
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

İSTİKLAL MARŞI
Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Mehmet Akif Ersoy
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

ETKİNLİK SAYFASI1.
Test

1.   Aşağıdaki bilgiler doğru ise  karşılarına D, yanlış ise Y yazınız.
 
 

Kitle iletişim araçları sayesinde dünyanın öbür ucundaki olaydan anında haberdar oluyoruz.b.

Günlük yaşamda en çok kullandığımız iletişim şekli sözlü iletişimdir.a.

Beden dili iletişimi engelleyen en önemli unsurdur.d.

Basın özgürlüğünün kısıtlandığı durumlarda halk doğru haberleri arkadaşlarından alır.e.

Çok sayıda insana aynı anda hitap etmesi kitle iletişim araçlarının özelliklerindendir.c.

2.   Aşağıdaki noktalı yerlere uygun kavramları yazınız. 

 

Akıcı bir dil kullanmak iletişimi  ...........................   yönde etkiler.
b.

Radyo ve televizyon kanallarında bir takım ihlaller nedeniyle uyarı ve cezalar veren kurum 
........................... dir. 

c.

Herhangi bir basın - yayın organında doğru olmayan bir bilgi yayınlandığında düzeltme 
yazısı yazılır. Bu yazıya ........................... denir.

d.

Sürekli akıl vermek  ...........................  kurmayı engeller.
e.

Kişilerin duygu, düşünce veya fikirlerini çeşitli yollarla bir başkasına anlatmasına  
...........................  denir. 

a.

RTÜK iletişim tekzip olumlu iletişim

 



ETKİNLİK SAYFASI
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1. Test

3.   Erdem işitsel iletişim aracı yazan balıkları yakalamak istiyor. Acaba hangilerini yakalamalıdır, yardım eder 

    misiniz?

 

Radyo Televizyon

Kitap
Gazete

Telefon

İletişim

4.    Aşağıda verilenleri iletişimi olumlu ya da olum
suz etkileyen unsurlar olarak gruplandırınız.

 a. Etkili Dinleme

 b.	 Ön	yargı

 c. Beden Dili

 d. Sen dili

 e. Dili Düzgün kullanma

 f. Dürüst ve Samimi Olma

 g.	 Eleştirme

 h. Ad takma

 ı. Tehdit Etme

İletişimi Olumlu 

Etkileyen Unsurlar

İletişimi Olumsuz

Etkileyen Unsurlar

5.      İletişimi olumlu hâle getirmek için neler 
yapılmalıdır? Yazınız.
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

KONU TARAMA TESTİ

İLETİŞİM BİR SANATTIR! Kazanım No: 7S.1.1

2.
Test

1. 
Bu kadar düzensiz çalışırsan ve
ödevlerini zamanında yapmazsan 
derslerinde başarısız olursun tabi...

 

 Bu duruma bakılarak, öğrenci – anne arasında 
iletişim kopukluğu yaşanmasının nedeni olarak, 
annenin hangi davranışı gösterilebilir?

 A)	 Yargılayıcı	 olması	 	 	 	

	 B)	 Konuyu	değiştirmesi

	 C)	 Sınaması	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 D)	 Soru	 sorması

2. I.	 Mimik	ve	jestleri	doğru	kullanmak

 II.	 Ön	yargılı	davranmak

	 III.	 Kendimizi	karşımızdaki	insanın	yerine	koyabilmek

 Yukarıdakilerden hangileri iletişimi olumlu yönde 
etkileyen tutum ve davranışlar arasında gösterile
mez? 

	 A)	 Yalnız	 I	 	 B)	 I	 ve	 II

	 C)	 Yalnız	 II	 	 D)	 II	 ve	 III

3. Olumlu	 ilişkiler	 kurmak	 ya	 da	 bunun	 aksi	 gibi	
sonuçlarla	 karşılaşmak	 büyük	 ölçüde	 iletişimde	
sergilenen	tutuma	bağlıdır.

 Toplumda iletişimsizliğin yol açtığı sonuçlar 
arasında;

 I.	 fiiddet	olaylar›nda	art›fl	görülmesi,

	 II.	 Bireysel	iliflkilerin	güçlenmesi,

	 III.	 Korku	ve	güvensizlik	ortam›n›n	oluflmas›

 durumlarından hangileri gösterilebilir?

	 A)	Yalnız	 I	 	 B)	Yalnız	 II

	 C)	Yalnız	 III	 	 D)	 I	 ve	 III

4.  
Toplum içinde bireylerin 
birbirleriyle olan sorunları-
nın çözümünde yapıl- 
ması gereken şey nedir? ?

 Ayça’nın bu sorusuna karşılık Emre, aşağıdaki 
se çe neklerden hangisini söylerse doğru cevap 
ver   miş olur?

 A) Empati kurmak 

	 B)	 Son	sözü	söylemek	için	çal›flmak

	 C)	 Karfl›dakinin	sözünü	kesmek

	 D)	 Konuyu	öğrenmeden	karfl›dakini	elefltirmek
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5. 
Kelime dağarcığımı genişletip konuşma becerimi
geliştirmek için her gün düzenli kitap okuyorum.
Karşımdaki kişiyi anlamak için kendimi bazen
onun yerine koyuyorum. Başkalarının benim hak-
kımdaki eleştirilerini ve fikirlerini her zaman saygı
duyarak dinleyebiliyorum.

Ebru 

Ebru’nun verdiği bilgilerde, düzgün bir ile ti şimde 
olması gereken;

 I.	 Empati	kurma,

	 II.	 Karflımızdaki	kifliyi	dinleme,	

	 III.	 Etkili	ve	güzel	konuflma

 du rum la rın dan han gi le ri nin önemine değinildiği 
söylenebilir?

 A)	Yal	nız	 I	 	 B)	Yal	nız	 III

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

6. İnsanlar bazen konuşmadan sıkıntılarını,
isteklerini, beklentilerini hâl ve hareketleri
ile anlatabilirler. İletişimde kullanılan bu
yönteme ne isim verilir?

?

Murat Ecem

 Ecem, Murat’ın bu sorusuna karşılık aşağıdaki 
seçe neklerden hangisini söylerse doğru cevap 
vermiş olur? 

 

 A) Beden dili  B) Sen dili

 C) Ben dili  D) Empati

7.	 Aşağıda	beden	hareketlerinin	 bazı	 anlamları	
bulunmaktadır.

 

 Ellerin sürtülmesi

Ayak bileklerinin
kenetlenmesi

Elin yanakta olması

Beklenti

Endişe

......?.....

 Buna göre, “?” olan yere seçeneklerden hangisinin 
getirilmesi gerekir?

 A)	 Güven	 	 B)	Düşünce

	 C)	 Şüphe	 	 D)	Üstünlük

8. İnsanların	kullandığı	beden	dili,	jest	ve	mimikler	
başkaları	ile	iletişim	kurmakta	yardımcı	unsurlardır	ve	
iletişimin	daha	etkili	olmasını	sağlamaktadır.

 Buna göre, aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisinin, 
iletişimi olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir?

 
A) B)

C) D)

9. 

Etkili iletişim artırmak amacıyla kişinin 
kazanması gereken beceriler bulunmak-
tadır.
Aşağ›dakilerden hangisi bu beceriler-
den biri değildir?

 

 

 A)	 Hoşgörülü	ve	ön	yargısız	olmak

	 B)	 Kendini	doğru	ifade	etmek

	 C)	 Kendisine	 yönelen	 eleştirilere	 hemen	 olumsuz	
tepki	göstermek

	 D)	 Empati	kurabilmek

İLETİŞİM BİR SANATTIR!2. Test
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

Kazanım No: 7S.1.2OLUMLU İLETİŞİM YOLLARI

3.
Test

KONU TARAMA TESTİ

1. ●	 Ateşin	dumanından	yararlanarak	iletişim	kurmak	
tarih	 öncesi	 döneme	 ait	 iletişim	 yöntemlerinden	
biridir.

 ▲	 Günümüzde	 bilgisayar	 ve	 cep	 telefonları	
aracılığıyla	iletişim	hızlanmıştır.

 ★	 Kitle	iletişim	araçları	insanları	bilgilendirir.

 ▲	 Olumlu	iletişimde	dinlemenin	etkisi	yoktur.

 İletişim konusu ile ilgili olarak, yukarıdaki hangi 
sembolle gösterilen açıklamada bir bilgi yanlışı 
vardır?

 A)  ● B) ▲ C) ★ D) ▲

2. Ödevlerin için artık benden yardım is- 
temekten vazgeç. Tek başına hiçbir şey 
yapamıyorsun. Bu kadar tembellik yeter. 
Zaten sınavlardan da düşük not almışsın.

 Anne ile çocuğu arasında geçen bu diyaloğa 
bakılarak, annenin aşağıdaki iletişim hatalarından 
hangisini yaptığı söylenebilir?

	 A)	 Yargılama

 B) Ad takma

	 C)	 Soru	sorma

	 D)	 Konuyu	değiştirme

3. İn	sa	n›n	avuç	içi	ni	kul	la	n›fl	bi	çi	mi	ki	fli	nin	duy
gu,	dü	flün	ce	ve	iç	dün	ya	s›y	la	il	gi	li	son	de	re
ce	önem	li	bil	gi	ler	ve	rir.	Ör	ne	ğin	aç›k	du	ran	
bir	el,	kar	fl›	da	ki	ne	giz	li	ve	sak	l›	n›n	ol	ma	d›

ğ›	n›,	gü	ve	ni	ve	dost	lu	ğu	su	nar.

 Bu par ça da, ile ti şim le il gi li aşa ğı da ki ler den han
gi si nin öne mi vur gu lan mış tır?

	 A)	Ko	nufl	manın	 B)	Din	le	menin

	 C)	Kit	le	 ile	ti	fli	min	 D)	Be	den	di	linin

4. 

Sevgili öğrenciler, etkili iletişim bece- 
rileri nelerdir?

 

 Sosyal bilgiler öğretmeninin bu sorusuna, aşağı
daki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?

 
Kendini tanımak ve 
doğru ifade etmek

A) B)

C) D)

Hoşgörülü ve ön 
yargısız olmak

Eliştirilere açık ol- 
mamak

Karşımızdakini et- 
kin ve iyi dinlemek
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5. 

Bir kimsenin ne söyleyeceğini bilme-
si yeterli değildir, nasıl söyleyeceğini
bilmesi de gerekir.

Benjamin Franklin

Aristo

Birine hitap ettiğin zaman gözlerine
bak, o sana hitap ettiği zaman ağzı-
na bak.

 Yukarıdaki düşünürlerin sözleri iletişim sıra sında;
	 I.	 Göz	teması	kurmak,
	 II.	 Kelimelerin	seçiminde	dikkatli	davranmak,
 III. Empati yapmak

 durumlarından hangilerinin gereğini ortaya 
koymaktadır?

	 A)	Yalnız	 I	 	 B)	 I	 ve	 II

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

 

 

6. 

Matematik
dersini çok
seviyorum.

Seni çok iyi
anlıyorum.

Bugün 
girdiğim

sınavdan
iyi bir not

alacağımı 
düşünüyorum.

Hiç ders
çalışmıyor-

sun!

1 2

3 4

 Yukarıdaki baloncuklarda yazan cümlelerden 
hangisi, ben diline örnek olarak gösterilemez?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

7. 

 Eğer bir çocuk sürekli elefltirilmiflse; 
k›nama ve ay›plamay› öğrenir.

 Eğer bir çocuk kin ortam›nda büyümüflse, 
kavga etmeyi öğrenir.

 Eğer bir çocuk alay edip aflağ›lanm›flsa, 
s›k›l›p utanmay› öğrenir.

 Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendiril-
miflse, kendine güven duymay› öğrenir.

 Nolte

 

 Yu ka rı da ço cuk lar ile ye tiş kin le rin ile ti şi mi ne yö
ne lik Nol te’nin yaz dı ğı bilgilere ba kı la rak; 

	 I.	 Büyüklerin	 tutum	 ve	 davran›fllar›n›n	 çocuklar	
üzerinde	etkili	olduğu,

	 II.	 Çocuklar›n	 kifliliklerinin	 gelifliminde	 yetiflkinlerin	
önemli	rol	oynad›ğ›,	

	 III.	 Ço	cuk	la	r›n	 ruh	sal	 ge	li	fli	min	de	 yal	n›z	ca	 ai	le	le	rin	
et	ki	li	ol	du	ğu

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

	 A)	 Yaln›z	 I	 	 B)	Yaln›z	 II

 C) I ve II  D) II ve III

8. Benim ne yap- 
tığım sizi ilgilen-
dirmez.

Ebru
Tayfun

Hülya
Hakan

Şikâyetten baş- 
ka bir şey bil- 
mez misin sen?

Arabayı hızlı
kullandığında 

kaza yapmandan 
korkuyorum.

Ben sizden bü- 
yük olduğum için 
bana yer vermek 
zorundasınız.

 Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifadesi bir 
iletişim hatası olarak gösterilemez?

	 A)	Tayfun	 	 B)	Ebru

 C) Hülya  D) Hakan

3. Test
OLUMLU İLETİŞİM YOLLARI
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

Kazanım No: 7S.1.3

KONU TARAMA TESTİ

BİR TUŞLA DÜNYA EVİMİZE GELDİ

4.
Test

1. 
Kitle iletişim araçları sayesin-
de dünyanın herhangi bir 
yerinde meydana gelen doğal 
afetlerden anında haberdar 
olabildiğimiz gibi, afetzedelere 
yardım ulaştırmak için düzen-
lenen bağış kampanyalarına 
da katılabilmekteyiz.

Zübeyde

 Zübeyde verdiği bilgilerde, kitle iletişim araçlarının; 

	 I.	 Toplumsal	duyarlılığı	artırması,

	 II.	 Dünyada	yaşanan	gelişmelerin	takip	edilebilmesi,

	 III.	 Sosyal	örgütlenmeyi	güçlendirmesi

 yararlarından hangilerinin önemine değinmiştir?

	 A)	Yaln›z	 II	 	 B)	 I	 ve	 III

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

2. Kitle	iletişim	araçları,	binlerce	hatta	milyonlarca	kişiyle,	
aynı	anda	bilgi	iletişimini	sağlayan	araçlardır.

 Aşağıdakilerden hangisinin kitle iletişim araçları
nın yararlarından biri olduğu söylenemez?

 A)	 Bilginin	çok	sayıda	insana	aynı	anda	ulaştırılması

	 B)	 Toplumu	 ilgilendiren	 konularda	 insanların	
bilgilendirilmesini	sağlaması

	 C)	 Halkın	eğitilmesi,	temel	hak	ve	sorumluluklarının	
öğretilmesi

	 D)	 Toplumda	ırk,	dil,	din	ayrımının	belirginleşmesini	
sağlaması

3. 
1844’te ilk telgraf bulundu. 
Böylece elektronik iletişim 
başlamış, iletişim kâğıt ve 
mürekkepten başka boyuta 
taşınmış oldu. Telgraf ile 
başlayan teknolojik iletişim 
bugün bilgisayar teknolojisi-
ne kadar ulaştı.

 

 

Tanju’nun bu açıklamasına bakılarak, aşağı da ki 
yargılardan hangisine ulaşılabilir?

	 A)		İletişim	 teknolojisinde	 zaman	 içinde	 önemli	 ge		
lişmeler	yaşanmıştır.

	 B)		İletişimde	en	önemli	etken	bilgisayardır.		

	 C)		Devletler	 arası	 barışı	 sağlamak	 için	 iletişime	
önem	verilmiştir.	

	 D)		İnsanlar	arasındaki	iletişimsizlik	önemli	sa	vaş	lara	
neden	olmuştur.

4.  

Sevgili öğrenciler! Kitle
iletişim araçlarının 
faydaları nelerdir?

 

 Sosyal bilgiler öğretmeninin sorduğu bu soruya 
aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap 
vermiştir?

 

C)

A) B)

D)

Yaşamımızı
kolaylaştırır.

Sosyal duyarlılığı-
mızı azaltır.

Dünyadaki gelişme-
leri takip etmemizi 

sağlar.

Kısa zamanda bir
çok bilgiye ulaşma-
mıza yardımcı olur.
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5. 

 Gü nü müz dün ya sın da en hız lı ha ber leş me yi sağ
la yan kit le ile ti şim ara cı olan internetin özellikleri 
arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

	 A)	 Bir	çok	bilgiye	sadece	tek	bir	tuş	kullanarak	ulaş
tırabilmektedir.

	 B)	 Dünya’da	neler	olup	bittiğinden	anında	haberdar	
olunabilmektedir.

	 C)	 Evden,	alışveriş	ve	banka	işlemleri	kolayca	yapı
labilmektedir.

	 D)	 İnsanlar,	düşüncelerini	 istedikleri	gibi	paylaşma
maktadır.

 

6. İletişimin bazı teknikler kullanılarak çok 
sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilme-
sine “kitle iletişimi”, bunun için kullanılan 
araçlara da “kitle iletişim araçları” denir.

 

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araç larının 
hedefleri arasında gösterilemez?

	 A)	 Haber	ve	bilgi	sağlamak

	 B)	 Bireyi	toplumun	bir	parçası	yapmak

	 C)	 Toplumda	birleştirici	rol	üstlenmek

	 D)	 Tartışma	ortamlarını	ortadan	kaldırmak

7. 

	 Akıllı	işaretler	televizyon	yayınlarının	içeriğiyle	ilgili	
bilgilendirici	bir	sınıflandırma	sistemidir.

 Buna göre, akıllı işaretlerin;

	 I.	 Çocukları	 ve	 gençleri	 televizyon	 yayınlarının	
olası	zararlı	etkilerinden	koruma,

	 II.	 TV	kanallarının	program	akışını	düzenleme,

	 III.	 Programların	yayınlanma	zamanını	gösterme

 gibi amaçlardan hangilerine hizmet ettiği 
söylenebilir?

	 A)	Yalnız	 I	 	 	 B)	Yalnız	 II

	 C)	Yalnız	 III	 	 	 D)	 I,	 II	 ve	 III	

8. Sosyal	bilgiler	dersinde	öğretmen	iletişimde	araçların	
önemli	olduğunu,	iletişim	araçlarının	görsel,	işitsel	ve	
yazılı	olabileceklerini	söylemiş	ve	öğrencilerden	yazılı	
ileşitim	araçlarına	örnekler	vermelerini	istemiştir.

 Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin verdiği 
yanıt doğru değildir?

 A) B)

C) D)

Gazete Dergi

Kitap Televizyon

 

BİR TUŞLA DÜNYA EVİMİZE GELDİ4. Test
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

Kazanım No: 7S.1.4

1. 

Hangi nedenle olursa olsun hiç 
kimse düşünce ve kan›lar›n› 

aç›klamaya zorlanamaz, 
düşünce ve kan›lar› nedeniyle 

k›nanamaz ve suçlanamaz.

 
Sosyal bilgiler öğretmeninin bu açıklaması 
aşağıdaki kişi hak ve özgürlüklerinden hangisi ile 
yakından ilgilidir?

	 A)	 Konut	dokunulmazlığı

	 B)	 Düşünce	ve	ifade	özgürlüğü

	 C)	 Yerleşme	ve	seyahat	özgürlüğü

	 D)	 Kişi	dokunulmazlığı	 	

2. 
Gazeteci olarak benim 
temel görev ve ilkelerim 
bulunmaktadır.

 

 Bir gazetecinin temel görev ve ilkeleri arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A)	 Şiddeti	 haklı	 gösteren	 özendirici	 ve	 kışkırtıcı	
yayın	yapmaz.

	 B)	 Özel	yaşamın	gizliliğini	ihlal	etmez.

	 C)	 Toplumu	suç	işlemeye	teşvik	eder.

	 D)	 Kaynağını	bilmediği	bilgi	ve	haberi	yayımlamaz.

3. Bir	ga	ze	te	ci	ün	lü	bir	si	ya	set	çi	nin	ai	le	siy	le	git	ti	ği	ta	til	de	
izin	siz	ola	rak	fo	toğ	raf	la	rı	nı	çek	miş	ve	bu	ta	til	de	si	ya
set	çi	nin	ai	le	si	ne	şid	det	uy	gu	la	dı	ğı	şek	lin	de	asıl	sız	
ha	ber	ler	yap	mış	tır.

 Yukarıdaki gazetecinin tutumuyla ilgili;

	 I.	 Özel	hayatın	gizliliğini	ihlal	ettiği,

	 II.	 Ba	sın	il	ke	le	ri	ne	ters	dü	şen	ya	nıl	tı	cı	ha	ber	yap	tı
ğı,

	 III.	 Ba	sın	öz	gür	lü	ğü	nü	dü	rüst	bir	bi	çim	de	kul	lan	dı	ğı

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

	 A)	Yalnız	 I	 	 	 B)	Yalnız	 II

 C) I ve II   D) I ve III

4. Tür	ki	ye	Cum	hu	ri	ye	ti	Ana	ya	sası’	nın	21.	Mad	de	si’n	de;	
“Kim	se	nin	ko	nu	tu	na	do	ku	nu	la	maz.	Çe	şit	li	ne	den	ler	le	
ya	say	la	yet	ki	li	kı	lın	mış	ku	rum	la	rın	ya	zı	lı	em	ri	bu	lun
ma	dık	ça;	kim	se	nin	ko	nu	tu	na	gi	ri	le	mez,	ara	ma	ya	pı
la	maz	ve	bu	ra	daki	eş	ya	ya	el	ko	nu	la	maz.”	denilmek
tedir.

 Bu bilgiye göre;     
     

Anayasamızda kişi 
hakları korunmak-
tadır.

Konut dokunulmaz-
lığı bulunmaktadır.

Arzu Remzi

Faruk

Çeşitli durumlarda 
konut dokunulmaz-
lığı ihlal edilebilir.

 diyen öğ ren ci ler den han gi le ri nin yo ru mu doğ ru
dur?

	 A)		Yalnız	Arzu	 	

 B)  Arzu ve Remzi

 C) Remzi ve Faruk 

	 D)	 Arzu,	Remzi	ve	Faruk

KONU TARAMA TESTİ

ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR

5.
Test
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5. Kişilerin telefon konuşmalarının dinlenmesi, 
mektuplarının haberi olmadan okunması 
aşağıdakilerden hangisinin ihlal edildiğinin 
göstergesidir?

	 A)	 Seyahat	özgürlüğünün	 	

	 B)	 Özel	yaşamın	gizliliğinin

	 C)	 Konut	dokunulmazlığının	

	 D)	 Eğitim	görme	hakkının

6. Engin	gazeteci	 olmak	 istiyor.

 Bu mesleğin gerektirdiği özellikler aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

 A)	 Kimsenin	özel	hayatı	izni	olmadan	açıklanamaz.

 B)	 İstenilen	kitle	iletişim	aracı	kullanılabilir.

 C)	 Kamuoyu	doğru	bilgilendirilmelidir.

 D)	 Her	türlü	bilgi	sınırsız	olarak	yayınlanabilir.

7. Özel	hayatın	gizliliği	konusunda	gazetecilere	de	büyük	
rol	düşmektedir.	Çünkü	gazetecilerin	halka	karşı	
büyük	sorumlulukları	vardır.	Gazeteciler	basın	
özgürlüğünü	halkın	doğru	haber	alma	hakkını	
engellemeden	dürüst	biçimde	kullanmalıdır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi, gazetecilerin 
temel görev ve ilkelerinden biri olmamalıdır?

	 A)	 Bilgi,	 görüntü	ve	haber	elde	etmek	 için	yanıltıcı	
yöntem	kullanmamalıdır.

	 B)	 Kaynağını	bilmediği	bilgi	ve	haberleri	yayınlama
malıdır.

	 C)	 Tarafsız	olmalıdır.

	 D)	 Kamuya	 mal	 olmuş	 insanların	 özel	 yaşamının	
gizliliğini	ihlal	edebilmelidir.

8. Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası’nın	20.	Maddesi’nde	
“Herkes	özel	hayatına	ve	aile	hayatına	saygı	gösteril
mesini	isteme	hakkına	sahiptir.	Özel	hayatın	ve	aile	
hayatının	gizliliğine	dokunulamaz”	denmektedir.

 Buna göre;

	 I.	 Özel	hayatın	gizliliği	anayasa	güvencesi	altında
dır.

	 II.	 Özel	hayata	saygı	duyulması	gerekir.

	 III.	 Ünlülerin	özel	hayatı	yoktur.

 yorumlarından hangileri yapılabilir?

	 A)	Yalnız	 I	 	 	 B)	 I	 ve	 II

 C) I ve III   D) II ve III

9. “Gazetecilerin	temel	görev	ve	ilkeleri	nelerdir?” 
şeklinde sınav sorusuna, aşağıdaki öğrencilerden 
hangilerinin verdiği yanıt doğrudur?

 

Ayşe

Evren
Zübeyde

Haber ya da görüntü 
elde etmek için yanıltıcı 
yöntem kullanmamak

Kaynağını bilmedikleri
bilgi ve haberleri 
yayınlamak

Şiddeti haklı gösteren 
yayınlar hazırlamak

 

	 A)	Yalnız	Ayşe	 B)	Yalnız	Zübeyde

	 C)	Yalnız	Evren	 D)	Ayşe	 ve	Evren

5. Test
ÖZGÜR BASIN DEMOKRASİNİN TEMELİDİR
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

ÜNİTE TEKRAR TESTİ6.
Test

1. 

Konuşma-
cıyı anladığını 
gösteren ifade-
lerde bulunmaz.

Konuşmacının
sözünü
kesmez.

Dinlerken bir 
işle meşgul

olmaz.

Eleştirel bir
tavır takınır.

 

 İyi bir dinleyicide olmaması gereken özelliklerin 
olduğu şekiller birleştirildiğinde aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi meydana gelir?

 

A) Yalnız

ve

ve

ve,

B)

C)

D)

 

2.   

Yanda	sınıfta	ders	
anlatan	öğretmen	ve	
bu	 dersi	 dinleyen	
öğrenciler	verilmiştir.

 

 Sınıf ortamıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söy
lenemez?

	 A)	 İletişim	sırasında	göz	teması	kurulmuştur.
	 B)	 Jest	ve	mimikler	kullanılmıştır.
	 C)	 Empati	yapılmamıştır.
	 D)	 İletişim	kurullarına	uyulmaya	çalışılmıştır.

3. 
Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti 
aydınlatma ve doğru yolu göstermede, bir 
millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermede, 
özetle bir milletin saadet hedefi olan müşterek 
istikamette yürümesini teminde basın, başlı 
başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.  

Basının önemini vurgu-
lamıştır.

Basının bir milletin ge-
lişmesinde en önemli 
etken olduğunu vurgu-
lamıştır.

Basının kamuoyunun
oluşmasında önemli bir
etken olduğunu vurgula-
mıştır.

1

2

3

 

 Kavram haritasının hangi bölümleri doğrudur?

	 A)	Yalnız	 1	 	 	 B)	Yalnız	 2

 C) 2 ve 3   D) 1 ve 3

4. I.

Eleştirilere kapalı olmak 
iletişimi olumlu etkiler.

II.

İletişimin en önemli kural-
larından biri de empatidir.

III.

Başkalarının fikirlerine 
saygılı olmak iletişimi 
olumlu etkiler.

 

 Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylemiş 
olduğu bilgiler doğrudur?

	 A)	Yalnız	 I	 	 	 B)	 I	 ve	 II

 C) I ve III   D) II ve III
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5. 

?

Kullandığımız kelime ve cümlelerin 
karşımızdaki insanların anlayabileceği 

düzeyde olmasına dikkat etmeliyiz.

Jest ve mimiklerimizi, bedenimizi, 
konuşmamızın içeriğine uygun olarak 

kullanmalıyız.

 Diyagramdaki “?” olan yere, aşağıdakilerden han
gisi yazılamaz?

	 A)	 İletişimde	Dikkat	Edilmesi	Gereken	Noktalar

	 B)	 İletişimde	Uyulması	Gereken	Kurallar

	 C)	 İletişimsizliğe	Neden	Olan	Gelişmeler

	 D)	 İletişim	Sorunlarının	Çözüm	Yolları

6. 

I II

III IV

 Yukarıdaki ifadelerden hangisiyle, olumlu iletişim 
kurulabilir?

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

7. 

BEN DİLİ

 Kavram haritasındaki “?” olan yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?

 A)	 Sevecen

 B) Olumlu

	 C)	 Değer	veren

	 D)	 Argo	sözcük	kullanan

8. 

İnsan İlişkilerinde

Başarılı

Olmanın Yolları

 Verilen yapboza aşağıdakilerden hangisi konula
maz?

 A) Ben dilini kullanmak

 B) Mimikleri kullanmak

	 C)	 İsimle	hitap	etmek

 D) Tehdit etmek

6. Test
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9. Bir	sefer	dönüflü,	Fatih	Sultan	Mehmet’e	yafl	l›	bir	kad›n	
bir	tas	ay	ran	ver	di.	Fa	kat	ay	ra	n›n	üs	tün	de	üç	ta	ne	sa
man	çö	pü	var	d›.	Pa	di	flah	çöp	le	ri	üf	le	ye	üf	le	ye	ay	ran›	
iç	tik	ten	son	ra	kad›na	ay	ra	na	ne	den	çöp	at	t›	ğ›	n›	sor	du.	
Kad›n	da	“pa	di	fla	h›m	çok	ter	li	dir	bir	de	fa	da	içip	has	ta
lan	ma	s›n”	 di	ye	 ce	vap	 ver	di.	 Bu	 söz	 üze	ri	ne	 Fa	tih	
kad›na	bir	çift	lik	he	di	ye	et	ti.

 Bu açıklamada,

	 I.	 Etkileyici	ve	gü	zel	ko	nufl	ma	n›n	ile	ti	flim	üze	rin	de
ki	et	ki	si,

	 II.	 ‹letiflim	kurarken	yap›lmamas›	gereken	hatalar,

	 III.	 ‹yi	bir	dinleyicide	bulunmas›	gereken	özellikler	

 du rum la rın dan han gi le ri nin önemine de ği nil di ği 
ile ri sü rü le bi lir?

 A)	 	Yaln›z	 I	 	 	 B)	Yaln›z	 II

 C) I ve II   D) II ve III

10. 

Artık bıktırdın beni.

Mutluluktan gözlerinin 
içi gülüyor.

Bu davranışını çok 
beğendim.

Memleketimi çok özledim.

 Numaralandırılarak verilenlerden hangisi  ben 
diline örnek olarak gös terilemez?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

11. Aşağıda geçen konuşmalardan hangisi ile ti şim 
kurulan insanda daha olumlu ve yapıcı bir etki 
bırakabilir?

 
Sen futboldan
ne anlars›n.

Kafam› patlat-
t›n, sus biraz!

Bu elbise sana
hiç yak›flmam›fl!

A) B)

C) D)

Bu kitab› beğenece-
ğini düflünüyorum.

12. 

İletişim sadece konuşmak değil-
dir. Ne söylediğimizi bilmek, bunu ne
zaman ve nerede söylemenin daha
uygun ve doğru olacağına karar ver-
mek, konuşurken en uygun sözcükleri
seçebilmektir.

 Sos yal bil gi ler öğ ret me ni nin ver di ği bu bil gi ler 
ile ti şim le il gi li;

	 I.	 Ke	li	me	le	rin	se	çi	min	de	ti	tiz	dav	ra	n›l	ma	s›,

	 II.	 Dikkatli	ko	nu	flul	ma	s›,

	 III.	 Söz	süz	ile	ti	le	rin	s›k	s›k	kul	la	n›l	ma	s›

 du rum la rın dan han gi le ri nin öne mi ni or ta ya koy
mak ta dır?

	 A)	Yal	n›z	I	 	 	 B)	Yal	n›z	II

 C) I ve II   D) I ve III

6. Test
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13. ‹le	ti	flim	ve	in	san	ilifl	ki	le	ri	ile	il	gi	li	okul	lar	ara	s›n	da	ya
p›	lan	bir	bil	gi	ya	r›fl	ma	s›n	da,	so	ru	pa	no	sun	da	afla	ğ›
da	ki	so	ru	yer	al	m›fl	t›r:

 

İnsanlar bazen konuşmadan, sıkıntılarını,
isteklerini, beklentilerini, hâl ve hareketleri
ile anlatabilirler. İletişimde kullanılan bu di-
le ..................... denir.

 

 

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ma sa lar dan han gi si nin bu 
so ru ya doğ ru ya nıt ver di ği söy le ne bi lir?

 A) B)

C) D)SEN DİLİ

BEN DİLİBEDEN DİLİ

EMPATİ

 

14. 

Dinlemek Eleştirmek

Söz
kesmek

Yargılamak

1 2

3 4

	 Zübeyde,	üzerinde	 iletişimsizliğe	neden	olan	
durumların	yazdığı	yazıyı	silecektir.

 Buna göre, Zübeyde kaç numaralı yazıyı silme
melidir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

15. 
Bireysel ilişkilerde konuşma be-
cerisi geliştirmek için her gün dü-
zenli olarak kitap okuyorum. Kar-
şımdaki insanı anlamak için onun
rolüne girip dünyaya ve olaylara
onun gözünden bakıyorum. His-
settiklerimi ya da görüşlerimi kar-
şımdaki insana net bir şekilde ifa-
de ediyorum. Başkalarının benim-
le ilgili eleştirilerini ya da düşünce-
lerini dinleyerek fikir alışverişinde
bulunuyorum.

 Buna göre Melih için; 

	 I.	 İletişim	esnasında	empati	kurabildiği,

	 II.	 Dilini	doğru	ve	düzgün	kullanmaya	çalıştığı,

	 III.	 Farklı	fikirlere	ya	da	eleştirilere	açık	olduğu

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 A)	 Yalnız	I	 	 	 B)	Yalnız	II

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

16. Günümüzde	 kitlelere	 hitap	 eden	 basınyayın	
organlarına	ya	da	farklı	kuruluşlarca	insanlara	sürekli	
ve	 toplu	 olarak	 bilgi	 aktan	 araçlara	 kitle	 iletişim	
araçları	 denir.	 Kitle	 iletişim	 araçlarında	 iki	 kişiden	
fazla	iletişim	olmalıdır.

 Buna göre kitle iletişim araçlarının özellikleri için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

	 A)	 Çok	sayıda	insana	aynı	anda	hitap	etmesi
	 B)	 Süreklilik	ve	düzenlilik	göstermesi
	 C)	 Bireylere	bilgi	akışını	sağlaması
	 D)	 Toplumu	yönlendirmeye	çalışması

6. Test
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1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

1. Verilen	bilgiler	doğru	olduğunda	ampuller	“yeşil”,	
yanlış	olduğunda	“kırmızı”	yanmaktadır.

 
Kurtuluş Savaşı’nın ilk kitle iletişim
aracı Ankara Radyosu’dur.I.

Kurtuluş Savaşı’nda kamuoyu
için TRT de kurulmuştur.II.

 
Buna göre, numaralı sistemlerdeki ampullerin 
renkleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

  

 I

A)

B)

C)

D)

II

2. 

İyi bir
dinleyici;

Konuşma-
cının

sözünü
kesmez. Dikkatini

konuşmacıya
verir.

Gözlerini
konuşmacıya

çevirmez.

Sen dilini
kullanır.

Konuşma-
cıyı anladığı-
nı gösteren

sözlü ifadeler-
de bulunur.

Alaycı bir
tavır

içinde 
olmaz.

1

26

5

4

3

 

Arı peteğinin hangi bölümleri balın tadını bozar?

 A) 1 ve 2  B) 2 ve 3

 C) 3 ve 4  D) 3 ve 6

3. 
Savaş haberciliğinin kuralları Irak’ta tam 
anlamıyla baştan yazılıyor. İkinci Dünya 
Savaşı’nda muhabirler, sinema kamera-
larıyla görüntü çekerdi. Vietnam’da ise 
cephe görüntüleri birkaç gün gecikmeyle 
ulaşılırdı. Körfez Savaşı’nda ise savaş izle-
yicilere naklen gösterildi.

 
Buna göre, parçaya en uygun başlık olarak aşağı
dakilerden hangisi verilebilir?

	 A)	 Basın	ve	Savaşlar

	 B)	 Basın	ve	Kamuoyu

	 C)	 Basında	Teknolojik	Gelişim

	 D)	 Basının	Sorunları

4. 

?Sen Dili
 

 Kavram haritasındaki “?” olan yere, aşağıdakiler
den hangisi yazılabilir?

 

 A)	Sevecen	 	 B)	Olumlu

	 C)	Değer	 veren	 D)	Eleştirel

5. 

İnsan ilişkilerinde

      b
aşarılı

     o
lmanın

       
yolları

 Buna göre, yapboza aşağıdakilerden hangisi 
konulamaz?

 A) Empati yapmak
	 B)	 Saygılı	olmak
	 C)	 Sabırlı	olmak
	 D)	 Alaycı	konuşmak

LGS HAZIRLIK TESTİ7.
Test
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LGS HAZIRLIK TESTİ

6. Aşağıdaki kişilerin ifadelerinden hangisi yar gı la
ya rak ya da eleş ti re rek ya pı lan ile ti şim ha ta sı na 
ör nek tir?
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C) D)

A) B)Başka şeylerden
konuşalım.

Çocuk gibi dav-
ranıyorsun.

İnce giyinmişsin,
hasta olmandan
korkuyorum.

Üzülme, bu da
geçer.

7. Emre,	iletişim	hatası	olmayan		taşların	üzerine	basarak	
karşı	kıyıdaki	okula	gidecektir.

 

Ben dili Sayg›

Destek-
lemek Hoşgörü

 

Buna göre Emre, kaç taşa basabilir?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

8. 

Özü sözü bir olmak iletişimde 
önemlidir.

 Yukarıdaki bilgide iletişimdeki hangi etkenden 
bahsedilmiştir?

 A)	Doğruluk	 	 B)	Hoşgörü

	 C)	Beden	dili	 D)	Göz	 teması

9.  

Ülkemizde yay›n yapan radyo ve 
televizyon yay›nlar›n› düzenlemek 
ve denetlemek amac›yla kuruldu.

................................ Nedir?

 Yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

 A)	Tekzip	 	 B)	RTÜK

 C) Panel  D) Sansür

10. 20.	yüzyılda	bilgisayar	yaşamımıza	girdi.	Böylece	bilgi	
depolama	ve	bilgiyi	işleme	hızlandı.	Ülkeler	binlerce	
kilometrelik	mesafelere	ulaşan	internet	ağı	ile	birbirine	
bağlandı.	İnternetle	sınırlar	ortadan	kalktı.	Bir	ülke	
içindeki	bilgi	kaynaklarına	veya	insanlara	o	ülkede	
bulunmaksızın	ulaşmak	kolaylaştı.

 Buna göre internet;

 I.	 Yeni	fikirlerin	kolayca	yayılmasına,

	 II.	 Kamuoyu	oluşumunun	kolaylaşmasına,

	 III.	 Doğal	afetlerin	ortadan	kalkmasına

 gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

 A) I ve II  B) I ve III

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

7. Test
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2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS1.
Test

ETKİNLİK SAYFASI

1.   Aşağıdaki kutucuklar içinde yer alan kelimelerle boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 

İskan Politikas› Rumeli Hisar› KapitülasyonlarCoğrafi Keşifler Tanzimat Ferman›

a. Osmanlı Devleti, Balkanlarda fetihlerine devam ederken bir yandan da buralara Anadolu’dan gelen Türk 
halkını yerleştirmiştir. Osmanlı’nın bu politikasına ................... denir.

b. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi amacıyla yaptırdığı hazırlıklar içinde Anadolu Hisarı’nın karşısına 
Boğaz’daki hakimiyetlerini arttıracak ...................’nı yaptırılmıştır.

c. 1535’de Fransa’ya verilen ................... , Haçlı ittifakını parçalama ve Akdeniz ticaretini canlandırma amacı 
güden ticari, adli ve dinî ayrıcalıklardır.

d. ................... , Akdeniz ticaretinin önemini kaybetmesine ve Avrupalıların zenginleşmesine neden olmuştur. 
Bununla beraber sömürgecilik gelişmiş ve yeni kıtalar keşfedilmiştir.

e. Avrupalı devletlerin desteğini almak ve Osmanlı’nın iç işlerine karışmalarını önlemek amacıyla yayımlanan 
................... ile ilk kez bir Osmanlı padişahı kendi otoritesinin üzerinde bir güç tanımış oldu.

 

 

2.   Aşağıdaki ifadeleri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.

D Y

a.
Dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu olan Mehterin amacı düşmanın moralini bozmak 
ve Türk ordusunun savaş gücünü arttırmaktır.

b.
Islahat Fermanı’nın ilanıyla Müslümanlar gayrimüslimlerden daha geniş haklar elde 
etmişlerdir.

c.
Hint Deniz Seferleri’nin nedenlerinden biri de Coğrafi Keşifler ile önemi azalan Akdeniz 
ticaretini yeniden canlandırmaktır.

d.
Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda kolayca büyümesinin sebeplerinden biri de gaza ve 
cihat anlayışına sahip olmalarıdır.

e. Ankara Savaşı’nın sonucunda Anadolu’da Türk siyasi birliği sağlanmıştır.



ETKİNLİK SAYFASI
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1. Test

3.   Aşağıda sorulan soruların cevabını bulmacada tamamlayınız.

 1. Evliya Çelebi’nin 17. yy’da Osmanlı topraklarını 40 yıl boyunca dolaşıp gördüklerini yazdığı eserinin adı.

 2. Orhan Bey döneminde Gelibolu’da Bizans tarafından Osmanlı’ya üs olarak verilen kalenin adı.

 3. 15 ve 16. yy’da Avrupa’da sanat, bilim ve düşünce alanında meydana gelen yeniliklerin genel adı.

 4. Osmanlıların Balkanlarda uyguladığı hoşgörü politikası.

 5. Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk adımı olup, ilk kez bir Osmanlı padişahı kendi otoritesi üzerinde bir kanun 
gücünü tanıdığı ferman.

 6. Padişahın yetkilerinin anayasa ve halk oyuyla seçilen meclis tarafından kısıtlandığı yönetim biçimi.

 7. Osmanlı’nın Balkanlar’daki fetih politikasının temelini oluşturan, İslam uğruna mücadele etmek ve savaşmak 
anlamına gelen anlayış biçimi.

 8. Coğrafi Keşiflere öncülük eden devletlerden biri.

 9. Yeniçeri Ocağı’nı kuran padişah.

 10. Osmanlı’nın ele geçirdiği Hristiyan topraklarından topladığı genç ve yetenekli çocuklardan sıkı bir eğitim ile üstün 
bir asker ve yönetici sınıfı oluşturma sistemi.

 11. 16. yy’da Avrupa’da dinî alanlarda meydana gelen gelişmelere ve düzenlemelere verilen ad.

 
4

5

1

6

9

11

2

10

8

7

3
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2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 7S.2.1

2.
Test

BEYLİKTEN DEVLETE; OSMANLI’NIN KURULUŞU

1. Osmanl› Beyliği, ku rul duğu s›rada Ana do lu’da ki en 
za y›f bey lik ler den bi riy di. An cak yö ne ti ci le rin ta kip et
tiği po li ti ka sa ye sin de dev let k› sa sü re de güç len mifl 
ve bir sü re son ra di ğer bey lik ler le bafle de bi le cek se
vi ye ye ulafl m›fl t›r.

 Os man lı Dev le ti’nin kı sa sü re de güç len me sin de 
aşa ğı da ki ler den han gi si nin ro lü yok tur?

 A)  Bey lik ler ara s›n da ki mü ca de le le re ka t›l ma ma la r›
n›n

 B) Ül ke nin ha ne da n›n or tak ma l› sa y›l ma s› an la y› fl›
na sa hip ol ma la r› n›n

 C) Fe tih po li ti ka la r› n› ga za ve ci hat an la y› fl› na da
yan d›r ma la r› n›n

 D) Doğu dan ge len Türk men göç le riy le or du yu güç
len dir me le ri nin

2. 

Ankara
Savaşı

I. Kosova
Savaşı

Sazlıdere
Savaşı

Sırpsındığı
Savaşı

1

3

4

2

 
Yukarıdaki şemada belirtilen savaşlardan 
hangisinin, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş 
Dönemi’nde izlediği batı yönünde genişleme 
politikası ile ilgili olduğu söylenemez?

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

3. Os man lı Dev le ti Ru me li’de fet he di len yer le re Ana do
lu’dan özel lik le ko nar  gö çer Türk men le ri gö tü rüp 
yer lefl tir mifl, fet he di len yer ler de ki yer li halk tan ayak
lan ma çı kar ma ih ti ma li olan la rı Os man lı top ra ğı olan 
bafl ka yer ler e is kân et tir mifl tir.

 Bu bil gi ye da ya na rak, Os man lı Dev le ti’nin is kân 
si ya se ti ile il gi li aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne 
ula şı la maz?

 
A)

B)

C)

D)

Fethedilen yerlerin Türkleflmesi amaç- 
lanmıfltır.

Fetihlerin kalıcı hâle getirilmesine 
çalıflılmıfltır.

Rumeli'nin yerli halkı tamamen bölge-
den çıkarılmıfltır.

Türkmenlerin yerleflik hayata geçirilme-
si istenmifltir.

4. 

Okan

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 
sırada Anadolu, siyasi bakım-
dan karışıklık içindeydi. Ayrıca 
Balkan milletleri de birbirleriyle 
mezhep savaşları yapmaktaydı-
lar.

 Okan’ın anlattığı bu bilgiye göre;

 I. Balkanlarda siyasi birliğin olmad›ğı,

 II. Kavimler Göçü’nün yafland›ğ›,

 III. Os man l› Dev le ti’nin s› n›r la r› n› ge nifl let me si nin 
da ha kolay olduğu

 ge liş me le rin den han gi le ri ne ulaşılabilir?

 A) Yaln›z I  B) Yaln›z III

 C) I ve III  D) II ve III
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5. 

Osman
Bey

Orhan

Ortak
özellik

Bey

→

 Şemadaki “?” olan ye re aşa ğı da ki ler den han gi si 
ya zı la bi lir?

 A) Anadolu beylikleriyle mücadele edilmesi

 B) Bizans’la savafl›lmas›

 C) Düzenli ordu birliklerinin oluflturulmas›

 D) Rumeli’de fetihler yap›lmas›

6. Timur’un Ankara Savaşı’nda Yıldırım Beyazıd’ı 
yendikten sonra, Anadolu’daki beyliklerin yeniden 
kurulmalarına izin vermesi aşağıdakilerden 
hangisine neden olmuştur?

 A) Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulmasına

 B) Balkanlarda Türk nüfusunun azalmasına

 C) Osmanlıların İslam dünyasında saygınlığının 
artmasına 

 D) Ticaret yolları üzerindeki denetimin güçlenmesine

7. Osmanlı Devleti’nde Osman Bey
Dönemi’nde Söğüt, Orhan Bey Dö-
nemi’nde Bursa ve İznik, I. Murat
Dönemi’nde Edirne merkez olmuş-
tur.

Berrin
 

Berrin’in bu açıklamasından yola çıkarak, Os man
lıların merkez seçiminde, aşağıdakilerden han gi
si nin belirleyici olduğu söylenebilir?

  

 A) İskân siyasetinin sadece bu bölgelerde uygula
na bil mesi

 B) Dinî yönden önemli merkezler olmaları

 C) Merkezlerin fetih bölgelerine yakınlığı 

 D) Bizans’ın bu topraklarla yeterince ilgilenmemesi

8. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişip büyüme
sin de;

 – Bizans sınırında kurulması,

 – Uç beyliği olması

 gibi durumlar etkili olmuştur. 

 Buna göre, Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişip 
bü yümesinde aşağıdakilerden hangisi daha et kili 
olmuştur?

 A)  Coğrafi konumu 

 B)  Askerî gücü

 C)  Ekonomik durumu

 D)  Yöneticilerin niteliği

9. 
Kadı ve müderrisleri göreve atar
ve büyük davalara bakardı.

Hayati

 Hayati’nin sözünü ettiği divan üyesi aşağı da ki
lerden hangisidir?

 A) Niflanc›  B) Sadrazam

 C) Defterdar  D) Kazasker

10. Osmanlılar Karesi Beyliği’ni topraklarına katınca bu 
beyliğin deniz gücüne sahip oldular.

 Buna göre, Karesioğulları’nın alınmasıyla Os
manlı Devleti’nin aşağıdaki alanlardan hangisinde 
gelişme gösterdiği söylenebilir?

 A) Yönetim  B) Hukuk

 C) Donanma  D) Eğitim

2. Test
BEYLİKTEN DEVLETE; OSMANLI’NIN KURULUŞU
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2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 7S.2.1

3.
Test

BEYLİKTEN DEVLETE; OSMANLI’NIN KURULUŞU

1. 
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde

devlet teşkilatında yapılan bazı çalışmalar

Anadolu ve 
Rumeli 

Beylerbeyli-
ği oluştu- 

ruldu.

Defterdarlık 
ve 

kazaskerlik 
makamı 

oluşturuldu.

Kapıkulu 
Ordusu’nun 

temelleri 
atıldı.

İlk divan 
örgütü ve 

vezirlik 
kurumu 

oluşturuldu.

1 2 3 4

 

 

Yu ka rı da ve ri len ler den han gi si, doğ ru dan Os man
lı Dev le ti’nin sı nır la rının ge niş le di ği nin gös ter ge
si dir?

 

 A) 1  B) 2 C) 3 D) 4

2. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Beyliği kurulduğu 
sırada Trakya ve Marmara Denizi‘nin güneyi ile 
Kocaeli Yarımadası’nı elinde bulunduruyordu. Bizans, 
askerî ve siyasi açıdan zayıfladığı için varlığını 
güçlükle sürdürebiliyordu. Balkanlar üzerindeki 
denetimini de büyük ölçüde yitirmişti.

 Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
etkili olduğu ileri sürülebilir? 

 A) Devletin kurumsallaşma sürecinin tamamlanması

 B) Osmanlı Devleti’nin batı yönünde genişlemesi

 C) Anadolu Türk siyasal birliğinin gerçekleşmesi

 D) Devlet yönetiminin dinsel nitelik kazanması

3. Aşağıdaki kelebek, üzerinde Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlardaki ilerleyişi sonucunda ortaya çıkan 
gelişmelerin bulunduğu çiçeklere konacaktır.

 Buna göre, kelebek hangi çiçeğe konmamalıdır?

 A) B)

C) D)

Haçlı 
savaşlarının 
başlaması

Türk ve İslam 
kültürünün 
Avrupa’da 
yayılması

Anadolu Türk 
siyasi birliğinin 

sağlanması

Rumeli 
Beylerbeyliği’nin 

oluşturulması

4. 

?
Padişahın mutlak vekiliydi
ve onun mührünü taşırdı.

?
Maliye işlerinden
sorumluydu.

?
Kadı ve müderrislerin ata-
masını yapar, divanda bü-
yük davalara bakardı.

 

 
Verilen eşleştirme tablosunda “?” olan yerlere 
sırasıyla aşağıdaki divan üyelerinden hangileri 
getirilmelidir?

 A) Sadrazam – Kazasker – Defterdar

 B) Defterdar – Sadrazam – Kazasker

 C) Sadrazam – Defterdar – Kazasker

 D) Kazasker – Defterdar –Sadrazam
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5. I. Mu rat Dö ne mi’n deki aşa ğı da ki ge liş me ler den 
han gi sinin doğrudan Balkanlarda izlenen fe tih po
li ti ka sı ile bağlantılı olduğu ileri sürülebilir?

 A) Anadolu Türk siyasi birliği çalıflmalarında bu lu
nulması

 B) Acemioğlanlar Ocağı’nın açılması

 C) Defterdarlık ve kazaskerlik makamının oluşturul
ması

 D) ‹skân politikasının uygulanması

6. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskân 
politikasının amaçları arasında;

  

 I. Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak,

 II. Fethedilen yerlerin siyasal, askerî ve sosyal 
yönden güvenliğini sağlamak,

 III. Fethedilen bölgelerdeki halka hoşgörü göstererek 
onların devlete bağlılığını artırmak 

 Buna göre, Osmanlı Devleti’nin uyguladığı iskân 
politikasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde 
etkili olduğu söylenemez?

 A) Mezhep ayrılıklarının sona ermesi

 B) Fethedilen bölgelerin savunulmasının kolaylaş
ması

 C) Ele geçirilen bölgelerde Osmanlı hâkimiyetinin 
güçlendirilmesi

 D) Balkanlar’daki Türk nüfusunun artması

7. 
Ertuğrul Gazi’nin ölümü üzerine Kay› aflireti 
toplanarak Osman Gazi’yi bey ilan etti. Bu 
durumu amcas› Dündar Bey kabul etmedi ve 
ayaklanma ç›kartt›. Ayaklanma bast›r›larak 
Dündar Bey idam edildi.

 
Bu bil gi le re gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ne ula
şı la bi lir?

 A) Os man l›’n›n çok ulus lu bir dev let ol du ğu na

 B) Bey li ğin, ha ne da n›n or tak ma l› ol du ğu na

 C) Yö net me yet ki si nin afli re tin en yafl l› s› na ve ril di ği
ne

 D) Hal k›n yö ne ti me ortak olduğuna

8. Anadolu’da kurulan Türkmen beyliklerinin en kü
çüklerinden olan Osmanl› Beyliği, önce devlet, da ha 
sonra da en güçlü imparatorluklardan biri hâ  line 
gelmifltir. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bey
liği’nin kısa sürede büyüme nedenle rin den biri 
değildir?

 A)  Planl› bir bat›ya aç›lma politikas› izlemesi

 B) Beyliği yönetenlerin ileri görüfllü olmas›

 C) Adaletli ve hoflgörülü bir politika izlemesi

 D) Merkezî yönetimin zay›f olmas›

3. Test
BEYLİKTEN DEVLETE; OSMANLI’NIN KURULUŞU
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2. ÜNİTE: KÜLTÜR VE MİRAS

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 7S.2.1

4.
Test

BEYLİKTEN DEVLETE; OSMANLI’NIN KURULUŞU

1. Os man lı Dev le ti’nin fet het ti ği Bal kan top rak la rın
da;

 • Hal ka hofl gö rüy le yak laflıl ma sı,

 • ‹s kân si ya se ti nin uy gu lan ma sı

 gelişmelerinin aşa ğı da ki ler den han gi sine yönelik 
olduğu savunulabilir?

 A) Ticaret yollarının ele geçirilmesi

 B) Devlet örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi

 C) Ele geçirilen topraklarda egemenliğin kalıcı 
kılınmak istenmesi

 D) Anadolu Türk birliğinin sağlanmaya çalışılması

2. Os man lı Dev le ti’nde Di vanıhü ma yun üye le rin den 
han gi si bu gün kü baş ba kanın kar şı lı ğı ola rak gös
te ri le bi lir?

 A) B)

C) D)

Sadrazam Kazasker

Defterdar Nişancı

3. Timur, Ankara Savaşı’ndan sonraki dönemde 
Anadolu’da güçlü bir Osmanlı Devleti yerine 
parçalanmış, kendi egemenliğini tanıyan küçük 
devletler istediğinden Osmanlı topraklarını Yıldırım 
Bayezid’in oğulları arasında paylaştırmıştır.

 Bu durumun Osmanlı Devleti’nde;

 I. Fetret devrinin yaşanması,

 II. Merkezî otoritenin zayıflaması,

 III. Osmanlı birliğinin geçici süre bozulması

 gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı ileri 
sürülebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

4. 

1402’de gerçekleşen Ankara Savaşı 
sonucunda bazı Anadolu beylikleri 
Osmanlı egemenliğinden çıkarak ye- 
niden kurulmuştur.

 Tab lo da ki bil gi le re gö re, Os man lı Dev le ti ile il gi li 
aşa ğı da ki öğ ren ci ler den han gi si nin de ğer len dir
me si doğ ru dur?

 

 A) B)

C) D)

Anadolu’da Türk 
siyasi birliği 

bozulmuştur.

Balkan fetihleri 
hız kazanmıştır.

Fetret Dönemi 
sona ermiştir.

İskân politikasına 
son verilmiştir.
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5. Os man lı Bey li ği’nin kı sa sü re de bü yü ye rek bü   yük 
bir devlet hâline gelmesinde;

 I. Ada let li ve hofl gö rü lü bir po li ti ka iz le me si,

 II. Coğ ra fi ko nu mu nun büyümeye elveriflli ol ma s›,

 III. Cihat politikas› izlemesi

 du rum la rın dan han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy le ne
bilir?

 

 A) B)

C) D)

Yalnız II
Yalnız I

Yalnız III I, II ve III

6. 
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslim ailelerin ço- 
cuklarının alınıp özel olarak yetiştirilmesidir.

 

Eylül’ün sözünü ettiği bu sistemin adı, aşağıdaki
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 A) Devşirme  B) Tımar

 C) İltizam  D) Veraset

7. Os man lı Dev le ti’nde I. Mu rat Dö ne mi’n den iti ba ren 
“dev let hü küm dar ve oğul la rı nın dır” an la yı flı uy gu lan
ma ya bafl lan mıfl tır.

 Bu de ği şik lik le aşa ğı da ki ler den han gi si nin amaç
lan dı ğı söy le ne bi lir?

 A)  Bafl ken ti de ğifl tir mek

 B) Mer ke zî oto ri te yi güçlendirmek

 C) Bal kan lar da ki fe tih le ri art ır mak

 D) Or du nun ye ni den dü zen len me si ni sağ la mak

8. 
Bugünkü deniz 

kuvvetleri 
komutanıyım.

Fermanları
yazarım.

Kapıkulu 
Ordusu’nun 

komutanıyım.

1 2

3

 Bu açıklamları yapan divan üyeleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       1           2                    3           

 A) Kaptanı Reisül Yeniçeri Ağası

  derya küttap 

 B) Reisül Yeniçeri Kaptanıderya

  küttap Ağası

 C) Kaptanı Yeniçeri Nişancı

  derya Ağası

 D) Yeniçeri Reisül Kaptanıderya

  Ağası küttap

4. Test
BEYLİKTEN DEVLETE; OSMANLI’NIN KURULUŞU


