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1. Atatürk, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. 
Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat in-
sanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.” demiştir.

 Tarih yazımında aşağıdakilerden hangisini yapan bir 
tarihçi Atatürk’ün bu sözüne aykırı davranmış olur? 

A) Tarihi olayları akıcı ve anlaşılabilir bir dille yazması

B) Araştırmalarında farklı bilim dallarından yararlanması

C) Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurması

D) Olayları bugünün değer yargılarıyla yorumlaması

E) Öncelikle birinci elden kaynaklara ulaşması

3. II. Abdülhamit’in,

 I. yönetim sarayını Dolmabahçe’den Yıldız’a taşıması,

 II. ülkenin farklı bölgelerinde yeni camiler ve medrese-
ler açtırması,

 III. Şam’dan Medine’ye uzanan Hicaz Demiryolu’nu in-
şa ettirmesi

 faaliyetlerinden hangilerinin halifeliğin İslam dünya-
sındaki saygınlığını artırdığı savunulamaz?

 A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

                              D) I ve III          E) II ve III

5. “Milletimiz insani ve çağdaş amaçları yüceltir. Bilim, sa-
nayi ve ekonomi bakımından muhtaç durumda olduğu-
muzu takdir eder. Bundan ötürü devlet ve milletimizin iç 
ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü korunmak üze-
re milliyet esaslarına uygun ve memleketimize karşı istila 
isteği olmadan herhangi bir devletin bilime, sanayiye ve 
ekonomiye ait yardımlarını hoşnutlukla karşılarız.”

 Erzurum Kongresi’nde alınan bu karar, Milli Mücade-
lenin aşağıdaki niteliklerinden hangisine örnek ola-
rak gösterilemez?

A) Ülke bütünlüğünü korumayı amaçlaması

B) Milliyetçiliği esas alması

C) Sömürgeciliğe karşı olması

D) Her bakımdan kalkınmayı hedeflemesi

E) Yerli kaynaklara dayanması

2. Arap Yarımadası’nın güney ve kuzeyinde İslam öncesi 
dönemde çeşitli devletler kurulmuştur. Orta Arabistan’da-
ki Hicaz bölgesinde ise İslam dönemine kadar herhan-
gi bir devlet kurulmamıştır.

 Bu durumun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklan-
dığı savunulabilir?

A) Arapların genel olarak göçebe yaşam tarzını benim-
semeleri

B) Araplar arasında kabilecilik anlayışının yaygın olması

C) Kutsal bir mekan olan Kâbe’nin bu bölgede yer al-
ması

D) Hicaz bölgesinin ticaret yollarının geçiş güzergâhın-
da yer alması

E) Bölgenin sık sık dış saldırılara maruz kalması

4. XV. yüzyılın sonlarına doğru ekonomik ve siyasi sıkıntı-
lar yaşamaya başlayan Avrupalı krallar, Asya ve Afrika 
kıtalarında bulunan değerli madenleri ele geçirerek mo-
narşilerini güçlendirmek istediler. Ancak İpek ve Baha-
rat yolları gibi önemli ticaret yollarının Türklerin elinde 
bulunması bu planın Akdeniz limanları kullanılarak ger-
çekleştirilmesini engelliyordu.

 Bu durumun Avrupa’da aşağıdakilerden hangisine 
ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Köylerden kentlere göçlerin artmasına

B) Bilim ve sanat etkinliklerinin hız kazanmasına

C) Mezhep ayrılıklarının ortaya çıkmasına

D) Feodalite rejiminin zayıflamasına

E) Coğrafi Keşiflerin başlamasına

1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet 

soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
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	 Yukarıdaki	temsili	kürede	K	harfi	ile	ülkemizin	mutlak	ko-
numu	gösteriilmiştir.	

 Aynı enlem ve boylam numaralarıyla Türkiye’nin L 
harfi ile gösterilen mutlak konumda yer aldığı varsa-
yılırsa;

	 I.	 En	kuzeyi	ile	Ekvator	arasındaki	mesafe

	 II.	 Doğu	ile	batısı	arasındaki	zaman	farkı

	 III.	 Kullandığı	saat	dilimi

	 IV.	 Matematiksel	mevsim	süreleri

 özelliklerinden hangileri değişmez?

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

	 																		D)	Yalnız	II																							E)	II	ve	IV

9. 

I

II

III V

IV 

	 Ülkemizde	iklimler	sınıflandırılırken	kesin	sınırlar	çizmek	
mümkün	değildir.	İklimler	arası	geçiş	kademeli	olarak	
gerçekleşmektedir.	Yükseltinin	kısa	mesafede	değişimi,	
deniz	etkisi	ve	dağların	uzanış	doğrultusu	iklimlerin	ya-
yılış	alanlarını	etkilemiştir.

 Yukarıdaki haritada numaralandırılmış oklardan han-
gisi boyunca görülen iklim çeşitliliği daha fazladır?

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

10. Ölçek Eğim Yükselti	Farkı Yatay	Mesafe

I. 1/100.000 % ? 1000	m 5	km

II. 1/1.500.000 % ? 5000	m 8	km

III. 1/750.000 % ? 300	m 12	km

IV. 1/250.000 % ? 1200	m 48	km

 

	 Karayolları	kanununa	göre	yol	yapımında	şehirler	arası	
banketli	yollarda	eğim	en	fazla	%	10,	şehir	içi	banketsiz	
yollarda	%	15,	kırsal	arazilerde	ise	%	22	olabilir.	Maden	
ocakları	ya	da	dağa	açılan	yollarda	maksimum	%	32	ola-
bilir.

 Yukarıda ölçekleri verilen numaralandırılmış yollar-
dan hangilerinde eğim değerleri şehir içi ve şehirler 
arası yol yapımına daha uygundur?

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

	 																		D)	Yalnız	IV																									E)	II	ve	III

8. I.	 Ozon	gazı	seyrelmesi	ile	cilt	hastalıklarının	artması

	 II.	 Küresel	ısınmayla	deniz	seviyesinin	yükselmesi

	 III.	 Sulak	alanların	kurutulmasıyla	kuş	çeşitliliğinin	azal-
ması

	 IV.	 Eğimli	yamaçların	taraçalanarak	erozyon	ve	heyelan	
etkilerinin	azaltılması

	 V.	 Volkanik	faliyetler	sonucu	hava	ulaşımının	aksaması

 Yukarıdaki olaylardan hangisi insan - doğa etkileşi-
minde doğanın etkisine örnek gösterilebilir?

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

	 																D)	Yalnız	IV																						E)	Yalnız	V

7. Nüfusun	cinsiyet	yapısı,	genel	cinsiyet	oranı	ile	belirle-
nir.	100	kadın	nüfus	başına	düşen	ortalama	erkek	nüfus	
sayısı	genel	cinsiyet	oranını	verir.	Dünya	nüfusunun	cin-
siyet	oranı	2015	yılı	için	101,8’dir.

 Kıtalar Erkek	Nüfus Kadın	Nüfus

Afrika 593.455 592.724

Asya 2.246.986 2.146.310

Avrupa 356.169 382.275

K.	Amerika 177.383 180.455

Okyanusya 19.707 19.624

G.	Amerika 206.465 211.982

 

	 Yukarıdaki	tabloda	kıtalara	göre	kadın	ve	erkek	nüfus	
miktarları	gösterilmiştir.

 Kıtaların hangisinde cinsiyet oranı Dünya ortalama-
sının üstündedir?

	 A)	Afrika	 B)	Avrupa	 C)	K.	Amerika

	 														D)	Okyanusya																				E)	Asya
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