşılaştığında ne yapması gerektiğine dair 
davranış geliştirme

 Soruda verilen örnek etkinlik öğrencinin gözlem be-
cerisini kullanmasını, gözlem ile elde ettiği bilgileri 
yorumlamasını gerektirir.

  (Cevap E)

65. Mekânın algılanması becerisinin ikinci aşamasını ha-
rita okuryazarlığı becerisi oluşturur. Haritalar mekâ-
nın algılanmasında çok önemli rol oynar

(Cevap A)

62. Klişe genelleme düzeyinde tarihsel empatide kişi geç-
mişteki insanların yaşadığı tarihsel bağlamı doğru 
olarak değerlendiremezler. Romantik tarihsel düşün-
me evresinde kişi tarihi karakterlerle özdeşim kurar. 
Bu aşamada çocuklar insanların en belirgin özellik-
leri ile ilgilenir. Tarihe mal olmuş kahramanların öy-
küleri ilgilerini çeker.

 (Cevap B)
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67. Kavram öğretimini etkileyen pek çok faktör bulun-
maktadır. Kavramların yapısı, öğrencilerin gelişim 
özellikleri, okul ortamının özellikleri ve imkanları, öğ-
retmen özellikleri vb. Kalıcı kavram öğretimi için et-
kinlik temelli, somut bir öğrenme-öğretme süreci dü-
zenlenmelidir. Öğrenciye uygunluk, açıklık, somut-
luk ve aktivite öğretim ilkeleri kalıcı kavram öğretimi 
için oldukça önemlidir

  (Cevap D)

68. 20. Yüzyılda sosyal bilgiler öğretiminde en fazla kul-
lanılan program deseni genişleyen çevre yaklaşımı-
dır. Bu yaklaşımın en temel özelliği, öğrencilerin ko-
nuları günlük yaşamla ilişkilendirebilmelerine olanak 
vermesidir. Bu program yaklaşımında konular, öğ-
rencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun ola-
rak, yakından uzağa ve bilinenden bilinmeyene doğ-
ru sıralanır.

 (Cevap C)

70. Seçenekler incelendiğinde “Tiyatro becerilerini önem-
semek” canlandırma (Drama) çalışmaları için öğret-
menin dikkate alması gereken konulardan biri değil-
dir. Çünkü canlandırma (Drama) çalışmaları eğitsel 
amaçla yapılır. Yani aslı amaç öğretimdir. Burada na-
sıl rol yapıldığı değil, neden yapıldığı önemsenir. Eğer 
tiyatro becerileri eğitsel amaçların önüne geçerse ye-
teneksiz öğrenciler, dramayı uygulamada zorluk çe-
kebilirler.

  (Cevap B)

71. Salih Öğretmen’in video izletme amacı dikkat çek-
medir. Bu etkinlik dersin giriş aşamasında öğrencile-
rin dikkatini işlenecek konuya ve kazandırılmak iste-
nen hedeflere çekmek için gerçekleştirilmiştir.

 (Cevap B)

72. Salih Bey’in dersin giriş bölümünde öğrencilerin dik-
katini çekmek için gerçekleştirdiği video izletme et-
kinli gösteri yöntemi olarak değerlendirilebilir. Bu aşa-
madan sonra Salih Öğretmen tüm sınıfın katılımıyla 
bir büyük grup tartışması yöntemi uygulamıştır. Der-
sin son bölümünde mektup yazdırma oyunu gerçek-
leştirmiştir. Bu çalışma bir eğitsel oyundur.

(Cevap E)

69. Hiç görmediğimiz, birebir tecrübe etmediğimiz sade-
ce resim, şekil, kartpostal vb görsel imgelerle anlam-
landırdığımız mekânlara imge mekân denir. Öğret-
menin tasvirleri, kullandığı resim ve çizimler imge 
mekân gelişmesine yöneliktir. 

(Cevap C)
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73. Seçeneklerde verilen sorulardan A, B, C ve D seçe-
neklerinde verilenler bilgi ve kavrama düzeyi sorula-
rıdır. Bu soruların cevaplanabilmesi için konu ile ilgi-
li temel bilgilerin öğrenilmesi yeterlidir. E seçeneğin-
de verilen soru ise anlamanın ötesinde analiz etme-
ye dayalıdır. Bu sorunun cevaplanabilmesi için daha 
üst düzey bir beceri gerekmektedir.

 (Cevap E)

74. Bloom tarafından geliştirilen Tam Öğrenme Modeli-
ne göre herhangi bir sınıfta öğrenme yönünden fark-
lı düzeyde öğrenciler yoktur, bu konuda hızlı ya da 
yavaş öğrenmelerden kaynaklanan farklılıklar ya da 
sorunlar vardır. Uygun öğrenme koşulları sağlanabi-
lirse birey ya da sınıf okul öğrenmelerini gerçekleş-
tirebilir. Bu kapsamda öğretmenin bu modeli uygu-
larken ilk yapacağı öğreteceği konu ve kazanımları 
belirlemektir. Gül öğretmen bu aşamayı gerçekleş-
tirmiştir. Bu aşamadan sonra konunun öğrenilebilme-
si için gerekli ön koşul öğrenmeler belirlenmelidir. Da-
ha sonra öğrencilerin ön koşul öğrenmelere sahip ol-
ma düzeyleri ortaya konur ve varsa eksik ön koşul 
davranışlar tamamlanır. Ön koşul öğrenme eksiklik-
leri tamamlanmadan konunun öğrenilmesi, tam öğ-
renmenin gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir.

(Cevap C)

75. Merve Öğretmen’in dersinde kullandığı öğretim tek-
niği ayrılıp birleşmedir. İşbirlikli öğretim tekniklerin-
den olan ayrılıp birleşmede konu eşitli bölümlere ay-
rılır ve gruplandırılan öğrenciler kendi aralarında bu 
konu birimlerini paylaşır. Her gruptan aynı konu biri-
mini alan öğrenciler bir araya gelerek ilgili birimi öğ-
renir. Daha sonra her öğrenci grubuna dönerek öğ-
rendiklerini grup arkadaşlarına öğretir.

(Cevap D)



ÖABT • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği •1• 14

KPSS/ÖABT/SOS-BİL

K
O
Z
M
İ
K

O
D
A

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

oz
m

ik
od

a.
co

m
.t

r



KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

2. DENEME SINAVI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Postmodern tarih kuramı; tarihsel metinleri post-
yapısalcı okuma yöntemleriyle çözümleyen ve 
tarih anlatılarının yazınsal boyutunu tartışmaya 
açan bir kuramdır. Postmodern tarih kuramına 
göre tarih yazınsal bir söylem alanıdır ve tarih 
alıntıları edebiyat metinleri gibi kurgulanmaktadır. 
Dolayısıyla soruda verilen özellikler postmodern 
tarih anlayışı ile ilgilidir.

(Cevap C)

2. Soruda sözü edilen savaş, Mute Savaşı’dır. Bu 
savaş, Medine’de İslam Devleti’nin kurulmasından 
sonra Müslümanlar ile Bizans arasında M.S. 629 
yılında yapılmış, Hz. Muhammed katılmadığı için 
bir seriyye olmakla birlikte, gazve olarak da 
anılmaktadır. (Seriyye, İslam peygamberi 
Muhammed döneminde, Muhammed’in bizzat 
katılmadığı askeri harekâtlardır.)

(Cevap B)

3. Uygurlar, Macarlar tarafından değil Kırgız ve Moğol 
saldırılarıyla yıkılmışlardır. Juan-Juan adıyla anılan 
Türk topluluğu Kimekler değil Avarlardır. I. Göktürk 
Devleti en parlak dönemini Mukan Kağan 
zamanında yaşamıştır. Göç Destanı, Peçeneklere 
değil Uygurlara aittir. Dolayısıyla Türk devlet ve 
topluluklarıyla ilgili A, B, D ve E seçeneklerinde 
verilen bilgiler yanlıştır. C seçeneği doğru olup 
Karluklar Talas Savaşı’nda Müslümanların yanında 
yer alarak savaşın Müslüman-Araplar tarafından 
kazanılmasında etkili olmuşlardır.

Karluklar 751 Talas Savaşı’nda Çinlilere karşı 
Müslüman Arapları desteklemişlerdir. (Orta 
Asya’nın Çin egemenliğine girmemesi için). Bu 
savaştan sonra İslamiyeti kabul eden ilk Türk 
toplumu olup Karahanlıların da çekirdeğini 
oluşturmuşlardır.

(Cevap C)

4. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan bazı 
terimler ve bunların karşılıkları ile ilgili olarak A, B, 
C ve E seçeneklerinde verilen eşleştirmeler 
doğrudur. Fakat D seçeneğinde verilen eşleştirme 
yanlış olup Ayukı, hükümet (bakanlar kurulu) 
anlamında kullanılmaktadır. Ayukının başında 
“aygucı” veya “üge” adı verilen başbakan 
bulunurdu.

(Cevap D)

5. Gazneli Mahmut, Gazneliler Devleti’ne en parlak 
dönemini yaşatmış, Hindistan üzerine 17 sefer 
yaparak İslamiyetin Hindistan’da yayılmasına katkı 
sağlamıştır. Abbasi halifesi, İslam dünyasına 
yaptığı hizmetlerden dolayı Gazneli Mahmut’a 
“Sultan” unvanını vermiştir.

İs lamiyet in  Hind is tan ’da yayı lması  ve 
yerleşmesinde etkili olan Türk devletleri, 
Gazneliler ve Babürlerdir.

(Cevap A)

6. Soruda açıklaması verilen Türk mezar yapısı 
kümbettir.

 Arasta; Üstü genellikle çatıyla örtülü bir sokağın 
iki yanında karşılıklı sıralanan ve aynı cins malları 
satan dükkanların meydana getirdiği çarşıdır.

 Külliye; Bir caminin çevresinde camiyle birlikte 
yapılmış medrese, imaret, sebil, kütüphane, 
hastane gibi yapıların tümüdür.

 Ribat; Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde 
askeri amaçlı kullanılan yapılara verilen addır. XI. 
yüzyıldan itibaren sınırların genişlemesiyle birlikte 
iç bölgelerde kalan ribatlar, işlev değiştirerek ticari 
konaklama amacıyla kullanılmıştır.

 Kurgan; Orta Asya’daki eski Türk mezarlarına 
verilen addır. Eski Türk geleneklerinde genellikle 
yığma tepeler ve höyükler şeklindedir.

(Cevap A)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
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7. Saltuklu Beyliği, Malazgirt Savaşı’ndan sonra 
Büyük Selçuklu Devlet i  komutanlarından 
Ebulkasım Satuk Bey’in 1071 yılında kurduğu, 
merkezi Erzurum olan Anadolu Türk beyliğidir.

(Cevap E)

8. Verilen açıklamaya bakılarak A, B, C ve E 
seçeneklerinde verilen gelişmelerin, III. Selim’in 
gerçekleştirdiği ıslahatların amaç ve eylemleri 
arasında yer aldığı söylenebilir. Fakat, meşruti 
idareye geçmek gibi bir amaç olmayıp Osmanlı 
Devleti’nde meşrutiyet yönetimine XIX. yüzyılda 
II. Abdülhamit döneminde geçilmiştir.

(Cevap D)

9. Osmanlı Devleti ’nin i lk yıl larında fetihleri 
özendirmek için fethedilen bölgenin zaman zaman 
fetheden komutanlara verilmesi, kılıç hakkı ile 
ilgilidir.

 İltizam sistemi; Osmanlı devlet gelirlerinin 
(vergilerin) bir bölümünün belli bir bedel karşılığında 
devlet tarafından kişilere devredilerek toplanması 
yöntemidir. Vergiyi toplamayı üstlenen kişiye 
“mültezim” denirdi.

 Gedik hakkı; Osmanlılar zamanında esnaf ve 
sanatkârlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı 
sağlamak, kalite kontrolü yapmak ve esnaf içinde 
tekelleşmeyi önlemek için kurulmuş olan sistem 
veya bu sistem içinde kazanılan çalışma yetkisidir.

 Millet sistemi; Osmanlı Devleti’nin adalet ve 
hoşgörü politikasına dayanan, Müslüman olsun 
Gayrimüslim olsun tüm halkın “Osmanlı” sayılması 
esasına dayanan sistemdir.

 Cülus bahşişi; Padişahın ölümü veya tahttan 
indirilmesi üzerine tahta geçen yeni padişah 
tarafından askerlere verilen hediyenin adıdır. 
Osmanlılarda iki çeşit cülus bahşişi vardı. Birisi 
bir defaya mahsus olmak üzere verilir, diğeri ise 
asker ler in u lufe ler ine zam yapı lmasıy la 
gerçekleştirilirdi.

(Cevap A)

10. Divan üyeleri ve görevleri ile ilgili olarak II. ve III. 
öncüllerde verilen eşleştirmeler doğrudur. Fakat 
bütçeyi hazırlamak nişancının değil, defterdarın 
görev alanına girmektedir. Nişancı, devlet 
yazışmalarına ve fermanlara padişahın tuğrasını 
çekerdi. Ayrıca fethedilmiş olan arazilerin tahrir 
defterine kaydedilmesi, dirliklerin dağıtımı, tapu 
defterine işlenmesi ve bu kayıtların düzenlenmesi 
de nişancının görevleri arasındaydı.

(Cevap E)

11. Trablusgarp Savaşı sırasında İtalya On İki Ada’yı 
işgal ederek, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’a 
yardım göndermesini önlemeyi ve Osmanlı 
Hükümetini barışa zorlamayı amaçlamıştır. On İki 
Ada’nın Yunanistan’a verilmesini sağlamak gibi 
bir amacı bulunmamaktadır. 

Trablusgarp Savaşı ile Osmanlı Devleti, Kuzey 
Afrika’daki son toprağını kaybetmiştir.

(Cevap C)

12. Enver Bey ve Resneli Niyazi Bey girdikleri birçok 
savaşta kahramanca mücadele etmişlerdir. 1908 
Hürriyet Devrimi; Talat, Enver, Niyazi, Atıf, Eyüp 
Sabri beylerde ve daha pek çok aydının kişiliğinde, 
kendini hürriyete feda eden kahramanlarını buldu. 
Her iki savaşçı da II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde 
önemli rol oynayarak “Hürriyet Kahramanları” 
olarak adlandırıldı. 23 Temmuz 1908 tarihinde II. 
Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı İmparatorluğu’nda 
II. Abdülhamit’in 33 senelik baskıcı rejimi sona 
ermiş ve Kanunuesasi yeniden yürürlüğe konarak, 
siyasal rejim meşruti monarşi halini almıştır.

(Cevap B)
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13. Osmanlı Ahrar Fırkası’nın kurucuları arasında yer 
alan Celalettin Arif Bey, son Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’na İstanbul mebusu olarak seçildi. 4 
Mart 1920 tarihinde başkanlığına seçildiği Meclis-i 
Mebusan’ı, İstanbul’un bundan 12 gün sonra, 16 
Mart 1920’de işgal edilmesi üzerine terk ederek 
Anadolu’ya geçti ve Erzurum milletvekili sıfatıyla 
Milli Mücadele saflarında yer aldı. 23 Nisan 1920  
tarihinde açılan TBMM’nin 24 Nisan’da yapılan 
Meclis Başkanlığı seçimine tek aday olarak giren 
Mustafa Kemal Paşa 120 mebustan 110’unun 
oyuyla birinci başkan (reisievvel) seçilmiş, 
Celalettin Arif Bey ise 109 oyla ikinci başkan 
(reisisani) seçilmiştir. Daha sonra Adliye Vekilliği, 
Muvakkat İcra Encümenliği, Roma Büyükelçiliği 
görevlerinde de bulunmuştur.

(Cevap B)

14. Amasya Genelges i ’nde a l ınan bu karar 
doğrultusunda, kongrelerde Türk halkını temsilen 
Temsil Heyeti oluşturulmuştur. Heyet-i Temsiliye, 
Mondros Mütarekesi’nden sonra Anadolu 
topraklarının İtilaf devletleri tarafından işgal 
edilmesi üzerine başlayan ulusal direniş sırasında, 
ulusal meclisin kuruluşuna dek Milli Mücadele’nin 
yürütme organı olarak görev yapmıştır.

(Cevap E)

15. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılmasının 
ardından Osmanlı hanedanı üyeleri yurt dışına 
çıkartıldı. Bu girişim, eski düzenin yeniden geri 
getirilmesini engellemeye yönelik alınmış bir 
önlemdir ve cumhuriyet rejimini korumaya 
yöneliktir.

(Cevap C)

16. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe 
girmiş, Teşvik-i Sanayi Yasası 28 Mayıs  1927’de 
çıkartılmış, kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923’te 
Lozan Antlaşması ile kaldırılmış, İş Bankası 26 
Ağustos 1924’te kurulmuştur. Dolayısıyla Yeni Türk 
Devleti’nin 1923-1930 yılları arasındaki iktisat 
politikası içerisinde yer almaktadırlar. Fakat I. Beş 
Yıllık Sanayi Planı bu sürecin dışında yer 
almaktadır. I. Beş Yıllık Sanayi Planı, 17 Nisan 
1934 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe konulan 1934-
1939 yılları arasında sanayi gelişiminin hedeflendiği 
plandır.

(Cevap D)

17. Atatürk’ün, Türk Devleti’nin dayandığı temel 
esasları tam bağımsızlık ve kayıtsız şartsız milli 
egemenlik olarak tanıtması, milliyetçilik ve 
cumhuriyetçilik ilkeleri ile yakından ilgilidir. Ulusal 
bağımsızlık milliyetçilik ilkesinin, ulusal egemenlik 
de cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisidir. 
Devletin ekonomide yer almasını, eğitim, sağlık 
ve sanayi yatırımlarının devlet tarafından 
yapılmasını öngören devletçilik ilkesinin, Atatürk’ün 
bu açıklaması ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

(Cevap C)

18. Irak Bağdat Paktı’ndan çekilme kararı alınca pakt, 
18 Ağustos 1959’da Merkezi Antlaşma Teşkilatı 
(CENTO) adını alarak varlığını sürdürdü; merkezi 
Ankara’ya taşındı. CENTO, 1979’da İran’da İslami 
rejimin kurulmasıyla dağıldı.

CENTO (Merkezi Antlaşma Teşkilatı), önceki adı 
ile Bağdat Paktı Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve 
Birleşik Krallık arasında, Sovyetler Birliği’nin 
Ortadoğu’da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik 
olarak kurulan karşılıklı güvenlik ve savunma 
örgütüdür.

(Cevap A)
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19. Dörtlü Takrir, 7 Haziran 1945’te CHP’li Celal Bayar, 
Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuad 
Köprülü’nün meclis grubunda açık olarak 
görüşülmek üzere verdiği önergedir. Dört kişi 
verdiği için Dörtlü Takrir diye anılır. Amacı; 
Türkiye’nin tek parti yönetiminden çok partili hayata 
geçmesi, serbest seçimlerin yapılması, üniversite 
özerkliği, tek dereceli seçim sistemi, yürütme 
erkinin CHP’nin tüzel hamiliğinden çıkarılması idi. 
Menderes ile Köprülü, Vatan Gazetesi’nde muhalif 
yazılar yazmaya başlayınca 21 Eylül 1945’te ikisi 
de partiden ihraç edildi. Bunu bu duruma tepki 
gösteren Refik Koraltan’ın partiden ihraç edilmesi 
takip etti. Gelişen olaylar doğrultusunda Celal 
Bayar hem milletvekilliğinden hem de partiden 
istifa etti. Dolayısıyla Dörtlü Takrir ile ilgili olarak 
A, C, D ve E seçeneklerine ulaşılabilir. Ancak B 
seçeneğine varılamaz.

(Cevap B)

20. Bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı olan 
ve Bilge Kral olarak anılan Boşnak devlet adamı 
Aliya İzzetbegoviç’tir. Bosna Savaşı’nı sona erdiren 
ve Bosna-Hersek’in bağımsız bir devlet olarak teyit 
edildiği Dayton Antlaşması (1995) da onun 
zamanında imzalanmıştır.

(Cevap E)

21. Doğu Bloku, Sovyet Bloku ya da Demir Perde, 
Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve onun 
Doğu ve Merkez Avrupa’daki müttefiklerini 
tanımlamak üzere kullanılmış bir terimdir. 
Macaristan, Çekoslovakya, Romanya ve 
Bulgaristan Doğu Bloku’nda yer alan Demir Perde 
Ülkeleri içerisinde yer almaktadır.  Ancak, 
Yunanistan bu ülkelerden biri olmayıp Batı 
Bloku’nda bulunmaktadır.

Demir Perde, II. Dünya Savaşı’nın sonu olan 
1945 yılından Soğuk Savaş’ın sonu olan 1991 
yılına kadar Avrupa’yı iki ayrı bölüme bölen 
ideolojik çatışma alanlarını ve fiziksel sınırları 
tanımlar.

(Cevap D)

22. Birbirine doğru hareket eden levhalar arasında 
sıkışan tortul tabakalar yükselerek dağ sıralarını 
oluşturmaktadır. Orojenezle dağların oluşumu kırık 
ve kıvrım olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. 
Ancak sorudaki şekilde kıvrımlı dağların oluşumu 
gösterilmiştir.

 Esnek olan tortul tabakaların kıvrılıp yükselmesiyle 
kıvrım dağları oluşur. Kıvrılan tabakaların yükselen 
kubbe şeklindeki kısımlarına antiklinal, çukurlaştığı 
kısımlarına da senklinal denir.

(Cevap A)

23. Aşağıdaki haritada Türkiye’deki karstik arazilerin 
dağılışı gösterilmiştir.

 

 Bu haritaya göre,Türkiye’de karstik arazilere daha 
çok Toroslar’da rastlanır. Bunun dışında Konya, 
Sivas, Çankırı ve Kayseri çevrelerinde de karstik 
araziler yaygındır. Ancak Toroslar ve çevrelerindeki 
karstik şekiller kalker üzerinde oluşurken Sivas, 
Çankırı ve Kayseri çevrelerinde jips üzerinde 
oluşmuştur.

(Cevap D)

24. Buzul dönemlerinde dünya genelinde sıcaklıklar 
düşmüş, buzulların kapladığı alan genişlemiştir. 
Türkiye’de de bu dönemde buzullar 2200 metreye 
kadar etkili olmuştur. Bu nedenle ülkemizde 
buzulların oluşturduğu yer şekillerine 2200 
metreden daha yüksek yerlerde rastlanmaktadır. 
Orta kuşakta yer aldığı için ülkemizde buzulların 
kapladığı alan azdır. Kaçkarlar, Ağrı Dağı, Süphan 
Dağı, Buzul Dağı, Sat Dağı, Erciyes, Aladağlar ve 
Bolkar dağları, üzerinde buzulların bulunduğu 
başlıca yerlerdir. Buna göre haritada işaretlenen 
yerlerden Marmara (II nolu alan) ve Kıyı Ege (III 
nolu alan)’de sorudaki açıklamada geçen yer 
şekillerine rastlanmaz.

(Cevap C)
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25. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren grafiklere 
nüfus piramitleri denir. Soruda açıklanan ise çan 
şeklindeki nüfus piramididir. Bunlar; belirli bir 
süreçte düşük olan doğum oranlarının sonradan 
artış gösterdiği ülkelere aittir. Bu nedenle piramidin 
taban kısmı genişlemeye başlamıştır. Piramidin 
üst kısmının geniş olması ise yaşlı nüfus oranının 
fazlalığından kaynaklanmaktadır. Rusya ve İrlanda 
gibi ülkelerin de nüfus piramitleri bu şekildedir.

(Cevap D)

27. Kıtalara göre nüfus dağılışı incelendiğinde dünya 
nüfusunun yarıdan fazlasının Asya kıtasında 
olduğu görülür. Dünyanın en fazla nüfusa sahip 
ilk 10 ülkesinden 7 tanesi bu kıtadadır.

 Özellikle Güneydoğu Asya, yeryüzünün en fazla 
nüfusa sahip bölgesidir. Çin ve Hindistan (II nolu 
alan) dünya nüfusunun 1/3’ünden fazlasını 
barındırmaktadır.

(Cevap B

26. 

Türkiye’nin Madenleri
Metalik Madenler:
•  Demir, krom, nakır, boksit, manganez, kurşun 
ve çinko, cıva, antimon
Metal Dışı Madenler:
•  Bor mineralleri, fosfat, tuz, kükürt, barit, asbest, 
mermer, zımpara taşı, lüle taşı, oltu taşı

 Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin madenleri 
sınıflandırılmıştır. Bu tabloya göre, Bor mineralleri 
metal dışı madenler sınıflandırmasına dahil edilir.

(Cevap E)

28. Türkiye’deki akarsuların büyük bölümü ülkemizde 
doğup yine ülkemiz sınırları içerisinde denize 
dökülür. Ancak Fırat, Dicle, Aras, Kura ve Çoruh 
nehirlerinin Türkiye’de doğup başka bir ülkede 
denize veya göle döküldüğü görülmektedir. Meriç 
ve Asi nehirleri ise başka topraklarda doğup 
ülkemize ait sınırlar içerisinde denize dökülmektedir.

 Buna göre soruda verilen I. açıklamadaki Meriç, 
II. açıklamadaki ise Asi nehirleridir.

(Cevap D)

29. Derinlik volkanizmasında magma yeryüzüne 
ulaşamaz, yer kabuğunun değişik derinliklerinde 
soğuyarak katılaşır. Bu tür şekillerin başlıcaları 
batolit, lakolit, sill ve dayktır.

 Magmadan yeryüzüne ulaşan gazların oluşturduğu 
basınç sonucu meydana gelen patlamalar ‘’maar’’ 
adı verilen çanaklar oluşturmaktadır. Ancak maar 
yüzey volkanizmasına dahil edilir.

(Cevap E)

30. Ege’deki dağlar, kıyıya dik ve birbirine paralel 
seriler hâlinde uzanmaktadır. Bu dağların yüksekliği 
azdır. Aralarında graben adı verilen çöküntü 
alanları vardır. Bu alanlardan iç kesimlere ulaşım 
kolaydır(II nolu alan). Ancak diğer kıyılarda denize 
paralel olarak uzanan dağlar iç kesimlere ulaşımı 
güçleştirir. Bu dağları aşmak için tünel, viyadük 
vb. yapılara ihtiyaç vardır. Engebeden dolayı yolun 
virajlarla uzatılması gerekir. Bu da yol yapım 
maliyetini artırır.

(Cevap B)
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31. Mevcut kaynaklar bakımından zengin olan Nijerya, 
Türkmenistan, Venezuela, Irak, İran ve Cezayir 
gibi çok sayıda ülke ekonomik yönden yeterince 
gelişmemiştir. Günümüzde bu ülkeler, sermaye ve 
teknolojinin yetersizliği nedeniyle sahip oldukları 
kaynakları işlemeden veya yarı işlenmiş şekilde 
ihraç etmektedir. Moğolistan ise hem doğal 
kaynaklar bakımından fakir hem de sanayisi 
gelişemediğinden günümüzde refah seviyesi 
düşük, üretimin de sınırlı olduğu bir ülkedir. Buna 
göre seçenekler arasında en gelişmiş ülke Güney 
Kore’dir.

(Cevap A)

32. Sorudaki verilen açıklamada mısır bitkisinin 
özelliklerinden bahsedilmiştir. Mısır yetişme 
dönemi boyunca bol suya ihtiyaç duyan bir tarım 
ürünüdür. Bu nedenle Karadeniz kıyılarında üretimi 
daha kolaydır. Diğer yerlerde ise sulamayla 
üretilmektedir. Mısır; besin maddesi, hayvan yemi 
ve yağ üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye’nin 
yıllık mısır üretimi 5 ile 6 milyon ton arasında 
değişmektedir. Ayrıca ülkemizde mısırın en çok 
üretildiği yer Akdeniz’in kıyı kesimidir.

(Cevap B)

33. Genel olarak az gelişmiş ülkelerin uyguladığı bu 
nüfus polit ikası i le yaşam standartlarının 
yükseltilmesi amaçlanır. Günümüzde Bangladeş, 
Nijerya, Endonezya ve Hindistan bu politikaları 
uygulayan ülkelerden bazılarıdır. Sahip olunan 
kaynaklara oranla nüfusun az olduğu ya da 
ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının 
düşük olduğu İsviçre, Rusya , Avustralya, Japonya 
gibi ülkelerde ise nüfus artış hızını yükseltmeyi 
amaçlayan politikalar uygulanır.

(Cevap D)

34. Akdeniz ikliminin tipik (birincil) bitki örtüsü olan 
kızılçam ormanları, insanlar tarafından sürekli 
tahrip edilmektedir. Bu nedenle kızılçamların tahrip 
edildiği sahalarda orman altı bitkisi olarak bulunan 
ve ikincil bitki topluluğu olan makiler yetişmektedir.

(Cevap A)

35. Aşağıdaki haritada Türkiye’deki platoların dağılışı 
gösterilmiştir.

 

 Bu haritaya göre, Ergene Ovası’nın (IV nolu alan) 
olduğu yer bir plato alanı değildir. Türkiye’de 
platoların en çok görüldüğü yerlerin başında İç 
Anadolu gelmektedir.

 Burada yer alan başlıca platolar Obruk, Cihanbeyli, 
Haymana ve Bozok’tur. Ülkemizin en yüksek 
platoları ise Doğu Anadolu’da yer almaktadır. 
Erzurum-Kars ve Ardahan platoları başta olmak 
üzere bu yeryüzü şekilleri, genellikle akarsuların 
volkanik alanları aşındırması sonucu meydana 
gelmiştir. Bunların yanı sıra deniz seviyesine en 
yakın platoların Marmara Denizi çevresinde yer 
aldığı görülmektedir. Teke ve Taşeli platoları, 
akarsuların karstik arazilerdeki faaliyetleri sonucu 
oluşmuştur. Güneydoğu Anadolu’da bulunan 
platolar (Gaziantep, Şanlıurfa vb.), Fırat ve Dicle 
nehir ler i  taraf ından der ince aşındır ı lmış 
düzlüklerdir.  

(Cevap D)
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36. Aşağıdaki haritada dünyadaki deprem alanlarının 
dağılışı gösterilmiştir.

 
 Bu haritaya göre, yeryüzünde depremlerin 

yoğunlaştığı üç ana kuşak bulunmaktadır. Bu 
kuşaklar levha sınırlarıyla büyük oranda örtüşür. 
Bunlardan birincisi, Büyük Okyanus’u çember 
şeklinde saran Pasifik Deprem Kuşağı’dır. 
Japonya, Şili, Meksika ve ABD’nin batısı bu 
deprem kuşağında yer alır. İkinci kuşak Akdeniz-
Himalaya Deprem Kuşağı’dır. İtalya, Türkiye, İran, 
Afganistan ve Nepal bu deprem kuşağında yer 
alır. Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %90’ı bu 
iki deprem kuşağında görülmektedir. Üçüncü kuşak 
ise Atlas Okyanusu’nun ortasındaki levha 
sınırlarında yer alan Atlantik Deprem Kuşağı’dır.

 Üzerinden bu fay kuşaklarının geçmediği Brezilya 
ise yeryüzünde deprem olasılığının en az olduğu 
ülkelerdendir.

(Cevap E)

37. 1215 yılında Ingiltere’de feodal aristokrasi, kralın 
mutlak iktidarını sınırlamak ve isteklerini kabul 
ettirmek üzere ayaklanmış, sonuçta kral onların 
isteklerine boyun eğerek, aristokrasi lehine, kendi 
iktidarını sınırlayan hükümler içeren bir belgeyi 
imzalamıştır. İngiltere’de anayasal monarşinin 
başlangıcı kabul edilen bu belge o günden bu güne 
Büyük Şart (Magna Carta) olarak anılmaktadır.

(Cevap C)

38. Siyasal katılma, bir toplumda bireylerin siyasal 
iktidarların kendi menfaatleri doğrultusunda karar 
almaları ve kural koymaları için iktidar etkilemek 
amacıyla giriştikleri her türlü davranış ve eylemler 
olarak tanımlanabilir. Bunlar bireysel olabileceği 
gibi toplumsal da olabilir.

(Cevap B)

39. Küreselleşme toplumların ekonomik, siyasal, 
kültürel, sosyal, teknolojik ve ekolojik alanlarda 
bütünleşmesi ve dayanışmanın artması sürecini 
ifade etmektedir. Dünyanın tek düze hale gelmesi 
değilse de farklılıkların azalması, gücün ve etkinin 
yerelden küresel alana taşınmasıdır.

(Cevap A)

40. Geriye bıraktığı Politika eseriyle siyaset bilimine 
ciddi katkılar yapan ve insanı “siyasal bir hayvan” 
olarak tanımlayan Eski  Yunan düşünürü 
Aristoteles’tir.

(Cevap E)

41. Totalitarizm: Siyasi iktidarın toplumun bütün 
alanlarını sıkı denetim altında tuttuğu, bireysel 
özgürlüklere ve sivil inisiyatife hayat hakkı 
tanımadığı yönetim biçimi. Toplumu belirli bir 
ideoloji doğrultusunda biçimlendirme amacındaki 
baskıcı diktatörlük.

(Cevap B)

42. 1950 yılından günümüze dek Türkiye’de uygulanan 
seçim sistemleri şu şekildedir

 • 1950, 1954 ve 1957 Seçimlerinde listeli 
çoğunluk sistemi,

 • 1961 Seçimlerinde çifte barajlı D’Hondt,

 • 1965 Seçimlerinde ulusal artık (milli bakiye) 
sistemi,

 • 1969, 1973 ve 1977 Seçimlerinde Barajsız 
D’Hondt,

 • 1983 Seçimlerinde çifte barajlı D’Hondt,

 • 1987 ve 1991 Seçimlerinde çift ve kontenjan 
barajlı D’Hondt,

 • 1995, 1999, 2002, 2007,2011 ve 2015 
Seçimlerinde % 10 ülke barajlı D’Hondt sistemi.

(Cevap C)
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43. Bilişsel Çıraklık, Leon Festinger tarafından kaleme 
a l ı n m ı ş t ı r.  S o s y a l  p s i k o l o j i n i n  ö n e m l i 
yapıtlarındandır.

 Bilim ve İnsan Davranışları kitabının yazarı Skinner 
davranışsal bakış açısını savunmuştur.

 Çocukların Ahlaki Gelişimi adlı kitap Jean Piaget 
tarafından yazılmıştır.

 Davranışçılık kitabı John B. Watson’a aittir.

 Psikolojinin Prensipleri, İşlevselci modelin kurucusu 
William James’e aittir.

 Doğru eşleştirme A seçeneğinde verilmiştir.

(Cevap A)

44. • Anomilik: Kitle de kişi sayısı fazlalığının verdiği 
rahatlık duygusu ile sorumluluk duygusunun 
ortadan kalkmasıdır.

 • Ayrımcılık: Bir kişiye, sadece grup üyeliğinden 
dolayı olumsuz yada olumlu davranış 
gösterilmesi.

 • Etnosantrizm: Üyesi olunan grubun diğer 
bütün gruplardan üstün olduğuna ilişkin inanç.

 • Sosyal norm: Bir grup tarafından belirlenen 
ve zorunlu tutulan davranış ve inanç ölçütü.

 • Kalıp yargı: Bir sosyal sınıfın bütün üyeleri 
tarafından paylaşıldığına inanılan özellikler 
topluluğudur.

(Cevap C)

45. Belirli bir rol yükümlüsüne, belirli bir rol göndericiden 
gelen baskı ve beklentilerin, diğer rol göndericinin 
(ya da rol göndericilerin) baskı ve beklentileriyle 
uyumsuz olması durumunda görülür. Anne ve 
babanın çocuktan çok farklı taleplerde bulunması 
gibi, örneğin annenin çocuğunu doktor ol diye 
yönlendirirken, babanın da iyi bir mühendis ol 
demesi.

(Cevap A)

46. A, B, C ve E seçeneklerindeki arkeolojik kazılar 
Atatürk Dönemi’nde yapılan çalışmalardır. 
Gaziantep’ye bulunan Zeugma Antik Kenti’nin kazı 
çalışmaları 1987 yılında başlamıştır.

(Cevap D)

49. Marksist görüşte aile ile ilgili temel alınan kaynak 
F. Engels’in “Ailenin Özel Mülkiyeti ve Devletin 
Kökeni” isimli kitabıdır. Engels’e göre üretim 
güçlerinin ortak olarak sahiplenildiği dönemde aile 
var olmuyordu. Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla 
birlikte tek eşli çekirdek aile gelişmiştir

(Cevap A)

50. Evlenmeden birlikte yaşama Avrupa’da da son 
derece yaygın olarak görülmek te ve genel eğilim 
“Aşka evet, evlilik belki” sloganı benimsenmektedir. 
İzlanda’da çocukların %62’si, Fransa, İngiltere ve 
Norveç’te ise yaklaşık %40’ı evlenmeden birlikte 
yaşama sonucu oluşan tek ebeveynli ailelerde 
dünyaya gelmektedir.

(Cevap C)

47. Öncülde hakkında bilgi verilen ve son yıllarda 
yapılan arkeolojik çalışmalarla adından sıkça söz 
edilen yapı Göbeklitepe’dir.

Neolitik döneme ait ve Anadolu’da inşa edilen 
ilk tapınak olma özelliğine sahip olan Göbeklitepe 
a rkeo log la ra  gö re  insan l ığ ın  en  esk i 
tapınaklarından biridir. Yerleşik hayattan ve 
tarımsal üretimden yoksun olan avcı-toplayıcı 
toplulukların dinsel inanışları hakkında çok 
önemli bilgiler sunar. Bu tapınak, arkaik 
insanların dinden ve inançtan yoksun ilkel bir 
hayat sürmediklerini, aksine bir inanca sahip 
olduklarını, inançlarını yaşamak için tapınak inşa 
ettiklerini ve zengin bir dini sembol kullandıklarını 
göstermektedir. Göbeklitepe, insanların yerleşik 
hayata geçip kendisi için konut yapmadan, 
hayvanları evcilleştirmeden ve tarımsal üretime 
başlamadan önce dini ihtiyaçlarını karşılamak 
için tapınak yaptığının bir göstergesidir.

(Cevap B)

48. Farklı kültürlerin, dünya görüşlerinin ve geleneklerin 
bir arada bulunduğu ve birbiriyle karışma eğiliminde 
olduğu toplumsal-kültürel ortama kozmopolitizm 
denir.

(Cevap A)
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53. İşletmeyi kuran, mal ve hizmet üretimi veya 
pazarlanması için üretim faktörlerini bir araya 
getiren, kâr amacı güden ve risklere katlanan kişiye 
girişimci (müteşebbis) denir. Girişimci aynı 
zamanda başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacak 
ürün ve hizmetlerin ortaya konulması için üretim 
faktörlerinin tedarikini ve bu faktörlerin üretim 
sürecine sokulmasını sağlayan kişidir.

(Cevap A)

51. Varlık felsefesinin temel problemi varlığın gerçek 
olup olmadığını ve varlığın ne olduğuydu. Varlığı 
madde olarak kabul eden görüş Materyalizm’dir.

(Cevap C)

52. Bilimsel bir önerme olduğunu anlamak için 
gözlemlenmesi ve kanıtlanabilmesi gerekir. B 
seçeneğinde tahta iletken bir maddedir, önermesi 
bilimseldir.

(Cevap B)

54. Arz, üreticilerin ya da satıcıların bir mal veya 
hizmeti, belli bir zaman içinde  farklı fiyatlarda farklı 
miktarlarını üretme ve satma konusundaki istek  
ve yetenekleri olarak tanımlanabilir. Burada önemli 
olan mal ya da hizmeti sahibinin satmak isteği ile 
piyasaya getirmiş olmasıdır. Bir malın piyasaya 
getirmiş olmasıdır. Bir malın piyasaya arz edilen 
miktarıyla o malın fiyatı arasında doğru ornalı bir 
ilişki vardır. Çünkü malın fiyatı yükseldikçe arzı 
artar, fiyat düştükçe ise araz azalır. Ekonomide bu 
duruma arz yasası adı verilir.

(Cevap C)

55. İskenderiye’deki bilimsel kurum niteliğindeki iki 
önemli yapı müze ve kütüphanedir. Ptolemeus 
ailesi, krallığın tarım ve ticaretin yanı sıra gelen 
kültürünün bu topraklarda sürmesi düşüncelerini 
gerçekleştirmek istiyorlardı. Bu nedenle, Tanrı 
Zeus’un, edebiyat, tarih ve astronomiyi sembolize 
eden kızları olan Musae’ler için bir tapınak inşa 
edildi. Sonraları, çeşitli bilimsel araştırmaların 
yürütüldüğü bir bilim kurumuna dönüşen bu kurum, 
bugün müze olarak adlandırılan kurumların atası 
olarak tarihe geçti .  Bu kurum, astronomi 
gözlemlerinin yapıldığı bir oda ile biyoloji 
araştırmalarının yapıldığı bir herbaryum (botanik 
bahçesi) ve bir faunayı (hayvanat bahçesi) 
bünyesinde barındırıyordu. Dönemin bir çok önemli 
bilim adamları Müze’de çalışmışlardır. MS beşinci 
yüzyıla kadar varlığını sürdüren bu kurum, ilk bilim 
şehiti olan bayan matematikçi olan Hypatia’nın 
öldürülmesini izleyen yıllarda kapanmıştır.

(Cevap C)

56. Beytü’l-Hikme; İnsanlığın ortak birikimini ve 
özellikle felsefi eserleri Arapçaya aktarmak 
gayesiyle oluşturulmuş özel bir kurumdur. Abbasi 
hilafetinin merkezi olan Bağdat’ta 830 yılında 
açılmıştır. Açılmasına bizzat halifenin öncülük 
yaptığı bu kurum, sadece bir tercüme bürosu 
değildir. Bir yönüyle kütüphane ve üniversite diğer 
yönüyle bir âlimler cemiyetidir. Düşünürlerin, 
ediplerin, mütercimlerin, tabiplerin bir araya 
gelerek çok yönlü faaliyet gösterdikleri müstesna 
bir yerdir.

(Cevap E)
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61. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” 
şunlardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, 
sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, 
yardımseverlik

(Cevap D)

62. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde sekiz anahtar 
yetkinlik belirlenmiştir bunlar:

 • Anadilde iletişim 

 • Yabancı dillerde iletişim

 • Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide 
temel yetkinlikler

 • Dijital yetkinlik

 • Öğrenmeyi öğrenme

 • Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

 • İnisiyatif alma ve girişimcilik

 • Kültürel farkındalık ve ifade

(Cevap B)

59. Çin, İtalya ve İspanya UNESCO’nun dünya miras 
listesinde en fazla eseriyle yer alan üç ülkesidir.

(Cevap C)

57. Sanatçı Pietro Canoica Türkiye’de gerçekleştirdiği 
büyük çaplı mermer ve bronz heykeller ile Türk 
sanat tarihi iz bırakmıştır. Sanatçının Türkiye’de 
yaptığı en ünlü eseri, Taksim Cumhuriyet Anıtı’dır. 
Eserlerinden bazıları;

 • Ankara Etnoğrafya Müzesi önündeki Atlı Atatürk 
Anıtı

 • Ankara Zafer Alanı’nda bulunan Atatürk 
Heykelidir.

(Cevap A)

58. A, B, D ve E’deki müzeler İstanbul’da bulunur. 
Fakat PTT Pul Müzesi Ankara’da bulunur.

(Cevap C)

60. Soruda verlen örnek durumda Fatma Hanım’ın 
öğrencisine olan sözleri tam mesaj için örnektir. 
Tam mesajda üç temel unsur söz konusudur. 
Durumu açıkça ifade etmek (algı), durumun 
kendisinde yarattığı duyguyu belirtme (duygu) ve 
kişiden bundan sonraki süreçte ne beklediğini 
belirtmek (istek)

(Cevap D)
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63. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile 
öğrencilerin; 

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını 
ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, 
sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince 
sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri, 

 2. Atatürk i lke ve inkı laplarının, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, 
laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli 
olmaları, 

 3. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı 
olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar 
önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri, 

 4. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge 
ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını 
sağlayan kültürel mirasın korunması ve 
geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri,

 5. Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi 
özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki 
etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama 
becerilerini geliştirmeleri, 

 6. Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının 
farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde doğal 
kaynak la r ı  korumaya ça l ışmalar ı  ve 
sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip 
olmaları, 

 7. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen 
bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine 
sahip olmaları, 

 8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak 
kalkınmada ve uluslararası ekonomik ilişkilerde 
millî ekonominin yerini kavramaları, 

 9. Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve 
her mesleğin gerekli ve saygın olduğuna 
inanmaları, 

 10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları 
sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve 
olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları, 

 11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve 
toplumsal yaşam üzerindeki etki ler ini 
kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli 
kullanmaları, 

 12. Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, 
bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı 
gözetmeleri, 

 13. Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı 
sorunları çözmek için temel iletişim becerileri 
i le sosyal  b i l imler in temel kavram ve 
yöntemlerini kullanabilmeleri, 

 14. Katılımın önemine inanmaları, kişisel ve 
toplumsal sorunların çözümü için görüşler 
belirtmeleri, 

 15. İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, 
laiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel 
süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki 
etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik 
kurallara göre düzenlemeleri, 

 16. Millî, manevi değerleri ile evrensel değerleri 
benimseyerek erdemli insan olmanın önemini 
ve yollarını bilmeleri, 

 17. Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara 
duyarlılık göstermeleri, 

 18. Özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal 
özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına 
varması amaçlanmaktadır.

(Cevap E)



ÖABT • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği •2• 27

KPSS ÖABT/SOS-BİL

K
A
P
L
A
N

A
K
A
D
E
M
İ

Y
A
Y
I
N
C
I
L
I
K

w
w

w
.k

ap
la

na
ka

de
m

i.c
om

w
w

w
.k

ap
la

na
ka

de
m

i.c
om

65. 2 sayısı öğrenme alan numarasını ifade eder. 
Şema ile gösterirsek

SB 6. 2. 3.
↓ ↓ ↓ ↓

Dersin 
kodu

Sınıf 
düzeyi

Öğrenme 
alan 

numarası

Kazanım 
numarası

(Cevap B)

64. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 
uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmesi beklenmektedir. 

 1. Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarında; tarih, 
coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 
psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi 
sosyal bilimler ile insan hakları, yurttaşlık ve 
demokrasi konuları bütünleştirilmiş olarak ele 
alınmaktadır. Konular tarih, coğrafya, insan 
hakları ve vatandaşlık diye ayrı ayrı değil, 
disiplinler arası yaklaşımla işlenmelidir. 

 2. Kazanımların gerçekleştirilmesinde “yerellik, 
güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı sorgulama, 
geçmiş bugün-gelecek bağlantısı, zaman-
süreklilik-değişim ve esneklik” gibi Sosyal 
Bilgiler öğretiminin temel ilkeleri dikkate 
alınmalıdır. Vurgulanan bu ilkeler açısından 
gerektiğinde işleniş sürelerinde değişiklik 
yapılabilir. 

 3. “Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve 
“yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler” 
anlayışlarına önem verilmelidir. Öğrencilere, 
sosyal bilimcilerin (coğrafyacının, tarihçinin 
vb. )  ku l landık lar ı  b i l imsel  yöntemler 
sezdirilmelidir. Okulun içindeki ve dışındaki 
olaylardan yararlanılarak öğrenciler sık sık 
gerçek hayat problemleri ve çelişkili durumlarla 
karşılaştırılmalı ve karşılaştıkları sosyal 
problemler üzerine yansıtıcı düşünmeleri 
sağlanmalıdır. 

 4. Program’da değer ve beceriler kazanımlarla 
bire bir ilişkilendirilmiştir. Ancak değer ve beceri 
öğretiminin hayat boyu öğrenme çerçevesinde 
ele alınması için söz konusu değer veya 
beceriler uygun görülen farklı kazanım ve 
öğrenme alanlarıyla da ilişkilendirilmelidir. 

 5. Program’da kavram öğretimi önemli bir yer 
tutmaktadır. Bu nedenle kavram öğretiminde 
sınıf lamalar ve farklı  kavram öğretimi 
yaklaşımları dikkate alınmalıdır. Anlam 
karmaşası, kavram karmaşası ve kavram 
yanı lgı lar ının g ider i lmesine yardımcı 
olunmalıdır. 

 6. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve 
kutlama günleri, önemli olaylar, belirli gün ve 
haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel 
duyarlılığı ve milli bilinçleri geliştirilmelidir. 

 7. Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan 
da faydalanmaya önem verilmelidir. Bu 
çalışmalar okulun yakın çevresinden (okul 
bahçesi gibi) pazaryerine, resmî dairelere, 
fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazı alanlarına, 
atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara (tarihî 
yapılar, anıtlar, müze-kentler, savaş alanları, 
sanal müze gezisi vb.) yönelik olabilir. Ayrıca 
uygun konularda sözlü tarih ve yerel tarih 
çalışmaları da yapılmalıdır. 

 8. Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikâyesi, 
türkü ve şiir gibi türlerden yararlanılarak Sosyal 
Bilgiler dersi edebî ürünlerle desteklenmelidir. 
Öğrenciler; konuları sevdirecek roman, tarihî 
roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi 
edebî ürünler okumaya teşvik edilmelidir. 
Ayrıca uygun görülen kazanımlar resim, musiki, 
minyatür, gravür, hat, heykel, mimari, tiyatro, 
sinema gibi geleneksel veya modern sanat 
ürünleriyle desteklenmelidir. 

 9. Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, 
farklı tartışma teknikleri kullanılarak problem 
çözme, eleştirel düşünme, kanıt kullanma, 
karar verme ve araştırma becerileriyle 
ilişkilendirilerek sınıfa taşınabilir. 

 10. Son yıllarda dijital teknolojideki gelişmelere 
bağlı olarak vatandaşlık hak ve sorumluluklarıyla 
ilgili yeni durumlar (dijital vatandaşlık, e-Devlet, 
sanal ticaret, sosyal medya vb.) ve birtakım 
sorunlar (dijital bölünmüşlük, kimlik hırsızlığı, 
kişisel bilginin gizliliği, siber dolandırıcılık, siber 
zorbalık vb.) ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin 
dijital vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek 
amacıyla konuyla ilgili ders içi ve ders dışı 
etkinliklere yer verilmelidir.

(Cevap A)
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73. Öğretmenin kullandığı ölçme aracı yapılandırılmış 
griddir. Yapılandırılmış gridde öğrencilerin bilgi 
eksikleri ve kavram yanılgıları tespit edilir.

(Cevap C)

72. Öğretmenin slaytlarla öğrencileri bilgilendirmesi 
→ anlatım tekniğidir.

 Deprem sırasında öğrencilerin ne yapmaları 
gerektiğini uygulamaları → benzetim tekniğidir.

(Cevap D)

71. Öğretmenin uyguladığı yöntem-teknik zıt paneldir.
 Zıt Panel: Bu teknikte amaç konunun tekrarını 

sağlayarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasını 
sağlamaktır.

(Cevap C)

74. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yeterlikler 
“Öğrenme-Öğretme Süreci” yeterlik alanı içerisinde 
yer alır. E seçeneğinde yer alan yeterlik “Okul, aile 
ve toplumla iş birliği yapma” yeterlik alanı içerisinde 
yer alır.

(Cevap E)

68. Tuna ve Harun eleştirel düşünme becerisine dayalı 
sorular sormuşlardır.

 Eleştirel düşünme becerisi: Akıl yürütme, analiz 
ve değerlendirme gibi zihinsel süreçlerden oluşan 
bir düşünme biçimidir.

(Cevap C)

69. Kavram haritalarında kavramlarla ilgili geniş 
açıklamalara yer verilmez.

(Cevap C)

70. Öğretmen kapsam geçerliliğini dikkate almamıştır. 
Kapsam geçerliliğinin sağlanması için tüm 
konulardan ağırlığı oranında soru sorulmalıdır.

(Cevap B)

67. Öğretmenin kullandığı teknik KWL tekniğidir. 
 Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek istiyorum? Ne 

Öğrendim? (K-W-L) okuduğunu anlama stratejisidir. 
KWL stratejisiyle öğrenciler beyin fırtınasıyla konu 
hakkında bildikleri tüm bilgileri ortaya çıkarırlar. 
Bu bilgiler, K sütununda kaydedilir. Ondan sonra 
öğrenciler konu hakkında öğrenmek ve bilmek 
istediklerine ilişkin soru listelerini hazırlarlar. Bunlar 
da W sütununda kaydedilir. Okuma esnasında 
veya sonrasında öğrenciler W tablosundaki 
soruları yanıtlarlar. Yanıtlamalar tamamlandıktan 
sonra L sütununda kaydedilir.

(Cevap B)

66. 6. sınıf “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğrenme alanı 
işlenirken vatanseverlik ve doğal çevreye duyarlılık 
değerlerinin öğrenciler tarafından edinilmesi 
sağlanmalıdır.

(Cevap B)

75. İçeriksel sanal müze koleksiyonları çevirim içi sunan 
ve ziyaretçilerinin koleksiyondaki nesneleri keşfet-
mesini amaçlayan sanal müze uygulamalarıdır. Bu 
uygulamada nesne merkezli bir yol izlenir. Bu uygu-
lamanın konu alanı uzmanları tarafından kullanımı 
daha uygundur. Bu nedenle öğrencilerin ilgisini çek-
meyebilir.

(Cevap C)



KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

3. DENEME SINAVI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Kozmik Oda Yayıncılık'ın yazılı izni olmadan 
kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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1. Ziggurat, piramit biçiminde yükseltilerek inşa edilmiş 
tapınak binalarıdır. Ziggurat Sümerlerin mimariye ka-
zandırdığı bir yapı tipidir. Sümer kentlerinde “büyük 
tanrıların evi” olarak yapılan zigguratlar, tuğla veya 
kerpiçten basamaklar halinde inşa edilirdi. Yapının 
tepesinde de küçük bir tapınak yer alırdı. Ziggurat-
lar, Sümerlerden sonra diğer Mezopotamya uygar-
lıkları olan Babiller ve Asurlular tarafından da kulla-
nılmıştır.

(Cevap B) 

5. Şii Büveyhi Devleti’nin Abbasi halifesine baskı yap-
ması üzerine halife Kaim, Büyük Selçuklu Devleti Hü-
kümdarı Tuğrul Bey’den yardım istemiştir. Tuğrul Bey, 
1055’te Bağdat seferine çıkarak Büveyhoğullarına 
son vermiş ve halifeyi baskıdan kurtarmıştır. Ha life, 
Tuğrul Bey’in bu hizmetine karşılık ona “Doğu’nun 
ve Batı’nın Sultanı” unvanı ile birlikte iki de kılıç he-
diye etmiştir. 

Tuğrul Bey, Bağdat Seferi’ne çıkarak Abbasi hali-
fesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. 
Abbasi halifesi, hutbeyi Tuğrul Bey adına okutarak 
Tuğrul Bey’i “Doğu’nun ve Batı’nın hükümdarı” ilan 
etti ve sultan unvanını verdi. Siyasi yetkilerini Sel-
çuklu sultanına terk eden halife, sadece din baş-
kanı olarak kaldı. Böylece, İslam dünyasının siya-
si liderliği Araplardan Türklere geçmiş oldu.

(Cevap C) 

2. İlk Türk devletlerinde devlet meselelerinin görüşülüp 
karara bağlandığı meclise kurultay (toy, kengeş) den-
mekteydi. Kağan, hatun, vezirler, devlet memurları, 
boy beyleri, komutanlar ve halkın ileri gelenleri ku-
rultayın üyelerini oluşturmaktaydı. Bu kişilere “Toy-
gun” denirdi. Savaş, barış, göç, büyük adli davalar, 
kağan seçimi gibi konular kurultayda demokratik bir 
şekilde tartışılırdı. Kurultay üyelerinin kağanın görüş-
lerine karşı çıkma hakları vardı. Kaynaklar kağanla-
rın önerilerinin zaman zaman kurultay üyeleri tara-
fından reddedildiğini bize göstermiştir. Bu durum hü-
kümdarın yetkilerinin sınırsız olmadığının ve demok-
ratik uygulamalara yer verildiğinin kanıtıdır. Çünkü 
kurultayda kararlar tartışılarak alınmıştır. 

(Cevap D) 

3. Hazarlar Museviliğe; Karluklar İslamiyet’e; Uygurlar 
Maniheizm ve Budizm dinine inanmışlardır. Bundan 
dolayı seçeneklerde ismi verilen tüm Türk devletleri 
Gök-Tanrı dini dışındaki inançları kabul etmişlerdir.

  (Cevap E) 

4. Hz. Muhammed, Bedir Savaşı’nda esir alınanları, 
Müslüman çocuklara okuma yazma öğretme karşılı-
ğında serbest bırakmayı taahhüt etmiştir. İlk mektep 
de yine Hz Muhammed’in evine bitişik olarak açtığı 
mescidin giriş kısmıydı (Suffa). İşte burada okuma 
yazma öğrenen öğrencilere “Ashab-ı Suffa” adı ve-
rilmiştir. Bu örnek üzerine ilkokul eğitimi uzun yıllar 
cami ve mescitlerde yapılmıştır. Yüksek öğrenim için 
ilk örnekse halife Me’mun’un 829 yılında açtığı Bey-
tül Hikme’dir. Yine Fatımiler tarafından 970 yılında 
Kahire’de açılan Ezher ve Selçuklu veziri Nizamül-
mülk’ün 1064 yılında Bağdat’ta açtığı Nizamiye Med-
reseleri de ilk önemli yükseköğretim kurumlarıdır. 

(Cevap A)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
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10. Osmanlı Devleti’nde Merkez Ordusu tabiri Kapıkulu 
Ordusu için kullanılmıştır. Kapıkulu Ordusu piyade 
ve süvari olmak üzere ikiye ayrılırdı. Humbaracılar, 
topçular, cebeciler ve yeniçeriler Kapıkulu Ordusu-
nun piyade sınıfı içinde yer almaktadır. Akıncılar ise 
Eyalet Askerleri arasında yer alırlar. Bu askerler sı-
nır güvenliğinden ve düşmandan elde edilecek istih-
barattan sorumludur.

 (Cevap D) 

11. Çınar Vakası, Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda ger-
çekleşen bir yeniçeri isyanıdır. Yeniçerilerin maaşla-
rını alamaması üzerine başlayan isyan, askerlerin 
padişah IV. Mehmet’ten otuz devlet adamının idamı-
nı istemesi ile devam etmiştir. İsyanı bastıramayan 
padişah yeniçerilerin isteklerine boyun eğmiş ve ölü-
me mahkûm edilen kişiler Atmeydanı’nda bulunan 
büyük bir çınar ağacına asılmışlardır. Üzerine ceset-
ler asılmış bu ağacın, İslam inancında adı geçen, ce-
hennemde bulunan ve meyveleri insan kafası olan 
Vakvak ağacına benzetilmesi sebebiyle bu olaya Va-
ka-i Vakvakiye de denmiştir. 1656’da gerçekleşen ve 
Vaka-i Vakvakiye olarak da bilinen bu olay IV. Meh-
met (1648-1687) zamanında meydana gelmiştir. Ye-
niçerilerin bu şekilde isteklerinin yerine gelmesi yö-
netimdeki etkilerini artırmıştır. Bu yeniçeri isyanları 
devlet otoritesinin zayıflamasına neden olmuştur.

 (Cevap B) 

9. XVI. yüzyıl sonları Osmanlı İmparatorluğu’nda den-
gelerin değişmeye başladığı bir dönemdir. Bu dö-
nemde meydana gelen iç ve dış etkenlerin yarattığı 
sonuçlar ilk önce köylerde kendini hissettirmiştir. Köy-
lerde yaşamın güçleşmesiyle devletin esas yükünü 
taşıyan köylü şehirlere göç etmeye başlamıştır. Bu 
hareketlenme şehirlerde nüfus artışına sebep olur-
ken; işsizliğin artmasını ve ucuz iş gücünü de bera-
berinde getirmiştir. Dolayısıyla sıralama “II – III – I” 
şeklinde olmalıdır. 

  (Cevap E)

6. Soru kökünde uç beyinin tanımı verilmiştir.

 Uç beylerinin görevleri: Devlet ve ordu adına keşif 
yapmak, düşman ülkesi ve ordusu hakkında istihba-
rat toplamak, seferler sırasında orduya yol açmak, 
düşmanların pusu kurmasını engellemek, ordunun 
geçeceği yerlerdeki ürünleri korumak, düşman top-
raklarında esirler ele geçirerek bunlardan o bölgey-
le ve askerî hareketlilikle ilgili bilgi toplamak ve ordu-
nun rahat geçişini sağlamak üzere nehirlerin uygun 
yerlerini tespit etmektir.

 Uç beyleri aynı zamanda düzenledikleri ani baskın-
larla düşmana karşı psikolojik savaş yürütürlerdi. Böy-
lece hem düşmanın moralini bozar hem de askerî ve 
ekonomik kaynaklarını tahrip ederlerdi. Uç beyleri iş-
lerinin bir gereği olarak karşı tarafın dillerini, şehir ve 
kasabalarını çok iyi bilirlerdi.

 Osmanlı Beyliği de XIV. yüzyıl başlarında Anado-
lu’nun kuzey-batı ucunda yarı bağımsız bir uç beyli-
ği olarak tarih sahnesine çıkmıştır.

  (Cevap C) 

7. Harzemşah Devleti’nin Otrar valisi, Moğollara ait bir 
ticaret kervanını yağmalamış ve tüc carları da öldür-
müştür. Bu olay üzerine Cen giz Han Harzemşah hü-
kümdarından Otrar valisinin ve bu olaya karışanla-
rın cezalandırılmasını istemiştir. Bu isteği redde dilen 
Cengiz Han harekete geçerek Harzemşah Devleti 
topraklarını ele geçirmiş tir. Böylece dünya tarihinde 
derin izler bırakan Moğol istilası başlamıştır.

 (Cevap C) 

8. 751 yılında Çin, Orta Asya’yı ele geçirmek için hare-
kete geçmişti. Bu sırada Abbasiler de Orta Asya’da 
ilerlemek istiyordu. Arap ve Çin orduları 751 Talas 
Savaşı’nda karşı karşıya geldiler. Türkler ise bu sa-
vaşta tarihi düşmanları olan Çinlilere karşı Arapların 
ya nında yer aldı. Talas Savaşı’nın galibi Türk-Arap 
ittifakı olmuştur. Bu savaş ayrıca Türk ler ve Araplar 
arasındaki ilişkilerin gelişmesinde etkili olmuştur.

Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri Müslüman olma-
malarına rağmen Çin’in Orta Asya’daki Türk ege-
menliğine son vermesini önlemek için Müslüman 
Arapları desteklemiştir. Bu savaştan sonra Türkler 
kitleler halinde İslamiyeti benimsemeye başladılar.

 (Cevap B) 
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16. 4–11 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi ulusal 
mücadelenin en önemli duraklarındandır. Kongre 
başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı bu kong-
rede ulusal nitelikte kararlar alınmış ve bir hükümet 
gibi atamalar yapılmıştır. Kongreden sonra İstanbul 
ile tüm haberleşmeler kesilmiş; yaklaşık yirmi gün 
boyunca Anadolu’ya hâkim olamayan Damat Ferit 
Hükümeti baskılar sonucu istifa etmek zorunda kal-
mıştır. Yeni seçilen Ali Rıza Paşa Hükümeti Temsil 
Heyeti’yle uzlaşmaya mecbur kalmıştır. Bu durum 
Temsil Heyetinin İstanbul Hükümeti’ne karşı ilk siya-
si başarısıdır.

  (Cevap A)

13. Osmanlı Devleti, yaklaşık dört yüz yıl boyunca Top-
kapı Sarayı’nı merkez olarak kullanmıştır. Fatih Sul-
tan Mehmed tarafından 1460-1478 tarihleri arasın-
da yaptırılan saray, Osmanlı padişahlarının resmi ika-
metgâhı olmuştur. Dolmabahçe Sarayı ise Sultan Ab-
dülmecid’in direktifleri doğrultusunda 1843-1856 ta-
rihleri arasında yapılmıştır. Mimar Garabet Balyan ve 
Nigoğos Balyan’ın tasarımında ve Barok tarzı yapı-
lan sarayı, ilk kullanan da Sultan Abdülmecid’dir.

  (Cevap D)

12. Osmanlı ülkesindeki ilk banka olan Dersaadet Ban-
kası, Galata’nın iki ünlü bankeri Jacgues Alleon ve 
Emmanuel Baltazzi’nin maliye ile olan ilişkilerinin ne-
ticesinde kurulmuştur. Zayıf bir sermayeye sahip olan 
banka, bankadan ziyade paranın istikrarını koruyan 
aracı bir kurumdur. Banka faaliyetlerini 1852’de dur-
durmak zorunda kalmıştır.

(Cevap A)

15. İngiltere ile Fransa arasında yapılan Sykes-Picot Ant-
laşması’na göre; Suriye ve Lübnan Fransa’ya, Irak 
ve Ürdün İngiltere’ye bırakılmış olup B seçeneği doğ-
rudur.

 (Cevap B) 

17. I. TBMM 23 Nisan 1920 ile 11 Ağustos 1923 arası 
dönemde faaliyet göstermiştir. Nisab-ı Müzakere Ka-
nunu (1920), Hıyanet-i Vataniye Kanunu (1920), Men-i 
Meskürat Kanunu (1920), Başkomutanlık Kanunu 
(1921) I. TBMM döneminde çıkarılmıştır. Takrir-i Sü-
kun Kanunu (1925) Şeyh Said İsyanı’nı bastırmak 
amacıyla çıkarılmış olup II. TBMM dönemine aittir.

 (Cevap C)

14. Balkan uluslarının milliyetçilik akımından etkilenme-
si ve Rusya’nın Balkanlardaki Slav ulusları kışkırt-
ması (Panslavizm: Slav birliği düşüncesi) üzerine Sır-
bistan, Karadağ, Yunanistan ve Bulgaristan 1912’de 
Osmanlı’yı Balkanlardan atmak üzere harekete geç-
mişlerdir. Dört cephede birden savaşmak zorunda 
kalan Osmanlı Devleti yenilerek Londra Antlaşma-
sı’nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti 
Midye - Enez hattının batısındaki (Edirne ve Kırkla-
reli dâhil) tüm Balkan topraklarını kaybetmiştir.

 I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın fazla toprak al-
ması üzerine Balkan devletleri arasında II. Balkan 
Savaşı çıkmıştır. Osmanlı Devleti de bu fırsattan ya-
rarlanmış ve Londra Antlaşması’nı ihlal ederek Edir-
ne ve Kırklareli’yi geri almıştır.

(Cevap E) 
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20. II. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru gelecekteki ba-
rışın esaslarını saptamak amacıyla ABD Başkanı  
Roosevelt, İngiltere Başbakanı Churchill ve SSCB 
Başkanı Stalin, 4–11 Şubat 1945’te Yalta’da bir ara-
ya gelmişlerdir. Bu konferans sonunda “Mihver dev-
letlere Mart 1945’e kadar savaş ilan eden ülkelerin 
BM’ye kabul edileceğini” bildiren ortak bir bildiri ya-
yımlanmıştır. Nitekim Türkiye’nin resmi olarak sava-
şa girmesinde de bu bildirinin etkisi büyüktür. 

  (Cevap D) 

21. 1953 yılında Doğu Bloku’nda görülen ağır ekonomik 
şartlar, Çekoslovakya’da da kendini göstermiş ve ül-
kede isyan çıkmasına sebep olmuştur. Mevcut yö-
netimin ve SSCB’nin protesto edildiği bu isyan,  yö-
netim tarafından sert tedbirler alınarak bastırılmıştır. 
1967 yılı da yine bir isyana sahne olmuştur. Aleksan-
der Dubcek öncülüğünde “insancıl komünizm” adın-
da bir hareket başlamıştır. Çekoslovakya’da insan 
özgürlüğünü esas alan bir komünist sistemin uygu-
lanmasını amaçlayan bu hareket, tek partili sosya-
list devlet yönetimine karşıydı. Hareketin öncüleri, 
Çekoslovakya’nın milli ve kültürel şartlarına uygun 
bir sosyalist demokratik modelin kurulmasını ve ser-
best seçimlerin yapılmasını istiyorlardı. Bu gelişme-
lere karşılık SSCB, 1968’de ülkeyi işgal etmiş ve  “in-
sancıl komünizm” hareketine son vermiştir. 

  (Cevap A)

18. Mustafa Kemal Paşa, 8 Nisan 1923’te “Dokuz Um-
de” adı altında yayımladığı bildiri ile Halk Fırkasının 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin bir 
fırkaya dönüştürülmesi yoluyla kurulacağını açıkla-
mış ve partinin ilkelerini ortaya koymuştur. Atatürk, 
bu ilkeleri şu şekilde sıralamıştır:

 I. Ulusal egemenliğe bağlılık

 II. Saltanatın kaldırılması kararının değişmezliği

 III. İç güvenlik ve asayişin sağlanması

 IV. Mahkemelerin hızlı işlemesi

 V. Alınacak ekonomik ve toplumsal önlemler

 VI. Zorunlu askerlik süresinin kısaltılması

 VII. Yedek subaylara, malul gazilere, emekli, dul ve 
yetimlere yardım edilmesi

 VIII. Bürokrasinin düzeltilmesi

 IX. Bayındırlık işleri için ortaklıklar kurulması

 Bu dokuz ilke, gerek Türk devriminin özelliğini ve ide-
olojisini, gerekse kurulan Halk Fırkasının kuruluşta-
ki niteliğini açık olarak göstermektedir.

  (Cevap A) 

23.   

ekvator orta kuşak kutuplar civarı 
 Yukarıdaki şekilde, ekvatordan kutuplara doğru ka-

lıcı kar sınırının değişimi gösterilmiştir. Bu şekle gö-
re, kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı deniz 
seviyesine yaklaşmıştır. Bu durum üzerinde etkili olan 
en temel faktör, enlem yani sıcaklıktır. Buna göre, 
Türkiye’deki kalıcı kar sınırının İsveç, Norveç ve Ka-
nada gibi ülkelerden daha yüksekte olması, ekvato-
ra daha yakın olmasının bir sonucudur.

  (Cevap B)

22. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kızılçam ve ma-
ki topluluğu altında gelişen topraklara terra-rossa de-
nir.

(Cevap A)

24. Alpin çayırlar, soğuk iklim (karasal) bölgelerinin ka-
rakteristik doğal bitki örtüsüdür. Ancak sorudaki açık-
lamaya göre, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de 
bu doğal bitki örtüsüne rastlanabilmektedir. Dolayı-
sıyla bu doğal bitki örtüsünün bulunduğu coğrafi böl-
ge genelinin iklimini yansıttığı söylenemez.

  (Cevap B)

19. 1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik (ulusçu-
luk) düşüncesi en çok Osmanlı Devleti ve Avusturya 
- Macaristan gibi çok uluslu devletleri etkilemiştir. 
Bünyesinde dili, dini, ırkı ve mezhebi farklı birçok mil-
let barındıran bu devletler milliyetçilik düşüncesiyle 
parçalanmaya başlamış; çünkü milliyetçi fikirler Rum, 
Ermeni, Yahudi gibi birçok milletin devletten kopmak 
istemesine neden olmuştur. Nitekim Osmanlı Devle-
ti içinde milliyetçilik düşüncesinden ilk önce Sırplar 
etkilenmiş ve Rusya’nın da kışkırtmasıyla Balkanlar-
da yaşayan milletler XIX. yüzyılda Osmanlı Devle-
ti’nden ayrılmaya başlamışlardır.

  (Cevap B)
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30. Aşağıdaki, kıyı oklarının zamanla ilerleyerek bir kör-
fezin önünü kapatmasıyla oluşan lagün gölü göste-
rilmiştir.

 

Kara

LAGÜN

DENİZ

 Marmara Denizi kıyılarında yer alan Büyük ve Kü-
çükçekmece gölleri bu şekilde oluşmuştur.

(Cevap B)

28. Sorudaki açıklamada geçen;

 - Batı Avrupa’ya yönelen göçler; Almanya’ya (A)

 - Orta Doğu’ya yönelen göçler; Suudi Arabistan’a 
(C)

 - Kuzey Afrika’ya yönelen göçler; Libya’ya (B)

 - Türk Cumhuriyetlerine yönelen göçler; Kazakis-
tan’a (D) yapılmıştır.

 Ancak soruda ABD hakkında bir açıklama yoktur.

  (Cevap E)

29. Nüfus piramidi üçgen şeklinde olan ülkelerde;

 • Tarımda çalışanların oranı yüksektir.

 • Sanayide çalışanların oranı düşüktür.

 • Doğumlarla artan nüfus fazla olduğundan nüfus 
piramidinin altı geniştir.

 • Kişi başına düşen milli gelir azdır.

 • Eğitim, sağlık, ulaşım gelişmemiştir.

 • İş imkanları azdır.

 • Dışarıya göz fazladır.

(Cevap B)

31. Kömür → Elmas

 Kalker → Mermer

 Granit → Gnays

 Kum taşı → Kuvarsit

 Kil taşı → Şişt

 Kireç taşı kimyasal tortul kayaçlar arasında yer alır.

(Cevap A) 

26. Yer altı sularının aşırı bir şekilde kullanılması sonu-
cunda, yer altında mağara ve boşluklar ortaya çıkar. 
Bu alanların çökmesi sonucunda ise yüzeyde obruk 
adı verilen kuyular oluşur. Ayrıca soruda anlatılan du-
rum tarım topraklarında tuz oranının artmasına ve 
dolayısıyla çoraklaşmaya neden olacaktır. Aynı za-
manda çok yakın bir gelecekte Tuz Gölü’nün tama-
men kuruması beklenmektedir. Fakat bu durumun 
yakın bir gelecekte sel ve taşkınların artmasına ne-
den olacağı söylenemez. Zaten sorunun başında ya-
ğışların azalması ve sıcaklığın artmasından bahse-
dilmektedir.

 (Cevap E)

27. Türkiye’de Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklim özel-
likleri görülür. Marmara Bölgesi coğrafi bakımdan ik-
limlerin geçiş yeri konumundadır. Bölgenin, Çatalca 
– Kocaeli ve Yıldız Dağları Bölümünde Karadeniz, 
Güney Marmara’da Akdeniz, Ergene Bölümünde ise 
karasal iklim özellikleri etkilidir. Bu duruma bağlı ola-
rak Türkiye’de iklim ve bitki örtüsü çeşitliliği bakımın-
dan en zengin olan bölge; Marmara’dır. Buna göre, 
kendi içinde, daha çok sayıda iklim-bitki örtüsü böl-
gesine ayrılabilir.

  (Cevap A) 

25. • Keops Piramidi – Mısır

 • Tac Mahal – Hindistan

 • İspanya Sahilleri – İspanya

 • Ölüdeniz – Türkiye

 • Fiyortlar – Norveç’te yer alır.

 Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanır. Ekvator’a 
yakın olan Mısır, Türkiye, Hindistan ve İspanya’da yıl 
içerisinde hiçbir tarihte 19 saat gündüz yaşanmaz.

 Sorudaki açıklamada İskandinav ülkelerinden bah-
sedilmektedir. Seçeneklerde ise, İskandinavya yarı-
madasında bulunduğu için yalnızca Norveç bu gru-
ba dâhil edilebilir. Buna göre Norveç’e gelen turist-
ler aynı zamanda bu ülkede bulunan fiyort kıyılarını 
görmek isteyeceklerdir.

 (Cevap B)
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32. İngiltere’de ılıman okyanusal iklim yaşanır. Bu iklim 
tipinde yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağış-
lı geçer. Buna göre, İngiltere’de yetiştirilen bir bitki, 
en iyi Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölümü’ne uyum 
sağlar.

(Cevap C)

33. Gelişmiş ülkelerde doğurganlık oranı düşük olduğun-
dan genç nüfus oranı azdır.

(Cevap D)

35. Türkiye’de aktif volkan yoktur. Bu yüzden İzlanda’da-
ki volkan püskürmesine benzer bir durum yaşanmaz. 
Ayrıca okyanus kıyısında ve sürekli rüzgârların etki 
sahasında bulunmadığından ABD’de görülen tropi-
kal kasırga ve hortumlara ve gel git olayı olmadığı 
için Endonezya’da yaşanan tsunamiye Türkiye’de 
rastlanması beklenemez.

  (Cevap E)

36. II. ve III. taralı alanda nüfusun az olmasında bitki ör-
tüsü ve sıcaklık ortalamalarının yüksek olması, V. 
alanda ise sıcaklık ortalamalarının düşük olması et-
kili olmuştur. IV. alanda çöller geniş yer kaplar. Bu 
duruma bağlı olarak bu alanda nüfus azdır.

(Cevap D)

38. Referandum, halk vetosu, halk teşebbüsü ve temsil-
cilerin azli yarı doğrudan demokrasinin araçlarıdır. 
Eşitlik ise demokrasinin dayandığı ilkelerden biridir.

(Cevap A)

37. Atina şehrindeki yönetim sisteminin en önemli orga-
nı Ekklesia adı verilen ve halkın doğrudan katılabil-
dikleri halk meclisidir. Yılda 40’tan fazla kez toplanan 
en üstün iktidarı elinde tutan bu meclis toplantıları-
na 20 yaşın üzerindeki Atinalı erkek vatandaşlar ka-
tılıyordu. 

(Cevap E)

39. Katılımcı demokrasi, Ampirik-analitik temelden çok 
normatif toplum ve siyaset anlayışı temelinde geliş-
miştir. Yaşanan toplumsal ve siyasal pratiklerden de-
ğil olması gereken normatif düzenden ve ilişkilerden 
hareketle ideal bir demokrasi modeli sunmaya çalı-
şır. 

(Cevap D)

40. Sosyal politika Latince bir kelime olan “socius” “poli-
tika” kavramlarından türemiştir. Politika, “belirli bir 
amaca yönelik önlemler bütününü”, socius ise “ortak 
dost arkadaş” anlamlarını taşımaktadır. Bu iki keli-
menin bir araya gelmesiyle oluşan sosyal politika ise 
devletin belirlenen toplumsal amaç ve hedeflere ulaş-
mak için aldığı kararlar ve yürüttüğü uygulamalar bü-
tünü anlamı taşımaktadır. Bu çerçevede en genel an-
lamı ile bir sosyal politika tanımı yapmak gerekirse; 
bir ülkede devletin ülke insanının mutluluğu ve refa-
hı hedefine yönelik olarak ülke insanının sağlığı, eği-
timi, güvenliği, beslenmesi, korunması, barınması ve 
istihdamının sağlanması yönünde aldığı kararlar ve 
sürdürdüğü uygulamaların bütünü sosyal politika ola-
rak tanımlanabilir.

 (Cevap D)

34. Verilen şekle göre, kalıcı kar sınırı Ekvator’dan ku-
tuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşmak-
tadır. Buna göre, seçenekler arasında kutuplara en 
yakın olan (70° - 80° paralel dereceleri) doğru cevap 
olacaktır.

(Cevap E)

41. Bir siyasal ideoloji olan liberalizmin içerdiği başlıca 
değer ve ilkeler arasında bireycilik, özgürlük, hukuk 
devleti, çoğulculuk, eşitlik, özel mülkiyet, serbest pi-
yasa, hoşgörü ve akıl sayılabilir.

  (Cevap C) 

42. Davranışçı İstatistiksel Yaklaşım: Bu akımın öncüle-
ri Charles Merriam ve Harold D. Laswell’dir. Bu yak-
laşımın konusu, siyasetteki ölçülebilir olgulardır. İs-
tatistik bu yaklaşımın temel aracıdır ve bu da siyaset 
bilimini ölçülmesi mümkün olmayan konuları incele-
yemez hale getirdiğinden siyaset biliminin kapsamı-
nı daraltmaktadır.

 (Cevap C) 
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43. Paleolitik devir (MÖ 40.000 -10.000), insanın henüz 
üretime geçmediği ve doğada bulduklarıyla geçindi-
ği dönemdir. Bu dönemin en önemli yerleşim yerleri 
Antalya çevresindeki Karain, Beldibi, Belbaşı, Alan-
ya- Kadıini mağaraları ile Isparta – Kapalıin ve Ha-
tay- Üçağızlı mağaralarıdır.

 Neolotik dönem (MÖ 9000 - 7000) ise, insanın belli 
bir bölgede uzun süreli yaşadığı, çevreye ve topra-
ğa bağlı olarak yerleşik yaşama geçtiği dönemdir. 
Anadolu’da bu dönemle ilgili bulgulara, Diyarbakır- 
Çayönü, Şanlıurfa-Göbeklitepe, Kapadokya, Konya 
Ovası, Orta Anadolu’da Köşk Höyük,  Göller yöresin-
de Hacılar ve Badem Ağacı, Marmara’da Fikirtepe 
ve Pendik, Elazığ, Malatya- Tepecik gibi yerleşim yer-
lerinde rastlamak mümkündür.

(Cevap D)

44. Bireyin kendisine yönelik algısı “benlik” kavramıyla 
ifade edilir.

 (Cevap C)

45. Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime doğru 
yönelişin Aristo (MÖ 384–322) ile başladığı söylenir. 
Aristo’dan yüzyıllar sonra, siyaset biliminin ikinci ön-
cüsü görünümüyle ortaya çıkan kişi, Tunuslu bir İs-
lâm düşünürü oldu. Bazı batılı kaynakların “sosyolo-
jinin kurucusu” saydıkları İbn-i Haldun (1332–1406), 
devlet ve iktidar kavramlarını bilimsel bir yaklaşımla 
incelemiştir.

(Cevap C)

46. Yenilenebilir enerji: Sürekli devam eden doğal süreç-
lerdeki varolan enerjiden elde edilir. Bunlar; güneş, 
rüzgar, su ve jeotermaldir.

(Cevap E)

47. Etkinlik ve verimlilik çok karıştırılan kavramlardır. Et-
kinlik, gerçekleştirilen faaliyetlerin sonucunda amaç-
lara ulaşma derecesidir. Verimlilik ise, amaca daha 
az kaynak kullanarak ulaşmaktır. İletişimde uygun 
teknolojik araçlardan faydalanarak maliyetler düşü-
rülebilir, daha kısa sürede amaca ulaşılabilir. Bunlar 
daha çok verimlilikle ilgilidir. İletişim sürecinde kay-
nak belli bir amaçla alıcıya bir mesaj gönderir. Örne-
ğin bir öğretmen (kaynak) öğrencilerine (alıcı), onla-
rın çalışkan insanlar olması amacıyla dersler (me-
saj) verir. Bu iletişim sürecinin amacına ulaşmasın-
da (etkinlik) kaynağın güvenilirliği, mesajın alıcıların 
beklentilerine uygunluğu ve kullanılan kodların alıcı-
ların kültürüne uygunluğu çok önemlidir. Bu mesaj-
ların iletilmesinde kanal olarak yüz yüze iletişim ye-
rine teknolojik bir kanalın (telefon, internet vb) kulla-
nılması etkinliği değil, verimliliği artırabilir. Teknolojik 
araçlar kullanılarak gerçekleştirilen uzaktan eğitim 
uygulamaları daha verimli olabilir. Ama yüz yüze ile-
tişime dayanan örgün öğretim daha etkindir.

 (Cevap B)

48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), merkezi İsviçre’nin 
Cenevre kentinde yer alan uluslar arası bir vakıftır. 
Her yıl İsviçre’nin Davos Kasabası’nda yapılan top-
lantılarıyla tanınır. 

  (Cevap B)

49. Epistemoloji, bilginin ne olduğu, kaynağı, doğru, yan-
lış, bilinmez, mutlak ya da göreceli oluşu ve türleri-
nin neler olduğu konularını araştırır. Parçada bahsi 
geçen konu epistemoloji, diğer adıyla bilgi felsefesi-
dir.

  (Cevap E)

50. Durumsallık yaklaşımına göre değişik durumlar ve 
koşullar yönetimde başarılı olmak için değişik kav-
ram, teknik ve davranışları gerektirir. Bu nedenle her 
yer ve koşullarda geçerli tek bir en iyi organizasyon 
yapısı yoktur.

 (Cevap B)

51. Yansıtma kuramının özü gerçekliği yansıtmasıdır. 
Gerçekçilik (realizm) akımının ardındaki sanat kura-
mı Yansıtmacı sanat kuramıdır.

  (Cevap A)
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52. Sosyal gelişme çizgisinde sanayi toplumundan son-
ra gelinen, ekonomideki ağırlığın hizmet sektörüne 
kaydığı, mesleki ve teknik araştırmacı sınıfın ön pla-
na geçtiği, entelektüel teknolojiye dayanan toplum 
modeline bilgi toplumu denilmektedir.

  (Cevap A)

53. Küreselleşme sosyal, ekonomik, teknolojik, kültürel, 
politik açılardan bütünleşmenin, artması anlamına 
gelmektedir. Seçeneklerde verilen bilgilerin tamamı 
küreselleşmenin sonuçları arasındadır. Sermayenin 
hareketlilik kazanması ve daha güvenli ve getirili alan-
lara doğru sürekli bir hareket içine girmesi, kültürler 
arasında büyük bir akışkanlığın olması, bireylerin 
kimlik arayışının öne çıkması da küreselleşmenin di-
ğer sonuçları arasındadır.

 (Cevap E)

54. 1987’de Philips firması ilk kompakt diski (CD) tanıt-
tı. Aslında 1979 yılından beri var olan diskler, baş-
langıçta yalnızca müzik ve diğer sesler için tasarlan-
mıştı. Günümüzdeyse CD’ler bilgisayar oyunları, film-
ler, müzik albümleri ya da bilgisayar programları gi-
bi birçok değişik amaç için kullanılmaktadır. 

(Cevap C)

55. Gizli işsizlik, çalışır görünen ancak işteki verimliliği 
çok düşük olanların toplamından oluşur. Bir ekono-
mide bulunan bazı kişiler işsiz sayılmaları gerekirken 
bir iş yerinde ya da tarımsal köylü işlerinde şu ya da 
bu biçimde bir iş yapar görünebilirler. Ancak bunlar 
toplam üretme bir katkıda bulunmazlar. Bunların üre-
time katkıları ya sıfırdır ya da sıfıra çok yakındır. Bu 
insanların üretimden çekilmeleriyle üretimde herhan-
gi bir azalma söz konusu değilse, o ekonomide giz-
li işsizlik vardır. Genellikle az gelişmiş ülkelerde gö-
rülen gizli işsizliği bir ekonomide marjinal verimi sıfır 
olan işçilerin bulunması olarak tanımlamak olanaklı-
dır. 

(Cevap E)

56. I. öncülde verilen “zaman, süreklilik ve değişim” ve 
II. öncülde verilen “güç, yönetim ve toplum” Sosyal 
Bilgiler Programının öğrenme alanlarındandır. III. ön-
cülde verilen “aile birliğine önem verme” ve IV. ön-
cülde verilen “misafirperverlik” ise Sosyal Bilgiler der-
sine özgü değerlerdir.

(Cevap A)

57. Deflasyon, enflasyonun tersi olan durumdur. Piyasa-
daki mal miktarına göre para miktarının iz olması ve 
paranın değerinin artmasıdır. Deflasyona genellikle 
enflasyonist eğilimlerin azaltılması için başvurulur. 
Bu amaçla toplam talep ve ithalat kısılır, para hacmi 
daraltılır, krediler azaltılır ya da dondurulur. Kamu ve 
özel kesim harcamaları kısıtlanır. Vergiler ve faiz 
oranları arttırılır. Deflasyon olumsuz sonuçlara da yol 
açar: Ekonomide durgunluk, işsizlik ve bazı işletme-
lerin çökmesi gibi.

(Cevap B)

58. Sanat eserinin taklit olduğunu düşünen ilk filozof Aris-
toteles’tir. İnsanda bir taklit yeteneği ve hazzının bu-
lunduğunu, sanatçının olayların ve varlıkların özün-
deki ideali, düşünceyi taklit ettiğini söyler. Sanatçılar 
ya ortalama insanı ya da ortalamadan daha iyi olan 
insanların hareketlerini taklit ederler. Eğer taklit edi-
len obje yani insan iyi bir insansa sonuçta ortaya çı-
kan sanatta iyi bir sanattır. Taklit edilen insan kötüy-
se meydana gelen taklit eseri de kötü olacaktır. 

(Cevap D)

59. A, B, C ve E seçeneklerinde verilenler kalabalığın et-
kilerini belirleyen faktörlerdir. D seçeneğinde verilen 
“Bireyin yardım edeceği konuda kendi becerilerine 
güven duygusu” ise başkalarına yardım davranışı 
sonucu ortaya çıkan faktörlerdendir. 

 Kalabalığın etkilerini belirleyen faktörler şunlardır;

 • Bireyin kişisel mekanın sık sık ihlal edilmesi

 • Bireyin içinde bulunduğu rahatsızlığı kabalığa 
yüklemesi

 • Kendi gereksinmelerini gidermek için gerekli dav-
ranışlar üzerinde denetiminin olması

 • Beraber bulunduğu kimselerin işbirliği yapmama-
sı.

(Cevap D)
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60. Anadolu’daki ilk kazı 1871 yılında Troya’da Hemrich 
Schliemann tarafından gerçekleştirilmiştir. Anado-
lu’daki tarihsel kalıntılar daha 16. yüzyılda Avrupalı 
gezginlerin dikkatini çekmişti. Nitekim ilk kazılarda 
19. yüzyılda Avrupalı arkeologlarca yapıldı. Bunlar-
dan biri olan Alman Schliemann’ın eski Troya kenti-
nin yerini saptadı ve burada uzun yıllar kazı çalışma-
larını sürdürdü. 

(Cevap B)

61. Örnek olay yöntemi, belirli bir öğretim konusu ile il-
gili gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf or-
tamında neden, nasıl ve sonuç ilişkisine göre ince-
lenerek çözümlenmesi yoluyla öğrencilerin o konu 
ile ilgili bilgi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak 
ve benzer olaylar karşısında daha hızlı ve etkin çö-
züm yolları bulmalarına yardımcı olmak için kullanı-
lır. Örnek olay yönteminde öğretmenin sorunu sını-
fa sunmasında farklı yollar vardır. Bu yollar sözel, ya-
zılı, görsel, video, drama vb. şekillerde olabilir.

 (Cevap B)

62. Edgar Dale’nin Yaşantı Konisi’ne göre bir öğretime 
ne kadar çok duyu organı katılırsa öğretim o kadar 
bağımsız olacaktır. Seçenekler incelendiğinde en ba-
ğımsız yaşantının, en çok duyu organının dâhil edil-
diği yaşantının E seçeneği olduğu görülmektedir. “Ne-
ne Hatun” tiyatrosunda öğrencilerine bir canlandır-
ma yaptırırsa” dersini daha bağımsız bir yaşantıyla 
işlemiş olacaktır.

 (Cevap E)

63. A, B, C ve D seçeneklerinde verilen yeterlikler öğret-
menin sahip olması gereken öğretmen mesleki bilgi 
yeterlik alanında yer alan yeterlik göstergelerinden-
dir.

(Cevap E)

64. Ölçme sonuçlarıyla karşılaştırılan ve değerlendirme-
ye dayanak olan değere ölçüt denir. II. ve V. ifadeler 
ölçüttür.

(Cevap C)

65. Michaelis ve Garcia’ya göre üç temel genelleme tipi 
vardır. Bunlar: (I) Betimsel genellemeler: Belli bir yer 
ve zamana özgü genellemelerdir. Örnek; “Nüfus ar-
tışı, endüstrileşme ve şehirleşme çevre sorunlarına 
yol açmaktadır.” (II) Koşullu genellemeler: Bir koşu-
la bağlı genellemelerdir. Eğer ---- olursa ---- olur tü-
ründe ifade edilir. A, B, C ve D seçeneklerinde veri-
len genellemeler koşullu genellemelerdir. (III) Değer 
temelli genellemeler: Bu tür genellemeler genellikle 
bir tercih, istek ya da değer ilkesi içerir. E seçeneğin-
de verilen “Çevre sorunları çözülecekse, nüfus, en-
düstrileşme ve şehirleşme kontrol altına alınmalıdır.” 
Genellemesi bu tip bir genellemedir.

  (Cevap E)

67. Son yıllarda sosyal bilgiler programının hazırlanma-
sı ve geliştirilmesinde birtakım yeni yaklaşımlardan 
söz edilmektedir. Özellikle, birbirini tamamlayıcı rolü 
bulunan “küresel eğitim” anlayışı ile “toplumsal ha-
reketler” olgusu bu konuda dikkati çeken yaklaşım-
ları oluşturmaktadır. Küresel eğitim yaklaşımı iletişim 
ve ulaşım teknolojisindeki hızlı gelişmeler doğrultu-
sunda dünyanın küçük bir köy durumuna geldiği dü-
şüncesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Ülkeler arasında 
sınırlar büyük ölçüde kalkmış, küreselleşme kavra-
mı her gün biraz daha önem kazanmaya başlamış-
tır. Bu gelişmeler çerçevesinde, özellikle ilköğretim 
çağında insanlara en büyük katkı, sosyal bilgiler eği-
timiyle gerçekleşecektir. Eğitimin giderek evrensel 
boyutlarda ele alınması ve dünya ülkelerinin bütün-
leşme çabaları küresel eğitiminde önemini artırmak-
tadır. İşte, küresel eğitimin gerçekleştirilmesinde de 
en uygun temel konu alanı sosyal bilgilerdir.

  (Cevap D)

66. Yansıtıcı İnceleme Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi 
yaklaşımına göre Sosyal bilgiler öğretiminin amacı, 
öğrencilerin toplumsal ve bireysel problemler karşı-
sında, makul, mantıklı ve düşünülerek alınmış karar-
lara varmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımda öğren-
cilere problem çözme becerileri kazandırmak esas-
tır. I numaralı özellik vatandaşlık aktarımı olarak sos-
yal bilgiler, III numaralı özellik de sosyal bilim olarak 
sosyal bilgiler öğretimi yaklaşımlarına uygundur.

(Cevap B)
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69. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde öğretmen düzen-
lediği içeriği sistemli bir biçimde genelden özele doğ-
ru öğrencilere sunar. Konunun anlaşılması için öğ-
retim sürecinde öğretmen bol bol örnek sunmalı ve 
öğrencilerle etkileşim halinde bulunmalıdır. Sunuş 
yoluyla öğretim stratejisi daha çok konuya ilişkin te-
mel bilgileri verirken tercih edilmelidir. Bu strateji üst 
düzey bilişsel becerilerin kazandırılması için etkili bir 
yol değildir. II ve III numaralı kazanım ifadeleri üst 
düzey bilişsel becerileri içermektedir (analiz).

  (Cevap A)

68. Öğretmen 2018 yılında yayımlanan Sosyal Bilgiler 
Dersi Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendir-
me uygulamalarına yön veren “Eğitim sadece bilme 
için değil, hissetme ve yapma içinde verilir.” ilkesini 
göz ardı etmiştir. Sadece “bilme” ilkesini kullanmış-
tır.

(Cevap A)

70. 5. sınıf düzeyinde “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” öğ-
renme alanında öğrencilerin

 • Doğal çevreye duyarlılık

 • Dayanışma

 gibi değerlerin edinilmesi sağlanmalıdır.

 C seçeneğinde verilen değer eşleştirmesi yanlıştır.

  (Cevap C)

71. Öğretimde, öğretmen uygun yöntemlerle uygun içe-
riği kullanarak öğrenciyi belirlenen hedefe ulaştırma 
asıl amaçtır. Eğer öğretimde başarısız olunursa ilk 
olarak yöntem/teknik değiştirilmelidir. 

  (Cevap B)

72. 5E modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerile-
ri aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan, öğrencinin 
araştırma merakını arttıran ve öğrencinin beklenti, il-
gi ve ihtiyaçlarına cevap veren bir öğretim modelidir. 
5E modeli beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşama-
lar;

 I. Giriş

 II. Keşfetme

 III. Açıklama

 IV. Derinleştirme

 V. Değerlendirme

 Dersin giriş bölümünde yapılacak etkinlikler giriş ve 
keşfetmeye yöneliktir. Giriş aşamasında öğrencilerin 
ön koşul öğrenmeleri harekete geçirilir. Bu aşamada 
ön bilgilere erişim sağlanır, merak uyandırılır, öğren-
cilere ”neden” sorusu sordurulur, öğrenciler motive 
edilir ve öğrencilerin ilgisi çekilir. Bu açıdan A seçe-
neğinde verilen etkinlik giriş bölümü için uygundur, 
merak uyandırmaya yöneliktir.

  (Cevap A)
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73. Sadece tek bir teknik veya strateji tarihî empatinin 
öğretimi için yeterli olmayacaktır. Tarihin yeniden can-
landırılması, olay ya da karakterle ilgili temel bilgile-
rin incelenmesi ve değerlendirilmesi, özgün tarihî çer-
çevede olayın ya da karakterin içyüzünün anlaşılma-
sı gibi farklı aşamalar için farklı uygulamalar yaptır-
mak gerekebilecektir. Bir konu tarihî empati yoluyla 
detaylarıyla incelenebileceği gibi, konuları tarihî em-
pati de dâhil olmak üzere çeşitli bilişsel becerilerle 
birlikte işlemek de mümkündür. Tarihi empati eğitimi 
için yaratıcı yazma, tarihî mekân gezileri, yaratıcı dra-
ma, resim çalışmaları, proje çalışmaları gibi etkinlik-
ler yapılabilir. 

 Bunların yanı sıra 

 • Biyografiler ve tarihî romanlar

 • Drama ve rol oynama

 • Hayal kurdurma alıştırmaları

 • Tarihî mekânlarda canlandırma

 • İmgeleyerek yeniden oluşturma

 • Oyun ve benzetişim

 • Karar verme alıştırmaları

 • Kültür ve ekonomi ile bağlantı kurma alıştırmala-
rı

 • Deneysel yeniden yaşama

 • Onaylamama alıştırmaları

 • Empati ikilemi/çelişkisi

 • Geçmişle bugün arasında yapılandırılmış farklar 
alıştırmaları kullanılabilir.

(Cevap C)

74. Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne/tasarı-
ya ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halin-
de bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. 
Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır. Bu yön-
temde genelde öğrencinin bireysel ve grup olarak 
gerçekleştirdiği öğrenme etkinliğinin sonunda bir ürün 
ya da performans ortaya koyması söz konusudur. 
Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşım-
da öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey dü-
şünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden 
düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar ya-
parak etkin öğrenmeye çalışır. Soruda verilen örnek 
durumda öğretmen öğrencilerinden ele alınan prob-
lem durumuna yönelik (kitle iletişim araçlarında ço-
cuklara yönelik programların, haberlerin, nitelikleri-
nin ve sayılarının artırılması) bir çalışma yapmaları-
nı istemektedir. 

(Cevap D)

75. Özgün fikir üretmede en önemli tekniklerden biri de 
beyin fırtınasıdır. Bu teknik Osborn tarafından her tür 
eleştirel değerlendirmenin, kişilerin yaratıcılık ve ima-
jinasyonunu engellediği gerekçesiyle uygulamaya 
konmuştur. “Beyin Fırtınası” etkinliği, tartışma bece-
rilerinin ön plana çıkarılarak sorun çözme becerileri-
ni geliştirmeye yönelik olarak uygulanan bir tekniktir. 
Osborn, uyguladığı beyin fırtınası seanslarında her 
tür eleştiri ve değerlendirmenin kişilerin hayal gücü-
nü engellediğini gözlemlemiştir; çünkü fikir üretme 
ve eleştiri aynı anda gerçekleşmez. 

 Beyin fırtınası (buluş fırtınası); hayal yoluyla fikir el-
de etmede kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Beyin fırtı-
nası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve 
hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanı-
lan yaratıcı bir tekniktir. Bu yöntemde çok sayıda fi-
kir, bir grup insandan kısa bir zaman süreci içinde el-
de edilir.

 (Cevap D)
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1. Pankuş Meclisi, Hititlerde kralın yanında yönetime 
katılan ve soylulardan oluşan bir meclistir. Kralın yet-
kilerini belli oranda kısıtlar. Bu durum Hititlerin de-
mokrasiye olan yatkınlığını göstermektedir. (İlk ilkel 
demokrasi örneği)

Pankuş Meclisi’ne kralın eşi de katılabilmekteydi. 
Hititlerde kralın eşine Tavananna adı verilmiştir.

(Cevap A)

7. Soruda Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi ile ilgili 
olarak verilen özellikler, I. Murat Dönemi’ne ait geliş-
melerdir. I. Murat zamanında Sazlıdere Savaşı ile 
Edirne fethedilerek Osmanlı Devleti’nin başkenti ya-
pılmış, ülke sınırlarının genişlemesiyle Rumeli Bey-
lerbeyliği oluşturulmuş ve padişahın mutlak otorite-
sini güçlendirmek amacıyla devşirme sistemine da-
yanan Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.

(Cevap B)

4. I. Kılıç Arslan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucu-
su Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Ana-
dolu Selçuklu sultanıdır. I. Haçlı Seferi’nde mağlup 
olup başkent İznik’i Bizans’a teslim etmek zorunda 
kaldıktan sonra devletin başkenti Konya’ya taşınmış 
ve yeni başkent Konya olmuştur.

(Cevap A)

2. Soruda verilen özellikler, Uygurlara ait olan Karabal-
gasun Yazıtlarına aittir. Karabalgasun Yazıtları, MS 
808-821 yılları arasında, 8. Uygur kağanının hüküm 
sürdüğü dönemde Eski Türkçe, Soğdca ve Çince dil-
lerinde yazılmış üç dilli bir yazıttır. Kitabe, günümüz 
Moğolistan sınırları içerisinde bulunmakta olup konu 
açısından kağanın ve öncüllerinin askeri başarıları 
ile Maniheizm dinine geçişlerini ve desteklerini içer-
mektedir.

(Cevap C)

5. Soruda verilen sözler ve Mukaddime adlı eser, İbn 
Haldun’a aittir. Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, si-
yaset ve devlet adamı olan İbn Haldun (1332-1406), 
İslam ve hatta dünya düşünce tarihinin en özgün 
eserlerinden biri olan Mukaddime’deki kendisine has 
fikir ve metotlarıyla sonraki nesiller üzerinde derin iz-
ler bırakan bir âlimdir.

(Cevap E)

3. Karahanlılar (840-932-1212), Gazneliler (963-1187), 
Fatımiler (909-1171) ve Anadolu Selçukluları (1077-
1308), Büyük Selçuklu Devleti (1037-1157) ile çağ-
daş devletlerdir. Fakat, Memlükler 1250-1517 yılları 
arasında hüküm süren bir devlet olup Büyük Selçuk-
lular ile çağdaş olmayıp daha ileriki süreçte varlık 
göstermiştir.

(Cevap C)

6. Soruda verilen açıklama, kervansaraylar ile ilgilidir.

 Bedesten; İçinde kumaş, mücevher, silah ve benze-
ri değerli eşyanın satıldığı kapalı çarşıdır.

 Arasta; Aynı tür mal ya da hizmet sunan esnafın bir 
arada bulunduğu, dükkanların genellikle karşılıklı sı-
ralanarak koridor şeklinde bir hizmet ve satış alanı 
oluşturduğu çarşılardır.

 İmaret; Yoksullara ve medrese öğrencilerine yiye-
cek dağıtan hayır kurumudur.

 Kapan; Osmanlı döneminde başta İstanbul olmak 
üzere büyük ticaret pazarlarına sahip şehirlerde, özel-
likle zahire türünden ihtiyaç maddelerinin alınıp sa-
tıldığı toptancı halleridir.

(Cevap D)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
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10. Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları ile Meriç Irma-
ğı’nın batısındaki tüm Balkan topraklarını kaybetti. 
Bu savaşların ardından Balkanlardan Anadolu’ya yo-
ğun bir Türk ve Müslüman göçü başladı. Bulgaristan 
ve Yunanistan’da kalan Türkler azınlık statüsüne gi-
rerek Batı Trakya Türkleri sorunu ortaya çıktı.

(Cevap E)

8. Soruda sözü edilen antlaşma, 1833 Balta Limanı Ti-
caret Antlaşması’dır. Osmanlı Devleti, Mısır Valisi Ka-
valalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmak için İn-
gilizlerden yardım istedi. Bu yardıma karşılık olarak 
da, Büyük Britanya’ya ticari bakımdan büyük ayrıca-
lıklar veren Balta Limanı Antlaşması imzalandı. Bu 
antlaşmayla tekel sistemi kaldırılarak (Osmanlı Dev-
leti 1826’dan beri kendi ihtiyaç duyduğu yerli ham 
maddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurt dışına 
çıkarılmasını önleyen yed-i vahid (tekel) sistemini uy-
gulamaya koymuştu.) İngiliz vatandaşları Osmanlı 
Devleti sınırları içinde ticaret yaparken Osmanlı va-
tandaşlarından bile daha az vergi öder hale gelmiş-
lerdir.

(Cevap A)

11. Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımı ve Sa-
nayi Devrimi sonucunda ortaya çıkan sömürgecilik 
yarışı I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olmuş-
tur. Ancak Bolşevik Devrimi’nin I. Dünya Savaşı’nın 
nedenleri ile bir bağlantısı olmayıp savaş esnasında 
Rusya’da meydana gelen bir gelişmedir. I. Dünya Sa-
vaşı’nın devam ettiği yıllarda Rusya’da yaşanan Bol-
şevik İhtilali (1917 Ekim Devrimi) sonucunda Çarlık 
Rusya yıkılarak yerine Sovyet Rusya kurulmuş ve 
yeni kurulan Rus yönetimi savaş yanlısı olmadığı için 
Brest-Litowsk Antlaşması (3 Mart 1918) ile savaştan 
çekilmiştir. Sovyet Rusya bu antlaşma ile Kars, Ar-
dahan ve Batum’u Osmanlı Devleti’ne geri vermiştir.

(Cevap C)

9. Celali İsyanları, Osmanlı Devleti’nde Anadolu’da dev-
let otoritesinin sarsılması üzerinde etkili olmuştur. Fa-
kat I. ve II. öncüllerle bir bağlantısı bulunmamakta-
dır. Ayanların varlığının hukuken tanınması, 1808’de 
padişah II. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanan 
Sened-i İttifak ile olmuş, halkın yönetime katılma hak-
kı elde etmesi de 1876’da I. Meşrutiyet’in ilanı ile ger-
çekleşmiştir.

(Cevap D)

12. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin ken-
di toprakları dışında müttefiklerine yardım amacıyla 
savaştığı cepheler, Galiçya ve Makedonya Cephe-
leridir.

Kafkas (Doğu) ve Kanal taarruz cepheleri; Çanak-
kale, Irak-Hicaz ve Suriye-Filistin savunma cephe-
leridir.

(Cevap E)

13. Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 5 Ağustos 1919) 
toplanış amacı ve şekli bakımından bölgesel, ancak  
aldığı kararlar bakımından ulusal özellik taşımakta-
dır. Doğu Anadolu’nun Ermenilere bırakılmasını ön-
lemek amacıyla toplanmasına karşın, Mustafa Ke-
mal’in etkisiyle ulusal nitelikte kararlar almıştır. (Mus-
tafa Kemal, Amasya Genelgesi’nden sonra IX. Ordu 
Müfettişliği görevinden alınınca askerlik mesleğin-
den istifa etti. Bu arada Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nin düzenlediği Erzurum Kongresi’ne katıl-
dı.)

(Cevap E)

14. Milli Mücadele yıllarında İstanbul’dan Anadolu’ya nak-
ledilen cephane ve insan kaynağının ulaştırılmasın-
da tarihi bir rol oynayan ve yöre insanının büyük fe-
dakarlığına sahne olan İnebolu-Kastamonu-Il-
gaz-Çankırı-Kalecik ve Ankara güzergâhı İstiklal Yo-
lu olarak isimlendirilmektedir.

İstiklal Yolu, İnebolu sahilinden başlayıp Kastamo-
nu ve Çankırı üzerinden Ankara’ya uzanan, Kurtu-
luş Savaşı boyunca İnebolu’ya deniz yoluyla ge-
len cephanenin kağnılarla cepheye ulaştırılmasın-
da kullanılmış olan 340 km’lik yoldur.

(Cevap D)
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19. Truman Doktrini, 1947 yılında ABD Başkanı Harry 
Truman tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlan-
mış plandır. Truman Doktrini, ABD’nin uluslararası 
politikasının değiştiğini ve Sovyet karşıtlığının bu ye-
ni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir.

Truman Doktrini, ABD Başkanı Truman’ın İngilte-
re’nin de önerisiyle Türkiye ve Yunanistan’a Sov-
yet Rusya karşısında ekonomik ve askeri yardımın 
yapılmasını öngören planıdır. Bu plan doğrultusun-
da ABD Yunanistan’a 300 milyon, Türkiye’ye de 
100 milyon dolarlık yardım yapmıştır.

(Cevap E)

16. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanması Devlet-
çilik, aşar vergisinin kaldırılması Halkçılık, Şeriye ve 
Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması Laiklik ilkesi ile ilgili-
dir. Dolayısıyla doğru eşleştirme A seçeneğinde ve-
rilmiştir.

(Cevap A)

20. Milli Birlik Komitesi, 27 Mayıs 1960 tarihinde Demok-
rat Parti hükümetini askeri darbe ile devirerek siyasi 
iktidarı ele alan ve sonradan başına Orgeneral Ce-
mal Gürsel’in getirildiği Türk Silahlı Kuvvetleri’ne men-
sup 38 kişilik bir cuntadır.

Ondörtler, 27 Mayıs Darbesi’nin ardından kurulan 
Milli Birlik Komitesi’nden daha sonra ihraç edilen 
14 subaya verilen addır. İktidarı bırakma yanlısı ol-
mayan ve temel birtakım siyasi reformlara karşı çı-
kan grubun liderliğini ise kurmay albay Alparslan 
Türkeş yapmıştır.

(Cevap A)

17. 1923’ten sonra Türk-Sovyet ilişkileri, Lozan Antlaş-
ması’ndan kalan sorunların ve batılı devletlerin Tür-
kiye’ye karşı davranışlarının etkisi altında gelişmiş-
tir. Lozan’dan arta kalan sorunlardan biri olan ve İn-
giltere ile yaşanılan Musul uyuşmazlığı, Türkiye’yi 
Sovyetlere yaklaştırmış ve Türk-Sovyet ilişkilerinin 
gelişmesinde etkili olmuştur.

(Cevap B)

15. Lozan Görüşmelerinde ele alınan ve Türkiye aleyhi-
ne çözümlenen Boğazlar ve Hatay sorunlarında, iler-
leyen dönemlerde Türkiye lehine gelişmeler yaşan-
mıştır. 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile, Boğaz-
lar Komisyonu kaldırılarak Boğazlar üzerinde kesin 
Türk egemenliği sağlamış, Hatay 1939 yılında yapı-
lan bir halk oylamasıyla anavatana katılmıştır. Ancak 
Musul sorununun Türkiye lehine çözümlendiği söy-
lenemez. Şeyh Sait İsyanı nedeniyle İngilizler Musul 
sorununda avantaj sağlamışlar ve 1926 Ankara Ant-
laşması ile Musul, İngiliz mandası altındaki Irak’a bı-
rakılmıştır.

(Cevap D)

21. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde Kıbrıs sorunu 
iniş ve çıkışlara neden olmuştur (Yumuşama döne-
minde 1970’li yıllar). ABD, Türkiye’ye NATO’nun gü-
neydoğu kanadında Yunanistan ile eşit önem ver-
meye çalışmış, ancak bu eşitlik ilkesi Türk-Yunan 
ilişkilerindeki gerçeklerle daima ters düşmüştür. Do-
layısıyla 1964-1974 yılları arasındaki Kıbrıs buhran-
larında Türk-ABD ilişkileri ağır sarsıntılar geçirmiş-
tir. (Johnson Mektubu-1964,Türkiye’ye silah ambar-
gosu-1975)

(Cevap D)

18. Fransa’da Reform hareketine Kalven öncülük etti. 
Kalvenciler işkence ve baskı gördüler. 1572’de kut-
lanan San Bartelmi Yortusu’nda binlerce Kalvenist, 
Katolikler tarafından öldürüldü (Saint Barthelemy Kat-
liamı). Kral IV. Hanri 1598’de yayınladığı Nant Fer-
manı ile Kalvenistlere tam bir inanç serbestliği verdi.

Reform hareketleri sonucunda Avrupa’da mezhep 
birliği bozulmuş; Katolik ve Ortodoksluğun yanın-
da Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi ye-
ni mezhepler ortaya çıkmıştır.

(Cevap C)
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22. Bazı bitki ve hayvanlara ait kalıntıların belirli alanlar-
da üst üste birikerek zamanla taşlaşmasıyla organik 
tortul kayaçlar oluşur. Kömür (Antrasit ve Linyit), te-
beşir ve mercan kalkeri bu tür kayaçların başlıcala-
rıdır. Kömür, bitki kalıntılarının taşlaşmasıyla oluş-
muştur. Tebeşir, deniz canlılarının fosilleridir. Mer-
canların oluşumu ise günümüzde de devam etmek-
tedir. Bunlar, mercan adı verilen deniz canlılarının 
kabuklarının üst üste birikmesiyle oluşur. Bazen bu 
birikintiler deniz yüzeyine kadar çıkarak atol adı ve-
rilen mercan adalarını oluşturur. Ancak jips bir tür 
kimyasal tortul taştır.

(Cevap E)

23. Ulusal ve uluslar arası ticaret, borsa, bankacılık, si-
gortacılık, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin bulun-
duğu şehirler küresel etkiye sahiptirler. Ayrıca bu şe-
hirlerde bilim, teknoloji ve sanatta uzmanlaşmış ku-
rum ve kuruluşlar yer alır. Dolayısıyla bu tür şehirler-
de ortaya çıkabilecek sosyal, ekonomik ve siyasi olay-
lar tüm dünyayı etkilemektedir. Küresel etkiye sahip 
şehirler genellikle gelişmiş ülkelerde yer almaktadır.
haritada gösterilen şehirlerin tamamının bu özellikte 
oldukları söylenebilir. Ancak bu şehirlerin ortak özel-
liği olarak başkent olmaları gösterilemez. Örneğin; 
Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük şehri olan 
New York başkent değildir.

(Cevap D)

24. Köyden küçük yerleşmelere ülkemizin çoğu bölge-
sinde rastlamak mümkündür. Bu tür yerleşmeler, ya-
pılan ekonomik faaliyetlere göre geçici ya da sürek-
li yerleşme özelliği göstermektedir. Yayla, kom, ağıl, 
oba, dam ve dalyan geçici yerleşme; çiftlik, mahalle, 
mezra ve divan ise sürekli yerleşme kapsamında de-
ğerlendirilebilir. Ancak geçici yerleşmelerin zaman 
içinde sürekli yerleşmelere dönüştüğü de görülebil-
mektedir. Yayla ise ülkemizde köyden küçük yerleş-
melerin en yaygın olanıdır. Toroslar ve Kuzey Ana-
dolu Dağları ile Doğu ve İç Anadolu’da yaygın olan 
bu yerleşmeler, son yıllarda turizm amaçlı olarak da 
kullanılmaktadır.

(Cevap A)

25. İzmir İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde top-
lanmıştır. Bu kongrede alınan kararlar doğrultusun-
da yeni kurulacak devletin ekonomik yapısının milli-
yetçi ve liberal özellikte olması fikri benimsenmiştir. 
Bu ekonomi politikası, devlet desteğiyle özel sektö-
re Geçişi önemseyen ve dışa açık bir görüntü sergi-
leyen yapıdadır. Bu dönemde tarım ve hayvancılığın 
gelişmesi için aşar vergisi kaldırılmış (1925) ve ta-
rımda makineleşme teşvik edilmiştir (1926). Ayrıca 
sanayinin gelişmesi için Teşviki Sanayi Kanunu çı-
karılmıştır (1927). Ancak Türkiye’de1960 yılında Dev-
let Planlama Teşkilatı (DPT) kurularak 1963 yılından 
itibaren 5 yıllık kalkınma planları uygulanmaya baş-
lamıştır.

(Cevap C)

26. Sulama, gübreleme, ilaçlama ve kaliteli tohum gibi 
uygulamalardan bilimsel yöntemlerle yararlanılan ta-
rım metoduna intansif (modern) tarım denir. Bu yön-
temde doğal koşullara bağımlılık oldukça düşük ol-
duğundan verim çok yüksektir. Türkiye’de özellikle 
Akdeniz ve Ege kıyılarında yapılan seracılık faaliyet-
leri, modern tarım metoduna örnek verilebilir. Modern 
tarım yöntemlerinin uygulanmadığı, geleneksel yön-
temlerle yapılan tarım metoduna da ekstansif (ilkel) 
tarım denir. Plantasyon, ticari ve sanayi amaçla bü-
yük ölçekle bitki üretimi için kullanılan tarımsal alan 
ve işletme. Özellikle kahve, kauçuk, kakao, şeker ka-
mışı, pamuk, gibi ürünler plantasyonlarda yetiştirilir. 
Zamanımızdaki plantasyonlar daha çok Coğrafi ke-
şiflerden sonra oluşan işletmelerdir. Keşifler sonrası 
Hindistan, Tayland, Birmanya, Malezya, Papua-Ye-
ni Gine, Endonezya gibi Muson ülkeleri, tropikal ku-
şak ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri sömürge yapıl-
mıştır. Hollanda ve İngiltere tarafından Muson Asya›-
sında kauçuk ve çay plantasyonları kurulmuştur. Or-
ta ve Güney Amerika ülkelerinde İspanyol ve Porte-
kizliler tarafından çeşitli plantasyonlar kurulmuştur.

(Cevap E)
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27. Özellikle gelişmiş ülkelerde de nüfus artış hızının çok 
düşük olması veya nüfusun artmaması, bu ülkelerin 
varlığına ve geleceğine yönelik tehditler konusunda 
ciddi sorunlar teşkil etmektedir. Kendini yenileyeme-
yen nüfus yapıları; nüfusun yaşlanması başta olmak 
üzere iş gücü açığı, savunma zafiyeti gibi birçok so-
runu da beraberinde getirmektedir. Bu tür ülkelerde 
ürünlere taleplerin azalmasıyla üretimin yavaşlama-
sı ekonomiyi zor durumda bırakabilir.Dolayısıyla bu 
ülkelerin nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik poli-
tikalar uyguladığını söylemek mümkündür. 

(Cevap E)

28. Makiye benzeyen psödomakiler; kışın yaprağını dö-
ken kızılcık, böğürtlen, yabani elma, yabani erik, üvez, 
fındık ve orman gülü ile aynı mevsimde yaprağını 
dökmeyen sandal, defne, akçakesme, koca yemiş 
gibi bitki türlerinden oluşur. Ülkemizde psödomakile-
re Karadeniz kıyılarında rastlanmaktadır. Ancak üzer-
lik, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde ilkbahar ya-
ğışları ile yeşeren, yaz kuraklığı ile de sararan kısa 
boylu ot toplulukları yani bozkır örtüsüne dahildir.

(Cevap B)

29. İnsanların ortak yaşam tarzı diye kısaca tanımlaya-
bileceğimiz kültür; söz konusu grup ya da topluma 
has, onların yaşam tarzı hâline gelen değerler bütü-
nüdür. Aşağıdaki şemada kültürü oluşturan unsurlar 
verilmiştir.

 Kültürü Oluşturan Unsurlar
 Maddi (Somut) Unsurlar:

 • Coğrafi konum, toprak özellikleri, su özellikleri, 
iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, simgeler (ant, 
saray, kıyafet vb.)

 Manevi (Soyut) Unsurlar:

 • Dil, din ve inançlar, örf ve adetler, hukuk kuralla-
rı, dünya görüşü, ahlak kuralları, komşu kültür-
ler, siyasal örgütlenme

 Bu şemaya göre, coğrafi konum maddi (somut) un-
surlar arasında yer alır.

(Cevap B)

30. Yeryüzündeki topraklar iklim koşulları, kayaçların ya-
pısı, yer şekilleri ve dış güçlerin etkinliğine göre üç 
ana gruba ayrılmaktadır. Bunlar zonal, intrazonal ve 
azonal topraklardır.

 Zonal topraklar, iklim ve bitki örtüsü özelliklerine gö-
re biçimlenmiştir. Türkiye’de geniş yer kaplayan top-
rak tipleridir. Bu topraklar sıcaklık ve yağış koşulla-
rına göre; kırmızı Akdeniz toprakları, kahverengi or-
man toprakları, kahverengi ve kestane renkli bozkır 
toprakları, podzol topraklar, çernozyom topraklar gi-
bi gruplara ayrılmaktadır. Ancak, akarsuların taşıyıp 
belirli alanlarda biriktirdiği alüvyal topraklar; azonal 
topraklar grubuna dahil edilir.

(Cevap B)

31. Aşağıdaki grafikte Türkiye’nin yıllara göre nüfus ar-
tış hızının değişimi gösterilmiştir.
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 Türkiye’de nüfus artışının en düşük olduğu dönem 
1945’tir. Bu dönemde yıllık nüfus artış hızı binde 10 
olarak belirlenmiştir. Bu dönemde nüfus artış hızının 
düşmesinin nedeni, İkinci Dünya Savaşı’ndan dola-
yı seferberlik ilan edilmesi ve erkeklerin önemli bir 
kısmının silah altına alınmasıdır. Uygulanan politika-
lar ve yaşanan gelişmelerle birlikte bu dönemden 
sonra nüfus artış hızı sürekli artmıştır. Türkiye’de nü-
fus artış hızının en yüksek olduğu dönem ise 1960 
yılı olmuştur. 1965 ile 1980 yılları arasında nüfus ar-
tış hızında bir düşme görülmüştür. 1985’ten sonra da 
nüfus artış hızımızda genel olarak azalma eğilimi 
egemendir. Ancak yıllara göre nüfus artış hızı değiş-
se de Türkiye’nin toplam nüfus miktarı sürekli artmış-
tır.

(Cevap C)
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32. Düzlem projeksiyon yöntemi ile çizilmiş haritalarda 
kâğıt, kürede haritası çizilmek istenen bölge üzerine 
temas ettirilir. Sonra kâğıdın temas ettiği bölgenin 
koordinatları ve şekilleri düzleme aktarılır. Seçilen 
alandan uzaklaşıldıkça hata oranı artar. Uzunlukları 
koruyan bu yöntem dar, alanların çiziminde kullanı-
lır. Daha çok kutup bölgelerinin çiziminde kullanılan 
Düzlem projeksiyon yöntemi ile çizilmiş dünya hari-
tasında hata oranı, soruda verilen ülkelerden Kuzey 
Kutup Noktası’na en yakın olan Kanada’da daha az-
dır.

(Cevap B)

33. Atmosfere giren gök taşları Mezosfer adı verilen da-
ha üst bir katmanda yanarak parçalanır. Troposfer 
ise, atmosferin yere yakın en alt katmanıdır. Kalınlı-
ğı Ekvator’da daha fazla, kutuplarda ise daha azdır. 
Ortalama kalınlığı 10- 16 km arasındadır. Atmosferi 
oluşturan gazların %75’i Troposfer’de bulunur. Bu 
katmanda yatay ve dikey yönde hava hareketi yaşa-
nır. Su buharının büyük kısmı bu katmanda bulun-
duğu için iklim olayları bu katmanda yaşanır.

(Cevap D)

34. Buzullar kutup çevresinde ve dağların yükseklerin-
de etkili olan dış kuvvettir. Türkiye, orta kuşakta ol-
duğundan buzullar 2000 metreden daha alçaklarda 
etkili olmamıştır. Buzullar Türkiye’de en az etkiye sa-
hip olan dış kuvvettir. Buna göre Türkiye’nin soruda 
geçen ülkelere göre Ekvatora göre konumu farklıdır. 

(Cevap C)

35. Türkiye arazisi, yer kabuğunun çok hareketli olduğu 
alanlardan biridir. Güneyde yer alan Afrika levhası 
yılda 10 mm, Arabistan levhası ise yılda 20 mm hız-
la kuzeyde yer alan Avrasya levhasına doğru ilerle-
mektedir. Bu levhalar arasında yer alan Anadolu ka-
rası sürekli sıkışmaktadır. Arabistan levhasının da-
ha hızlı hareket etmesinden dolayı Doğu Anadolu sü-
rekli yükselmektedir. Avrasya ile Arabistan ve Afrika 
levhaları arasında sıkışan Türkiye arazisinde önem-
li ölçüde enerji birikmektedir. Bu enerji, depremlerle 
açığa çıkmaktadır. Bu nedenle Türkiye dünyada dep-
remlerin sıklıkla görüldüğü ülkelerden biridir. Ülke-
mizdeki bu deprem arazilerine paralel olarak aynı za-
manda aktif fay hatları ve jeotermal enerji kaynakla-
rı uzanır. Ancak karstik olayların bu durum ile ilgisi 
yoktur.

(Cevap E)

37. Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, 
Almanya, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Lük-
semburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, İsveç, İn-
giltere ve diğer birçok ülkede uygulanan parlamen-
ter hükumet sisteminin temel özellikleri şunlardır.

(Cevap A)

38. Türkiye’de, Osmanlı İmparatorluğu döneminde baş-
layan anayasacılık hareketleri çerçevesinde “misak” 
(sözleşme) biçiminde meydana getirilen ilk anayasal 
belge olan Sened-i İttifak, 1808 yılında merkezi hü-
kumetin temsilcileri ile ayan temsilcileri arasında ya-
pılan görüşmeler sonucunda kabul edilmiştir.

(Cevap C)

36. Orta Çağ’da Türk ve Müslüman bilim insanlarından, 
El-Harizmi, Dünya’nın şekli hakkında kitap anlamına 
gelen Kitap Suret el Arz’ı yazmıştır. El-Biruni; Dün-
ya’nın boyutları, yarı çapı, çevresi ve eksen eğikliği 
hakkında bilgi veren Kanun el Maksudi’yi yazmıştır. 
Özellikle Biruni’nin yazdığı eserler kendisinden son-
ra gelen bilim insanlarına yol gösterici olmuştur. Mu-
hammet İdrisi’nin Kitabu Roger adlı eseri bu çağda 
coğrafya alanında yazılmış bir diğer önemli eserdir. 
İdrisi, dairesel bir dünya haritası çizmiş ve eserinde 
iklim tiplerini anlatmıştır. Fas’ın Tanca şehrinde do-
ğan İbn Batuta, İslam dünyasının büyük kısmını ve 
Hindistan’ı gezmiş, 29 yıl süren seyahatleri boyunca 
edindiği bilgileri yazdığı seyahatnamesinde toplamış-
tır. Tunus’ta doğmuş olan İbn Haldun’un Mukaddime 
isimli eserindeki fikirlerinin etkileri günümüz bilim dün-
yasında da hala sürmektedir. Bu bilim insanları Orta 
Çağ’da yaşamış iken Katîp Çelebi Yeni Çağ’a ait bi-
lim insanıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü ta-
rih ve coğrafya bilimcileri arasında yer alan ve 1609-
1657 tarihleri arasında yaşamış olan Kâtip Çelebi’nin 
yazdığı “Cihannüma”, 1732 yılında Osmanlı’nın ilk 
matbaasını kuran İbrahim Müteferrika (1674-1745) 
tarafından basılmıştır.

(Cevap E)
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40. Devletin kuruluşunu, yani niteliğini, yapısını, hüku-
met şeklini, organlarını ve bu organlar arasındaki iliş-
kileri ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenle-
yen kurallar bütününe anayasa adı verilir.

(Cevap C)

39. Kaynağı İngiltere olan tek turlu tek isimli çoğunluk 
sistemi, ülkenin parlamento kaç milletvekilinden olu-
şuyorsa o kadar seçim çevresine bölünmesi ve her 
bir seçim çevresinden oyların çoğunluğunu alan ada-
yın galip çıkmasını ifade eder. Seçmen, seçilmesini 
istediği adayı oy pusulasına yazarak veya adının kar-
şısına işaret koyarak oyunu kullanır. Diğer adaylara 
oranla en çok oyu alan aday, aldığı oyun miktarına 
bakılmaksızın seçilmiş olur. İngiltere dışında Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve Kanada’da uygulanan bu sis-
tem, “çizgiyi ilk geçen” olarak da adlandırılır.

(Cevap E)

41. Demokratik ülkelerden federal sisteme sahip başlı-
ca ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Al-
manya, İsviçre, Avusturya, Avustralya ve Belçika’dır. 
Üniter sistemi kabul eden demokrasiler arasında ise, 
Fransa, İngiltere, Japonya, Hollanda, İtalya, Norveç, 
Yeni Zelanda, İsveç ve Türkiye sayılabilir.

(Cevap A)

42. Pozitif statü hakları (sosyal haklar), negatif statü hak-
larının aksine devlete olumlu bir davranışta bulunma 
ve hizmet etme, katkı sağlama ve yardımda bulun-
ma yükümlülüğü ve sosyal alanda belli ödevler ve 
fonksiyonlar yükleyen, sağlık hakkı, öğrenim hakkı, 
çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı ve konut hakkı 
gibi haklardır.

(Cevap B)

43. 1921 Anayasası döneminde Türkiye’de de uygula-
nan meclis hükumeti sistemi günümüzde İsviçre’de 
uygulanmaktadır.

(Cevap E)

44. Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerinin meclis üye-
likleri süresince Meclis kararı olmadan cezai takiba-
ta uğramalarını engeller ve onların keyfi tutuklama-
lara karşı korunması amacını taşır.

(Cevap D)

45. Biyolojik Psikoloji

 • Özellikle genetik faktörlerin kişilik ve davranışla-
rımızla olan bağlantısı, organlarımızın stresle ba-
şa çıkmadaki rolü gibi konular psikoloji dalının il-
gi alanına girer.

 Bilişsel Psikoloji

 • Algılama, öğrenme, hafıza, zeka, bilinç gibi zi-
hinsel süreçler ve yetilerle ilgilenir.

 Gelişimsel Psikoloji

 • İnsanların zihinsel süreç ve davranışlarının ha-
yat boyu nasıl değiştiğini inceler.

 Kişilik Psikolojisi

 • Bireyleri birbirinden ayıran kişilik özellikleri üze-
rine yoğunlaşır. İnsanların karakter özelliklerini 
anlayabilmek için çeşitli kişilik testleri geliştirir.

 Klinik Psikoloji

 • Zihinsel hastalıkların nedenleri ve tedavileri üze-
rine araştırmalar yapar ve hastalara sorunlarının 
üstesinden gelmelerinde yardımcı olur.

(Cevap E)
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46. Eğitim Psikolojisi

 • Psikolojinin öğretme ve öğrenme süreçleri üze-
rine yoğunlaşan alt dalıdır.

 Sosyal Psikoloji

 • İnsanların birbirlerini nasıl etkilediklerini, birbiriy-
le olan ilişkileri ve grup içindeki davranışlarını in-
celer.

 Kültürel Psikoloji

 • Kültürün insanları nasıl şekillendirdiğiyle düşün-
ce ve davranışlarına nasıl yansıdığını ele alır.

 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

 • Liderlik, verim, performans, işten alınan tatmin, 
motivasyon, ekip çalışması gibi konuları araştır-
malar yürütür.

 Nöropsikoloji

 • Beyin ve davranış ilişkisine yoğunlaşarak beynin 
ve genel olarak sinir sisteminin insan davranışın-
da rolünü araştırır.

 Kantitatif Psikoloji

 • Ölçümleme, araştırma dizaynı ve istatiksel ana-
liz gibi konulara yoğunlaşır.

(Cevap D)

48. Pytheos, Anadolu’da yaşamış geç klasik dönemin en 
önemli mimarlarından biridir. Kendisinden sonra ge-
len pek çok mimara öncülük eden Pytheos’un yaptı-
ğı eserler arasında Halikarnassos’taki Mausolos, 
Priene’deki Athene Tapınağı vardır.

(Cevap B)

49. Neolitik dönemde yaşanan gelişmelerin önemli bir 
oluşum bölgesi de Anadolu’dur. Yakın bir zamana ka-
dar Anadolu Yarımadası’nın Neolitik yaşamın oluşum 
bölgesi olan Ön Asya bölgesi dışında kaldığı öngö-
rülmekteydi. Son 10 yıl içinde bu durum tersine dön-
müş ve Anadolu Neolitik oluşum bölgesinin içinde ol-
duğu anlaşışmıştır. Özellikle Halan Çemi, Çayönü, 
Çatalhöyük, Aşıklı Höyük ve Göbekli Tepe gibi yer-
leşmeler, Anadolu’daki Neolitik yaşam bölgelerinin 
anahtar yerleşimleri niteliğindedir. Anadolu’da olu-
şum gösteren bu neolitik yaşam biçiminin Kalkolitik 
döneme uzanan süreçte anlaşılması, günümüz ya-
şamına ışık tutacak birçok olgunun da açığa kavuş-
masında önemli bir rol oynayacaktır.

(Cevap D)

47. 19. yüzyılın ortasında Almanya’da fizyoloji eğitimi 
alan bilim insanları psikolojiyi çok etkilediler. Helm-
holtz’un kurbağalarla yaptığı deney bu etkilerden bi-
ridir. Helmholtz, dışarıdan gelen bir dürtünün beyin-
de algılanmasının hemen olmadığını, belli bir vakit 
aldığını gösterdi. Fakat, psikolojinin bir bilim olarak 
kurulması Wilhelm Wundt’un çalışmaları ile olmuş-
tur. 1879’da Leipzig Üniversitesi’nde ilk psikoloji la-
boratuarını açan Wundt, bilimsel psikolojinin kurucu-
su sayılmaktadır.

(Cevap B)

50. Osman Hamdi Bey ile birlikte Osmanlı müzeciliği açı-
sından önemli ilerlemelerin gerçekleşeceği yeni bir 
dönem başlamıştır. 2 Eylül 1882’de Sultan II: Abdül-
hamid tarafından Çinili Köşk’teki Müze-i Hümâyun’un 
müdürü olarak atanmış ve aynı zamanda 1883’te ku-
rulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin müdürlüğünü de 
beraber yürütmüştür. Türkiye’de ilk bilimsel kazıları 
başlatan Osman Hamdi Bey döneminde Osmanlıda 
modern müzecilik anlayışı başlatan yeni bir müze bi-
nası yapılmıştır. Anadolu’daki kazıları takip etmek ve 
yurt dışına eser kaçırılmasını önlemek için 1884’te 
yeni Âsâr-ı Atika Nizamnâmesi’nin çıkarılması da 
önemli bir gelişmedir.

(Cevap E)

51. • Marx’ın felsefesi “Diyalektik Materyalizm” olarak 
anılırken; sosyolojisine “Tarihsel Maddecilik” de-
nilir.

 • Marx’a göre, insalık sosyal tarihi, kaynaklara sa-
hip olanlarla olmayanların birbirlerine karşı sınıf 
mücadelesinin tarihidir.

 • Marx’a göre, refahın üretildiği ve dağıtıldığı dü-
zenleme alt yapıyı, diğer sosyal ve kültürel dü-
zenlemeler ise üst yapıyı oluşturur. Marx, alt ya-
pının üst yapıyı belirlediğini savunur.

(Cevap B)
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52. Varlığı hem madde hem de idea/düşünce olarak ka-
bul eden görüş Düalizm’dir.

(Cevap E)

53. Ahlak felsefesinin temel konusu insan davranışları 
ve bu davranışlara yön veren ahlaki değerlerdir.

(Cevap C)

54. Talep, en basit bir anlatımla satın alma gücü ile des-
teklenmiş istekler olarak ifade edilebilir. Burada te-
mel unsur bireylerin mevcut istek ve ihtiyaçları değil, 
bu istek ve ihtiyaçların satın alma gücü ile destek-
lenmiş olmasıdır. Diğer bir ifadeyle satın alma gücü 
ile desteklenmemiş istekler ekonomi bilimi çerçeve-
sinde talep olarak adlandırılmaz. Bunun nedeni iste-
diği bir mal veya hizmeti satın alacak gücü (parası) 
bulunmayan bir kimsenin o malın fiili alıcısı olama-
yacağı gerçeğidir. Ancak bir mal veya hizmetin fiili 
alıcısı olabilecek kimseler, o mal veya hizmetin piya-
sa fiyatını etkileyebilirler. Bu anlatımlardan sonra ta-
lep, belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir 
fiyattan, satın alınmak istenen ve satın alma gücü ile 
desteklenen mal ve hizmet miktarı olarak tanımlana-
bilir. Kişilerin tek tek taleplerine kişisel talep, kişisel 
taleplerin toplamına ise piyasa talebi denir.

(Cevap A)

55. Ekonomide mevcut üretim faktörlerinin atil bırakılma-
dan kullanılarak üretime devam edilmesi durumuna 
tam istihdam adı verilmektedir. Bütün ekonomilerin 
temel amacını kaynakların tam istihdamını sağlamak 
fikri oluşturmaktadır. Tam istihdam düzeyindeki bir 
ekonomide var olan üretim faktörlerine yapılan ilave-
ler, gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüme, geri kal-
mış veya gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik kal-
kınma olarak adlandırılır.

(Cevap D)

57. İslam Dünyası’ndaki optik çalışmalarının önemli bir 
bölümü de, İbn el Heysem’in çalışmalarını inceleye-
rek, daha üst düzeye çıkartan Kemalüddin el Farisi 
Tenkih el Menazır (Optiğin Düzeltilmesi) adlı doyu-
rucu bir eseri yazmıştır.

(Cevap B)

56. En fazla nükleer enerjiye sahip ülkeler sırasıyla  ABD, 
Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore, Hindistan, Kana-
da, İngiltere, Ukrayna ve Japonya’dır.

(Cevap B)

58. • Sadberk Hanım Müzesi, Vehbi Koç Vakfınındır 
ve İstanbul’da bulunur.

 • Meteoroloji Müzesi Ankara’da bulunur.

 • Aşiyan Müzesi (Tevfik Fikret’in Evi), İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesinindir ve İstanbul’da bulunur.

 • Çengelhan M. Koç Müzesi Ankara’da bulunur.

 • Sait Faik Abasıyanık Müzesi Darüşşafaka Ce-
miyetinindir ve İstanbul’da bulunur.

(Cevap D)

59. Soyut dışavurumculuk (soyut ekspresyonizm) 1940’la-
rın ortalarında New York’ta ortaya çıkan, ressamla-
rın gerçek nesnelerin temsiline yer vermeden kendi-
lerini sadece renk ve şekillerle ifade ettikleri bir tür 
soyut sanattır. İlk Amerikan sanat akımı olarak kabul 
edilip, sanat dünyasının merkezinin Paris’ten New 
York’a kaymasında etkili olmuştur.

(Cevap D)
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60. İletişim iki sistem arasındaki mesaj alışverişidir. Ki-
şilerarası ilişkiler söz konusu olduğunda bu mesaj 
alışverişini etkileyen pek çok unsur söz konusudur. 
Bunlardan en önemlisi de kültürdür. Örnek durumda 
Temel Bey içinde bulunduğu kültürü anlayana kadar 
iletişimde güçlük yaşamıştır. Daha sonra kültürel öğe-
leri, normları ve kuralları dikkate alarak daha etkili 
iletişim kurabilmiştir.

(Cevap A)

61. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şun-
lardır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 
saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımse-
verlik

(Cevap B)

62. Öğretmenin kullandığı yöntem/teknik düşün - eşleş 
- paylaş tır.

 Düşün - eşleş - paylaş: Bu teknik işbirlikli öğrenme 
tekniğidir. Tekniğin amacı; öğrencilerin bilgiyi işleme-
lerine, iletişim becerileri geliştirmelerine ve zihinsel 
becerilerini kullanmalarına yardımcı olur.

(Cevap D)

63. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda aşağıda-
ki becerilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır.

 1. Araştırma 

 2. Çevre okuryazarlığı 

 3. Değişim ve sürekliliği algılama 

 4. Dijital okuryazarlık

 5. Eleştirel düşünme 

 6. Empati 

 7. Finansal okuryazarlık

 8. Girişimcilik 

 9. Gözlem 

 10. Harita okuryazarlığı 

 11. Hukuk okuryazarlığı 

 12. İletişim 

 13. İş birliği 

 14. Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme 

 15. Kanıt kullanma 

 16. Karar verme 

 17. Konum analizi 

 18. Medya okuryazarlığı 

 19. Mekânı algılama 

 20. Öz denetim 

 21. Politik okuryazarlık 

 22. Problem çözme 

 23. Sosyal katılım 

 24. Tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama 

 25. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 

 26. Yenilikçi düşünme 

 27. Zaman ve kronolojiyi algılama

(Cevap B)
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64. Umut Öğretmen dersinde 7. sınıfın 3 numaralı öğ-
renme alanına ait 4. kazanımı işleyecektir.

(Cevap A)

65. Programda kazanımların gerçekleştirilmesinde “ye-
rellik, güncellik, disiplinler arası, yansıtıcı sorgulama, 
geçmiş bugün-gelecek bağlantısı, zaman-sürekli-
lik-değişim ve esneklik” gibi Sosyal Bilgiler öğretimi-
nin temel ilkeleri dikkate alınmalıdır.

(Cevap C)

66. 7. sınıf Kültürel Miras öğrenme alanında kanıt kul-
lanma becerisinin öğrenciler tarafından edinilmesi 
sağlanmalıdır.

(Cevap C)

70. Öğretmen dersinde medya okuryazarlığıyla ilgili ey-
lemcilik becerisini geliştirmeye çalışmıştır. Eylemci-
lik becerisi bireylerin takip ettikleri medya ve içerik-
leriyle ilgili beğendikleri veya rahatsız oldukları du-
rumlar karşısında uygun ve yasal tepkilerde bulun-
masını ifade etmektedir.

(Cevap C)

67. A, B, C ve E seçeneğinde verilen bilgiler sosyal ve 
vatandaşlıkla ilgili yetkinliklerdir. D seçeneğinde ve-
rilen bilgi öğrenmeyi öğrenme yetkinliği kapsamın-
dadır.

 Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkin-
likler kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikle-
ri içermekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma 
hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân 
tanıyacak; gerektiğinde çatışmaları çözecek özellik-
lerle donatılmasını sağlayan tüm davranış biçimleri-
ni kapsar. Vatandaşlıkla ilgili yetkinlik ise bireyleri, 
toplumsal ve siyasal kavram ve yapılara ilişkin bilgi-
ye, demokratik ve aktif katılım kararlılığına dayalı ola-
rak medeni hayata tam olarak katılmaları için donat-
maktadır.

(Cevap D)

68. Cansu öğretmen tarihi mekan algısının gelişmesini 
amaçlamıştır.

(Cevap B)

69. Melek tarihsel empati becerilerinden günlük empati 
düzeyindedir. Bu düzeyde öğrenciler, olayları genel-
lemelerle açıklamazlar. Olaya günümüz değeri ve 
bakıp açısıyla bakarlar. Bugünü geçmişe taşırlar.

(Cevap B)
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71. Öğretmenin dersinde uyguladığı yöntem-teknik mü-
nazaradır.

 Münazara: Belli bir konunun farklı iki ayrı grup tara-
fından lehine veya aleyhine tartışılmasıdır.

 • Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişi-
lik iki grup kurulur.

 • Her grubun belli birer süresi varıdır. Ve bu süre-
de kendi görüşlerini savunarak karşı tarafı çürü-
türler.

 • Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğe-
ri ise olumsuz yönden savunur. 

 • Münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir 
“jüri” seçilmelidir. 

(Cevap C)

72. Birinci grup siyah, ikinci grup yeşili temsil etmektedir.
 Altı şapkalı düşünme tekniği, yaratıcı düşünme ye-

teneğini geliştirmek için sıklıkla kullanılan teknikler-
den biridir. Edward De Bono tarafından ortaya konu-
lan teknikte, bireylere nasıl yaratıcı olabilecekleri ve 
yeni fikirler üretebilecekleri öğretilmek amaçlanmış-
tır. Tekniğin temelinde, düşünceleri simgeleyen altı 
farklı renkteki şapkaları takarak fikirlerin ortaya ko-
nulması ve yaratıcılığın geliştirilmesi yatmaktadır.

 Altı şapkalı düşünme tekniğinde altı renkte şapka bu-
lunmaktadır. Bu şapkalar ve işlevleri;

 Beyaz Şapka
 Tarafsız ve objektiftir. Bu şapka ile bilinenden yola 

çıkılır. Elde olan bilgiler de ne varsa sadece onlara 
göre konuşulup yorum yapılır. Eksik olan bilginin olup 
olmadığı araştırılır.

 Kırmızı Şapka
 Duygusal bir bakış açısı verir. Kırmızı şapka takıldı-

ğında, hiçbir açıklama yapılmadan sezgiler ve duy-
gular söylenebilir. Korku, öfke, nefret, şüphe, coşku, 
hırs, ihtişam, kıskançlık ya da sevgi gibi duyguları 
görünür kılar.

 Siyah Şapka
 Olumsuz, kötümser ve karamsardır. Bir şeyin neden 

yapılmayacağını ortaya koyar. En sık kullanılan şap-
ka siyahtır. Olaylara eleştirel bir bakış açısı ile bak-
mayı sağlayıp, tehlikelere dikkat çeker. Siyah şapka 
zararlı şeyler yapılmasına engel olur. Riskleri ve bir 
şeyin neden işe yaramayabileceğini gösterir.

 Sarı Şapka
 Güneş gibi aydınlık, iyimser, umutlu ve olumlu dü-

şünme ile ilgilidir. Sarı şapka iyimser bakışla değer-
li ve yararlı olan fikirleri arayıp ve araştırır. Ulaştığı 
değerli ve yararlı şeyler için mantıklı destekler sağ-
lamaya çalışır. Bu düşünce yapıcı ve üreticidir. So-
mut teklifler ve öneriler çıkar.

 Yeşil Şapka
 Yaratıcılık ve farklı, özgün, orijinal yeni fikirlerle ala-

kalıdır. Yeşil renk, büyümenin, enerjinin ve yaşamın 
simgesi olan bitkileri çağrıştırır. Yeşil şapka enerji 
şapkasıdır. Yeni görüş ve seçenekler ortaya konula-
bilir. Ortaya atılan bir fikre ilişkin değişiklikler öneri-
lebilir. Bu şapka öğrencilerin yaratıcı düşünmesine 
yöneliktir. Renkler somutlaştırılınca daha etkili öğren-
me gerçekleştirilebilir.

 Mavi Şapka
 Mavi serinkanlılığı temsil eder. Mavi şapkadan önce-

ki şapkalardaki cevapları düşünür. Düşünme süreci-
nin düzenlenmesi ve kontrolü ile uğraşır. Olaya keş-
keler den uzak, iyimser, objektif bakarak düşünce sü-
recini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ma-
vi şapka her zaman en son takılıp durum analiz edi-
lerek bir sonuca varılır.

(Cevap B)
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73. II. öncülde verilen ifade 6. sınıf düzeyinde yer alan 
kazanımla ilgilidir.

 I ve III öncüller ise 7. sınıf “Etkin Vatandaşlık” ünite-
si kapsamındadır.

(Cevap B)

74. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri:

 1. Öğretim sürecini planlama ve düzenleme

 2. Öğrenme-öğretme süreci

 3. İzleme ve değerlendirme

 4. Okul, aile ve toplumla iş birliği yapma

 5. Mesleki gelişimi sağlama

(Cevap E)

75. Öğretmenin sebep ve sonuçlar için kullanacağı kav-
ram haritası balık kılçığıdır.

(Cevap C)
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1. Soruda sözü edilen Türk devleti Asya Hun Devleti’dir.

Tarihte bilinen ilk Türk devleti Asya Hun Devleti 
olup Orta Asya’da Türk siyasal birliğini ilk kez sağ-
lamıştır.

Mete, Çin’i tamamen etkisiz hale getirdiği halde 
Çin topraklarına yerleşmek istememiş, bunu dev-
letin geleceği açısından sakıncalı bulmuştur. Çün-
kü Türklerin bu kalabalık kavim arasında benlikle-
rini kaybedeceğini düşünmüştür.

(Cevap D)

7. 1876 Kanunuesasi’nin içeriğiyle ilgili olarak A, B, C 
ve E seçeneklerinde verilen bilgiler yanlış olup D se-
çeneği doğrudur. Sınırlanmış da olsa meclise yasa-
ma yetkisi verilmiş ve padişahın yasama gücü ile il-
gili yetkisi kısıtlanmıştır.

(Cevap D)

4. Siyasetname, Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatların-
da devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bil-
giler veren yapıtların genel adıdır. Genel olarak hü-
kümdarlar için kaleme alınmış olan siyasetnameler-
de onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatın 
koşulları ve kuralları anlatılır.

Türk tarihinin ilk siyasetname özelliği gösteren ese-
ri, Kutadgu Bilig’tir.

(Cevap B)

2. Göktürkler ve Asya Hunları göçebe yaşamışlar ve 
ekonomilerinin temelini hayvancılık faaliyetleri oluş-
turmuştur. Uygurlar ise yerleşik hayata geçmişler ve 
buna bağlı olarak tarımsal faaliyetlere daha çok önem 
vermişlerdir.

Uygurlar yerleşik yaşama geçen ilk Türk devletidir.
(Cevap E)

8. Kur’an Okuyan Kız, Osman Hamdi Bey’in 1880 ta-
rihli tablosudur. Eylül 2019 tarihinde, Londra’daki 
Bonhams Müzayede Evi’nde açık artırmada 6.3 mil-
yon sterline satılarak bir Türk ressama ait en pahalı 
resim unvanını kazanmıştır.

(Cevap E)

5. Ebu Müslim, Emevi Devleti’nin yıkılışı ve Abbasi Dev-
leti’nin kurulması aşamalarında önemli roller üstlen-
miştir. Horasan’da bulunduğu sıralarda Emevilere 
karşı faaliyetler yürütmüş ve isyan hazırlıklarını or-
ganize etmiştir. Abbasi Devleti’nin kuruluşundan son-
ra nüfuzunun giderek artması, devlet yönetiminde et-
kisinin güçlü hale gelmesi yönetimi rahatsız etmiş ve 
ortadan kaldırılmasına karar verilerek bir görüşme 
sırasında öldürülmüştür.

(Cevap A)

3. Karahanlılarda ülkenin hanedanın ortak malı sayıl-
ması ve bunun sonucunda yaşanan taht kavgaları, 
diğer taraftan iç mücadeleler yüzünden devletin dış 
saldırılara karşı savunmasız duruma düşmesi, Kara-
hanlılar Devleti’nin yıkılmasında etkili olmuştur. An-
cak halkının çoğunluğunun Türklerden oluşması, bir 
yıkılış nedeni olarak gösterilemez.

(Cevap A)

9. Osmanlı Devleti, Batı Trakya’yı Balkan Savaşları so-
nucunda kaybetmiş, savaş sonunda Balkan ülkeleri 
arasında imzalanan 10 Ağustos 1913 Bükreş Antlaş-
ması’yla Batı Trakya Bulgaristan’a bırakılmıştır.

(Cevap C)

6. Osmanlı Devleti, köylü bir aileye, bir çift öküzün işle-
yebileceği kadar miri araziyi belirli şartlarla kiraya ver-
miştir. “Çift” denilen bu arazi, verime göre 50 ile 150 
dönüm arasında değişmiştir. Bir çift öküzün işleye-
bildiği arazilerin tümüne çiftlik, köylü ailesine de ha-
ne denmiştir.

(Cevap C)

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
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10. Osmanlı Muhacir Komisyonu, muhacirlerin ihtiyaçla-
rının karşılanması, kayıt altına alınmaları ve iskân 
edilmeleri için kurulmuştur. Genellikle savaşlar son-
rası elden çıkan topraklardan ya da Rus baskısıyla 
Kafkaslardan gelen muhacir/mülteci (göçmen) sayı-
sının fazla oluşu, ekonomik yetersizlikler, yönetim so-
runları ve ulaşım problemleri gibi pek çok etken dev-
letin geniş kapsamlı iskan planlarını hayata geçirme-
sine engel olmuştur. Buna karşın yine de devlet ve 
halk mevcut imkanlar çerçevesinde göçmenler için 
elinden gelen yardımı yapmaya gayret göstermiştir. 
Yapılan yardımların daha sistemli hale getirilmesi ve 
göçmenlerin sosyal hayata hızlı bir şekilde uyum sağ-
laması amacıyla muhacir komisyonları kurulmuştur.

(Cevap C)

11. I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli antlaşma-
lardan biri olan Sykes-Picot Antlaşması ile “Adana, 
Antakya bölgesi, Suriye ve Lübnan” Fransa’ya bıra-
kılmıştır.

Gizli antlaşmalar, Rusya’nın savaştan çekilmesin-
de sonra Rusya tarafından dünya kamuoyuna du-
yurulmuştur.

(Cevap B)

12. Mondros Ateşkes Antlaşması ile ilgili olarak B, C, D 
ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Ancak, 
bu mütarekeyi İtilaf devletleri adına imzalayan İngi-
liz general Townshend değildir. Mondros Mütareke-
si 30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti adına bahriye 
nazırı Rauf Orbay ile, İtilaf devletleri adına İngiliz ami-
rali Calthorpe arasında Limni Adası’nın Mondros Li-
manında Agamemnon Zırhlısında imzalanmıştır.

(Cevap A)

13. İlk kez Erzurum Kongresi’nde oluşturulan ve Sivas 
Kongresi ile ulusal hale getirilen Temsil Kurulu, TBMM 
açılıncaya kadar geçen sürede yapılan çalışmalar-
da etkili olmuştur. Dolayısıyla B, C, D ve E seçenek-
lerinde verilen gelişmeler, Temsil Heyeti’nin yetkili ol-
duğu dönemde gerçekleşen olaylardır. Fakat Hıya-
net-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması, TBMM’nin 
ayaklanmalar karşısında aldığı önlemlerden biri olup 
Temsil Kurulu değil, TBMM dönemine ait bir gelişme-
dir.

(Cevap A)

14. Üçüncü Yunan Taarruzu olan Kütahya-Eskişehir Mu-
harebeleri, 10 Temmuz 1921 ile 24 Temmuz 1921 ta-
rihleri arasında Yunanistan ile Ankara Hükümeti or-
dusu arasında gerçekleşen muharebelerdir. Muha-
rebeleri kaybeden Ankara Hükümeti kuvvetleri Sa-
karya Nehri’nin doğusuna çekilmek zorunda kaldı. 
Soruda sözü edilen yazıda geçen açıklama da bu 
süreçte toplanan Maarif Kongresi ile ilgilidir. Bağım-
sızlık Savaşı’nın en bunalımlı günlerinde, düşman 
kuvvetlerinin kesin sonuca ulaşmak hayaliyle baskı-
larını arttırdıkları, ordumuzun Sakarya’ya kadar çe-
kilmesine yol açan Kütahya-Eskişehir yöresindeki 
Yunan saldırısının tehlikeli şekilde geliştiği günlerde, 
16 Temmuz 1921’de Ankara’da “Maarif Kongresi” 
(Milli Eğitim Kongresi) toplanmıştır. Atatürk cephede-
ki şartların ağırlığına rağmen, bu kongrenin ertelen-
mesine razı olmamış, hatta kongrenin açış konuş-
masını kendisi yapmıştır.

(Cevap D)

15. Arif Nihat Asya, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin 
önemli temsilcilerindendir. Sade bir üslupla milli de-
ğerleri ve dini heyecanları işleyen şiirler yazmıştır. 
Bayrak, Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Fetih Davulları, 
Selimler, Kubbeler, Süleymaniye en tanınmış şiirle-
ridir. Bayrak şiirinden dolayı Türk edebiyatında Bay-
rak şairi olarak da anılır.

(Cevap E)
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19. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde özel sek-
törün neredeyse hiç gidemediği yerlerde sanayi te-
sisleri kurulmasına bakılarak, ekonomik kalkınmanın 
sağlandığı ve bölgesel yatırım dengesizliğinin gide-
rildiği yargılarına ulaşılabilir. Ancak özel sektörün dev-
re dışı bırakıldığı ifadesi yanlıştır. Atatürk dönemin-
de devletçilik politikasının izlenmesinin nedeni, özel 
sektörün elinde yeterli sermaye birikiminin olmama-
sı, yani bir zorunluluktur.

(Cevap C)

16. Mehmet Fuat Köprülü, Türk edebiyatçı, Türkolog, or-
dinaryüs profesör tarihçi, dış işleri bakanlığı da yap-
mış siyasetçidir. Celal Bayar, Adnan Menderes ve 
Refik Koraltan ile birlikte Demokrat Parti’yi kurdu. De-
mokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanıp ikti-
dara gelince, dış işleri bakanı oldu. 1956’ya kadar 
sürdürdüğü bu görevi sırasında Türkiye’nin NATO’ya 
girişinde etkin rol oynadı. 5 Temmuz 1957’de Demok-
rat Parti’den resmen istifa ederek aynı yıl Hürriyet 
Partisi’ne girdi. Asıl yararlı çalışmalarını Tarih ve Türk 
halk edebiyatı araştırmaları oluşturur. Çok  verimli bir 
araştırmacı olan Köprülü, ardından 1500’ü aşkın ki-
tap ve makale bırakmıştır.

(Cevap C)

20. Carter Doktrini, ABD Başkanı Jimmy Carter’ın, 23 
Ocak 1980 tarihinde, Temsilciler Meclisi ve ABD Se-
natosu üyelerinin katıldığı ortak oturumda, gelenek-
sel olarak her yıl yaptığı konuşmada açıkladığı ve 
ABD’nin ulusal çıkarlarını korumak için İran Körfe-
zi’nde gerekirse askeri güç kullanmaktan kaçınma-
yacağı yolundaki politikaya verilen isimdir. Bu, 
ABD’nin, Soğuk Savaş dönemindeki rakibi SSCB’nin 
Afganistan’ı işgal etmesine gösterdiği reaksiyondu. 
Aynı zamanda SSCB’nin Basra Körfezi’nde nüfuz te-
sis etme gayretlerine karşı yapılan bir meydan oku-
maydı.

(Cevap A)

17. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen gelişmeler, İngil-
tere’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanma-
sı sürecinde Türkiye’yi desteklemesinin nedenleri 
arasında yer almaktadır. Ancak, Fransa ile yaşanan 
Bozkurt-Lotus Davası’nın Türkiye lehine çözümlen-
mesinin bu durum ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bozkurt-Lotus davası, 2 Ağustos 1926 tarihinde 
Türk vapuru Bozkurt ile Lotus adındaki Fransız va-
purunun Ege Denizi’ndeki Midilli açıklarında çar-
pışarak batması ve 8 Türk vatandaşının hayatını 
kaybetmesi sonucu Bozkurt’un kaptanı ile beraber 
Fransız gemisinin nöbetçi kaptanı Demons’un İs-
tanbul’da Türkiye Devleti tarafından tutuklanması 
neticesinde başlayan uluslararası bir davadır.

(Cevap D)

21. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri 
darbesi sonrası Milli Güvenlik Konseyi tarafından ha-
zırlanarak 6 Kasım 1981’de yayımlanan 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanunu ile kurulmuş ve bu kanunla 
ülkemizdeki tüm yükseöğretim kurumları Yüksek- öğ-
retim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmıştır.

(Cevap B)

18. Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 
tarih ve 430 kanun numarası ile kabul edilmiş olan 
ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının Maarif Veka-
leti’ne (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na) 
bağlanmasını öngören yasadır. Dolayısıyla Atatürk’ün 
verilen sözü doğrultusunda yapılan bir çalışmadır.

(Cevap D)
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24. Süveyş Kanalı tüm Afrika Kıtası’nı dolaşarak Ümit 
Burnu’nu geçip Hint Okyanusu’na ulaşan yolu kısalt-
mıştır. Bu kanalın açılması ile Akdeniz tekrar önem-
li bir ticaret denizi hâline gelirken Ümit Burnu öene-
mini kaybetmiştir.

 Uluslararası ulaşıma 17 Kasım 1869’da açılan kanal 
Süveyş krizleri sırasında ve daha sonraki savaşlar-
da büyük ölçüde hasar görmüş ve 1967 yılından son-
ra yıllarca işletilememiştir. 5 Haziran 1975 yılında ka-
nal yeniden açılmış ve o zamandan bugüne gelişti-
rilmiştir.

 • Mısır topraklarında bulunan ve Akdeniz ile Kızıl-
deniz’i birleştiren 161 km uzunluğunda yapay su 
yoludur. Kanalın genişliği 70-125 m arasında de-
ğişmektedir.

 • Süveyş Kanalı Hint Okyanusu’nu Kızıldeniz yo-
luyla Akdenize bağlar.

 • Dünyada kapakları olmayan en uzun kanaldır.

 • Diğer su yolları ile karşılaştırıldığında kaza ora-
nı neredeyse sıfırdır. Gece ve gündüz geçiş ya-
pılabilir.

 • Sefer yapan büyük tankerler için barınma imkâ-
nına sahiptir.

 • Kanaldan geçerken kılavuz kaptan almak ve ge-
çiş ücreti ödemek zorunludur.

 • Gemi Trafik Yönetim Sistemi mevcuttur. Elektro-
nik sistem ve radar ağı hizmeti vardır.

 Kuzey Atlantik Deniz Yolu ise Kuzeybatı Avrupa li-
manları ile Kuzey ve Güney Amerika arasındadır. 
Dünyada deniz yoluyla taşınan malların yarısı bu gü-
zergâh üzerinden gerçekleştirilir. Dünyanın en yoğun 
deniz yolu trafiği bu yüzden Kuzey Atlantik’tedir.

(Cevap B)

22. Çernozyom topraklar ülkemizde Kuzeydoğu Anado-
lu’da görülür. Özellikle Kars, Ardahan ve Erzurum 
platolarında çernezyomlar yaygındır. Bu alanlarda 
yıllık yağış miktarı 600 mm civarındadır. Bitki örtüsü 
yaz yağışlarıyla yeşeren çayırlardır. Bu çayırlar altın-
da humus bakımından zengin olan çernozyom top-
raklar oluşmuştur. Koyu renkli olduğu için “kara top-
raklar” olarak da adlandırılan çernozyomlarda geniş 
otlakların oluşması, büyükbaş hayvancılığın geliş-
mesini sağlamıştır.

(Cevap E)

23. Soruda açıklanan silindirik projeksiyon yöntemidir. 
Bu yöntemle çizilmiş haritalarda kâğıdın küreye te-
mas ettiği Ekvator ve çevresinde hata oranı en az 
olur. Açıları koruyan bu projeksiyon yöntemiyle çizil-
miş haritalarda Ekvator’dan uzaklaştıkça meridyen-
ler arası mesafe daralmadığı ve paraleller arası me-
safe genişlediği için alanlar fazla büyür ve şekiller 
bozulur. Buna göre haritadaki ülkelerden Ekvator’a 
en yakın olan ülkede; II nolu Brezilya’da bozulma da-
ha az olacaktır.  

(Cevap B)
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29. Kuzey Anadolu fay kuşağı; Saroz Körfezi’nden baş-
lar; Marmara Denizi, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çan-
kırı, Erzincan ve Erzurum üzerinden doğuya uzanır. 
Ülkemizde görülen yıkıcı depremlerin yarısından faz-
lası bu kuşakta gerçekleşmiştir. Bu fay hattı, yeryü-
zünde en çok deprem üreten yanal atımlı faylardan 
biridir. Kahramanmaraş ise Hatay’dan Van’ın doğu-
suna kadar bir yay çizerek Kuzey Anadolu fay kuşa-
ğı ile birleşen Doğu Anadolu fay hattına dahil edilir.

(Cevap E)

30. Magmanın yer kabuğunun içerisinde ya da yeryüzü-
ne çıkıp katılaşmasıyla oluşan magmatik (katılaşım) 
kayaçlar magmanın soğuduğu yere göre ikiye ayrı-
lır. Yer kabuğunun iç kısımlarındaki çatlak ve boşluk-
lara sokulan magmanın yavaş yavaş soğumasıyla 
derinlik kayaçları oluşur. Granit, siyenit, diorit, peri-
dotit ve gabro bu kayaçların başlıca örnekleridir. 

 Magmanın yeryüzeyine kadar yükselmesi ve orada 
soğumasıyla da yüzey kayaçları oluşur. Bu kayaçla-
rın başlıca örnekleri ise bazalt, andezit, tüf, obsidyen 
(volkan camı), sünger taşı ve trakittir.

 Buna göre trakit, derinlik kayaçları arasında yer al-
maz.

(Cevap A)

25. Türkiye’nin jeolojik geçmişine bakıldığında bütün je-
olojik zamanlara ait arazilere sahip olduğu söylemek 
mümkündür. Bu durum, ülkemizin jeolojik ve jeomor-
folojik özellikler bakımından oldukça zengin olması-
nı sağlamıştır. Farklı jeolojik dönemlerde oluşmuş 
taş kömürü (I. Jeolojik Zaman) ve linyit (III. Jeolojik 
Zaman) yataklarının Türkiye’de bir arada bulunması 
bu zenginliğe örnek verilebilir. Son dönem olan Ku-
vaterner’de Ege Denizi ve boğazlar oluşmuş, Kara-
deniz deniz özelliği kazanmış, Anadolu ve yakın çev-
resi ise bugünkü görünümünü almıştır. Bu jeolojik za-
manda epirojeneze bağlı olarak Anadolu toptan yük-
selmiştir. Ülkemizde Paleozoik’e (Birinci Jeolojik Za-
man) ait arazilere ise Yıldız Dağları örnek olarak ve-
rilebilir. Buna göre en eski oluşum Yıldız Dağları’dır.

(Cevap A)

27. Yerleşik hayatla birlikte, Türkler, gittikleri yerlerde ker-
vansaraylar, köprüler, medreseler, camiler ve kuleler 
yapmışlardır. Örneğin Hindistan’da yer alan Tac Ma-
hal, Bosna Hersek’te bulunan Mostar Köprüsü, Mı-
sır’da yapılmış olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa Ca-
misi, Özbekistan’da yer alan Şirdar Medresesi dün-
yada Türk izlerinin bulunduğu yerlerin başlıcalarıdır.

(Cevap B)

28. Amerika Kıtası’nın ABD’nin güneyinde kalan kesimi, 
Latin Amerika Kültür Bölgesi  durumdadır. Buradaki 
kültürel yapı da aslında sömürgeciliğe bağlı olarak 
biçimlenmiştir. Bu bölgeleri sömürgeleştiren İspan-
yollar ve Portekizliler Avrupa’daki kültürlerini buraya 
da taşımışlardır. Bu kültür bölgesinin oluşmasında 
İspanya ve Portekiz›in büyük katkısı olsa da daha 
sonra burada kendine özgü yeni bir kültür bölgesi 
oluşmuştur.

(Cevap C)

26. 

 

 Baltık ülkeleri, Almanya’nın kuzeydoğusunda yer alan 
Baltık Denizi’ne kıyısı olan ülkelerden oluşmaktadır. 
Soruda verilenler arasında üç Baltık Devleti, arala-
rında tarihi ve coğrafi yakınlık bulunan Estonya, Lit-
vanya ve Letonya’dır. Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra bağımsızlıklarını ilan eden bu ülkeler 2004 yı-
lında Avrupa Birliği, 2005 yılında ise de NATO’ya üye 
olmuşlardır. 

(Cevap E)
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34. Genellikle bu dönemde ülkemizde nüfus artış hızını 
yükseltmeyi amaçlayan politikalar uygulanmıştır. 
Cumhuriyet öncesi meydana gelen savaşlar (Balkan, 
I. Dünya ve Kurtuluş savaşları) nedeniyle nüfusun 
yapısı tüm yönleriyle değişikliğe uğramış ve ülkede 
önemli nüfus kayıpları yaşanmıştır. Cumhuriyet tari-
hinde bir ilk olan 1927 yılındaki nüfus sayımında da 
yaşanan savaşların ülke nüfusunda meydana getir-
diği derin izleri görmek mümkündür. Bu nedenle ül-
ke nüfusunda hem nicelik hem de nitelik anlamında 
görülen bu açığı kapatabilmek ve nüfus artışını hız-
landırmak için yasal önlemler alınmıştır. Çocuk aldır-
ma (kürtaj) eyleminin yasaklanması, ölüm oranlarını 
azaltmak için halk sağlığını koruyucu yasal düzenle-
melerin yapılması, evlilik yaşının düşürülmesi ve do-
ğumların teşvik edilmesi amacıyla çok çocuklu aile-
lerin ödüllendirilmesi bu yasal önlemlerden bazıları-
dır. Uygulanan nüfus politikalarının halk tarafından 
da desteklenmesi sonucu nüfus miktarı istikrarlı bir 
şekilde artmış ve Türkiye nüfusu 1960’lı yılların baş-
larında yaklaşık iki katına ulaşmıştır (1927: 13,6 mil-
yon, 1960: 27,5 milyon). Öte yandan 1950’li yıllar-
dan itibaren tarımda makineleşme, ülke savunma-
sında insandan ziyade teknolojinin ön plana çıkma-
sı, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişmesi sonucu 
ölüm oranlarının azalması gibi faktörler hızlı nüfus 
artışına yönelik tartışmaları beraberinde getirmiştir. 
Dolayısıyla nüfus artışının ekonomik ve sosyal ge-
lişmeyi yavaşlatacağı görüşü benimsenmiş ve 1965 
yılında nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan po-
litikalardan vazgeçilmiştir.

(Cevap A)

31. Türkiye’de nüfus dağılışını etkileyen en önemli do-
ğal faktörler iklim ve yer şekilleridir. Sıcaklık koşulla-
rının elverişli olduğu yerler, Türkiye’nin sık nüfuslu 
alanlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Türkiye nüfu-
sunun büyük bir kısmı, iklim koşulları elverişli olan 
kıyı kesimlerinde toplanmıştır. Yükseltisi fazla olan 
yerler, yerleşmeye elverişli değildir. Çünkü yükselti, 
sıcaklığın düşmesine neden olmakta ve ekonomik 
etkinlikleri güçleştirmektedir. Bu nedenle yüksek yer-
lerde nüfus azdır. Fazla engebeli yerler de yerleşme-
nin az olduğu alanlardır. Bu alanlar yerleşmeye ve 
tarıma elverişli değildir. Bu nedenle dağlar ve enge-
beli arazilerde nüfus azdır. Buna göre haritada işa-
retlenen Hakkari (IV nolu alan) yöresinde nüfus sey-
rektir.

(Cevap D)

33. Dış kuvvetler tarafından aşındırılan malzemeler; de-
niz, göl vb. su kütlelerinin tabanlarında birikerek bin-
lerce metre kalınlığında tortul tabakalar oluşur. Biri-
ken ve sertlik dereceleri birbirinden farklı olan tortul 
tabakalar, levhaların yaklaşması sonucu yan basınç-
lara uğrar. Buna bağlı olarak da kıvrımlı ve kırıklı dağ-
lar oluşur. Sorudaki şekilde gösterilen ise kırıklı dağ 
oluşumudur. Esnekliğini yitirmiş sert yapıdaki tortul 
tabakalar yan basınçlara uğradıklarında kırılmaya 
uğrar ve kırık dağları oluşur. Kırılma sonucu tabaka-
ların dikey yönde yer değiştirmesiyle oluşan yüksel-
tilere horst, alçalan kısımlara da graben denir.

(Cevap A)

32. Soruda bazı özellikleri açıklanan maden bakırdır. Ba-
kır, elektrikli ve elektronik eşyalar üreten fabrikaların 
önemli bir ham maddesidir. Bu maden ayrıca süs ve 
mutfak eşyaları yapımında da kullanılmaktadır. Ül-
kemizdeki en zengin bakır yatakları Elâzığ’ın Maden 
ile Diyarbakır’ın Ergani ilçeleri çevresinde bulunmak-
tadır. Kastamonu’nun Küre, Artvin’in Murgul ve Ri-
ze’nin Çayeli ilçelerinde de bakır yatakları bulunmak-
tadır. Ülkemizde çıkarılan bakırın bir kısmı Maden, 
Murgul, Küre ve Samsun’da işlenmekte bir kısmı da 
ihraç edilmektedir.

(Cevap B)
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35. Ülkemizdeki bitki türlerinin yaklaşık üçte biri (3700 
civarı) endemik türlerdir. Bu bitkiler, yeryüzünde yal-
nızca belirli bir alanda yetişir. Ülkemizde yer alan baş-
lıca endemik bitki türleri;

 • Köyceğiz Gölü çevresinde sığla (günlük) ağacı 

 • Datça ve Teke Yarımadası’nda Datça hurması

 • Kazdağları’nda Kazdağı göknarı

 • Göller Yöresi’nde kasnak meşesi

 • Kastamonu ve Yozgat çevresinde ispir meşesi

 • Rize’de (Anzer Yaylası) Anzer çayı

 • Safranbolu çevresinde safran otu

 • Erzurum’da (Karayazı) ters laledir.
(Cevap E)

36. Aztek ve Mayalar Kuzey Amerika’da; İnkalar ise Gü-
ney Amerika’da yaşamış, büyük bir imparatorluk kur-
muşlardır. Bu uygarlığın And Dağları üzerindeki, Pe-
ru ile Bolivya arasında yer alan Titicaca (Titikaka) Gö-
lü çevresinde yaşamaya başladıkları, buradan çev-
reye yayıldıkları belirtilmektedir. Her mevsim sıcak, 
nemli ve yağışlı olan ekvatoral iklim bölgesinde ya-
şamaya en elverişli yerler, yüksek kesimler olduğu 
için bu uygarlık, yaşam alanı olarak yüksek yerleri 
seçmişlerdir.

 İnkalar, tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Pata-
tes, mısır, domates, yer fıstığı, havuç, ananas, ka-
kao, fasulye ve biber, yetiştirilen başlıca tarım ürün-
leriydi. Bu uygarlık, gelişmiş bir sulama sistemi kur-
muş, teraslama yöntemiyle tarım yapmıştı. İnkalar, 
ayrıca balıkçılıkla uğraşmış ve lama adı verilen Gü-
ney Amerika’ya özgü hayvanları beslemişlerdir.  Bu 
uygarlık, altın işleme alanında da ileri bir düzeydey-
di. Aynı zamanda mimari alanda ileri bir durumda 
olan medeniyette meskenler, taşlardan yapılmaktay-
dı. Yamaçlarda kurulan şehirlerde teraslı yapılar, mer-
divenlerle birbirine bağlanmaktaydı. İnkaların çok 
tanrılı bir dinleri vardı. Toplum; köylüler ve zanaat-
kârlar, yerel yöneticiler ile merkezî yöneticiler olmak 
üzere üç sınıftan oluşmaktaydı. Bu sınıflar arasında 
geçiş yapmak zordu. Bu nedenle bir nevi kast siste-
mi bulunmaktaydı. İnkalar matematik, tıp, eczacılık 
ve astronomi alanında ilerlemiş bir uygarlıktı. Bu uy-
garlık hem Ay hem de Güneş takvimini geliştirmiştir.

(Cevap B)

37. Anayasa hukuku, devletin niteliğini, yapısını, temel 
organlarının kuruluşunu ve bunlar arasındaki ilişki-
leri, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen 
ve inceleyen hukuk dalıdır.

(Cevap E)

38. İnsan hakları alanında uzun yıllar süren bir gelişim 
sürecinin sonunda demokratik toplumlarda genel ka-
bul gören ve yazılı anayasaların büyük çoğunluğu 
tarafından esas alınan tasnif, Jellinek tarafından or-
taya konulan ancak daha sonra başka yazarlarca ge-
liştirilen, “negatif statü hakları (kişi hakları)”, “pozitif 
statü hakları (sosyal ve ekonomik haklar)” ve “aktif 
statü hakları (siyasal haklar)” şeklindeki sınıflandır-
madır. Temel hak ve hürriyetler, 1982 T.C. Anayasa-
sı da dahil olmak üzere demokratik anayasalarda ve 
uluslararası sözleşmelerde genellikle bu tasnife gö-
re düzenlenmiştir.

(Cevap B)

39. Aktif statü hakları (siyasi haklar), kişilerin devlet yö-
netimine katılmasını sağlayan haklardır.

(Cevap C)

40. Pandekt Hukuku: Ortaçağ sonlarına doğru Batı Av-
rupa ülkelerinde ortaya çıkan Roma Hukuku’nun be-
nimsenmesi 19. yüzyıldaki kanunlaştırma (codifica-
tion) hareketlerine dek sürmüştür. Bu süreçte ortak 
hukuk (ius commune) olarak da kullanılan Roma Hu-
kuku, Corpus luris Civilis’in en öncemli bölümü Di-
gesta’nın Yunan dilindeki karşılığıyla Pandekt Huku-
ku olarak da adlandırılmıştır.

(Cevap C)
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43. • İnsan ve hayvanların günümüzde sergilediği dav-
ranışlar, doğal seleksiyonun bir sonucudur. (Ev-
rimsel yaklaşım)

 • İnsanların kendi içlerindeki bilinçdışı psikolojik 
çatışmaları üzerine yoğunlaşır. (Psikodinamik 
yaklaşım)

 • Zihinsel süreçler ve davranışların büyük oranda 
biyolojik süreçlerle belirlendiğini varsayar. (Biyo-
lojik yaklaşım)

 • Tamamen insanların gözlenebilir hareketleriyle 
davranışlarına ve bunların nasıl öğrenildiğine yo-
ğunlaşır. (Davranışsal yaklaşım)

 • İnsan davranışlarının açıklamalarını beyin, sinir 
sistemi ve biyolojik faktörlerde arar. (Nörobilim-
sel yaklaşım)

(Cevap C)

41. Siyasi parti, “belli bir program üzerinde birleşmiş ki-
şilerin, bu programı normal seçim yolu ile gerçekleş-
tirmek amacını güderek, kurmuş oldukları topluluk” 
veya “halk desteği sağlamak suretiyle siyasal iktida-
rın denetimini ele geçirmeye ve sürdürmeye çalışan, 
sürekli ve istikrarlı bir örgüte sahip olan siyasal top-
luluk veya kuruluş” ya da Teziç’in, F. Gogel’den ak-
tardığı tanıma göre, “üyelerinin düşünce ve menfa-
atlerini gerçekleştirmek için iktidarı kısmen ya da ta-
mamen elde etmek amacı ile siyasi hayata katılan 
teşkilatlanmış bir grup” olarak tarif edilebilir. 1982 
Anayasası’na göre siyasi partiler, demokratik siyasi 
hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.

(Cevap A)

47. Etnosantrizm, kişinin kendi kültürünü temel alması 
ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlen-
dirmesi veya yargılamasıdır. Kültür taassubu veya 
ben-merkeziyetçilik şeklinde de bilinen bu kavram, 
sıklıkla kendi kültürünü yüceltme veya başka kültür-
leri küçümseme, ötekileştirme ya da aşağılama şek-
linde kendini gösterir.

(Cevap D)

45. Öncülde verilen ifadelerin tamamı doğrudur.
(Cevap E)

46. Klan: ortak bir atadan geldiğine inanan, ancak bu 
atayla bağlarını somut biçimde belirleyemeyen ya da 
bireylerden ataya doğru somut bir soy çizgisi izleye-
meyen akraba grubudur.

(Cevap A)

44. İnsan İlişkileri Yaklaşımına davranışçı felsefe de de-
nilmektedir. Çatışmayı kabul etmekte ve karmaşık 
örgütlerin yapıları gereği çatışma içinde bulundukla-
rını vurgulamaktadır. Bu düşünceyi paylaşanlar ça-
tışmaların genel olarak bireyler ve gruplar arası fark-
lılıklardan doğduğunu; çatışmanın yok edilmesinin 
de bu farklılıkların ortadan kaldırılması anlamına gel-
diğini öne sürerek, bunun olanaksızlığını belirtmişler 
ve bireyler ve gruplar arasındaki çatışmaların benim-
senip, desteklenmesi gerektiğini savunmuşlardır.

(Cevap B)

42. İlk idealist düşünür ve”idealar öğretisini” mağara 
benzetmesi ile açıklayan ve ideayı gerçek varlık ka-
bul eden düşünür Platon’dur.

(Cevap C)
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54. Galileo teleskopu astronomik amaçla kullanan ilk bi-
lim adamıdır. 1609 yılında, kendi yaptığı bir teleskop-
la gerçekleştirdiği gözlemler, Güneş merkezli siste-
mi desteklediği, Aristoteles fiziğinin geçerli olmadığı-
nı kanıtladığı için önemlidir. Gözlemlerini “Yıldız Ha-
bercisi” adlı kitabında toplamıştır.

(Cevap B)

53. Tarihin en büyük bilim adamlarından biri olan New-
ton, matematik, fizik ve astronomide göz kamaştırı-
cı keşifler yapmış, klasik fizik onunla doruğa ulaş-
mıştır. İlk kez Newton fizikte elde edilen başarıların 
bütün sonuçlarını kapsayan bir kuram oluşturmuş-
tur. Evrensel çekim  kanununun keşfi, diferansiyel ve 
entegral hesabın geliştirilmesi ve Güneş ışığının doğ-
sının aydınlatılması onun başarılarıdır. Newton bu 
çalışmalarını “Doğa Felsefesinin Matematiksel İlke-
leri” ve “Optik” adlı eserlerinde toplamıştır.

(Cevap B)

55. Pol Bury, George Rickey, Nicolas Schöffer, Vassila-
kis Takis, François Morellet, Nicolas Schöffer, Julio 
Le Parc, Alexandre Calder, Jean Tinguely, Mary Mar-
tin ve eşi Kenneth Martin, hareket sanatında özgün 
örnekler vermişlerdir.

(Cevap D)

49. Tanrının varlığı hakkında bilgilerin verildiği görüş Te-
izm’dir. Teizmin bir diğer adı ise Tanrıcılık’tır. Tanrı-
nın varlığını benimseyip insanlara din göndereceği-
ne inanan bir düşünce akımıdır.

(Cevap D)

50. Sorular incelendiğinde din felsefesinde insanın ev-
rendeki yeri ve önemi problemi ile ilgilidir.

(Cevap D)

51. Ekonomi toplumsal bir bilimdir. Bu bilim insanların ne 
kadar çok mal ve hizmet tüketirlerse kendilerini o ka-
dar mutlu hissedeceklerini varsayar. Ancak insanla-
rın tüketmek istediği ve tükettiği ölçüde mutlu olaca-
ğı varsayılan bu mal ve hizmetlerin üretimi sınırsız 
değil, aksine eldeki kaynaklarla sınırlıdır. Sorun, in-
sanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet 
üretirken sınırlı olan bu kaynakların nasıl kullanıla-
cağı sorunudur. Bu nedenle ekonomi; mal ve hizmet-
lerin üretimi, alım satımı gibi konularda insan ilişkile-
rini inceleyen sosyal bir bilimdir.

(Cevap C)

52. Klasik okula mensup ekonomistler ekonomi biliminin 
kurucuları olarak kabul edilir. Adam Smith, David Ri-
cardo, Thomas Robert Malthus, Jean Bapriste Say 
ve John Stuart Mill klasik okulun en ünlü ekonomist-
leridir.

(Cevap B)

48. • Durkheim, Avrupa’da ilk sosyoloji bölümünü Bor-
do Üniversitesi’nde 1895 yılında kurmuştur.

 • Daha sonra en önemli yapıtı “Sosyoloji Yöntemi-
nin Kuralları” adlı eserini yazmıştır.

 • Daha sonra yazdığı yöntem ilkelerini uygulaya-
rak “İntihar” adlı monografik çalışmasını yayınla-
mıştır.

(Cevap B)
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56. A, B, C ve E seçeneklerinde verilen eserler Osman 
Hamdi Bey’e aittir. Fakat Karpuz Dilimli Natürmot Şe-
ker Ahmet Paşa’ya aittir.

(Cevap D)

60. PowerPoint ile sunum; hazırlanan projenin bilgisa-
yar kullanarak slayt şeklinde gösterilmesi işlemidir. 
Bu aşamada şu hususlara dikkat edilmelidir.

 • Kolay okunabilir bir yazı tipi seçiniz.

 • İtalik harf kullanmayınız.

 • El yazısı kullanmayınız.

 • Dekoratif yazı tipi kullanmayınız.

 • Yazının tümünü büyük harflerle yazmayınız.

 • Kalabalık slayt görünümünden kaçınınız.

 • Tam bir cümle yerine anahtar kelimeler kullana-
bilirsiniz.

 • Bilgiyi tek bir nokta veya kavrama odaklayınız

 • Koyu zeminde açık renkler kullanmaya çalışınız.

 • Basit grafikler kullanınız.

 • Logo veya ticari isimleri kullanmaktan kaçınınız.
(Cevap B)

58. Dünya Gıda Programı “Açlıkla mücadelesi, mevcut 
durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgele-
rinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda 
açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye 
yönelik adımları” 2020 yılı Nobel Barış Ödülü’ne la-
yık görüldü.

(Cevap A)

59. Soruda verilen maddeler, Kyoto Protokolü’ne aittir. 
Bu maddeler aslında 1992’de Rio’da (Brezilya) im-
zalanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre 
Sözleşmesi insan kaynaklı iklim değişiminin olumsuz 
etkilerinin önlenmesi ve sera gazı salınımının düşü-
rülmesini teklif eden uluslararası ilk anlaşmaya aittir. 
Anlaşma, hükûmetler için bağlayıcı olmadığından do-
layı 1997’de Japonya’nın Kyoto kentinde güncellen-
miş ve Kyoto Protokolü adını alıp 2005 yılında yürür-
lüğe girmiştir. Türkiye’nin 2009 yılında taraf olduğu 
protokole 191 ülke ve AB dâhildir.

 Kyoto Protokolü’ne göre

 • Ülkeler sera gazı salınımını 1990 yılı seviyesinin 
%5 altına çekecektir.

 • Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları 
kullanılacaktır.

 • Az enerji tüketen sistemlere geçilecektir.

 Protokol, 2013-2020 yıllarını kapsayan taahhüt dö-
nemine girmiştir. Doha’daki (Katar) toplantıda yapı-
lan değişiklik ile 2020 yılında sera gazı salınımları-
nın %18 azaltılması kararlaştırılmıştır.

(Cevap A)

57. İletişimde saydamlık oldukça önemli bir unsurdur. 
Saydamlık içi dışı bir olmaktır. Gönderilen mesajın 
duygu ve düşüncelerle tutarlı olmasıdır. Verilen ör-
nek durumda öğrencinin çalışma yöntem ve alışkan-
lıkları ile ilgili yardıma ihtiyacı olduğunu bilmesine 
rağmen öğretmen bunu belirtmemiştir. Öğretmenin 
tepkisi saydam bir tepki değildir. Burada kişinin ek-
siği ya da yanlışı varsa uygun biçimde ona iletilmeli 
yanlışını düzeltme fırsatı sunulmalıdır

(Cevap D)
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62. 2018 yılında yayımlanan öğretim programlarında ölç-
me ve değerlendirme uygulamalarına yön veren il-
keler şunlardır:

 1. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim prog-
ramının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlama-
lı, kazanım ve açıklamaların sınırları esas alın-
malıdır. 

 2. Öğretim programı, ölçme sürecinde kullanılabi-
lecek ölçme araç ve yöntemleri açısından uygu-
layıcılara kesin sınırlar çizmez, sadece yol gös-
terir. Ancak tercih edilen ölçme ve değerlendir-
me araç ve yönteminde, gereken teknik ve aka-
demik standartlara uyulmalıdır. 

 3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları 
eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim süreci 
boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına de-
ğil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele 
alınır. 

 4. Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğ-
rencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel 
geçer, tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönte-
minden söz etmek uygun değildir. Öğrencinin 
akademik gelişimi tek bir yöntemle veya teknik-
le ölçülüp değerlendirilmez. 

 5. Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “his-
setme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de veri-
lir; dolayısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli ka-
bul edilemez. 

 6. Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme 
ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğ-
rencilerin aktif katılımıyla gerçekleştirilir. 

 7. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan 
ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zaman-
la değişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri 
tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki de-
ğişimleri dikkate alan ölçümler kullanmak esas-
tır.

(Cevap A)

61. Eğitim sistemimiz yetkinliklerde bütünleşmiş bilgi, be-
ceri ve davranışlara sahip karakterde bireyler yetiş-
tirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de ulus-
lararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş ha-
yatlarında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan 
yetkinlikler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) 
belirlenmiştir. TYÇ sekiz anahtar yetkinlik belirlemek-
te ve aşağıdaki gibi tanımlamaktadır:  

 • Anadilde iletişim 

 • Yabancı dillerde iletişim

 • Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel 
yetkinlikler

 • Dijital yetkinlik

 • Öğrenmeyi öğrenme

 •  Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler

 • İnisiyatif alma ve girişimcilik

 • Kültürel farkındalık ve ifade
(Cevap C)
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64. Öğrenme Alanları Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili bil-
gi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildi-
ği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir ya-
pıdır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı aşağı-
da sıralanan 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılan-
dırılmıştır. Bu öğrenme alanları şunlardır:

 BİREY VE TOPLUM

 KÜLTÜR VE MİRAS 

  İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER 

 BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM

 ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM 

 ETKİN VATANDAŞLIK 

 KÜRESEL BAĞLANTILAR

(Cevap D)

65. Öğretmen sistematik hata yapmıştır. Sistematik ha-
ta: Bu hata türünde hata belli oranda karışır. Hatanın 
kaynağı bellidir. İki türlü olmaktadır.

 1. Yanlılık

 2. Sistemli

(Cevap B)

66. Soruda verilen öğrenme alanı Birey ve Toplum öğ-
renme alanıdır. Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsel-
lik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi de-
ğerlerle sosyal katılım becerisinin de öğrenciler ta-
rafından edinilmesi sağlanmalıdır.

 Bu öğrenme alanındaki kazanımlar şunlardır: 

 • Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkı-
sını fark eder.

 • Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çı-
karak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. 

 • Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey 
olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektir-
diği görev ve sorumluluklara uygun davranır. 

 • Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu 
hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir

(Cevap C)

63. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda aşağıda-
ki becerilerin kazandırılması da amaçlanmaktadır.

 1. Araştırma 

 2. Çevre okuryazarlığı 

 3. Değişim ve sürekliliği algılama 

 4. Dijital okuryazarlık

 5. Eleştirel düşünme 

 6. Empati 

 7. Finansal okuryazarlık

 8. Girişimcilik 

 9. Gözlem 

 10. Harita okuryazarlığı 

 11. Hukuk okuryazarlığı 

 12. İletişim 

 13. İş birliği 

 14. Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme 

 15. Kanıt kullanma 

 16. Karar verme 

 17. Konum analizi 

 18. Medya okuryazarlığı 

 19. Mekânı algılama  

 20. Öz denetim 

 21. Politik okuryazarlık 

 22. Problem çözme 

 23. Sosyal katılım 

 24. Tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama 

 25. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma 

 26. Yenilikçi düşünme 

 27. Zaman ve kronolojiyi algılama

(Cevap B)
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75. Öğretmenin plana ekleme yapması programın es-
neklik özelliği ile ilgilidir.

(Cevap A)

73. Soruda verilen öğretmen performans göstergelerin-
den A, B, C ve E seçeneği A1 düzeyinde iken D se-
çeneği A3 düzeyindedir.

(Cevap D)

71. Öğretmenin yapmış olduğu uygulama konuşma hal-
kası tekniğine uygundur. Konuşma halkası öğrenci-
lerin görüş farklılıklarını görmek, birbirlerinin görüş-
lerine saygılı olmayı amaçlamak, sınıfta güven ve 
saygı ortamı oluşturarak empati becerisi kazandır-
mak amacıyla uygulanan tekniktir.

(Cevap B)

72. II. ve III. öncülde verilen kazanımlar anlama basama-
ğında yer alır. Anlama basamağı yorumlama, örnek-
leme, sınıflama, özetleme, sonuç çıkarma, karşılaş-
tırma ve açıklama gibi kısımları kapsar.

(Cevap C)

69. Soruda verilen tarihsel empati düzeyi sınırlı tarihsel 
empatidir. Sınırlı Tarihsel Empati: Bu düzeyde öğren-
ciler geçmişteki insanları geçmişin bakış açısıyla de-
ğerlendirirler. Yalnız sadece tarihsel kanıtlarda veri-
len çerçeve neyse ona göre yanıtlarlar. Bu nedenle 
sınırlı bir tarihsel empati becerisine ulaşılmış olur.

(Cevap D)

70. Öğretmenin gezi düzenlemeden önce ilgi kurum ve 
kişilerden gerekli izinleri alması gerekir.

(Cevap C)

67. Makbule Öğretmen’in derste kullandığı teknik rol oy-
nama tekniğidir.

 Rol oynama tekniği, öğrencilerin kendi duygu düşün-
celerini başka bir kimliğe bürünerek ifade etmelerini 
sağlayan bir öğretim tekniğidir. Eskiden beri öğretim 
amacıyla kullanılması önerilmektedir.

 Rol yapmada birey, gerçek rolünden duygularından 
sıyrılıp kendini başkasının yerine koyar. Başkalarını 
anlama yeteneğini geliştireceği için teknik çocuklar 
için değerli hale gelir.

 Belli bir fikir, olay, durum ya da sorun bir grup öğren-
ci tarafından yine bir grup öğrenciye dramatize edi-
lir. Öğretmen, rol oynamayı yapılandırmak ve tartış-
mayı yönlendirmek görevini üstlenmiştir. Öğrenci ise, 
yeteneğini kullanarak ne kadar yaratıcı olabileceği-
ni ortaya koyar.

(Cevap D)

68. Performans ölçmede kullanılabilecek ve soruda ve-
rilen aracı puanlama anahtarlarıdır (cetvelleridir). Bir 
soruya verilmesi beklenen yanıtlardan ölçütler liste-
si hazırlanır ve listedeki yanıtların her birine kaç pu-
an verileceği belirlenerek puanlama cetveli oluşturu-
lur. Puanlama cetveli öğretmenlere kılavuzluk ede-
bilir ancak çeşitli nedenlerle (yanıtlayıcıyı tanıyor ol-
mak, dikkat eksikliği, ölçütlerin iyi tanımlanmamış ol-
ması vs.) puanlama yanlılıkları söz konusu olabilir.

(Cevap D)

74. Verilen örnek durumda kullanılan drama tekniği sı-
cak sandalyedir. Bu teknik karakteri öğrencilerin da-
ha yakından farklı yönleri ile tanımaları için kullanı-
lır. Adını izleyiciler önünde karakterin bir sandalyede 
oturmasından alır. Öğretmen öğrencileri gazeteci gi-
bi farklı rollerle de görevlendirebilir.

(Cevap A)


