
YAZILIYA 
HAZIRLIK

A. Aşağıdaki ifadelerde yer alan boşlukları, aşağıdaki kelimelerden uygun olan ile doldurunuz. (10 Puan)

jest mimik Beden diliSansür tekzip Yaya ve müsellem

1. Anayasamızın 28. maddesine göre basın hürdür, ........................................... edilemez.

2. Arkadaşım Ayşe’nin sabah beni gördüğünde bana el sallaması ............................., gülümseyerek tepki vermesi ise  ..........................

3. Yayın kuruluşunun düzeltme haberi yayınlamasına ........................................... adı verilir.

4. Osmanlı gaza ve cihat anlayışından dolayı fetihlerini genellikle ........................................... yönünde yapmıştır.

5. Osmanlı Devleti’nde ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında ........................................... adıyla kurulmuştur.

B. Aşağıdaki cümlelerin başındaki boşluklara bilgi doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız. (20 puan)

1. İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır.

2. Beden dili işitme engellilerin kullandığı sözsüz iletişim şeklidir.

3. Ülkemizde genel ağ eğlence amaçlı kullanılmakta, bilgi edinmek için kitaplardan yararlanılmaktadır.

4. Kitle iletişim özgürlüğünden yararlanırken özel hayatın gizliliğine saygı göstermeliyiz.

5. Basın mensuplarının sokaktaki insanların izinsiz olarak fotoğraflarını çekme özgürlükleri vardır.

6. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.

7. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.

8. İstanbul’un fethi ile Fransa’ya giden bilim insanları Rönesans’ın başlamasında etkili olmuştur.

9. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.

 10. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağlamıştır.

C. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız. (10 Puan)

1. Suçlayıcı mesaj içeren ifadelerdir.

2. Kişinin kendinin bir başkasının yerine koymasıdır.

3. İzleyicileri televizyon yayınlarının olumsuz öğelerinden korumak için kul-

lanılan simgelerdir.

4. Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak bilinen padişah

5. Rumeli’ye ilk kez geçilen toprak parçası

a. Empati

b. Çimpe Kalesi

c. Akıllı İşaretler

d. Sen dili

e. Çelebi Mehmet
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1. Sağlıklı iletişimin temel ögeleri vardır. Bunlardan herhangi

birinin olmadığı bir iletişimde hatalar ve eksiklikler olur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde iletişimin te-
mel ögeleri gerçekleşmiş sayılmaz?

A) Öğretmenin ‘‘Sosyal Bilgiler dersini seviyor musunuz?’’

sorusuna öğrencilerin cevap vermesi

B) ‘‘Günaydın!’’ diyerek sınıfa giren öğrenciye, arkadaşla-

rın ‘‘Günaydın!’’ diyerek cevap vermesi

C) Ablamın ‘‘Dersine çalıştın mı?’’ sorusuna cevap ver-

memem

D) Komşum ile tanışmak için el uzattığımda bana elini

uzatması

2. Murat Bey, gazetede kendi ve ailesiyle ilgili asılsız haber-

leri görünce hemen avukatına başvurarak haberin düzel-

tilmesini ister. Haberi yapan basın kuruluşu bunun üzerine

bir düzeltme yazısı yayımlar.

Yukarıdaki metne göre Mehmet Bey ile ilgili haberin
düzeltilmesine ne ad verilir?

A) Kamuoyu B) Özgürlük

C) Sansür D) Tekzip

3. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.”

Yukarıdaki atasözünde iletişim ile ilgili olarak anla-
tılmak istenen durum aşağıdakilerden hangisinde en
doğru olarak verilmiştir?

A) Kullandığımız dil ve üslubumuz karşımızdakini etkile-

memizi sağlar.

B) İletişim sadece konuşularak yapılır.

C) Sadece açık sözlü olanlar iletişim kurabilir.

D) Etkili iletişim kurmanın yolu beden dilini iyi kullanmak-

tan geçer.

4. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi olay sonucu kurul-

duğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahiptir. Bunun

en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersiz-

liğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar

Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır

ve bu kaynaklar birbirinden farkı bilgiler içermektedir. Bu

eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı

Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Tarihçiler arasında bir görüş birliği bulunmamaktadır.

B) Tarihçiler ellerindeki kanıtlardan farklı sonuçlara ulaş-

maktadırlar.

C) Osmanlının ilk kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde

yazılmıştır.

D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbi-

rinden farklıdır.

5. Orhan Gazi,

  • Bursa, İznik ve İzmit’i aldı.

  • İlk Osmanlı medresesini açtı.

  • Yaya ve Müsellem adıyla Osmanlı Devlet’inin ilk dü-

zenli ordusunu kurdu. 

Yukarıdaki Orhan Gazi Dönemi ile ilgili bilgilerde han-
gi alanda yapılan faaliyetlere değinilmemiştir?

A) Askerî B) Eğitim

C) Siyasi D) Ticari

6. Osmanlı Devleti’nde toplum büyük bir kısmı köylerde ya-

şar ve tarımla uğraşırdı. Devlete ait olan toprağı eker bi-

çer ve karşılığında vergi verirdi. Ancak, köylü mazeretsiz

olarak toprağı üç yıl boş bırakırsa devlet toprağı köylünün

elinden geri alırdı.

Buna göre toprağın köylüden geri alınmasında,

I. Vergi gelirlerini artırmak,

II. Üretimde sürekliliği sağlamak,

III. Köylünün üretime katkısını artırmak,

amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

D. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (60 Puan)

Mozaik Yayınları 7. SINIF • INTRO • SOSYAL BiLGiLER CEVAPLARI İÇİN 
KAREKODU OKUTUNUZ.
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