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1. Neolitik dönemin uygarlık tarihi açısından taşıdığı önemi 
ilk ve en açık şekilde vurgulayan Gordon Childe olmuş-
tur. Dönemin ünlü kuramcılarından Gordon Childe (1892-
1957) tarafından ortaya atılan tez, bu görüşü sabitlemiş 
ve bu kuramcı arkeolog tarafından benimsenen “Neolitik 
Devrim” kavramı uzun yıllar kabul edilmiştir. Childe’a 
göre, “Neolitik Devrim”in gerçekleşmesi için gereken 
koşullar iklim ve bitki örtüsünün tarıma elverişliliği ile in-
sanoğlunun kültürel/teknolojik yeterliğe ulaşmış olmasıy-
dı. Childe bu dönemin önemini vurgulamak için “Neolitik 
Devrim” adlandırmasını ortaya koymuştur.

CEVAP E

2. Dede Korkut Kitâbı (Dresden yazmasının adıyla: Kitāb-ı 
Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân, Vatikan 
yazmasının adıyla: Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ 
ve Gayrı), Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı 
hikâyeleridir. On iki destansı hikâye ve bir önsözden 
oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, 
anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek 
ürünüdür. XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği 
tahmin edilir. Oğuzların yaşam biçimlerinden, ekono-
misine, inançlarından, giyinişlerine, beslenmelerinden 
içinde yaşadıkları doğaya kadar pek çok konuda bilgi 
sağlayan bir kaynaktır. Günümüze ulaşan iki el yazması 
nüshadan birisi Dresden Kütüphanesi’nde, birisi Vatikan 
Kütüphanesi’ndedir.

CEVAP E

3. “Bizans’la birleşerek Göktürk Devleti’ni ortadan 
kaldırmışlardır.” bilgisi doğru değildir. Göktürkler’in 
güçlenmesi ve İstemi Yabgu’nun batıya yönelmesiyle 
Ak Hunlar ile Göktürkler karşı karşıya geldi. Güçlenen 
Sasaniler de eski müttefikleri Ak Hunlar’ın zayıflığından 
istifade etmek için Göktürkler ile antlaşma yaptılar ve Ak 
Hun İmparatorluğu yıkılmıştır.

CEVAP A

4. İslâm devletleriyle Bizans İmparatorluğu arasındaki 
müstahkem sınır bölgelerine verilen ad Avâsımdır, sö-
zlükte “korumak, engel olmak; sığınmak” anlamındaki 
asm kökünden türeyen âsımenin çoğulu olup “koruyan-
lar, müstahkem mevkiler” demektir.

CEVAP C
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5. Farabi, Batı’da Al-Pharabus olarak bilinir. Eserleriyle 
Rönesans’a kaynaklık etmiştir.

İbn-i Sina, Eserleriyle Rönesansa kaynaklık etmiştir. 
Ancak Kaşgarlı Mahmut’un Rönesans hareketlerine 
etkisi bulunmaz.

CEVAP D

6. Çivi yazısını kullanan uygarlıklar arasında Fenikeliler 
yoktur. Günümüzde kullanılan birçok modern alfabenin 
türemiş olduğu Fenike Alfabesidir. Arkeolojik araştırmalar 
sonucunda elde edilen, Fenike Alfabesi olarak adlandı-
rılan ve ilk alfabe olduğu iddia edilen yazıtlardan biri de 
İtalya’nın Toskana bölgesinde bulunan Marsilya Yazı-
tı’dır. Kazım Mirşan tarafından Türkçe okunan bu yazıt, 
bir yazı tahtası olarak adlandırılabilecek yüzeyi düz bir 
taşın üzerinde bulunmuştur. Yazıtta: “Tanrı namına elde 
olunan zaferleri halka anlatmayı mümkün kılan yazıları 
okutan harfler” denmektedir.

CEVAP A

7. 602 yılında Bizans’ta İmparator Maurikios’a karşı isyan 
başlamış, Bizans kuvvetleri meşhur

Fokas’ın peşinde İstanbul’a doğru ilerledikçe, Tuna 
boyu eyaletleri ve Trakya köyleri, kasaba ve şehirleri 
müdafaasız kalmıştır. Bu vaziyetten Avarlar ve onlara 
tabi Slavlar, Gepidler ve Bulgarlar alabildiğine istifa et-
tiler. Bütün Balkan yarımadası fiilen Avarların hâkimiye-
tine girmiştir.

CEVAP D

8. “Tüm kitabelerin yazarı Yolluğ Tigin’dir” ifadesi yanlıştır. 
Kültigin ve Bilge Kagan kitabeleri Yolluğ Tigin’e aitken, 
Tonyukuk anıtını Tonyukuk’un kendisi dikmiştir.

CEVAP D
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9. Zatü’s-Savari Savaşı Hz. Ebubekir döneminde değil, Hz. 
Osman döneminde gerçekleşmiştir.

CEVAP A

10. Ön Asya’yı Orta Asyalı kavimlere Selçuklular açmıştır. 
Moğol devri tarihçilerinden bazıları Moğollar’ın Ön As-
ya’ya Oğuz Türkleri’nin açtığı kapıdan girdiklerini be-
lirtir. Selçuklular, Anadolu’yu Oğuz Türkleri’nin vatanı 
yapmışlardır.

CEVAP A

11. Hamitoğulları Beyliği, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkıl-
masında sonra Eğirdir ve Isparta bölgesinde kurulan II. 
Dönem Anadolu Beylikleri’ndendir. Beyliğin kurucusu 
Feleküddin Dündar Beydir. Isparta kenti ve çevresinin 
adı Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Hamid olarak kalmış, 
Isparta Hızır Bey Camii, Uluborlu Muhittin Çeşmesi ve 
Eğirdir Dündar Bey Medresesi gibi eserler bırakmışlardır.

CEVAP A

12. Musa ve Mehmed Çelebiler arasındaki mücadele 5 Tem-
muz 1413 Çarşamba günkü “Çamurluova Muharebesi”-
ne kadar devam etmiş ve bu muharebeyi kazanan Çelebi 
Sultan Mehmed Besinci Osmanlı padişahı olmuştur.

CEVAP E

13. İhşitler, Mısır, Suriye ve Filistin’de 935-969 yılları arasın-
da hüküm süren bir Türk hânedanıdır. Siyasi varlıkları 
Anadolu Selçuklu Devletinden önce sona erdiği için 
Anadolu Selçuklu Devleti ile siyasi, askeri ya da diplo-
matik bir ilişki kurduğu söylenemez.

CEVAP B
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14. Otlukbeli Savaşı, Fatih Sultan Mehmet döneminde Ak-
koyunlularla gerçekleşen bir savaştır. Yavuz Sultan Selim 
döneminde değildir.

CEVAP E

15. Osmanlı İmparatorluğunda 1699-1792 yılları “Gerileme 
Dönemi” olarak bilinir. Prut (1711) Pasarofça (1718)  
Belgrad (1739) ve Küçük Kaynarca (1774) yıllarında 
imzalanmıştır. Kasr-ı Şirin antlaşması ise 1639 yılında 
imzalanmıştır.

CEVAP C

16. Bağımsızlık hareketlerinin başlaması, Tanzimat Fer-
manı’nın hazırlanması ve Islahat Fermanı’nın ilan 
edilmesinde Fransız İhtilalinin etkileri görülürken Os-
manlı tarafından Gayrimüslimlere inanç özgürlüğü tanın-
ması, Kuruluş döneminden itibaren İstimalet (Hoşgörü) 
politikasıyla şekillenen bir gelişmedir. Fransız İhtilali 
sonrasında görülmeye başlanan bir gelişme değildir.

CEVAP D

17. Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve milletleri si-
yasi ve ekonomik olarak himayelerine almaları ile bu 
bölgelerin yer altı, yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi 
kullanmalarına sömürgecilik denir. Sömürgecilik önce 
Avrupa devletlerinin Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşifler-
le Uzak Doğu zenginliklerini Avrupa’ya taşımalarıyla 
başladı. Sanayi İnkılabı, XIX. Yüzyılda Avrupa’da ham 
madde, pazar ve iş gücü ihtiyacını artırdı. Bu durum, 
yeni sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına ve dünyada 
yaygınlaşmasına neden olmuştur.

CEVAP D
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18. Türk kuvvetleri ile İtilaf kuvvetleri arasında bir tampon 
bölge oluşturacak şekilde çizilen hat Milne Hattı’dır.

Çakmak Hattı, II. Dünya Savaşı’nın çıkacağının an-
laşılmasının ardından Almanlar tarafından gelebilecek 
bir saldırıya Trakya sınırında karşı koymak amacıyla 
Çatalca’da kurulan savunma hattıdır. Marmara Den-
izi’nden Karadeniz’e uzanmaktadır.

Stalin Hattı, Sovyetler Birliği’nin batı sınırı boyunca 
uzanan bir tahkimatlar dizisidir. Batıdan gelecek bir 
saldırı karşısında Sovyet sınırlarını korumak üzere 
1930’lu yıllarda inşasına başlanmıştır

Majino Hattı, Fransa’nın tüm kuzey ve doğu sınırlarını 
kapsayan hatta son kısmı da Korsika’da inşa edilmesi 
planlanmış savunma hattıdır.

Atlantik Duvarı, II. Dünya Savaşı esnasında 1942’de 
Nazi Almanyası tarafından 1944’e kadar Batı Avrupa 
kıyısı boyunca Büyük Britanya’dan Avrupa Anakarası-
na beklenen Müttefik Devletler’in bir istilasına karşı 
savunmak için inşa edilen; kıyıyla ilgili güçlendirmel-
erinin geniş bir sistemi olarak Atlantik kıyısı boyunca 
kurulan savunma hattıdır.

CEVAP A

19. Nutuk 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri kapsa-
maktadır. Harf İnkılabı, Türkiye’de 1 Kasım 1928 tari-
hinde 1353 sayılı “Yeni Türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkında Kanun”un kabul edilmesi ve yeni alfabenin 
yerleştirilmesi ile gerçekleşmiş, teknik olarak Nutuk’tan 
sonra olduğu için Atatürk’ün 1927 yılında CHP’nin II. 
Büyük Kurultayında okuduğu nutkunda değindiği konu-
lardan biri değildir.

CEVAP A

20. Millet Partisi, 1948-1954 yılları arasında etkin olan Türk 
siyasi partisi. Partinin kurulmasının en önemli nedenlerin-
den biri Demokrat Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
sert muhalefet yapmamasıydı. Parti kurucuları arasında; 
Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Enis Akaygen, Yusuf 
Hikmet Bayur, Kenan Öner, Osman Nuri Köni, Mustafa 
Kentli ve Sadık Aldoğan vardı.

CEVAP A
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21. Fat Man (Şişman Adam), ABD tarafından 9 Ağustos 
1945 günü Nagasaki’ye atılan atom bombasının tak-
ma ismi. II. Dünya Savaşı sırasında kullanılan nükleer 
silahların ikincisidir ve o güne kadar yapılmış üçüncü 
nükleer patlamayı gerçekleştirmiştir. Gerçekleşmiş ilk 
nükleer patlama Trinity Testi ve ikinci patlama ise Little 
Boy’un patlatılmasıdır. Fat Man, iç patlamalı plütonyum 
çekirdekli bir atom bombasıydı.

CEVAP E

22. • Orman alanlarına yakınlık (Bitki coğrafyası)

•	 Yıllık ortalama sıcaklık (İzoterm haritası)

•	 Deprem riski (Jeoloji haritası)

•	 Tatlı su kaynaklarına yakınlık (Hidrografya)

CEVAP C

23. Nüfus artış hızını düşürücü yönde politika izleyen bir 
ülkede sağlık hizmetlerinde aksamalar görülmesi bek-
lenmez.

CEVAP B

24. Tekstil fabrikalarının kuruluşlarında su kaynaklarına ya-
kınlık ihtiyacı diğer fabrika ve santrallere nazaran daha 
azdır.

CEVAP E

25. Moğolistan Petrol’ün küresel ölçekte çıkarılıp işlendiği 
ülkeler arasında gösterilemez.

CEVAP B
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26. İkizboğalar heykeli Hitit dönemi eseridir. Altınyayla’daki 
Sarissa’da tapınak bölümünden çıkartılan heykelin, Fırtı-
na Tanrısı’na içki sunulmak üzere o dönem kutsal sayılan 
boğa figüründe yapıldığı belirtiliyor. Hitit tableti veren 
5. merkez olan Sarissa’da bulunan İkiz Boğa Rhyton 
Heykeli, 35 santimetre yüksekliğinde ve 38 santimetre 
uzunluğunda. Pişmiş topraktan yapılan ve ikiz boğadan 
oluşan heykelin, boynunun hemen altında sıvı boşaltma 
deliği yer alıyor. Fırtına Tanrısı‘nın boğaları olarak olarak 
anılan heykelin diz kısmı ile ön ve arka ayakları krem ren-
ginde, gövde kısmı ise kahverengi tonlarından oluşuyor.

CEVAP D

27. Ülkemizde kar kalınlığının fazla ve yer şekillerinin uy-
gun olduğu bazı dağlık alanlar kış sporu amacıyla kul-
lanılmaktadır. Ilgaz, Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken 
bunlar arasında gösterilebilir.

CEVAP B

28. Topoğrafya haritalarında izohips eğrilerinin sıklaştığı yer-
ler hakkında eğiminin fazla, yol yapım maliyetinin yük-
sek, erozyon şiddetinin fazla olduğu söylenebilir ancak 
“akarsu aşındırma gücü düşük” ifadesi yanlıştır aksine 
akarsu aşındırma gücü yüksektir.

CEVAP B

29. Mevsimler Güneş’in gün dönümü ve gece gündüz eşitliği 
noktaları arasından geçişleri arasındaki sürelerdir. Mev-
simlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dün-
ya’nın Güneş çevresindeki hareketi (Yıllık Hareket)’dir.

CEVAP B

30. Verilen görselde Dünya’nın yıllık hareketi esnasındaki 
izlediği yol gösterilmiştir. Görsele bakıldığında Dün-
ya’nın güneşe en yakın olduğu tarihin 3 Ocak olduğu 
görülmektedir. 3 Ocak tarihinde Kuzey Yarım Küre’de 
kış mevsimi ya şanmaktadır. Bu bilgilere göre dünya’nın 
güneşe olan uzaklığının sıcaklık üzerinde etkili olmadığı 
görülmektedir zira en yakın olduğu tarihte “Günberi 3 
Ocak” KYK’da Kış mevsimi yaşanmakta ve yılın en 
soğuk günleri geçmektedir.

CEVAP B
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31. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarını teğet geç- 
tiği bir tarihte aynı boylam üzerinde bulunan noktaların 
tümünde güneşin doğma ve batma saatleri aynıdır.

CEVAP B

32. Azot ya da nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile 
gösterilen bir element olup atom numarası 7’dir. Renksiz, 
kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya atmosfer-
inin yaklaşık %78’ini oluşturur ve tüm canlı dokularında 
bulunur.

CEVAP C

33. Bazı iklim bölgelerinde sıcaklık ve nem değerleri yıl 
içerisinde çok fazla değişiklik gösterirken; bazı iklim 
bölgelerinde ise bu değerlerde yıl içerisinde çok fazla 
değişiklik gözlemlenmez. Haritada numaralandırılarak 
verilen yerlerden Ekvator enlemine en yakın olan II nu-
maralı yerde sıcaklık ve nem değerlerinin yıllık değişimi 
daha azdır.

CEVAP B

34. Mantarkaya sert bir kayanın alt kısımlarının rüzgar 
erozyonu tarafından aşındırılıp oyulması ve üst kısmın-
da oval, mantara benzeyen bir şekil almasıyla oluşan 
yer şeklidir. Bu şeklin oluşmasında rüzgarın aşındırma 
gücünün yere yakın yerlerde daha fazla olması ve kay-
acın özellikleri oldukça önemlidir.

CEVAP D

35. Günümüzde işçi göçlerinin yaşandığı illerde tarım sek-
törü sanayi ve hizmet sektörlerine göre daha az gelişme 
göstermiştir. Verilen şehirler arasında Ardahan buna 
örnek olarak gösterilemez.

CEVAP E
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36. Fay kaynağı;

•	 Konutların ısıtılmasında ve elektrik üretiminde kul-
lanılır.

•	 Bulunduğu yerlerde sağlık turizminin gelişmesi 
beklenir.

•	 Ülkemizde Bursa, Afyon, Denizli, Bolu, Ankara, 
Yalova illerinde yaygın olarak bulunur.

CEVAP C

37. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre sözleşmeyle 
güvence altına alınan cezaların geçmişe yürütülememesi 
kuralı, olağanüstü durumlarda bile askıya alınamaz.

CEVAP C

38. Din antropolojisi,bireylerin dinsel kavramlar ve örüntü-
lerle öznel ve sosyokültürel yaşantılarında bağdaşma 
sürecine girerek,onları anlamlı hâle getirdiklerini ve 
hatta onları inşa ettikleri tezini savunmaktadır;içeriği ve 
çerçevesi insanlar ve toplumların yaşam biçimlerine ya 
da kültürlerine uyarlanarak biçimlenen dinselliğin,inanç 
motiflerinin ve pratiklerin üzerinde durmakta ve bunla-
rın kitabi,sistematik ve normatif büyük din sistemleriyle 
olan ilişkisini anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır.
Bu çerçevede dinsel düşünce ve davranışın kökenleri 
ve dönüşümü,dinîn psikolojik,kültürel,toplumsal ve ide-
olojik işlevleri,otorite ve iktidar kaynağı olarak din,siya-
set-din,toplumsal cinsiyet-din ve milliyet-din ilişkileri ile 
premodern,modern ve postmodern zamanlar ve top-
lumsallıklar içerisinde dinîn yeri gibi konu başlıkları,dine 
antropolojik açıdan yaklaşan çalışmalarda ele alınan 
başlıca temalardır.

CEVAP C

39. Üretimde insan gücünün yerini makinelerin almasından 
ya da yeni teknolojilerin ve üretim tekniklerinin kullanıl-
masından kaynaklanan işsizlik türü teknolojik işsizlik 
olarak tanımlanmaktadır. Üretimde otomasyona dayalı 
teknolojiler kullanıldığında makineler birden fazla kişinin 
yaptığı işleri yapabilmekte, bu değişim insan gücüne 
daha az ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Makine-
ler insanların yaptığı işleri yapabilme kapasitesine sahip 
olmalarından dolayı, işverenler için maliyet unsuru olan 
çalışana fazla sayıda ihtiyaç duyulmamakta ve dolayı-
sıyla istihdam daralmaktadır.

CEVAP E
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40. Dil kullanımında ve anlamada esneklik önemlidir. İletişim 
esnasında birçok yanlış anlama, değerlendirme ve yanlış 
yorumlama olabilir. Bunların farkında olup bir esneklik 
payı bırakmak gerekmektedir.

CEVAP C

41. Karşı Sanat, Anti-sanat olarak da bilinir, geleneksel sa-
nat kavramlarına genel birkarşı çıkışı simgeleyen kav-
ram. Dadacılık, gerçeküstücülük ve benzeri devrimci-
sanat akımlarınca benimsenmiş ve temelde içeriği aynı 
kalmakla birlikte, farklı anlamlarda kullanılmıştır.

CEVAP A

42. Likert Tipi Tutum Ölçeği  Avantajları 

Denekler ön plandadır.

Bireylerin tepkide bulunacakları çeşitli ifadeler vardır.

Verilen ifadeye katılım derecesi belirtilir.

Birey kendisi hakkında bilgi verir.

Toplamalı sıralama tekniğidir.

Konu ile ilişkili noktalar dikkate alınır. 

Çeşitli tutum objeleri ve durumlarına uyum sağlar.

Tutumun ölçülebilen boyutlarından hem yönünü hem 
de derecesini hesaplayabilir.

CEVAP C

43. Yapısal-İşlevselci bakış açısına göre toplumsal değişme-
nin gerçekleşmesinin farklı sosyal sistemlerde yer alan 
insanlar ya da kültürlerle meydana gelen etkileşimden de 
kaynaklanabileceğini anlatan terim Dış öğelerdir.

CEVAP E

44. Zevklerdeki olumlu bir değişme ile parasal gelirdeki artış, 
mala olan talebi arttırır. Bu nedenle I ve II seçenekleri 
doğru yanıt değildir. III seçeneğinde ise diğer mal ile 
ilgili mal arasındaki ilişki verilmemiştir. Bu nedenle diğer 
mal fiyatındaki artışın etkisini belirleyemeyiz. İkame mal 
fiyatındaki azalış mala olan talebi azaltacağı için doğru 
yanıt sadece IV seçeneğidir.

CEVAP A
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45. Tarih boyunca insanoğluna, görüşü ve önerisi alınmak-
sızın içinde yaşadığı toplumun kuralarına uyma zorun-
luluğu dayatılmıştır. Aslında, insanın kendisine takılmış 
prangalardan ve onu ıslah eden kurumlardan biran önce 
arınması, özgürlüğünün birinci koşuludur. Devlet kurum-
ları ve kurallar, bir fabrikanın dişlisini andıran mekanik 
anlayışların tamamı, ideal düzen ve mutlu yaşam me-
taforlarıyla insanı aldatmaktadır. Ancak bu aldatmadan 
kurtularak insan özgür olabilir.

Parçadaki ifadelere sahip bir düşünür Anarşizmi savu-
nuyordur.

CEVAP B

46. Çalışma hakkı ve ödevi ekonomik ve sosyal haklar 
arasındadır. 

Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları)

 1. Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı

 2. Zorla çalıştırma yasağı

 3. Kişi hürriyeti ve güvenliği

 4. Özel hayatın gizliliği ve korunması (Özel hayatın 
gizliliği - Konut dokunulmazlığı - Haberleşme hür-
riyeti)

 5. Yerleşme ve seyahat hürriyeti

 6. Din ve vicdan hürriyeti

 7. Düşünce ve kanaat hürriyeti

 8. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

 9. Bilim ve sanat hürriyeti

 10. Basın yayınla ilgili hükümler (Basın hürriyeti - Süreli 
ve süresiz yayın hakkı - Basın araçlarının korun-
ması - Kamu tüzel kişiliklerinin elindeki basın dışı 
kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı - 
Düzeltme ve cevap hakkı)

 11. Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek kurma hürriyeti 
- Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)

 12. Mülkiyet hakkı

 13. Hakların korunması ile ilgili hükümler (Hak arama 
hürriyeti - Kanuni hâkim güvencesi - Suç ve cezala-
ra ilişkin esaslar)

 14. İspat hakkı

 15. Temel hak ve hürriyetlerin korunması

CEVAP B
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47. 1982 Anayasasında geçen hüküm “Cumhuriyet’in Nite-
likleri” ile ilgilidir.

CEVAP A

48. Siyasi ideolojilerin birbirlerinden ayrıştıkları nokta savun-
dukları değerlerdir.

CEVAP C

49. Arkeolog olmak isteyenlerin;
•	 Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda 

başarılı,

•	 Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan, İyi bir 
gözlemci ve araştırıcı,

•	 Bedence sağlam,

•	 Normalin üstünde genel yeteneğe ve özellikle sözel 
düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkara-
bilme gücüne sahip, kimseler olmaları gerekir.

CEVAP C

50. Feminist kuram toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve bunların 
kültür tarafından biçimlendirilme tarzlarını önemser ve 
kadın bakış açısından, kadına özgü bir antropoloji kur-
maya çalışır.

CEVAP C

51. Bahsi geçen kanun Kelebek Etkisidir. Kelebek etkisi, 
bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin 
büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine ver-
ilen addır. Edward N. Lorenz’in çalışmalarından biri olan 
Kaos Teorisi ile ilgilidir.

CEVAP E

52. C Seçeneğinde verilen ifade yanlış bir ifadedir. Tam ak-
sine iletişim çalışmak insan ilişkileri hakkında bildikler-
inizin artmasını sağlar.

CEVAP C
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53. Sanatçıyı diğer insanlardan ayıran, onun kişiliğidir.

Hayal kurma gücü,

Duyarlığı,

Duygululuğu,

Çağrışım zenginliği,

Gerilim sürekliliği

Sabrı

Yaratıcı düşüncesi

Özgünlüğü diğer önemli özellikleridir.

CEVAP A

54. Sosyal psikolojide en sık başvurulan araştırma yöntem-
lerinden biri “survey”dir. Survey yöntemi ile bir davranışın 
ya da bir tutumun bir toplumda ya da belli bir grupta 
görülme derecesi ve bunların yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
sosyal ardalan vb. etmenlerle nasıl bir ilişki içinde olduğu 
araştırılmaktadır. Örneğin, lise gençliğinde uyuşturucu 
kullanma yaygınlığı nedir, uyuşturucu maddeye yönelik 
tutumlar nelerdir ve liselilerin uyuşturucular hakkındaki 
bilgi düzeyi nedir sorularına bu yöntem ile yanıt aranabil-
ir.

CEVAP C

55. Bilim tarihçilerine göre bilimin şu özelliklere sahip olduğu 
belirtilir: 

Bilim bilimsel verilere dayalı, kanıtlanabilir özellikteki 
bilgidir yani olgusaldır. Olgulara yönlenerek doğrula-
nabilir olan ifadeleri inceler. 

Bilim mantıksaldır. Bilimsel ifadeler, mantıksal açıdan 
doğru çıkarımlar ile ulaşılmış, çelişkisiz ifadeler ol-
malıdır. 

Bilim objektiftir. Bilim, öznel ifadeler ile değil nesnel if-
adeler ile ilgilenir. 

Bilim eleştireldir. Bilimdeki mevcut her kuram yeni olgu-
lar ışığından çürütülebilir veya değiştirilebilir; her kuram 
yerini başka bir kurama bırakabilir. 

Bilim genelleyicidir. Bilim, tek tek bütün olgular ile il-
gili gözlem yapmaz; bunlar ile ilgili genel kurallar ve 
bağıntılar bulmaya çalışır. 

Bilim seçicidir. Bilim, her türlü olguyla değil yalnızca ilgi 
alanına giren ve önemli olgular ile ilgilenir.

CEVAP C
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56. Burada verilen ürünlere ait piyasalarda, az sayıda firma 
genelde homojen mal üretirler. Bu da oligopol piyasa-
sının tipik bir özelliğini yansıtır. Dolayısıyla bu ürünlere 
ait piyasalar oligopol piyasalarıdır.

CEVAP C

57. İnsan doğal olarak hem içinde doğduğu sosyal yapıyı, 
hem doğa olaylarını hem de kendini bilmek ister. Bu 
bilme isteği insanın ilgisi ve merakına göre var olanları 
kendisine konu edinmesine sebep olmaktadır. Ancak 
özne-nesne ilişkisi farklı tarzlarda bağ kurulmasını ge-
rektirebilir. Bu da ortaya çıkan ürünün çeşitlenmesine 
neden olmaktadır. Buna göre farklı bilgi türlerinin ortaya 
çıkması, öznenin nesnesiyle farklı tarzlarda ilişki kur-
masının sonucudur.

CEVAP B

58. A. Comte 1789 Fransız Devrimi ile Avrupa’nın siyasal 
ve toplumsal yapısında meydana gelen büyük yıkımı 
ele almış, “Pozitif Felsefe Dersleri” adlı eserinde ilk kez 
sosyoloji adını kullanmış ve toplumun bilimsel temell-
ere göre reformdan geçirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 
Böylelikle Toplumsal sorunlara bilimsel yollardan çözüm 
arama sosyolojinin ortaya çıkışına dayanak oluşturur.

CEVAP D

59. Sosyal Bilgiler dersinde ezberlemeye ağırlık verilir ifadesi 
Sosyal Bilgiler dersi ve Sosyal Bilgiler öğretimi ile ilgili 
olarak yanlış bir ifadedir.

CEVAP C

60. Sınırları belli olmayan sorular olmalı ifadesi projede 
denencenin özelliklerinden biri değildir.

CEVAP E

61. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 18. yüzyılın son-
larına doğru “Ahlâk Eğitimi”nin içinde kimi toplumsal ku-
ralların öğretildiğine tanık olunmaktadır. Ancak, ABD’de 
Ulusal Eğitim Konseyi 1892 yılında, ülkede “ulusal 
toplum” anlayışını oluşturmak üzere Tarih, Coğrafya ve 
Vatandaşlık Bilgisi konularından oluşan bir tür Sosyal 
Bilgiler dersi içeriğinin okutulmasını kararlaştırmış ve 
böyle bir dersin öğretimi böylece başlatılmıştır.

CEVAP D
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62. Sosyal Bilgiler dersinde yaşamsal değeri olan konular 
önceliklidir. Bu nedenle, en çok yaşamsal olan konudan, 
en az yaşamsal olana doğru bir gidiş izlenmelidir. Burada 
önemli olan, programlarda, öncelikle yaşamsallığı olan 
konulara yer verilmesidir.

CEVAP D

63. Öğretim sürecini planlama ve düzenleme

1- Öğretim sürecini planlayabilme

2- Öğrenme ortamlarını düzenleyebilme

3- Öğretim sürecine uygun materyaller ve kaynaklar 
kullanabilme

CEVAP A

64. Yansıtıcı düşünme olarak sosyal bilgiler

Bu yaklaşım John Dewey’in düşüncelerine dayanmak-
tadır. Birincil amacı, öğrencilerin problem çözme ve 
karar alma becerilerini öğrenip uygulamalarını sağla-
maktır. Buna paralel olarak, öğrencilerin bireysel ve 
kamusal problemleri tanımlayıp analiz edebilecekleri 
ve bunlara yönelik bilgiye dayalı kararlar alabilecekle-
ri öğrenme – öğretme süreçlerine ağırlık vermektedir. 
Önceden belirlenmiş ve mutlaka uygulanması gereken 
bir içerik söz konusu değildir.

CEVAP D

65. Zaman, Süreklilik ve Değişim tüm insanlık tarihi, zaman, 
mekân ve kronoloji içerdiği için diğer bütün öğrenme 
alanlarıyla ilişkilendirilmiştir.

CEVAP A

66. Değerlerimiz; öğretim programlarının perspektifini oluş-
turan ilkeler toplamıdır.

CEVAP E
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67. A Genellik ve eşitlik ilkesi, B Ferdin ve toplumun ihti-
yaçları ilkesi, C Yöneltme ilkesi, D Eğitim hakkı ilkesi ve 
E Fırsat ve imkân eşitliliği ilkesidir.

CEVAP B

68. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
 1.  Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının 

amaçlarını belirleyebilme

 2. Ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini kulla-
nabilme

 3. Öğretim sürecinde uygulanan ölçme aracından 
elde edilen verileri değerlendirebilme

CEVAP C

69. Öğretim programlarında yer alan “kök değerler” şunlar-
dır: adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, 
sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik.

CEVAP D

70. Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve top-
lumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teori ve yak-
laşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen 
rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu değişim bilgiyi üreten, 
hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, 
eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine 
sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağla-
yan vb. niteliklerdeki bir bireyi tanımlamaktadır.

CEVAP C
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71. Birinci Elden Kaynaklar veya Ana Kaynak : Olayın 
gerçekleştiği dönemden kalan her türlü kaynak (yazı, 
eser , yapıt, yazt vb.. ). Örneğin Orhun yazıtları gibi 
yazıtlar, her türlü devlet evrağı (tutanaklar, maliye 
kayıtları, mahkeme kararları vb..) birinci el kaynaktır 
(TBMM cerideleri, Osmanlı Kadı sicilleri). Evliya Çele-
bi’nin seyahat kitabı gibi seyahat kitapları birinci kaynak 
kabul edilebilir

İkinci Elden Kaynaklar : Olayın gerçekleştiği zaman-
dan sonra oluşan veya devrin kaynaklarından (birinci 
elden kaynak) yararlanılarak oluşturulmuş kaynaklar. 
Örneğin tarihçiler tarafından derlenen kitaplar (örneğin 
Reşidüddin’in Cami-ut Tevarih kitabı,   Şecere-i Türkî 
kitabı Ebu’l Gazi Bahadır Han), Olayın kahramanları 
tarafından sonradan yazılan anılar (Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Nutuk’u, Kazım Karabekir’in Birinci Dünya 
Savaşı Anıları kitabı)

CEVAP A

72. Parçada verilen süreç Anlam çözümleme tablolarının 
hazırlanış aşamalarıdır.

CEVAP A

73. “Bilgiyi hafızada tutmak için ezber yöntemleri geliştirmeli” 
ifadesi Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenin öğrencilerde 
öğrenmeyi sağlamak için kullanacağı yöntem ve strate-
jiler arasında gösterilemez.

CEVAP B

74. Sosyal Bilgiler dersinde “Ne Yiyor, Nasıl Giyiniyorlar?” 
etkinliği yaparak Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan 
insanların günlük hayatlarını yansıtan fotoğraflar ince-
leten Sosyal Bilgiler Öğretmeni “Dünyanın farklı doğal 
ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim 
özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.” kazanımı 
doğrultusunda hareket etmiştir.

CEVAP C

75. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına göre; Eğitim 
sistemimizin temel amacı değerlerimiz ve yetkinliklerle 
bütünleşmiş bilgi, beceri ve davranışlara sahip bireyler 
yetiştirmektir.

CEVAP A


