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1. Takvime yönelik ilk bulguların bulunduğu medeniyet-
lerden biri Sümer Medeniyetidir.  Güneş yılına dayalı 
takvimi ilk geliştirenler, eski çağ Mısırlılar’ı idi. Mısır’da 
yaşam Nil taşkınlarının etrafında dönüyordu. Modern 
takvimlerin temeli ise 8. yüzyılda atıldı. Bu takvimler M.Ö. 
46 yılında Jül Sezar tarafından kullanıma sokulan Jülyen 
Takvimi’ne dönüştü. Jülyen takvimi, son şekline M.S. 8 
civarında, imparator Agustus döneminde kavuştu.

CEVAP B

2. İslâm kaynaklarında Deşt-i Kıpçak, Batı da ise Comania 
diye tanınan bölgede hüküm süren, 1091’de Lebunium 
Savaşı’nda Bizans kuvvetlerine yardımcı olarak katılan 
ve Rus Knezlikleriyle mücadele eden Türk Topluluğu 
Kuman-Kıpçaklardır. Rus Knezlikleriyle mücadeleleri, 
Rusların İgor Destanı’na da konu olmuşlardır.

CEVAP A

3. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemesi so-
nucunda konut yapımından, iktisadi uğraşlara kadar 
her türlü sosyal ve toplumsal faaliyetlerde, devletler ve 
toplumlar arasında farklılıklar görülmüştür

CEVAP A

4. Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey, 1055 yılında 
Bağdat’a gitti ve Abbasi halifesini Büveyhilerin baskısın-
dan kurtardı. Bunun üzerine Abbasi halifesi, Tuğrul Bey’e 
yardımından dolayı “Doğu’nun ve Batı’nın hükümdarı” 
unvanını verdi ve cuma hutbesini onun adına okuttu. 
Böylece “sultanın din bakımından halifeye, halifenin de 
siyaset bakımından sultana bağlı kalması” hususu ger-
çekleşmiştir.

CEVAP A
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5. Türk-İslâm devletlerinde, hükümdar-halk ile hüküm-
dar-divan üyeleri arasında görüşme ve buluşmaları 
ayarlayan saray görevlisi Hâcibü’l-Hüccab’tır.

Câmedar: Hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen görevlidir.

Emir-i Hares: Hükümdara karşı suç işleyenleri 
cezalandırırdı.

Kıssadar: Dilekçeleri kabul eden ve hükümdara sunan 
görevlidir.

Taştdar: Hükümdarın temizlik işlerinden sorumlu 
görevlidir.

CEVAP B

6. Heredot’un verdiği bilgiye göre İskitlerin kutsal mekân 
inşa ettikleri antik yunan tanrısı Ares’tir.

CEVAP D

7. Ticaret yollarının ve tüccarların güvenliğini sağlamak, 
ticaretin gelişmesini hızlandırmak amacıyla Altın Orda 
ve Türk-Moğol devletlerinde, Uygurlardan benimsenerek 
oluşturulan teşkilat Ortak’tır.

CEVAP A

8. Ak Hun Devleti yıkıldıktan sonra İpek yolunun büyük 
kısmını kontrolüne geçiren ve millet adıyla kurulan ilk 
devlet Köktürklerdir.

CEVAP B

9. İdrisîler, El-İdrisiyun olarak da bilinir, Fas’ta Berberilerin 
yaşadığı bölgelerde hüküm süren Şii Müslüman-Arap 
hanedandır. İdrisi Hanedanı Endülüs Emevilerinden 
sonra Bağdat’taki Abbasi Halifeliği ile ilişkisini kesen ve 
bağımsız olan tarihteki ikinci Müslüman devlettir.

CEVAP C
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10. Karahanlıların en parlak dönemini yaşatan hükümdar 
Yusuf Kadir Han’dır.

CEVAP A

11. Tuğracı adı verilen, devletin iç ve dış yazışmalarını ya-
pan kurumun başındaki üst düzey görevli Sahib-i divân-ı 
risâlet’tir.

CEVAP D

12. Reconquista Endülüs döneminde İber Yarımadasındaki 
Hıristiyanların, Müslümanların yarımadadaki varlıklarını 
ortadan kaldırma amaç ve çabalarına verilen addır. 1492 
yılında son Endülüs devletinin yıkılmasıyla başarıya ula-
şan Reconquista İspanyolca “Yeniden fetih” anlamına 
gelir.

CEVAP C

13. Hasbey Medresesi, Şerafettin Camisi ve Hatuniye Med-
resesi gibi eserler Karamanoğulları’na aittir.

CEVAP C

14. Defterdar ve Nişancı Kalemiye Sınıfı üyesidir. Kazasker 
İlmiye sınıfı, Beylerbeyi ise Seyfiye sınıfı üyesidir.

CEVAP D

15. Hotin Seferi 1621 yılında II. Osman (Genç) döneminde 
gerçekleşmiştir.

CEVAP B

16. Avusturya’nın böyle bir politika izlemesinde Rusya’nın 
Balkanlar’da yayılmasının önüne geçmek ve kendine 
bağlı devletçikler oluşturmasına mani olmak yatmaktadır.

CEVAP B
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17. Faşizm, ilk olarak Benito Mussolini tarafından Ulusal 
Faşist Parti’nin kurulması ile ortaya çıkan, otoriter devlet 
üzerine kurulu bir radikal milliyetçi yönetim sistemidir. 
İlkeleri ve öğretileri “Faşizmin Doktrini” adı altında Gio-
vanni Gentile tarafından yazılmıştır. XX. yüzyılın başla-
rında Benito Mussolini’nin sistemini örnek alarak doğan 
nasyonal sosyalizm (nazizm) ve falanjizm gibi akımlarla 
beraber faşizm iyice güçlenen bir ideoloji olmuştur. Milli-
yetçi işçi hareketlerinden ilham alan ilk faşist hareketler, 
İtalya’da I. Dünya Savaşı sıralarında; sol fikirleri, sağcı 
ve milliyetçi unsurlarla birleştirerek; komünizme, marksist 
sosyalizme, liberalizme, demokrasiye ve geleneksel sağ-
cı muhafazakârlığa karşı olarak ortaya çıkmıştır.

CEVAP C

18. Lozana giden delagasyonda Başmuharras olarak İsmet 
İnönü, Rıza Nur ve Hasan Saka vardı. Yine bu heyet 
içerisinde Müşavir olarak Münir Ertegün, Celal Bayar; 
Matbuat Müşaviri olarak Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya 
Kemal Bayatlı ve Umumi Katip ve Müşavir Tercüman 
Katipler arasında Doktor Nihat Reşat Belger gibi isim-
ler bulunmaktaydı. Ancak Moskova Büyükelçisi Ali Fuat 
Cebesoy Lozan’a giden heyette değildir.

CEVAP E

19. 12- 17 Haziran 1926’daki İzmir Suikasti olayıyla ilgili gö-
rülerek yargılandı. Yargılama sırasında Rauf Bey, tedavi 
için Viyana’da bulunmaktaydı. Mahkeme on yıl kalebent-
liğe, medeni haklardan mahrum edilmesine ve mallarının 
haczine hüküm verdi. Rauf Bey hakkındaki suçlamaları 
ve kararı kesinlikle kabul etmedi, kararı temyiz imkânı 
olmadığı için de yurda dönmedi.

CEVAP E
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20. Milli Birlik Komitesi tarafından “adalet, dürüstlük ve de-
mokrasi ilkelerini ayakta tutmak” hedefiyle partiler üstü 
bir kültürel örgüt olarak açılan kurum Türk Kültür Der-
neğidir.

CEVAP D

21. II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan 38. Enlem 
Sorunu Kore Savaşının nedenlerindendir.

CEVAP D

22. Türkiye’de nüfus yoğunluğuna göre bölgeler oluşturmak 
mümkündür. Bu sınıflandırmada İstanbul ve çevresi yo-
ğun nüfuslu bölgeler içerisinde yer alacaktır. İstanbul 
ve çevresi aynı şekilde turizm bölgesi ve ticaret bölgesi 
sınırları içerisinde kalacaktır.

CEVAP D

23. Dünyadaki Orojenez Dönemleri ve Bölgeleri

Dünya üzerinde tespit edilen dört büyük Orojenez 
dönemi vardır. Bunlar:

 a. Assinitik Orojenez: Prekambriyen döneminde oluş-
muştur. Kanada, Baltık ve Colorado kara kütlesi bu 
şekilde oluşmuştur.

 b. Kaledoniyen Orojenez: Devoniyen ve Kambriyen 
arasında oluşan orojenezdir. İskoçya, Norveç, K.A-
merika, Yıldız, Menteşe, Bitlis dağları ve Zonguldak 
çevresi bu dönemde oluşmuştur.

 c. Hersiniyen Orojenezi: Permiyen ve Karbonifer arası 
dönemde oluşmuştur. İngiltere, Almanya, Urallar ve 
Çatalca-Kocaeli çevresi bu dönemde oluşmuştur.

 d. Alp Orojenezi: Mesozoyik sonunda başlayıp Pliyo-
sen başına kadar süren dönemdir. Kayalık Dağ-
ları, And, Alp, Apenin, Priene, Atlaslar, Karpatlar, 
Zagros, Elbruz, Himalaya, Toroslar, Kuzey Anadolu 
ve Ege Dağları bu dönemde oluşan dağ kütleleridir.

CEVAP A

24. Marn tortul bir kayaçtır.

CEVAP E
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25. Bölgesel Devre;

•	 Kurucusu Paul Vidal de La Blache’dir.

•	 Bir alanı doğal, beşeri ve ekonomik çevre faktörleri-
nin analiz ve sentezlerini yaparak inceler.

•	 İnsan, odak (merkez) olarak kabul edilmiştir.

CEVAP C

26. Amerika kıtasına düzenlediği keşif gezileriyle kıtayı bi-
limsel açıdan betimleyen ilk kişi olan “Fiziki Coğrafya”nın 
kurucusu Alexander von Humboldt’tur.

CEVAP A

27. İ noktasından Z noktasına gidildiğinde gece ile gündüz 
süresi arasındaki zaman farkının azaldığını aynı enlem 
derecesinde yer aldıklarından dolayı söylemesi mümkün 
değildir. 

CEVAP E

28. A ile gösterilen yer Sarkıt B ile gösterilen yer Dikit ve C 
ile gösterilen yer Sütun’dur.

CEVAP C

29. A, B, C ve D fiziki özellikler; E şıkkındaki Seyrek Nüfus 
Bölgesi ise Beşeri özellikler dikkate alınarak oluşturul-
muştur.

CEVAP E

30. İngiltere’nin 2016 yılında yapmış olduğu halk oylaması 
neticesinde Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alması, 
Siyasi kriterlere göre belirlenmiş bölge sınırları ani bir 
kararla değişebilmektedir ifadesine örnek oluşturur.

CEVAP D
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31. İnsanların tedavi olmak amacıyla ikamet ettiği yerden 
başka bir yere seyahat etmesi sağlık turizmi içerisin-
de değerlendirilmektedir. Bu turizm sektörü son yıllar-
da önemli gelişmeler kaydetmiştir. Doğal unsurlardan 
bazıları bu turizm sektörüne olanak sağlamaktadır. Bu 
duruma sağlık açısından kaplıca faaliyetleri ve tuz ma-
ğaraları örnek olarak gösterilebilir.

CEVAP D

32. Bitki ve hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi 
ve zamanla kayaç haline dönüşmesiyle organik tortul 
kayaçlar oluşmaktadır. Bu şekilde oluşmuş kayaçlar 
içerisinde sıklıkla fosillere rastlanmaktadır. Buna göre 
verilen seçeneklerde Linyitin fosil bulundurma olasılığı 
daha yüksektir. Linyit, kahverengi kömür de denilen ve 
tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kul-
lanılan kömür sıralamasında en alt sırada yer alan bir 
kömür çeşididir.

CEVAP C

33. Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolo-
mitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gel-
miş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3’ten (Kal-
siyum karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 
(Magnezyum karbonat) içermektedir. CaCO3 kristalle-
rinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit” tir. Aynı 
zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, 
mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. Renkleri 
genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler 
nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi 
ve siyah gibi renklerde de olabilirler. Mikroskop altında 
incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş “Kalsit Kris-
talleri”nden oluştuğu görülür.

CEVAP E

34. Sularını deniz veya okyanuslara ulaştıramayan akarsu 
havzalarına kapalı havza adı verilmektedir. Bir akarsu 
havzasının kapalı havza özelliği göstermesi üzerinde 
Geniş bir kara kütlesi içerisinde olduğundan sularını 
denizlere kadar ulaştıramaması, Geçirgen tabakalar 
üzerinde akış göstermesi sebebiyle sularının yerkabu-
ğu içine akış göstermesi, Etrafı dağlarla çevrili çukur bir 
alanda oluşmuş olması ve Buharlaşma miktarının fazla 
olmasına bağlı olarak akımının azalmış olması etkilidir.

CEVAP E
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35. Laterit, Kahverengi orman, Terra-rossa ve Tundra zonal, 
Alüvyal azonal topraktır.

Azonal - Taşınmış Topraklar

Dış kuvvetler tarafından bir bölgede biriktirilen to-
praklardır. Rüzgar, Akarsu gibi dış kuvvetler geçtikleri 
yerlerden ufak boyutlarda toprak parçalarını aşındırıp 
bünyesine katar, hızlarının azaldığı yerlerde bu to-
prak parçalarını biriktirirler. Zamanla biriken toprak 
parçacıkları bir örtü haline gelir ve taşınmış topraklar 
meydana gelir. Taşınmış topraklar, başka yerlerden 
taşınarak oluştuğu için bulunduğu bölgenin iklimi-
ni yansıtmazlar. Bu topraklar farklı farklı yerlerden 
taşınarak geldiği için bünyesinde çeşitli kayaçların 
parçaları vardır bu yüzden mineral bakımından ze-
ngindir. Taşınmış toprakların bir diğer özelliği ise ta-
bakalaşmanın belirgin olmayışıdır.

Alüvyal Topraklar

Alüvyal deyince aklımıza akarsu gelmelidir. Akarsuların 
taşıyıp biriktirdiği topraklardır.Akarsular hızlarının fazla 
olduğu bölgelerde aşındırma kuvveti fazladır. Akarsu-
lar aşındırma gücünün fazla olduğu yerlerde kayaçları 
ufak ufak parçalara ayırıp sonra bu parçaları bünyesine 
alırlar. Bu parçalar akarsunun hızının azaldığı yerlerde 
çökerek üst üste birikirler ve alüvyal topraklar meydana 
gelir.

CEVAP B

36. Türkiye’nin tarım yapılabilir toprakları gün geçtikçe da-
ralmaktadır. Bu durumun nedenleri arasında verilen şık-
lar arasında “Bazı hayvanların toprak içinde yaşaması” 
gösterilemez.

CEVAP A

37. Mahkûmiyet kararına karşı uluslararası mahkemelere 
başvuru hakkına sahip olma hakkı, Birleşmiş Milletler 
Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
gereğince ceza yargılamasında sanığa tanınan asgari 
güvencelerden biri değildir.

CEVAP A
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38. Emik Yaklaşım: Topluluğun içine girilerek dünyaya on-
ların gözleriyle bakabilme, o topluluk gibi düşünebilme 
ve toplumsal dünyayı onların kültürel penceresinden 
anlamlandırma girişimine denir.

Etik yaklaşım: Var olan antropoloji bilgisi ile topluluklara 
bakabilme becerisidir.

Kültürleşme: Farklı kültürlerin karşılıklı etkileşimi ile 
gerçekleşen kültür alışverişidir. Her iki toplumda da 
yavaş ya da hızlı değişimler meydana gelir.

Nomotetik yaklaşım: Genel bir ilkeye ya da yasaya 
yönelik bilgi üretimidir.

İdyografik yaklaşım: İnsani gerçeklerin çeşitli yönler-
ini her birinin kendi özel tarihsel gelişimi ve konumu 
açısından değerlendirerek, her biri için benzersiz, bir-
birine kıyas edilemeyecek ve ortak bir ilkeye varılamay-
acak bir bilgi alanı açma yaklaşımıdır.

CEVAP D

39. • Kütüphane ve referans kaynakları kullanma (Bilim, 
Teknoloji ve Toplum)

•	 Harita ve atlas okuma (İnsanlar, Yerler ve Çevreler)

•	 Görsel kanıt kullanma (Kültür ve Miras)

•	 Bilimsel genellemeler yapma (Birey ve Toplum)

•	 Girişimcilik (Üretim, Dağıtım ve Tüketim)

CEVAP A

40. Tüketicilerin belli bir dönemde, satım almaya niyetli ve 
satın alma gücüne sahip olduğu mal miktarına verilen 
isim Talep edilen miktardır.

CEVAP B

41. Realist anlayışın eğitim kuramı, özcülük olarak geçer. 
Özcülük, eğitime düşen şeyin insanı akademik bilgi ve 
karakter gelişiminin özsel unsurlarıyla donatmak, okulun 
en temel misyonunun da insanlık kültürünün temel un-
surlarını aktarıp korumak olduğunu savunur. O, insanın 
standart bir özünün var olduğunu ve öğrencilere olgun 
bir hayat sürebilmeleri açısından ihtiyaç duydukları temel 
bilgileri kazandıracak birtakım değişmez olgu ve değer-
lerin bulunduğunu savunur. Realist eğitim anlayışının 
eğitim teorisi özcülüktür. Özcülük, eğitime düşen şeyin 
insanı akademik bilgi ve karakter gelişiminin unsurlarıyla 
donatmak olduğunu söyler.

CEVAP D
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42. Orta Doğu’da terörün beslendiği unsurlar, aynı zamanda 
Orta Doğu’nun öteden beri devam eden sorunlarıdır. 
Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür:

•	 Petrol ve enerji kaynaklarının varlığı ve paylaşımı,

•	 Batı kültürüne yönelik tepki,

•	 Sosyoekonomik sorunlar,

•	 Mevcut politik yapı,

•	 Arap-İsrail çatışması,

•	 Batılı devletlerin müdahaleleri,

•	 Körfez savaşlarının neden olduğu istikrarsızlık,

•	 Etnik yapıdan kaynaklanan sorunlar.

CEVAP D

43. Yansıtma kuramı: İnsanın ilk önce doğadaki sesleri yan-
sılaması ile konuşmanın ortaya çıktığını söylemekte-
dir. Örneğin, çatır çatır, şıkır şıkır, gümbür gümbür gibi 
sözcükler doğadaki seslerin insanlarca yansılanması 
sonucu ortaya çıkmış olabilir. Bu sözler temelinde dilin 
geliştiği düşüncesi dildeki bazı sözcükleri için doğru olsa 
bile dildeki, örneğin soyut nesnelerle ilgili sözler için bir 
açıklama getirmemektedir.

CEVAP C

44. Sultan Abdülmecid tarafından, Nikolas Balyan ve Ka-
rabed adlı iki mimara inşa ettirilen Osmanlı saray ya-
pısı Dolmabahçe Sarayıdır. Bulunduğu mevki tarihte 
“Kraliyet bahçesinin küçük vadisi” olarak anılan Osmanlı 
Sarayıdır.

CEVAP E
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45. Sosyal Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

 – Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağ-
lamaya dönük, açık ve anlaşılır olmalıdır.

 – Projelerde, problemin tanımı, amacı, hedefleri ve 
faaliyetleri arasında anlamlı ilişki kurulmalıdır.

 – Projeler sürdürülebilir olmalıdır.

 – Projeler, proje hazırlayanların kendi özgün eseri 
olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katıl-
mamış olmalıdır.

 – Projeler, alanına yeni, özgün ve estetik bir bakış 
açısı getirmelidir.

 – Proje sonucunda, proje amaç ve hedeflerine ulaşıl-
dığı bilimsel olarak gösterilmelidir.

 – Proje çalışmaları toplumsal yarar sağlamaya dönük 
olmalıdır.

CEVAP A

46. Sosyal riski ilkesine göre zarara sebep olan faaliyet idare 
tarafından gerçekleştirilmese de idarenin sorumluluğuna 
hükmedilebilir.

CEVAP C

47. Hiyerarşi, bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri 
alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran 
sistemdir. 1982 Anayasasında yer almaz.

CEVAP C

48. Tanrı’nın varlığı, siyasi düşüncelerin uğraştığı konular-
dan biri olmak zorunda değildir.

CEVAP B
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49. Batı’da Winckelmann ile başlayan bu hareket, Dogu’da 
bir imparatorun öncülüğü ile gerçekleşir.Fransız İmpa-
ratoru Napeloun,1789’daki Mısır seferi sırasında kala-
balık bir bilim adamları ekibini de beraberinde götürür.
Bunlardan ülkede gördükleri antik kalıntıları resim ve 
çizimlerle belgelemeleri ve kopya çıkarmaları istenir. 
Böylece Mısır Arkeolojisinin ilk temelleri atılır ve bu bel-
geler “Description de L’Egypte “ (1808-1825) adlı yapıtta 
yayınlanır. Napolyon’un bu seferinde elde edilen bilgi-
lere dayanarak ayrıca “ Rozetta taşı (üç dilli yazıt)” nın 
yardımıyla 1822’de Jean-François Champollioni, Eski 
Mısır yazısını çözer.

CEVAP C

50. Drahoma uygulamasının en iyi örneğini Hindistan oluş-
turur. Drahoma,Hindistan’da kadının düşük statüsü ile 
çok yakından ilişkili bir kültürel uygulamadır.Bu ülkede 
erkek tarafı için kadının sorumluluğunu taşımak oldukça 
zor bir iş olarak kabul edilir. Bu yüzden kız tarafı, kızla-
rının sorumluluğunu üstüne alan erkek tarafına, bu ek 
sorumluluğun bedelini ödemesi gerekir.

CEVAP C

51. SAKÜDER, Uluslararası sanat ve sanatkarlar toplu-
luğudur. Dolayısıyla küresel sorunlara çözüm arayan 
kuruluşlar arasında yer almaz.

CEVAP E

52. Verilen ifade görüntüsel göstergelerdir.

Belirtisel göstergeler: Gerçek hayattaki nesne ile 
varoluşsal bağlantısı olan göstergelere işaret etmekte-
dir. Haber amaçlı kullanılan tamtam sesi, ya da ders 
zilinin çalması belirtisel gösterge olarak gösterilebilir. 
Termometredeki değişimler de birer belirtisel gösterge-
dir. Çünkü gerçek hayattaki durumlardaki değişimlerle 
ilişki içersindedir. 

Nedensiz gösterge (simge): Nesneyle uzlaşmalı, an-
laşmalı ve kurallara bağlı bir ilişki içersindedir. Örneğin 
kalem dediğimizde kalem ile gerçek dünyada bizim 
nesne olarak algıladığımız ilişki, sadece dil ve kültüre 
özgü anlaşma ve kurallar sonucu oluşmuştur. Aslın-
da kalem dediğimizde aklımıza nesne olarak kalemin 
gelmesi, yıllara ve yaşanmışlıklara dayalı bir anlamı 
barındırır.

Nesnesel Göstergeler diye bir ifade bulunmamaktadır.

CEVAP C
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53. Sanat eseri tüketim amaçlı meydana getirilirken zanaatta 
tek kaygı estetiktir ifadesi sanat ve zanaatı birbirinden 
ayıran özelliklerden biri değildir.

CEVAP A

54. C seçeneğinde verilen ifade, laboratuvar deneylerinin 
sınırlılıkları arasında değil, aksine güçlü yanları arasın-
dadır.

Laboratuvar deneylerinin sınırlılıkları: 

Laboratuvar deneyleri yapay bir ortamda gerçekleştiril-
diğinden, burada elde edilen sonuçları gerçek yaşama 
genellemek zordur. 

Gerçek yaşamdaki tüm deneyimler laboratuvarda araş-
tırılmaya uygun değildir. Örneğin, yoğun korku, nefret 
ve saldırganlık gibi duygular laboratuvarda çalışılamaz. 

Sosyal psikolojide olduğu gibi laboratuvarda denek 
olarak insan kullanılınca, kaçınılmaz olarak sonuçlar 
insanların önyargılarından, kişilik özelliklerinden ve 
beklentilerinden etkilenmektedir. 

Laboratuvar deneylerinde deneklerin tepkisel davran-
malarını önlemek amacı yla, deneyin amacının gizlen-
mesi ve insanların kandırılmaları önemli bir etik sorun-
dur. 

CEVAP C

55. Aristoteles ve onun düşüncelerinin Müslüman yorumcu-
su ve , görgücü-usçu bir düşünsel yöntemin temellerini 
atan düşünür İbni Sina’dır.

CEVAP C

56. Az sayıda satıcının bulunduğu bir piyasa organizasyonu 
içinde, firmalar homojen olmayan ürün üretiyorlarsa; bu 
piyasaya Farklılaştırılmış oligopol piyasası denir.

CEVAP B

57. İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin teme-
lini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi kötü gibi 
kavramları ele alan felsefe disiplini Etik’tir.

CEVAP B
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58. Bireylerin toplum içinde hak ve ödevlerini, yetki ve so-
rumluluklarını göz önüne alarak hiyerarşik bir biçimde 
derecelendirilmesidir. Bu derecelendirmede temel alı-
nan, statü, servet, siyasi güç, prestij, ırk, yaşam biçimi, 
meslek ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerdir. Parçada açıkla-
ması verilen kavram Toplumsal tabakalaşmadır.

CEVAP C

59. Küresel eğitim anlayışı sosyal bilgiler programlarının 
hazırlanması ve geliştirilmesinde dikkat çeken en son 
yaklaşımlardan biridir.

CEVAP B

60. “Problem konuları soyut olmalıdır.” , Sosyal proje kap-
samında ele alınan konuda problem belirlenirken dikkat 
edilmesi gereken noktalardan biri değildir.

CEVAP C

61. 1968 programında Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi 
dersleri Sosyal Bilgiler adı altında birleştirilmiş ve bu 
ders ortaokulların birinci ve ikinci sınıflarında haftada 
beş saat, üçüncü sınıflarında ise dört saat olarak oku-
tulmuştur.

CEVAP E

62. Gösterip Yaptırma:  Bu yöntem özellikle öğrencilere 
belirli bir beceri kazandırılırken görsel ve işitsel öğeler 
birlikte kullanıldığı için etki bir öğrenme ortamı yaratır. 
Bu yöntemle bir işin en iyi şekilde nasıl yapılacağı gös-
terilir ve sonra öğrenciden bunu sınıf ortamında ya da 
bir laboratuarda yapması istenir. Bu yöntem, bir konuya 
ilişkin bilgiler açıklanması ve bu bilgilerin beceriye dönüş-
türülmesi için gerekli uygulamaların yapılması aşama-
sında ve daha çok uygulama düzeyindeki davranışların 
kazandırılmasında kullanılır. Meslek liselerinde belli bir 
işin ya da laboratuarda yapılan bir deney bu yöntemle 
verilebileceği gibi Türkçe ya da yabancı dil derslerinde 
güzel konuşma yazma becerileri geliştirilebilir. 

CEVAP E
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63. Görüş Geliştirme: Eğitim ortamında bir konuda yapılan 
düşünce alışverişinde, tartışmasında kişinin kendi görü-
şünü diğer görüşlerden de yararlanarak geliştirmesini ve 
savunmasını ya da değiştirmesini, karşı çıktığı görüşü 
benimsemesini sağlayan bir öğretme - öğrenme tekni-
ğidir. Görüş geliştirme, belirgin çelişkiler ve kutuplanmış 
tutumları kapsayan konuların öğretiminde öğrencilerde 
görüş geliştirmek için kullanılan bir tartışma yöntemi 
olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin kullanılması için ko-
nuların belirgin çelişkiler ve kutuplaşmış tutumlar içeren 
konuların öğretiliyor olması gerekir. Görüş geliştirme, 
bütün sınıfın katılımı ile gerçekleştirilir.

CEVAP D

64. “Her ay yayımlanan bir dergi çıkarmak” Dersinde “doğal 
kaynaklarımız ve bunların verimli kullanımı” konusunu 
işleyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özge Hanım’ın öğren-
cilerine vermesi gereken uygun bir performans görevi 
değildir.

CEVAP B

65. Uygulama basamağı, öğrencinin kavrama düzeyinde-
ki öğrenmelerine dayanarak, yeni problemleri çözüme 
ulaştırması, bilgileri işlemlere uygulaması, hesaplaması, 
yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur. Yani bir takım 
soyutlamaları, somut bir biçime dönüştürme, somut ola-
rak yapıp gösterebilme özelliğini içerir.

CEVAP C

66. Sosyal Bilgiler Programında Ekonomi ve Ekonomiye dair 
öğretiler “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” öğrenme alanı ile 
öğrenciye verilmektedir.

CEVAP C

67. Her yerde eğitim:

Madde 17 – Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel 
eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevre-
de, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştiril-
meye çalışılır.

Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faa-
liyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından 
Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

CEVAP C
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68. MESLEKİ GELİŞİMİ SAĞLAMA

 1. Mesleki yeterliklerini belirleyebilme

 2. Sosyal Bilgiler öğretimine ilişkin kişisel ve mesleki 
gelişimini sağlayabilme

 3. Mesleki gelişimine yönelik uygulamalarda bilimsel 
araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme

CEVAP E

69. İnsanlar, Yerler ve Çevreler öğrenme alanı içeriği gereği 
“Kültür ve Miras”, “Üretim, Dağıtım ve Tüketim” ile “Küre-
sel Bağlantılar” öğrenme alanları ile ilişkilidir. Bu anlamda 
başta coğrafya olmak üzere tarih antropoloji, arkeoloji ve 
sosyoloji bilim dallarının temel kavramlarını içermektedir.

CEVAP E

70. Sorumluluk, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda 
yer alan  temel beceriler arasında yer almaz.

CEVAP D

71. “Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gös-
termeleri” şeklinde olacaktır. Verilen diğer seçenekler 
Sosyal Bilgiler dersi Öğretim Programının Özel Amaçları 
arasında yer alır.

CEVAP C

72. Bir konuyla ilgili kavramların isimlerinin genelden özele 
doğru, birbirleriyle ilişkilerine göre şematik gösterimine 
“Kavram Haritası” denir. Kavram haritası, kavramlar ara-
sı ilişkileri anlamlı kılmayı göstermede kullanılır. Harita-
lar, bilişsel ağ içerisinde kavramları bireysel bağlantılar 
kullanarak yansıtmaya yarayan grafik materyallerdir.

Kavram Haritaları aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:

•	 Bilgileri organize hale getirmede,

•	 Öğrencilerle kavramların anlamlılığını tartışmada,

•	 Yanlış anlamaları gidermede

•	 Yüksek seviyeli düşünme yeteneği geliştirmede

CEVAP C
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73. Öğretmenin uyguladığı teknik Panel’dir.

•	 Panelden önce başkan ve üyeler toplanarak tartış-
ma kurallarını belirlerler.

•	 Panel başkanı, önce tartışmacı üyeleri dinleyenlere 
tanıtır. Ele alınan konunun anahatlarını ortaya ko-
yar. Panel sonunda forum yapılıp yapılmayacağını 
açıklar.

•	 Panel resmiyetten uzak samimî bir sohbet havası 
içinde sürdürülür.

•	 Başkan, konuşmaların sırasını ve süresini düzenler. 
Açıklanması gereken konularla ilgili sorular sorar.

•	 Panelin sonunda, dinleyiciler, panel üyelerine soru 
sorma imkânına sahiptirler.

•	 Panel sonunda tartışma, dinleyicilere de geçerse 
tartışma forum halini alır.

CEVAP C

74. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle 
yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir ve 
Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletleri-
nin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
önemini ve görevlerini kavrar kazanımları Müze eğitimi 
ile ilişkilendirilebilir.

CEVAP C

75. Öğretim programları, insan gelişiminin belirli bir dönem-
de sonlanmadığı ve gelişimin hayat boyu sürdüğü ilkesi 
ile hazırlanmıştır. Bu sebeple öğretim programlarında, 
her yaş döneminde bireylerin gelişim özelliklerini dikkate 
alarak destekleyici önlemler alınması önerilmektedir.

CEVAP A


