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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 1

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1.  

Ebru Sanatı Çinicilik Sanatı Halı Dokumacılığı

Bugün Sosyal Bilgiler dersinde “Geleneksel El Sanatlarımız” konusunu iş-
ledik. El sanatları, insanlarımızın duygularını yansıttığı, kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak için uğraştığı ve becerilerini sergilediği kültürel özelliğimizdir.

Yukarıda verilen parçadan Sosyal Bilgiler dersi ile ilgili;

 I. Bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenmemizi sağlar.

 II. Milli kültürümüzü oluşturan temel ögeleri kavramamıza, millet olma bilincimizin gelişmesine katkı sağlar.

 III. Ülkemizin diğer ülkelerle ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini öğrenmemizi sağlar.

 IV. Yaşadığımız çevrenin coğrafi özelliklerini tanımamızı, insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlar.

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

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

2.    

Tra�k kurallarına
uymak

Odamızı temiz ve 
düzenli tutmak

Ev işlerine yardımcı 
olmak

Aile bireylerine sevgi 
ve saygı göstermek

Okul eşyalarını özenli 
bir şekilde kullanmak

Okul kurallarına uymak

İçinde bulunduğumuz gruplardaki rollerimizin gereklerini yerine getirmeli, rollerimize uygun davranmalıyız.

Buna göre şemada “?” ile belirtilen yere aşağıdaki kavramlardan hangisi yazılmalıdır?

A) Sosyalleşme B) Sorumluluk C) Hak  D) Birey

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 2

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. Hititler, İç Anadolu’da Kızılırmak Nehri çevresinde kurulmuştur. Başkenti Hattuşaş’tır. Hititlerde devleti, askeri ve dini 
yetkileri olan kral yönetirdi. Tavananna adı verilen kraliçe, kralın en önemli yardımcısıydı. Devlet işlerinin görüşüldüğü 
Pankuş adı verilen bir meclis bulunmaktaydı. Kuzey Suriye toprakları için uzun yıllar mücadele ettikleri Mısırlılarla, ta-
rihin bilinen ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nı imzalamışlardır. Taştan inşa ettikleri barajlardan günümüze 
kadar ulaşanlar bulunmaktadır. Hattuşaş’da saraylar, tapınaklar inşa etmişler ve surlarla şehri korumuşlardır. 

Verilen açıklamada Hititler ile ilgili;

 I. Kültürel yaşamları

 II. Yönetim anlayışları

 III. Ekonomik faaliyetleri

 IV. Din ve inanç durumu

gibi özelliklerinden hangisine değinilmiştir?

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

2. Aşağıda Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları haritası verilmiştir. 

MEZOPOTAMYA

BABİL UYG.

ASUR UYG.

URARTU
UYG.

FRİG UYG.
LİDYA UYG.

BİZANS İMP.

HİTİT UYG.

VAN G.
İYON
UYG.

Hititler (MÖ 1400 ler)

Frigler (MÖ 800 ler)

İyonlar (MÖ 900 ler)

Urartular (MÖ 710 lar)

Sümerler (MÖ 2800 ler)

Babiller (MÖ 580 ler)

Asurlar (MÖ 1100 ler)

Haritadan yararlanarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları ile ilgili;

 I. Uygarlıkların su kaynakları çevresinde hüküm sürdükleri,

 II. Farklı bölgelerde ve dönemlerde kuruldukları,

 III. Uygarlıklar arasında ticari ilişkiler olduğu,

 IV. İnsanlık tarihine birçok katkıda bulundukları 

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

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

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 3

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. 

Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını 
gösteren haritalara fiziki harita denir. Fiziki haritalarda deniz 
seviyesine yakın yerler yeşil rengin tonlarıyla; deniz, akarsu ve 
göller mavi renkle gösterilir.

Verilenlere göre fiziki haritalarla ilgili;

 I. Yükselti ve derinlik basamakları, renklerle ifade edilmektedir.

 II. Yükselti arttıkça sarı ve kahverenginin tonları kullanılır.

 III. Mavi rengin tonunun koyulaşması derinliğin arttığını göstermektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Fiziki haritalarda deniz seviyesi her zaman 0 (sıfır) olarak kabul 
edilir. 

Buna göre;

 ● 0-500 metre arasında bulunan alçak kesimler yeşil renkle,

 ● 500-1000 metre arasında bulunan yükseltiler sarı renkle,

 ● 1000-1500 metre arasında bulunan yükseltiler turuncu 
renkle,

 ● 1500-4500 metre arasında bulunan, yükseltisi fazla olan 
yerler kahverengi renkle gösterilir.

Buna göre Türkiye fiziki haritasından yola çıkarak;

 I. Yükselti batıdan doğuya doğru artar.

 II. Kıyı kesimlerde yükselti ortalama 0-500 metre arasındadır.

 III. İç kesimlere doğru gidildikçe yükselti azalır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) I ve III

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 4

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1.    

Tarihte kullanılan ilk yazı MÖ 3200’lerde Mezopotam-
ya’da yaşayan Sümerlere ait çivi yazısıdır. Yazı, Fe-
nikeliler, Yunanlılar ve Romalıların katkısıyla bugünkü 
haline dönüşmüştür. Yazının bulunmasıyla bilgiler top-
lanabilir, saklanabilir ve iletilebilir hale gelmiştir.

Matbaanın icadı ile bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır. 
İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmış, fikirler hızlı ve 
kolay yayılmış, kitaplar ucuzlamış ve bilgiye ulaşmak 
kolaylaşmıştır. 

Yazı ve matbaanın yaygınlaşması, günümüzdeki bilimsel birikimin oluşmasına katkı sağlamış, yeni buluşların yapılma-
sına zemin hazırlamıştır. Teknolojinin ilerlemesi ve yapılan her yeni buluş hayatımızı daha da kolaylaştırmıştır.

Yukarıda verilen açıklamalarda;

 I. Yapılan buluşların kültürel yaşama etkileri, 

 II. Bilimsel gelişmelerin yaşanmasına katkı sağlayan buluşlar,

 III. Teknolojik gelişmelerin uygarlıklar arasındaki ilişkilere etkisi

gibi konulardan hangilerine değinilmemiştir?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) II ve III

2. 

“Makinelere olan merakım nedeniyle tersaneye gider, onları inceler,  mühendislere sorular sorardım. 
En çok fizik alanında araştırmalar yapardım. Öğrendiklerimi deneyerek uygulamaya çalışırdım. Dayanıklı
ve ucuz bir lamba yapmak istiyordum. Bunun için başarısız geçen binlerce deney yaptım ama sonunda 

başardım.” 

Yeni bir buluş ortaya koyan (icat eden) kişiye mucit (buluş yapan) denir. Edison, 
yaşamımızdaki bir çok teknolojik aletin mucididir.

Buna göre buluş yapan bilim insanlarının;

 I. Meraklı ve araştırmacı olmak,

 II. Sabırlı ve mücadeleci olmak,

 III. Zorluk karşısında pes etmek,

 IV. Hata yapmaktan korkmak,

gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenemez?

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

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 5

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. Tarım ülkemizdeki ekonomik faaliyetler arasında önemli bir yere sahiptir. Marmara Bölgesi’nde ayçiçeği ve pirinç; Ege 
Bölgesi’nde zeytin, incir ve üzüm yetiştirilir. Karadeniz Bölgesi’nde çoğunlukla çay ve fındık tarımı yapılırken; Akdeniz 
Bölgesi’nde turunçgiller, limon ve muz yetiştirilir. Ayrıca seracılık sayesinde kış mevsiminde ülkemizin sebze ve meyve 
ihtiyacının önemli bir kısmı karşılanır. İç Anadolu Bölgesi’nde en fazla tahıl ve şeker pancarı tarımı yapılır.

Yapılan açıklamadan yola çıkarak ülkemizdeki tarımsal üretimle ilgili;

 I. Her bölgemizde birbirinden farklı tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

 II. Tarım ürünlerini tahıllar, baklagiller, sanayi bitkileri, sebze ve meyveler olarak gruplandırabiliriz.

 III. Nüfusun artması ve sanayinin gelişmesi, tarım ürünlerine duyulan ihtiyacı artırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

2. Aşağıda ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerle ilgili bazı örnekler verilmiştir.

 ● Yeryüzü şekillerinin engebeli, bitki çeşitliliğinin fazla olduğu dağlık kesimlerde arıcılık gelişmiştir.

 ● Yaz mevsiminin uzun sürdüğü, denize kıyısı olan, doğal ve tarihi zenginliklere sahip olan yerlerde turizm gelişmiştir.

 ● Karasal iklimin etkisiyle bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu iç bölgelerde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

 ● Başta Karadeniz olmak üzere Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde ormanlık alanların daha fazla yer kaplaması; 
bu bölgelerde ormancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 

Verilen örneklerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri, o bölgenin coğrafi özellikleri belirler.

B) Yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi özelliklerden bazılarıdır.

C) Farklı coğrafi özelliklere sahip olan ülkemizde ekonomik faaliyetler de buna bağlı olarak çeşitlilik gösterir. 

D) Ülkemizde en çok yapılan ekonomik faaliyetler arıcılık, turizm, küçükbaş hayvancılık ve ormancılıktır.

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 6

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. 

Kişi 
dokunul-
mazlığı
hakkı

Özel 
hayatın 
gizliliği 
hakkı

Konut 
dokunul-
mazlığı 
hakkı

Seçme 
ve 

seçilme
hakkı

Din ve 
vicdan 

özgürlüğü

Eğitim
ve 

öğrenim
hakkı

Düşünce 
ve kanaat
özgürlüğü

Yerleşme 
ve seyahat
özgürlüğü

Bir insanın doğuştan sahip olduğu ve insanca 
yaşayabilmesi için gerekli olan haklara temel 
hak denir.

Buna göre verilen diyagramdan hareketle te-
mel hak ve özgürlüklerle ilgili;

 I. En temel hakkımız yaşama hakkıdır.

 II. Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

 III. Anayasamızda temel hak ve ödevler üç ana 

  başlıkta yer almaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II    B) I ve III

C) Yalnız II   D) II ve III

2. 
Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal 
ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak; 
seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek amaçlarıyla kanunla 
sınırlandırılabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, vatandaşlık ödevi ya da ceza soruşturması veya ko-
vuşturması sebebiyle sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz. 

Anayasamızda yer alan yerleşme ve seyahat hürriyeti ile ilgili;

 I. Anayasa ile güvence altına alınmıştır.

 II. Bazı durumlarda kanunla sınırlandırılabilir.

 III. Uluslararası belgelerle korunmaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

DENEME 7

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. 

İpek Dokumacılık Kuyumculuk Ahşap Oyma

Türkiye’nin %72,7’ sini el sanatları ürünlerinin oluşturduğu kültürel  mal ihracatı, 2015 - 2017 döneminde 17,8 milyar 
liradan 24,6 milyar liraya yükseldi. Ahşap oyma, ipek dokuma, bakır işleri, ebru, çini ve kuyumculuk sanatları en çok 
ihraç edilen ürünler arasında yer aldı. Dünya vitrininde yer bulan Türk el sanatlarının ihracatı, yüzde 44 artışla 1,9 
milyar lirayı buldu. (Genel Ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Verilen haberden hareket edilerek;

 I. Dokumacılık, Gelenekel ahşap işçiliği, ebru, çini gibi el sanatları ürünleri, ülke ekonomisinde önemli bir paya sa-
hiptir.

 II. 2015 - 2017 döneminde kültürel mal ihracatında artış yaşanmıştır.

 III. İhracatı yapılan kültürel malların %70’ten fazlasını el sanatları ürünleri oluşturmaktadır.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) Yalnız III  C) II ve III D) I, II ve III

2. Ormanlık alanlarda doğal ortamda yetişen, başta ilaç sanayisi olmak üzere gıda, kimya, boya, kozmetik gibi birçok 
alanda hammadde olarak kullanılan defneden, bu yıl orman köylülerinin 1 milyon TL civarında gelir elde ettiği bildirildi. 
Orman Bölge Müdürü, odun dışı orman ürünlerinde Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu;  toplandıktan 
sonra İzmir’e gönderilen, buradan da Avrupa ve ABD’ye ihraç edilen defne yaprağının üretiminde Türkiye’nin dünyada 
ilk sırada yer aldığını kaydetti. (Genel Ağ haberinden düzenlenmiştir.)

Genel Ağ haberinden alınan bu bilgilere göre defne ile ilgili;

 I. Bölge halkına gelir kaynağı olmuştur.

 II. İhraç edilen ürünlerimiz arasındadır.

 III. Çeşitli alanlarda hammadde olarak kullanılmaktadır.

 IV. Ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

GENEL DENEME 1

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. Çevre kirliliği her yıl 12.6 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Artan çevre kirliliğinin insan hayatına ve doğal yaşama 
etkisi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir kez daha gündeme geldi.

 ● Dünya nüfusunun %92’si yüksek derecede kirletici madde bulunan hava soluyor.

 ● Hava kirliliğine bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl 6 milyon insan, yaşamını yitiriyor.

 ● Dünyada 663 milyon insan içilebilir suya erişemiyor.

 ● Yaklaşık 1,8 milyar insan pis su kaynaklarını kullanıyor.

 ● Kirli suların içme suyu olarak tüketilmesinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada 502 bin kişi yaşamını 
yitiriyor.

 ● Her gün yaklaşık 1000 çocuk, önlenebilir, su ve temizlikle bağlantılı ishal vb. hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

(Genel Ağ haberinden alınmıştır.)

Verilen habere bakılarak;

 I. Çevre kirliliği, hava ve su kirliliğini kapsayan bir kavramdır.

 II. Hava ve su kirliliği, insanlığın karşı karşıya olduğu ciddi sorunlardır.

 III. Dünya genelinde su kirliliğinden etkilenen nüfusun gelecekte daha da artması beklenmektedir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

2. Ege ve Akdeniz kıyılarında zeytin bol miktarda yetiştirildiği için bu bölgelerde zeytinyağlı sebze yemekleri yaygın 
olarak yapılmaktadır. Dağlık araziye sahip olması ve iklim koşullarının uygun olmaması nedeniyle tarımın gelişme-
diği Erzurum-Kars çevresinde hayvancılık temel geçim kaynağıdır. Bu nedenle bölgede et yemekleri yaygındır. İklim 
özelliklerinden dolayı Trabzon ve Rize’de bol miktarda mısır yetiştirildiğinden ekmek yapımında genellikle mısır unu 
kullanılmaktadır.

Verilen açıklamaya göre;

 I. Yemek kültürü yöreden yöreye değişiklik göstermektedir.

 II. Yemek kültürü coğrafi özelliklerden etkilenmektedir.

 III. Ekonomik faaliyetler yemek kültürünün oluşmasında etkili değildir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve IIIÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

GENEL DENEME 2

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. Peri Bacaları, Nevşehir ilinde yer alır. Yağmur, rüzgâr ve sel 
sularının volkanik araziyi aşındırarak şekillendirmesiyle 
oluşmuştur. Doğal oluşumların en güzel örneklerinden biri 
olan Peri Bacaları, son yıllarda ön plana çıkan alternatif ekin-
liklerle at, araç ve yürüyüş turları ile yaya olarak keşfedilebi-
liyor, balon turları ile de gökyüzünde izlenebiliyor. Her yıl yurt 
içinden ve yurt dışından sayısız turist tarafından ziyaret edi-
len bölgede açılan oteller, konaklama tesisleri, işletme ve 
restoranlar, halk için iş olanakları oluşturmuştur.

Bu bilgilere göre Peri Bacaları ile ilgili;

 I. Turizmin gelişmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

 II. Doğal turizm kaynakları arasında yer alır.

 III. Yeni iş alanlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) Yalnız III D) I, II ve III

2.  
Şiddetli Fırtına

Rüzgârlı Parçalı bulutlu

  Kar yağışlı

Güneşli

Bulutlu

Yukarıdaki haritada ülkemizdeki bir güne ait hava tahmin haritası hazırlanmıştır.

Harita incelendiğinde;

 I. Ülkemizin farklı yerlerinde aynı günde değişik hava olayları yaşanmaktadır.

 II. Hava durumunun kısa ya da uzun vadede nasıl olacağını bilmek bazı ekonomik faaliyetler için önemlidir.

 III. Hava durumu günlük yaşamımızı çeşitli şekillerde etkiler.

yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III

ÖRNEK A
KADEMİ
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Bu testte 10 soru vardır.
2018Sosyal Bilgiler

GENEL DENEME 3

Diğer sayfaya geçiniz.Örnek Akademi

1. Sel, aşırı yağışlar ve eriyen kar sularının neden olduğu su 
baskınlarıdır. Sel, ülkemizde sık görülen; can ve mal kaybı-
na neden olabilen bir doğal afettir. Ülkemizde en fazla 
Rize, Ordu, Artvin ve çevresinde görülür. Ormanlık alanlar-
daki ağaçların gelişigüzel kesilmesi, ormanların yakılması, 
dere yataklarına konut yapılması, selin zararlarını artır-
maktadır. Sel sonucunda konutlar ve işyerleri zarar görür. 
Tarım alanları ve seralar sel suları altında kalır. İnsanlar 
sebze ve meyveye ulaşmakta zorlanır. Üretici ürünlerini 
satamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşar. Sebze-meyve 
fiyatlarında geçici bir süre de olsa artış gözlenir. 

Bu bilgilere göre;

 I. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı selin zararlarını artırmaktadır.

 II. Sel, üretim ve tüketim gibi alanlarda toplum hayatını olumsuz etkilemektedir.

 III. Sel baskınlarının ortaya çıkmasında insanlar doğrudan etkilidir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılamaz?

A) I ve II B) I ve III C) Yalnız III D) II ve III

2. 

“Küçük yaşta matematik, astronomi, fizik, felsefe, kimya ve tıp gibi farklı bilimleri merak 
ettim. Zamanımın büyük bölümünü kitap okumaya ayırdım. Öğrendiklerimi sorguladım, doğ-
ruluğunu araştırdım. Bunun için farklı bitkileri kullanarak deneyler yaptım. Hastaları iyileştir-
mek için geç saatlere kadar yılmadan çalıştım. Hiçbir zaman başarısızlıktan korkmadım ve 
çalışmaktan vazgeçmedim.” 

İbni Sina, mikroskop icat edilmeden önce mikropların hastalıklara neden olduğunu bulmuş, 
“Tıbbın Kanunu” adlı kitabı Avrupa’da üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Buna göre İbni Sina ile ilgili;

 I. Bilimsel çalışmalarla adamış, insanlara faydalı olmaya çalışmıştır.

 II. Sabırlı, çalışkan, araştırmacı bir bilim insanıdır.

 III. Farklı bilim dallarında eserler vermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

ÖRNEK A
KADEMİ




