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1. 1990’ların ortalarından itibaren kazılan Göbekli Tepe’de 
(Urfa) yerleşmesi şu ana kadar Ön Asya’da eşi görülmey-
en dünyanın en erken “tapınak” yapıları ortaya çıkmıştır. 
MÖ 9. binin ikinci yarısından itibaren bu anıtsal tapınak 
yapılar, insanın tarıma ve dolayısı ile evcilleştirme 
sürecinin başlangıcında Anadolu Neolitik Toplumlarının 
düşünülen basit tarımcı köy topluluklarının çok ötesinde 
organize ve gelişmiş bir toplum yapısını yansıtmaktadır.

CEVAP E

2. Memlûkler’in çoğu başta Kuman-Kıpçaklar olmak 
üzere Türk halklarından oluşuyordu. Eyyubi zamanında 
Mısır’daki Memlûklerin çoğunu oluşturanlar Kıpçaklardır.

CEVAP D

3. “İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir.” İfadesi 
Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri için doğru bir bilgi 
değildir. Gök Tanrı, Budizm ve Maniheizm ilk Türk Dev-
letlerinde yaygın olarak görülen dinlerin başında gelir.

CEVAP E

4. Emevîler’le Abbâsîler arasında meydana gelen ve Ab-
basilerin üstünlüğüyle sonuçlanan savaşta Emeviler’den 
II. Mervân’ın Zap Suyu Savaşı’nı kaybetmesi, ordusun-
da Mudarî ve Yemenî kabileler arasındaki rekabete ve 
özellikle Suriyeli askerlerin kendisine kırgınlığına bağlan-
mıştır. Abbâsî birliklerinin önünden kaçmaya çalışan II. 
Mervân, Yukarı Mısır’ın Bûsîr köyünde kendisine ulaşan 
Abbâsî kuvvetleriyle girdiği çatışmada öldürüldü (26 Zil-
hicce 132/5 Ağustos 750). Böylece Emevî Devleti tarihe 
karışmış oldu.

CEVAP C

5. Ebu Nasr Ahmed Abbasi halifesi tarafından bir İslâm 
hükümdarı olarak tanınan ilk Karahanlı hanı olmuştur.

CEVAP D
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6. Sami kökenli Akanlar, Arap yarımadasından gelerek Orta 
Mezopotamya’ya yerleşmiş, Kral Sargon döneminde 
devlet haline gelmişlerdir. Tarihte bilinen ilk imparator-
luğu kuran Akadlar, MÖ 2100 yıllarında Sümerler tara-
fından ortadan kaldırılmışlardır.

CEVAP D

7. • Bilinen ilk Türk Devletidir. > Asya Hunları
•	 Codex Cumanicus adlı sözlüklere sahiptirler. > Kıp-

çaklar

•	 Museviliği benimsemişlerdir. > Hazarlar

•	 Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. > Uygurlar

CEVAP C

8. Ölen bir kişinin ardından yas tutmak veya merasim töreni 
düzenlemek ölümden sonraki yaşama inancın kanıtları 
arasında gösterilemez. Ancak Eşyalarıyla, Atıyla ya da 
Savaş aletleriyle gömülmesi ölümden sonra yaşama 
inancın göstergeleri arasındadır.

CEVAP B

9. Hz. Osman Dönemi’ndeki hoşnutsuzlukların gerekçeleri 
şunlardır:

 - Valiliklere genellikle yakın akrabalarını ve Beni 
Ümeyye’ye yakınlığıyla bilinen kişileri tayin etmesi,

 - Akrabalarına bağışlarda bulunması, 

 - Uygulamalarını eleştiren sahabelere karşı bazen 
sert davranması,

 - Hz. Peygamber tarafından Taif’e sürgün edilen am-
cası Hakem bin Ebu’l As’ın Medine’ye geri dönme-
sine izin vermesi.

Ancak “Muaviye’nin Hz. Osman’ın halifeliği tanıma-
yarak Emevi ailesine halifeliği taşımak istemesi” bir du-
rum söz konusu değildir.

CEVAP C
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10. Türk-İslam şehirlerinde idarî vazifelerle ya da zenginli-
ğin sağladığı imkânlarla büyük güç ve nüfuz sahibi olan 
İranlı yahut Arap asıllı olup İranlılaşmış zengin aristokrat 
ailelere Âyan denmiştir.

Levanten: Osmanlı döneminde, özellikle Tanzimat son-
rasında İstanbul’da ve büyük liman kentlerinde yoğun-
laşan ve ticaretle uğraşan, Müslüman olmayan azın-
lıklardır.

Mütegallibe: Gücüne güvenerek hükmü altında bu-
lunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımaya 
kimseler için kullanılır.

Voyvoda: Eflak, Boğdan ve Erdel beyleri için ve Os-
manlı maliyesinde yüksek vergi gelirlerini toplayan 
tahsildar anlamında kullanılır.

Mütesellim: Osmanlı’da Tanzimat’tan önce vali ve mu-
tasarrıflar adına vergi toplamakla görevli memurdur. 

CEVAP C

11. XVI. yüzyılın başlarında Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Banaz 
köyünde doğduğu tahmin edilmektedir. “O ruh girdi bana 
Haydar dost dedi / Yaradandan nasîbini istedi” mısrala-
rından asıl adının Haydar olduğu anlaşılmaktadır. Şair 
soyunun Horasan’ın Hoy kasabasından geldiğini, “Benim 
aslım Horasan’dan Hoy’dandır” mısraında belirtir. Ataları 
muhtemelen Horasan’dan Hoy’a, oradan da Sivas’a göç 
etmiştir. Şiirlerinde genellikle Pîr Sultan mahlasını kul-
lanmışsa da Pîr Sultan Abdal diye tanınmıştır. Osmanlı 
dönemi şairidir.

CEVAP D

12. Saray Mutfağı Birun’da diğer seçeneklerdeki tüm bölüm-
ler Enderun’da yer alır.

CEVAP E
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13. XI. yüzyılın sonlarında Avrupa dünyasının “Kudüs’ü kur-
tarma” sloganı ile Türkler’i Anadolu’dan atmak ve bütün 
Ortadoğu’yu ele geçirmek için başlattığı siyasî amaçlı 
askerî harekâta katılanlara verilen ad Haçlı Seferleridir. 
1096 yılında başlayan Haçlı seferleri, 1291’de Latin Hris-
tiyanların Doğu’da son merkezi olan Akkâ’dan çıkarıl-
masına kadar süren yaklaşık iki yüzyıllık bir dönemi 
kapsar. Hâlbuki Anadolu Selçuklularının yıkılış tarihi 
1308 yıllarını göstermektedir.

CEVAP E

14. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Zeliha Hanım’ın derste öğren-
cilerine aktardığı savaş Mohaç Meydan Muharebesidir. 
Dünyanın en kısa sürede neticelenen Meydan Muhare-
belerinden biridir.

CEVAP D

15. Redif Birlikleri XIX. Yüzyıl gelişmelerindendir. Tam adı 
Redîf-i Asâkir-i Mansûre veya Asâkir-i Redîfe-i Mansûre 
olan bu ordunun kuruluş amacı, Yeniçeri Ocağı’nın il-
gasını (1826) müteakip Asâkir-i Mansûre-i Muhammedi-
yye adıyla oluşturulan yeni orduya destek sağlamak ve 
halkı uzun süre mecburi hizmette tutmadan kendi böl-
gelerinde eğiterek iç güvenliği sağlamaktı.

CEVAP C

16. Modern yargılama usullerinin uygulandığı mahkemelerin 
sayıca artması ve medrese mezunlarının iş olanaklarının 
daralması eski kurumların işlevlerinin daraltılmasına 
örnektir. “klasik eğitimin batılı okulların önüne geçmesi” 
ise bu tutumun bir sonucu olarak savunulamaz.

CEVAP B

17. “Avrupa’ya bol miktarda değerli madenler taşındı.” San-
ayi İnkılabı ile beraber yaşanan gelişmeler arasında 
gösterilemez zira bu gelişme Coğrafi Keşiflerle beraber 
gerçekleşmeye başlamıştır.

CEVAP A
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18. Milli Mücadelenin amacını, gerekçesini ve yöntemini 
açıklayan Amasya Genelgesinde imzası bulunan isim-
ler arasında Ali Fethi Bey yoktur. (Ayrıca Milli Mücadele 
döneminde önplana çıkan Fevzi ve İsmet Paşanın da 
imzaları yoktur.)

CEVAP D

19. “Türk Boğazları” olarak bilinen bölgenin silahtan ve 
askerden arındırılması Lozan Boğazlar Sözleşmesi ile 
gerçekleştirilmiştir. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras 17 
Nisan 1935 tarihli oturumda bu duruma değinerek, Türk 
Boğazlarının silahsızlandırılmış ve askerden arındırılmış 
olmasının, Türkiye’nin güvenliği ve savunmasını zayıflat-
tığını ileri sürerek Sözleşme’nin değiştirilmesi gerektiğini 
dile getirmiştir. 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi 
imzalanmış ve Türkiye boğazlar konusunda birçok ege-
menlik haklarına kavuşmuştur.

CEVAP E

20. Evlilik akdini bozma 1926,

Kadınların belediye seçimlerine katılması 1930,

Vekillik seçimlerine katılabilmeleri ise 1934

Mal ediniminde eşiyle ortak olma 2002, yılında 
gerçekleşmiştir.

Dolayısıyla doğru kronolojik sıra III-I-IV-II olmalıdır.

CEVAP C

21. Aralık 1999’de Helsinki’deki Avrupa Konseyi Zirvesi’nde 
Türkiye-AB ilişkileri için bir dönüm noktasıdır. Helsinki’de 
Türkiye’ye resmi olarak adaylık statüsü verildi.

CEVAP D

22. Bir yerin sıcaklığı üzerinde etkili olan en önemli faktör 
güneş ışınlarının yere düşme açısıdır. Güneş ışınlarının 
yere düşme açısı üzerinde ise birden fazla faktör etkili ol-
maktadır. Günlük hareket, yıllık hareket, Dünya’nın şekli 
ve yer şekillerinin eğim durumu bu faktörler arasında 
gösterilebilir ancak Ortalama yükselti bu faktörler arasın-
da gösterilemez.

CEVAP D
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23. Mostar Köprüsü (Boşnakça: Stari Most), Bosna-Her-
sek’in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerinde 
bulunan bir köprü. Orijinal köprü Mimar Sinan’ın öğrenci-
si Mimar Hayreddin tarafından 1566 yılında inşa edildi[1] 
ve 9 Kasım 1993’te Boşnak-Hırvat Savaşı sırasında Hır-
vat güçleri tarafından yıkılıncaya dek 427 yıl kullanıldı. 
Mimar Hayreddin, köprü için 456 kalıp taş kullanmıştı.[2] 
Köprü, çevresindeki kente adını da verdi. Mostar, Hersek 
bölgesinin ana kenti oldu. Köprüyü yeniden inşa etmek 
için bir proje hazırlandı ve 23 Temmuz 2004’te yeni köprü 
hizmete girdi. Köprü, 2005’te UNESCO tarafından Dünya 
Mirası ilan edildi.

CEVAP C

24. Konya-Petrol eşleştirmesi yanlıştır. Petrol yataklarımı-
zın % 98′i G. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Petrol 
Batman (Raman, Garzan) , Adıyaman(çemberlitaş,kara-
kuş) ve Diyarbakır(çelikhan) çevresinde çıkarılmaktadır. 
Ülkemizde çıkarılan ve ithal edilen petrol, Orta Anadolu 
(Kırıkkale), Aliağa (İzmir), Ataş (Mersin), İpraş (İzmit) ve 
Batman rafinerilerinde işlenmektedir.

CEVAP A

25. Tsunami atmosfer kökenli bir afet değildir. okyanus ya 
da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşme-
si, deniz altındaki nükleer patlamalar, volkan patlaması 
ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi 
tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle 
oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder. Ayrıca 
kasırgalar da tsunamiye neden olabilmektedir. Önceleri 
tsunami dalgalarına med-cezir dalgaları da denmiştir. 
Tsunamilerin %80’i Pasifik Okyanusu’nda gerçekleş-
mektedir.

CEVAP E

26. Kilim ve Çadır sanatı simgelerinde Türk kültürü üzerinde 
hayvancılık faaliyetlerinin etkili olduğunu gösterir.

CEVAP E
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27. Turunçgil, Vatanı Çin ve Hindistan olan, fakat bugün 
hemen hemen ılıman iklime sahip bütün memleketler-
de kültür şekilleri yetiştirilmektedir. Türkiye’de güney ve 
güneybatı Anadolu ile kuzeydoğu Akdeniz bölgelerinde 
tarımı yapılır. Kanada’da soğuk iklim hakim olduğundan 
Turunçgil üretimi oldukça düşüktür.

CEVAP B

28. Batı rüzgarları, 30° güney ve 30° kuzey paralellerinde 
bulunan dinamik yüksek basınç alanlarından, 60° kuzey 
ve 60° güney paralellerindeki dinamik alçak basınç al-
anlarına doğru esen rüzgârlardır. KYK’de güneyden 
GYK’de kuzeyden esmeleri gerekirken, dünyanın dön-
mesi ile oluşan coriolis kuvvet sebebiyle yön değiştirirler. 
Her iki yarım kürede de batı yönlü eserler. Dönenceler 
civarındaki alçalıcı hava kütlelerinden kaynaklandıkları 
için başlangıçta kuru ve sıcaktırlar. Deniz ve okyanus 
üzerinden geçerken nem yüklenirler. Özellikler Orta 
kuşak karalarının batı kıyılarına bol yağış bırakırlar. 90°. 
enlemlerden esen soğuk ve kuru Kutup rüzgârlarıyla 
60.enlemler çevresinde karşılaşır ve cephe yağışlarına 
neden olurlar.

CEVAP D

29. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olması, bitki 
örtüsünün seyrek olması, nem oranının az olması ve 
yüksek basıncın etkisinde olmak yıl boyunca yağışın az 
olduğu yerlerin özellikleri arasında gösterilebilir.

CEVAP A

30. Tropikal ve Ilıman Okyanusal iklim bölgelerinde yağış 
rejimi düzenlidir. Kutupaltı olan Subpolar bölgelerde ve 
Muson bölgelerinde belirli dönemlerde yağış fazladır ve 
yağış yıl boyunca düzenli değildir.

CEVAP C
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31. Alfred Wegener’in teorisine göre kıtaların yaklaşık 300 
milyon yıl öncesinde tek parça halinde olduğunu ve 
parçalanarak günümüzdeki görünümünü kazandığını 
söylemek mümkündür. Buna göre Farklı kıtalardaki 
kayaç, toprak ve bitki türlerinin aynı olması, Kıtalardaki 
bazı sıradağların birbirinin devamı şeklinde uzanması, 
Farklı kıtalarda aynı türe ait fosillerin bulunması ve Kıta-
ların sınırlarının yapboz parçaları gibi birbirine uyması 
bu teoride kanıt olarak kullanılabilir.

CEVAP D

32. Kırgıbayır, kurak iklimlerde sel suları veya rüzgârlarla 
aşınan engebeli ve yerleşmeye elverişsiz aşınım şeklidir. 
Kanyonlar, dar vadiler, dere yarıkları ve hoodoolar gibi 
yeryüzü şekilleri, kırgıbayır ile ilintilidir. Bu tür alanlarda 
yaya olarak ulaşım çok zordur. Yine de gösterişli kaya 
ve toprak renkleri nedeniyle birçoğu turistik özellik taşı-
maktadır.

CEVAP D

33. Bir yerde günlük ya da yıllık sıcaklık farklarının fazla 
olması o bölgede aşınım ve birikim faaliyetlerini fa-
zlalaştıracaktır. Verilen grafiklerde B şıkkındaki grafikte 
sıcaklık farkı bariz şekilde daha fazladır.

CEVAP B

34. Genişliği 20-30 km yi bulan erime çukurluklarına polye 
adı verilmektedir. Ülkemizde Kestel, Elmalı, Akseki ova-
ları birer polye örneğidir. Bu ovalarda tarımsal verimliliğin 
düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumun temel nedeni 
toprak içerisindeki kireç oranının fazla olmasıdır.

CEVAP D

35. Tombolo, kumsal, falez ve lagünde deniz; Fiyort’ta ise 
buzullar etkilidir. Fiyort kutup bölgelerine komşu kıyılarda 
dördüncü çağ buzullarının oluşturdukları dik yamaçlı 
ve derin eski buzul koyaklarının alt kesimlerinin deniz 
altında kalmasıyla oluşmuş olan körfezdir.

CEVAP D
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36. Mekânsal özelliklerden bazıları insanların yerleşme 
faaliyetleri üzerinde sınırlandırıcı etki yapmaktadır. Bu 
özellikler arasında alüvyal toprakların yaygın olması 
gösterilemez zira Alüvyal, taşınmış topraklar grubun-
dandır. Akarsuların geçtiği yerlerde aşındırdıkları irili 
ufaklı çakıl, kum, Mil ve topraktan oluşan malzemeleri 
eğimin azaldığı yerlerde biriktirmesi sonucunda oluşan 
alüvyonların üzerindeki kısma alüvyal denir. Türkiye’de 
örnekleri Karadeniz kıyıları da Bafra, Gediz, Çarşamba, 
Ege de bakır Çay, Küçük menderes, Büyük Menderes. 
Akdeniz kıyılarında Çukurova, Asi, Göksu, Köyceğiz 
ovalarında, iç kesimde Erzurum, Harran, Erbaa-Niksar, 
Muş, Erzincan, Konya, Düzce ovalarında yaygındır. Tür-
kiye’nin en verimli tarım arazilerini oluşturur. Dünyada 
ise insanlığın en eski medeniyetine beşiklik etmiş Nil 
Deltası örnek verilebilir.

CEVAP D

37. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre sözleşme-
ci devletlerdeki kamu kurumları, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvuru yapamaz.

CEVAP C

38. Tapma ve tapınma dinin unsurları arasında yer alır. Dinin 
psiko-sosyal ve kültürel işlevleri arasında yer almaz.

CEVAP C

39. Finmeccanica İtalyan bir silah şirketidir. 

Dünyada yapılan bazı önemli silahsızlanma çalışmaları 
şunlardır:

Nükleer Denemeleri Yasaklama Antlaşması

Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması 
(NPT)

Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşmaları 
(SALT-I ve SALT-II)

Kısa ve Orta Menzilli Füzeler Antlaşması (INF)

Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması-I (START-I)

Stratejik Silahların İndirimi Antlaşması-II (STARTII)

Stratejik Nükleer Silah Başlıklarının İndirimi Antlaşması 
(SORT)

Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Sözleşmeleri

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması

CEVAP E



www.pelikanyayinevi.com.tr

SOSYAL BİLGİLER
ÇÖZÜM - 2

KPSS - ÖABT

40. Yerine Geçme 

Başka bir şeyin yerini alma sözel mesajlar yerine sözel 
olmayan mesajlar kullanıldığı zaman olur. Örneğin el 
sallamak ya da el işaretiyle çağırmak gibi. Bir insana 
negatif bir sözcük kullanmak yerine kötü ve dik dik bak-
mak yeterli olacaktır.

CEVAP C

41. Estetiğin Temel Soruları 

1. Güzellik nedir? 

2. Güzeli güzel yapan faktörler nelerdir? 

3. Güzel, tabiatta ve sanatta aynı mıdır? 

4. Güzellik duygusu, estetik nesneden mi yoksa estetik 
özneden mi kaynaklanmaktadır? 

5. Güzellik göreli midir, yoksa mutlak güzelliğe ulaşabil-
ir miyiz? 

6. Ortak estetik yargılar var mıdır? 

7. Sanat ve zanaat nedir? 

8. Sanatın amacı nedir? 

9. Sanat eseri nedir ve özellikleri nelerdir?

CEVAP A

42. Özgecilik, birisine yarar sağlama ya da onu olası kötü-
lüklerden koruma amacıyla yapılan yardım davranışı-
dır. Özgeci davranış, isteğe bağlıdır. Yani birey sıkıntı 
içerisindeki birisine isteyerek yardımda bulunur ve bir 
muhtaca iyilik yapmış olmanı n verdiği doyumdan başka 
bir karşılık da beklemez. Buna göre bir davranışın özgeci 
olup olmadığının ölçüsü, yardım edenin niyetidir. Gruplar 
halinde yaşayan öteki hayvan türlerinde de özgeci dav-
ranışlar görülmektedir Araştırmalar insanların ihtiyacı 
olan yabancılara yardım etmede de istekli olduklarını 
göstermiştir; ancak bildik tanıdık insanlara yardım etme 
konusunda daha istekliyizdir.

CEVAP C

43. Toplum istenen yönde, zora dayalı olmadan değişme 
özelliği, demokratik toplumsal değişmenin özelliklerin-
den biridir.

CEVAP A
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44. İthal malların uygulanan miktar sınırlamaları, ithal mal-
ların ülke içindeki arzının azalmasına neden olur bu 
nedenle İthal malların arzı azalır.

CEVAP D

45. Olgular birbirine neden etki bağıyla bağlıdır. Aynı ne-
denler, aynı koşullarda aynı sonuçları değişmez bir be-
lirlenimle ortaya çıkarır. İşte bilim bu ön varsayımdan 
hareket ederek deneyler, gözlemler yapar ve olguların 
temelindeki nedenleri açığa çıkarmaya çalışır. Burada bi-
limin dayandığı Determinizm ilkesinden söz edilmektedir.

CEVAP D

46. Cezanın yaptırımları arasında; Adli Para, Hapis, Askeri 
Disiplin, Disiplin cezası bulunmaktadır. İptal hukuk ku-
rullarının yaptırımları arasında yer alır.

CEVAP C

47. Hâkimleri Anayasa, Kanunlar, Yönetmelikler, Genelge-
ler ve Yazısız kurallar arasında yer alan Örf ve Adetler 
bağlar. Ancak yardımcı kaynaklar arasında yer alan 
Doktrinler ve İçtihatlar bağlamaz. Yargıtay’ın İçtihadi 
Birleştirme Kararları hakimleri bağlar.

CEVAP E

48. Devletin insana müdahalesi sınırlı çerçevede olmalıdır. 
İnsan başkasına zarar vermedikçe her konuda özgür 
olmalıdır” görüşüne sahip bir kişinin en fazla savunduğu 
ideoloji Liberalizmdir.

CEVAP B
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49. Sanat tarihinin başlama noktası kabul edilen Bizans Çağı 
(Bizantoloji), arkeoloji için bitim noktasıdır. Kısacası, 
Arkeoloji Paleolitik çağdan Bizans çağı başlangıcına 
kadar olan evredeki tüm uygarlıkların kalıntılarını bilimsel 
kazılarla ortaya çıkarırı ve inceler. Bizans başlangıcından 
itibaren konuyu sanat tarihçiler devralır. Arkeoloji, insan 
elinden çıkma her türlü ürünü estetik yönden ve sanat 
açısından bir ayırıma tabi tutmadan inceler. Sanat tarihi 
ise bu eserlerin sanat değerleri ile ilgilenir.

CEVAP C

50. Murdock, bütün toplumlardaki aile yapılarını karşılaştır-
arak, tüm ailelerin ortak yerleşim, ekonomik iş birliği ve 
üreme şeklinde üç ortak karakteristiği olduğu sonucuna 
ulaşmıştır.

CEVAP C

51. E şıkkında verilen ifadenin aksine, bir sorunun çözüle-
bilmesi, öncelikle onun farkında olmayı ve varlığını kabul 
etmeyi gerektirir. Bu nedenle toplumda aile içi şiddet 
yaşanmıyormuş gibi davranmak doğru bir tutum değildir.

CEVAP E

52. İletişim sürecinde mesajı gönderen ve iletişim sürecini 
başlatan öğe KAYNAK’tır.

CEVAP A

53. Güzelliğin İçsel Nitelikleri 

Güzel bir şey, idesine, özüne, kavramına uygun olan 
şeydir. Bir eserin güzel olması, onun temsil ettiği id-
eyi yansıttığı oranda artar. Bir estetik nesnenin güzel 
olabilmesi için canlı ve anlatım gücü yüksek olmalıdır. 
Estetik nesne, mükemmeli ifade etmesi veya ona doğ-
ru bir yönelimi göstermesi hâlinde güzeldir. Estetik 
nesneyi güzel yapan unsurlardan biri de “çoklukta birlik 
ilkesi”dir.

CEVAP A
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54. Sosyal biliş, bizim toplumsal dünyaya ilişkin bilgileri yo-
rumlama, analiz etme, anımsama ve kullanma biçimim-
izdir.

CEVAP C

55. D Seçeneğinde verilen düşünce Democritos’a aittir.

CEVAP D

56. Tekelci rekabet piyasasını diğer piyasalardan ayıran en 
önemli özellik mal farklılaştırmasıdır. Bu piyasanın bir 
diğer önemli özelliği ise satıcı sayısının çok olmasıdır.

CEVAP D

57. Varlık felsefesi, varlığı konu edinir. Varlık kavramı evren-
de var olan her şeyin ortak adıdır. Varlık kavramının 
tanımlarına bakarak insan zihninden bağımsız, dış 
dünyada olduğunu söylemek gerekir. “Şu ev, şu ağaç, 
şu şehir” insan bilincinden bağımsız olarak vardır. Aynı 
zamanda varlık, insan bilincinde zihne bağımlı olarak da 
bulunabilmektedir. Örneğin pi sayısı, geometrik şekiller 
ve sayılar zihnin varlıklarıdır. Birinciler gerçek varlıklardır. 
Zaman ve mekana bağlıdır; değişir, gelişir, yok olur. İkin-
ciler ise bir ağacın yok olması gibi yok olmaz, değişmez, 
sabit kalır. Zaman ve mekan dışıdır. Buna göre “genel 
varlık” ı konu edinen felsefe disiplini Ontolojidir.

CEVAP E

58. Sosyalleşmeyi sağlayan unsurlar her bireyde aynı etki-
yi yapar ifadesi yanlıştır, bu süreçte bireysel farklılıklar 
görülür.

CEVAP A

59. Sosyal bilgiler derslerinde küme tartışması yönteminden, 
en çok değerlendirme düzeyindeki davranışların kazan-
dırılması amacı ile yararlanılır.

CEVAP A
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60. Çalıştığı bir sosyal proje kapsamında “Kahvaltı yapmak, 
öğrenmeyi olumlu etkiler.” diyen bir araştırmacı, bilim-
sel araştırmanın Denence aşamasındadır. Denence, 
yeni gözlenen bir olgu veya olayın ya da karşılaşılan 
bir problemin, daha önceki bilgi ve deneyimlere dayalı 
olarak önerilmiş, ancak doğruluğu henüz sınanmamış bir 
ifadesidir. Bir başka deyişle denenceler, denenmeye ve 
doğru ya da yanlışlığı kanıtlanmaya muhtaç genelleme 
veya önermelerdir. Denenceler, doğrudan ya da dolaylı 
gözlem yoluyla elde edilen veriler çözümlenerek sınanır. 
Verilerin çözümlenmesi sonucunda denence kabul ya 
da red edilir.

CEVAP A

61. 1962 yılında, sınırlı biçimde uygulamaya konulmuş 
bulunan İlkokul Program Taslağı’na bu dersin “Toplum 
ve Ülke İncelemeleri” adıyla girdiği bilinmektedir. Daha 
sonra 1968 tarihli yeni İlkokul Programı’nda aynı ders, 
“Sosyal Bilgiler” adıyla benimsenmiş; dördüncü ve be-
şinci sınıfarda haftada beşer saat olarak okutulmuştur.

CEVAP D

62. Değer: Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, 
işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üye-
lerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları 
kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ya da 
inançlardır.

CEVAP D
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63. ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ

 1- Türk tarihini ve kültürünü oluşturan temel öğe ve 
süreçler ile kültürel mirasın korunması ve geliştiril-
mesi bilincini kazandırabilme

 2- Öğrencilerin insan, yer ve çevre etkileşimini algıla-
malarını sağlayabilme

 3- Ekonomik faaliyetler ve gelişmelerin toplumlar üze-
rindeki etkisini kavrayabilme

 4- Demokratik yönetim anlayışını, insanların doğuştan 
ve toplum içinde kazandığı haklar ile kişilere, toplu-
ma, insanlığa karşı sorumlulukları olduğu bilincini 
kazandırabilme

 5- Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esas-
lar ile Türk İnkılabının tarihini anlamanı, toplumun 
siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik alanda gelişimi-
ne etkilerini ve önemini kavratabilme

 6- Özel gereksinimli ve özel eğitime gereksinim duyan 
öğrencileri dikkate alan uygulamalar yapabilme

CEVAP B

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

CEVAP B

65. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; 
kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatlarında ihtiyaç du-
yacakları beceri yelpazeleri olan yetkinlikler Türkiye Ye-
terlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenmiştir.

CEVAP A
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66. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına göre, yetkin-
liklerimiz arasında ekonomiklik yer almaz.

CEVAP E

67. A Süreklilik ilkesi, B Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk 
milliyetçiliği ilkesi, C Demokrasi eğiti ilkesi, D Bilimsellik 
ilkesi ve E Planlılık ilkesidir.

CEVAP D

68. OKUL, AİLE VE TOPLUMLA İŞBİRLİĞİ YAPMA
 1. Öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyacağı konu-

larda geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilme

 2. Öğrencilerin ulusal bayram ve törenlerin anlam 
ve önemini farkına varmalarını ve törenlere aktif 
katılımlarını sağlayabilme

 3. Ulusal bayram ve törenlerin yönetim ve organi-
zasyonunu yapabilme

 4-. Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilme-
sinde toplumla işbirliği yapabilme

 5. Toplumsal liderlik yapabilme

CEVAP D

69. Demokratiklik ve Empati Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 
Programı’nda  değerler arasında  yer almaz.

CEVAP C
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70. Sosyallik, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda  
değerler arasında  yer almaz. Verilen diğer seçenekler  
değerler arasında yer alır.

CEVAP A

71. Mekânsal analiz, bir yere ait özelliklerin bilişsel olarak 
kavranmasından sonra yer ile doğal ve beşeri çevre 
özellikleri arasında ilişkiler kurmaktır. Mekânsal analiz 
topoğrafik veya coğrafik bilimlerden yararlanarak arazi 
kullanımından çevreye, kentten bölgeye, ekonomiden 
topluluğa kadar uzanan çok geniş bir çalışma ve araş-
tırma sahasına sahiptir.

CEVAP D

72. Kavram Ağları: Kavram ağı (KA) öğrencilerin izlenimleri-
ni, düşüncelerini yazılı öğretim araçlarındaki (ders kitabı, 
ansiklopedi, vb.) kavram ve ilkelerle uyumlu bir biçimde 
sergileyen bir grafik araçtır. Semantik ağ da denilen bu 
araç öğrencilerin,

•	 Önceki bilgilerini harekete geçirmek,

•	 Yeni kavramları geliştirmek,

•	 Kavramlar arası yeni ilişkiler bulmak,

•	 Kavramları yeniden düzenlemek

gibi zihin etkinlikleriyle yazılı metinleri daha iyi anlama-
larına yardım eder.

CEVAP B

73. Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenin anlatım yönteminde 
başarılı olabilmesi için yapması gereken en önemli unsur 
sözel ve görsel destek kullanmasıdır.

CEVAP B

74. Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras öğrenme alanında yer 
alan “Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlık-
ların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları 
arasındaki etkileşimi fark eder.” kazanımı doğrultusunda 
üç öncülde de verilen etkinliklerin yapılması beklenir.

CEVAP E

75. Verilen öncüllerin hepsi Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 
Programı’nda   temel beceriler arasında yer alır.

CEVAP A


