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1. Hitit ve Mısır devletleri arasında, tarihin bilinen ilk barış 
antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması imzalanmıştır 
(MÖ 1270). Bu antlaşma Mısır Kralı II. Ramses ve dö-
nemin Hitit kralı III. Hattuşili (MÖ 1275-1250) arasında 
yapılmıştır. Barış antlaşması metnine göre İki ülke birbir-
lerine karşı asla savaşmayacak, hatta başka devletlerin 
saldırılarına karşı birbirlerine asker ve savaş arabalarını 
gönderecek gibi maddeler içermektedir.

CEVAP C

2. Hazar Hakanlığı X. Yüzyıl ortalarına kadar Doğu Avru-
pa’nın en güçlü devleti idi. Bundan sonra ortaya çıkan iç 
karışıklıklar devletin gücünü yıprattı. Devlet, ekonomik 
yönden de zayıflayınca Harezm’den getirilen paralı as-
kerlerin ücretlerini ödeyemez duruma düştü. Doğudan 
gelen

Peçenek hücumları ve Slavlar’ın Karadeniz sahillerine 
olan hücumları Hazarların ticaretine darbe vurdu. Haz-
ar Devleti bu baskılara bir asır kadar dayandıktan son-
ra, XI. yüzyılda Kuman-Kıpçak baskısı sonucunda tarih 
sahnesinden çekildiler.

CEVAP C

3. Göktürk Devleti’nde, Bilge Kağan’ın Budist tapınağı yap-
tırma isteğine Vezir Tonyukuk, Budizm’i benimsemenin 
Türklerin mücadeleci ruhunu kaybetmelerine neden ola-
cağı düşüncesiyle karşı çıkması, “Kağan’ın emirlerinin 
sorgulanabileceği”nin açık bir göstergesidir.

CEVAP B

4. İslâm tarihinde resmî postanın düzenlenmesi çalışmaları 
daha Hz. Peygamber zamanında başlamıştır. Nitekim bu 
devirde yazışma, tâlimat ve anlaşma metinleri özel elçiler 
vasıtasıyla gönderilmekteydi. Emevîler devrinde İran ve 
Bizans’ı örnek alarak sistemli bir posta teşkilâtı kurul-
muştur. Bu posta teşkilatını kuran ilk halife Muâviye’dir.

CEVAP E
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5. Selçuklular, İslâm dünyasının siyasî liderliğini ele aldık-
tan sonra iç politikada Şiî Fâtımîler, dış politikada Bizans-
lılar’la mücadele etmeyi temel ilke kabul etmişlerdi. Şiî 
Fâtımîler’e karşı Sünnîliğin hâmisi olmuşlardı ve Sünnîlik 
ülkenin her yerinde gelişip yayılmıştı. Fâtımîler’in açmış 
olduğu Ezher Medresesi’nden yetişen Şiî-Bâtınî dâîlerin 
çalışmalarına karşı Selçuklular, Nizâmiye medreselerini 
inşa ettirmişlerdir. Şiîlik propagandaları Hicaz ve Suri-
ye gibi halkı Arap olan bölgelerde yaygın olduğu için 
Selçuklular, Arap topluluklarının daha çok benimsediği 
Şâfiî mezhebi esaslarına göre eğitim yapan medreselerin 
açılmasını sağlamışlardır. Böylece Şiî propagandalarının 
etkisiz hale getirilmesi amaçlanmıştır.

CEVAP B

6. Fenike uygarlığı Doğu Akdenizde kurulan bir uygarlıktır. 
Anadolu uygarlıkları arasında gösterilemez. Fenikeliler;

•	 Fenikeliler, MÖ 2500 yıllarından itibaren Mısırlılarla 
ticari ilişkilere başlamışlardır.

•	 Fenikeliler, ürünlerini satmak ve ihtiyaç duydukları 
altın, gümüş, bakır ve kalay gibi madenleri temin 
etmek için Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri mey-
dana getirmişlerdir.

•	 Fenikelilerin uygarlığa en büyük katkıları, harf 
yazısını bulmaları ve 22 harften meydana gelen 
Fenike alfabesini oluşturmalarıdır. Fenike alfabesini 
daha sonraki dönemlerde Yunanlılar ve Romalılar 
yeniden düzenlemişlerdir. Bu alfabeye yeni harfler 
ekleyerek bugünkü Latin alfabesini meydana ge-
tirmişlerdir.

CEVAP C
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7. Pazırık ile Esik kurganı ve Noin Ula’da elde edilen bu-
luntuların incelenmesi, Asya Hunlarının sanatıyla ilgili 
bilgilerimizi aydınlatmaktadır. Sözü edilen buluntular ara-
sında dini tablet ve kitabelerin bulunması beklenemez 
zira Türk tarihinin ilk yazılı eserleri, Kök Türkler Dönemin-
den günümüze ulaşan temel kaynak Orhun Yazıtları’dır. 
Soruda sizi düşündüren/ikillemde bırakan “Mumyalanmış 
Ceset” kavramı olduysa Kurganları unutmayın sakın. 
Türkler ölümden sonraki yaşama ait dinî inanışları sebe-
biyle “kurgan” adı verilen mezarlar yapmışlardır. Özellikle 
Hunlarda rastlanılan kurganlar, açılan çukurlar içerisine 
zemin ve tavanı karaçam ağaçlarından oluşan bir mezar 
odasından ibarettir. Bu odanın tamamı keçe yaygılarla 
örtülür, mumyalanmış ceset başı doğuya gelecek şekilde 
buraya yatırılır, Mezar odasına ölen kişinin eşyaları ve 
bazı hediyelerle, atı da yakınına kuyruğu kesilmiş veya 
düğümlenmiş bir şekilde gömülürdü.

CEVAP D

8. Kıpçaklar Oğuz boylarından biri değildir. Kıpçaklar eski 
Türk halklarından biridir. Dilleri Kıpçakça olup üç kol ha-
linde gelişim göstermiş ve daha sonra da Kıpçak dillerine 
kaynaklık etmiştir. En azından 8. yüzyıldan beri bilinen, 
kıbçak/kıpçak adı dışında, aynı Türk topluluğu için, üçü 
yerli (Türkçe) ve dördü de yabancı olmak üzere toplam 
yedi ad tespit edilmiştir:

Diğer Türk kavimlerinin kullandığı, İslamî tarih ve 
coğrafya edebiyatında görülen ve daha sonraları Moğol 
ve Çin kaynaklarında da rastlanan kıpçak;

Genellikle Bizans yazarları tarafından kullanılan ve 
nadiren Rus, Şark ve Latin kaynaklarında da görülen 
kuman;

Daha çok Macarların benimsediği ve birkaç Arapça 
coğrafya kitabında da bulunan kun adları, yerli sö-
zler iken; 11. yüzyıldan beri Rus metinlerinde bulunan 
polovets;

Bremenli Adam’ın 11. yüzyıla ait Latince eserinde 
zikrettiği palladi;

13. yüzyıl Orta Almanca ve Latince metinlerde görülen 
valwen;

Urfalı Matthaios’un 12. yüzyıldan kalmış Ermenice 
kitabında zikrettiği xarteşk’n adları da, komşuluk te-
maslarından sonra yapılmış birebir kelime tercüm-
eleridir. Hem Türkçede hem de diğer dillerde Kıpçak-Ku-
man sözcükleri sarışın anlamına gelmektedir.

CEVAP D
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9. Hazar toplulukları Bizans-Sasani çekişmelerinde Bizans-
lılara yardım etmiştir. Sâsânîler’in yıkılması ve Göktürk 
nüfuzunun zayıflaması üzerine Mâverâünnehir ve Hâ-
rizm’deki mahallî hânedanlar bağımsızlıklarını ilân ettiler. 
Hz. Osman döneminde müslüman Arap ordusu Gürcis-
tan, Dağıstan, Azerbaycan ve Arrân’a kadar uzanan top-
rakları ele geçirdi. Azerbaycan’ın çeşitli yerlerine askerî 
birlikler yerleştirildi. 31 (651) yılında bütün İran İslâm 
hâkimiyeti altına girmiş oldu. İslâm ordusunun Türkler’le 
mücadele ettiği ikinci cephe Kafkasya’dır. Azerbaycan ve 
İrmîniye’nin fethinden sonra müslüman Araplar Hazar 
Türkleri ile karşılaştılar.

CEVAP D

10. Sâhib Ataoğulları Beyliği Türkiye Selçuklu Devleti’nin 
yıkılmasında sonra Afyonkarahisar ve çevresinde ku-
rulan II. Dönem Anadolu Beylikleri’ndendir. Türkiye Sel-
çuklu Devleti veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin oğulları 
tarafından kurulan beylik, 1275-1341 yılları arasında 
varlığını sürdürdü.

CEVAP B

11. Osmanlı Devletinde yaşayan ve özerk dini örgütlenmesi 
devlet tarafından resmen tanınmış Müslüman olmayan 
toplulukların idari, siyasi ve ekonomik anlamda bağlı 
olduğu sistem Millet sistemidir.

CEVAP B

12. 19 Haziran 1934’te Ankara Halkevinde İran Şahı Rıza 
Pehveli’nin ziyareti sırasında Atatürk’ün isteğiyle hazır-
lanan “Türkiye’nin ilk özgün operası” Özsoy Operasıdır.

CEVAP D

13. Çubukoğulları Beyliği, Selçuklu emirleri Çubuk Bey ve 
oğlu Mehmed Bey tarafından 1085-1112 arasında Fırat 
Nehri’nin batısında Palu, Genç arasını, Çemişgezek, 
Eğin, Arapgir ve civarını fethederek kurulan Türk bey-
liğidir.

CEVAP A
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14. Yavuz Sultan Selim döneminde Safevilerle Çaldıran, 
Dulkadiroğulları ile Turnadağ ve Memluklerle Ridaniye 
ile Mercidabık savaşları gerçekleşmiştir. Mohaç Meydan 
Savaşı ise Kanuni Sultan Süleyman dönemi savaşıdır.

CEVAP D

15. Kemankeş Ali Paşa, I. Mustafa’nin ikinci kez padişah-
lığının son döneminde ve IV. Murat saltanatının devlet 
idaresinin annesi Kösem Sultan’ın elinde olduğu ilk dö-
nemlerinde 30 Ağustos 1623 - 3 Nisan 1624 tarihleri ara-
sında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı 
devlet adamıdır. Devlet ricali I. Mustafa’nin halledilmesi-
ne karar verdikten sonra yapılan hazırlıklardan sonra 9 
Eylül 1623’de I. Mustafa tahttan indrilmiştir. 10 Eylül’de 
padişah I. Mustafa eski kafes dairesine kapatılmış; an-
nesi Eski Saray’a gönderilmiş ve 12 yaşında çocuk olan 
IV. Murat tahta geçirilmiştir.

CEVAP A

16. Parçada verilen bilgilerden yola çıkarak öncüllerden 
sadece “Yenilik taraftarı oldukları” yargısına ulaşılabilir. 
Diğer öncülleri destekleyecek bilgi, parçada yer alma-
maktadır.

CEVAP B

17. Galileo: Modern fiziğin ve teleskopik astronominin ku-
rucularındandır. Ticari alanda kullanılan pusula, ilkel 
bir termometre, kalp atışı ölçümü için bir sarkaç ve en 
önemlisi gelişmiş teleskopu icat etti. Gezegenler ve diğer 
gök cisimleri ile ilgili çalışmalar yaptı. Çalışmalarını İki 
Kâinat Sistemi

Üzerine Konuşmalar adlı kitabında topladı.

CEVAP C

18. Ali Fuat Cebesoy, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya ve Kur-
tuluş Savaşlarında görev yapan TBMM tarafından Mos-
kova büyükelçisi olarak atanan İzmir Suikastı dolayısıyla 
İstiklal Savaşını birlikte başlattıkları Kâzım Karabekir, 
Rauf Orbay ve Refet Bele Paşalarla birlikte tutuklanan 
yargılanan ve beraat eden; yazdığı eserler arasında Milli 
Mücadele Hatıratı, Moskova Hatıraları, Siyasi Hatıralar 
ve Mektep Arkadaşım Atatürk bulunan milli mücadele 
kahramanıdır.

CEVAP D
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19. Türk Ceza Kanunu 1926 yılında, 1889 tarihli İtalyan 
Zanardelli Yasası esas alınarak hazırlanarak TBMM’de 
kabul edilen yeni ceza kanunudur. Ceza Kanunu yürür-
lüğe girdiği tarihten itibaren çeşitli tarihlerde toplam 54 
kez değişikliğe uğramıştır.

CEVAP B

20. Ordu, 12 Mart 1971’de bir muhtıra verdi. Parlamento fesh 
edilmedi, partiler kapatılmadı, Anayasa askıya alınma-
dı. Ama koşullar çok değişmişti. Askerler bir teknokrat 
hükümeti istiyorlardı. Eğer böyle bir tarafsız başbakan 
Meclis içinden çıkar da güvenoyu alırsa, sorun kalmazdı. 
Bunun için tarafsız bir milletvekili aranmaya başlandı. 
CHP Kocaeli milletvekili Nihat Erim ismi üzerinde an-
laşıldı. 26 Mart günü CHP’den istifa etti. Böylece artık 
bağımsız başbakan olan Erim partiler üstü reform hü-
kümetini kurdu.

CEVAP A

21. Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya’ya kaçma-
larını önlemek için Doğu Alman meclisinin kararı ile 13 
Ağustos 1961 yılında Berlin’de yapımına başlanan 46 km 
uzunluğundaki duvardır. Batı’da yıllarca “Utanç duvarı” 
(Schandmauer) olarak da anılan ve Batı Berlin’i abluka 
altına alan bu betondan sınır, 9 Kasım 1989’da Doğu Al-
manya’nın, isteyen vatandaşların Batı’ya gidebileceğini 
açıklamasının ardından tüm tesisleriyle birlikte yıkıldı.

CEVAP D

22. Makiler, yıllık sıcaklık ortalamasının yaklaşık –5 C° ol-
duğu yerlerde gelişebilirler ifadesi Maki formasyonunun 
görüldüğü Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda 
söylenemez.

CEVAP B
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23. B, C, D ve E seçeneğindeki durumlar verilen unsura 
uygunken “Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde 
işsizlik oranının fazla olması” beşeri özelliklerin beşeri 
faaliyetleri etkileme durumuna örnek olarak gösterilebilir.

CEVAP A

24. Tepenin iki kuzeyinde yer alan N ile güneyinde yer alan 
M’deki insanların birbirini görmesi mümkün değildir.

CEVAP D

25. Okyanus akıntılarının Kuzey Yarım Küre’de hareket yö-
nünün sağına; Güney Yarım Küre’de ise soluna doğru 
sapma göstermesinin temel nedeni Dünya’nın eksen 
hareketini batıdan doğuya doğru yapmasıdır.

CEVAP C

26. Arjantin, Güney Afrika ve Avustralya gibi Güney Yarım-
küre ülkelerinde ilkbahar mevsiminin başlangıcı 23 Eylül 
tarihidir.

CEVAP D

27. Fındık – Kireçli toprak eşleştirmesi yanlıştır. Fındık, Kış-
ların ılık geçtiği nemli ve humuslu toprağı sever. Yıllık 
1000–2000 mm kadar yağış ister. Yağış oranının yüksek 
olduğu alanlarda kireçsiz toprak hakimdir.

CEVAP D

28. Türkiye’de bitki örtüsü orman, ağaççık, çalı veya ot gibi 
birden fazla formasyondan oluşmaktadır. Bu durumun 
temel sebebi İklim özellikleridir.

CEVAP E

29. Genç nüfusun dışa yönelik beyin göçüne teşvik edilmesi, 
Genç nüfus oranının fazla olduğu bir ülkenin yapacağı 
planlamalar arasında gösterilemez.

CEVAP B
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30. Yağız’ın babasının İstanbul’a tayin olması nedeniyle İs-
tanbul’a yerleşmeleri kalıcı, diğer dördü geçici göç olarak 
sınıflandırılır.

CEVAP C

31. Genelde bilgi ve bilgisayar tabanlı hizmetlerdir. Bu sektör 
gelişmiş ülkelerde yaygın iken yüksek eğitimli iş gücü 
gerektirir. Donanım – yazılım hizmetleri, online hizmetler, 
reklam yayıncılığı, grafik – tasarım hizmetleri, kütüpha-
necilik, ağ işletmenliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) vb. 
örnek olarak gösterilebilir. Üniversiteler, bilişim teknolo-
jileri ve araştırma merkezleri bu faaliyetler kapsamında 
değerlendirilebilir.

CEVAP D

32. Çoruh Nehri Karadeniz bölgesinin en doğusunda yer 
alan nehir. Karadeniz bölgesinin doğusundadır. Uzun-
luğu 466 kilometredir. Bunun 442 kilometresi Türkiye 
sınırları içindedir. Çoruh Nehrinin geçtiği yatak oldukça 
dar olup derindir. Yamaçlar ve vadiler, gittikçe dikleşir ve 
nehir yatağı dar bir durum alır. Bu sebeple, Çoruh Neh-
rinin akıntısı çok hızlıdır. Çoruh Nehri genellikle ilkbahar 
aylarında kabarır ve yaz aylarında alçalır.

CEVAP B

33. Türkiye’de birden fazla iklim tipi etkili olmaktadır. Bu du-
rum üzerinde yüz ölçümünün etkisi diğer seçeneklerdeki 
durumlara nazaran daha azdır.

CEVAP C

34. Kestane renkli bozkır toprakları

•	 Yıllık yağış miktarının 400-700 mm olduğu yerlerde 
yaygındırlar. 

•	 Ankara, Eskişehir, Yozgat çevresindeki platoluk al-
anlarda yaygın olarak bulunurlar. 

•	 Organik madde bakımından zengin sayılırlar. 

•	 Üzerinde genellikle buğday tarımı yapılmaktadır. 

CEVAP C
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35. Bir gölün fazla sularını boşaltan akarsulara gideğen 
denilmektedir. Gideğeni olan göllerin suları, sürekli ta-
zelendiği için genellikle tatlıdır. Türkiye’de bulunan gölle-
rin çoğunda gideğen bulunmaktadır. Verilen seçenekler 
arasında Eğirdir, Manyas, Beyşehir ve Marmara gölleri 
gösterilebilir.

CEVAP C

36. Kanal İstanbul Projesi, İstanbul Boğazı’na alternatif bir 
suyolu projesidir. Projede Karadeniz ile Marmara Deni-
zi’nin yapay bir suyolu ile birbirine bağlanması amaç-
lanmaktadır.  Bu projenin ekonomik ve sosyal faydaları 
arasında İstanbul’un nüfus yoğunluğunun azaltılması 
gösterilemez.

CEVAP B

37. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve 
birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, 
BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda 
kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Hukuki bir bağlayıcı-
lığa sahip değildir.

CEVAP C

38. Biyolojik antropolojinin alt dalları, Primatoloji, Fiziksel 
antropoloji, Paleoantropoloji, Biyoarkeoloji, Adli antropo-
loji ve Popülasyon genetiğidir. Eski insan topluluklarının 
iskelet kalıntılarına bakarak onların yaşadıkları sağlık 
sorunlarını, demografik özelliklerini, ölüm nedenlerini 
ve ölüm beklentilerini, büyüme ve gelişme durumlarını 
ve fiziksel değişmelerini ele alan biyolojik antropolojinin 
alt dalı Biyoarkeolojidir.

CEVAP D
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39. Bilgi teknolojilerini kullanma becerisinin aşamaları:

•	 Biçimlendirdiği bilgiyi bilgisayar ortamında sunma 

•	 Telefon ve televizyon ağlarını kullanarak bilgiye 
ulaşma yeteneği kazanma

•	 Günlük hayatta ulaşabildiği teknolojik ürünleri 
amacına uygun olarak kullanma

•	 Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi kaydetme, 
biçimlendirme, tekrar kullanma

•	 Yönergeden yararlanarak bilgisayarı kullanma

•	 Metin, grafik, renk ve ses efektleri kullanarak çoklu 
ortamda rapor hazırlama

CEVAP E

40. Arz esnekliği fiyattaki yüzde değişimlerin arz edilecek 
mal miktarında meydana getireceği yüzde değişimin ne 
kadar olacağını gösterir ve işareti arz kanunundan dolayı 
pozitiftir. Üretim faktörlerinin mevcudiyeti, teknoloji ve 
zaman arz esnekliğini etkileyen temel faktörlerdir. Arz es-
nekliği uzun dönemde kısa döneme göre daha büyüktür.

CEVAP D

41. Eğitim felsefesinin de epistemolojik, ontolojik, etik ve 
politik boyutları vardır. Eğitim ilişkisi içinde bulunan öğ-
retmenlerle öğrenciler ve bu ikisi arasında kurulan eğitim 
ilişkisi, eğitim felsefesinin ontolojisini oluşturur. Eğitim 
felsefesinin elbette bir de epistemolojik boyutu vardır. 
Nitekim eğitim faaliyeti sırasında öğrenciye kazandırılan 
bilişsel alışkanlıklarla öğretilen bilgi, bu çerçeve içinde 
gündeme gelen öğrenme kuramları, eğitici kişi tarafından 
kullanılan öğretim yöntemleri, onun bilgiyle ilgili yönünü 
ya da epistemolojik boyutunu belirler. Gerçek eğitim ve 
öğretimi aşılamadan veya ideoloji aktarmaktan ayıran 
ölçütlerin ne olması gerektiğiyle ilgili tartışma da eğitim 
felsefesinin etik boyutunu ana hatlarıyla ortaya koyar. 
Başka bir deyişle, eğitimin bir de etik yönü olmak du-
rumundadır.

CEVAP A
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42. Afrika’daki sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulması 
için BM’ye bağlı çalışan WHO’dan başka, birçok sivil 
toplum örgütü de kayda değer girişimlerde bulunmuştur. 
İngiltere merkezli faaliyet gösteren “Yeryüzü Doktorları 
Derneği” ile Fransa merkezli “Sınır Tanımayan Doktorlar 
Örgütü”, bu örgütlerin çok aktif olanlarındandır. Türki-
ye’de Başbakanlık’a bağlı oluşturulan Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA), “Türkiye’den Doktor 
Geldi” projesi ile de özellikle Doğu Afrika’da önemli 
hizmetler yapılmıştır.

CEVAP A

43. • Geri besleme olmayışı veya yetersiz geri besleme: 
Geri besleme örgütte iletilen mesajın alıcının eline 
zamanında ve doğru olarak geçtiğinin ve doğru an-
laşıldığının (şifrenin doğru çözüldüğünün) belirlen-
mesi için gereklidir.

•	 Fazla bilgi yüklemesi: Bireye taşıyabileceğinden faz-
la bilgi yüklemesi iletişime engel oluşturur.

•	 Statü farkı: Hiyerarşik yapıdan kaynaklanan yetki 
farklılıkları iletişimde engel oluşturabilir.

•	 Örgütsel hatalar: Sorumlulukların açıkça tanımlan-
maması, yetki eksikliği, gibi durumlardır.

•	 Kişisel farklılıklar: Verici ve alıcının bireysel amaçları, 
hisleri, duyguları, alışkanlıkları, algılama farklılıkları 
gibi kişisel özellikleri mesajın kodlanmasını, algılan-
masını ve mesajlara karşı tutumunu etkiler.

CEVAP D

44. Sanatı zorunlu ve yeterli koşullarını temel alarak ta-
nımlamak yerine bu tanımlar sanatın belirli bir yönünü 
merkeze almasından ötürü kuramsal tanımlar olarak gö-
rülmektedir. Örneğin, sanatı “anlamlı biçim”, “duyguların 
dışavurumu” ya da “öykünme” olarak gören tanımlar sa-
natın tanımını kuramsal olarak yapmaya çalışmaktadır.

CEVAP A

45. Proje planlama süreci ile ilgili basamaklar;

– İçerik, beceri amaçlarının oluşturulması

– Nihai ürünler için biçimlerin geliştirilmesi

– Projenin faaliyet planının planlanması

– Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi

– Projenin değerlendirilmesi

CEVAP A



www.pelikanyayinevi.com.tr

SOSYAL BİLGİLER
ÇÖZÜM - 4

KPSS - ÖABT

46. Savaş suçu, uluslararası suç kapsamında değerlendiri-
len suçlar arasında yer almaz.

CEVAP C

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

CEVAP A

48. Medeniyetler Çatışması tezini ortaya atan ABD’li siyaset 
bilimci Samuel Huntington’dır.

CEVAP C

49. Tarihi eser kaçakçılığına bir son verilerek yakın zamana 
dek yürürlükte bulunan “Asar-i Atika Nizamnamesi” (Eski 
Eserler Yasası) çıkarılır.

CEVAP C

50. Kayın biraderle evlilik (levirat): Bir erkek öldüğünde eşi-
nin, kayın biraderlerinden birisiyle evlenmesi geleneğidir. 
Yenge ile kayın birader evliliğinden oluşan bir tercihli 
evlilik tipidir. Böylece ilk evlilikten olan çocukların baba 
soyunu devam ettirmesi sağlanmış olur. Levirat evlilikler, 
dul kadının ve çocuklarının yaşamlarını emniyet altına 
alarak,akrabalık bağlarının sürdürülmesini mümkün kıl-
maktadır.

CEVAP C

51. Göreli yoksulluk, bir kişinin veya grubun yaşam düzeyini, 
kendisinden daha yüksek gelire sahip bir referans gru-
bunun geliriyle karşılaştırması sonucunda ortaya çıkan 
bir olgu olarak tanımlanmaktadır

CEVAP E
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52. İletişim ilkeleri;

İletişim kendinizde başlar. 

İletişim diğerlerini içerir. 

İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır. 

İletişim karmaşık bir süreçtir. 

İletişimin niceliği, iletişimin niteliğini arttırmaz. 

İletişim kaçınılmazdır, geriye döndürülemez ve tekrar 
edilemez. 

CEVAP C

53. Sanat eserlerini şöyle sınıflandırabiliriz: 

1-Görsel sanatlar (resim, heykel, mimari gibi.)  

2-İşitsel sanatlar (müzik) 

3- Sahne sanatları (tiyatro, opera gibi.) 

4- Edebiyat (roman, öykü, şiir gibi.)

CEVAP A

54. Bahsedilen boyun eğdirme tekniği Önce Küçük, Sonra 
Büyük Rica Tekniği (Foot-in-the door Tekniği)’dir.

CEVAP C

55. Özellikleri verilen bilim adamı Razi’dir.

CEVAP C

56. Bilindiği gibi, tekel piyasasında talep esnek olduğunda, 
fiyatlar arttığında talep miktarındaki oransal azalış fiyat-
taki oransal artıştan; fiyatlar azaldığında ise talep mikta-
rındaki oransal artış fiyatlardaki oransal azalıştan daha 
fazladır. Bu nedenle talep esnek iken fiyatların düşmesi 
nedeniyle artan ek birimlerin toplam gelire katkısı olan 
marjinal gelir pozitif olur.

CEVAP B

57. • Oyun kuramı • Taklit kuramı  • Yaratma kuramı 

Sanatın ne olduğunun açıklanmasına ilişkin farklı felse-
fi görüşlerin ortak noktası “Güzel nedir? “ sorusuna cev-
ap aramalarıdır.

CEVAP D
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58. Bilimin gelişmesi modern bakış açısının eleştirel ve ye-
nilikçi niteliğinin ortaya çıkışına katkıda bulunmuştur. 
Artık gelenek yada alışkanlıkların, eskiden beri sahip 
oldukları otoriteden dolayı kabul edilmesi gerektiğini var-
saymıyoruz. Tam tersine, yaşama biçimlerimizi giderek 
artan bir biçimde rasyonel bir temele oturtma ihtiyacı 
hissediyoruz. Bu parçada toplumsal değişimi etkileyen 
Kültürel faktöre vurgu yapılmıştır.

CEVAP C

59. Öğrencilere kazandırılması amaçlanan davranışlar, Sos-
yal bilgilerde ders içeriğinin sınırlarının çizilmesinde dik-
kate alınması gereken en önemli etmendir.

CEVAP C

60. Bir araştırmacı, proje hazırlama sürecinde, bir problemi 
tespit ettikten sonra denence oluşturma adımına geç-
melidir.

CEVAP C

61. 1985 yılında, ortaokullarda Sosyal Bilgiler eğitimine son 
verildiğini ve bunun yerine Milli

Coğrafya, Milli Tarih derslerinin başlatıldığını görüyoruz. 
Daha sonra, 1992 yılında da yeni bir Vatandaşlık Bilg-
ileri programı uygulamaya geçirilmiş, 1993’te de Mil-
li Tarih ile Vatandaşlık Bilgileri programlarında kimi 
değişiklikler yapılmıştır.

CEVAP C

62. 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 A
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63. “Konuları öğrencilere dağıtarak sınıfa sunmalarını iste-
mesi” Sosyal bilgiler dersini, yapılandırmacı öğrenme 
temelinde işleyen Hilal Öğretmen’in yapması gereken 
unsurlardan biri değildir.

CEVAP A

64. “Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arka-
daşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi” dersinde 
öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik ola-
rak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak 
isteyen Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ 
oluşturmak amacıyla yapması gereken eylemlerden biri 
değildir.

CEVAP B

65. Analiz aşaması: Parçalara ayırma, parçalar arasındaki 
ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil 
etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreç-
lerden oluşur. Bu aşamada tümden gelim önemlidir.

CEVAP D

66. Öğretmen hedef ve kazanımlarını öğrencilerle birlikte 
oluşturabilmesi, Değerlendirme performans temelli ol-
ması, Çok yönlü değerlendirme yapılması, Etkinlikleri 
öğrenenler gerçekleştirmesi ve Öğretmen’in yol göster-
mesi Yapılandırmacılığa dayalı Sosyal Bilgiler eğitiminin 
öğrenciye kazandırdığı faydalarıdır.

CEVAP D

67. İlköğretimdeki, “Sosyal Bilgiler” dersinin öğretiminde 
en önemli amaç, öğrenciye “toplumsal kişilik” kazandır-
maktır. Toplumsal kişiliğin de en önemli özelliği “iyi bir 
yurttaş” olmaktır. Burada, iyi bir yurttaş olmaktan amaç, 
kişinin görev ve sorumluluklarını bilmesi, çevresine ve 
çevresindeki olaylara karşı bilinçli olmasıdır.

CEVAP D
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68. Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler

Vatandaşlık aktarımı, sosyal bilgiler öğretimindeki en 
eski ve yaygın yaklaşımdır. Genel amaç, toplumun te-
mel kurum, değer ve inançlarının öğretilerini telkin ede-
rek, mevcut durumun devamını sağlamaktır. Barr ve ar-
kadaşlarına (1978) göre bu yaklaşımın amacı, kültürel 
devamlılığı garanti edecek yeni nesiller yetiştirmektir. 
İçerik, yetişkinler tarafından belirlenir. Geçmişi öğren-
me, geçmiş ve geleneklerle gurur duyma, sorumluluk 
alma, uygun tutum ve davranışlar sergileme ve otori-
teye bağlılık, gerçekleştirilmek istenen hedefler arasın-
dadır. Öğretmen merkezli yöntemlerin kullanılmasını 
öngörür.

CEVAP B

69. Mevcut programda Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler 
öğrenme alanına dair 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler kap-
samında üniteler bulunmuyordu. Yeni öğretim programı 
taslağında bu öğrenme alanı tamamen kaldırılmıştır.

CEVAP B

70. Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde insanın 
çok yönlü gelişimsel özelliklerine dair mevcut bilimsel 
bilgi ve birikim dikkate alınarak bütün bileşenler arasında 
ahengi dikkate alan harmonik bir yaklaşım benimsen-
miştir.

CEVAP E

71. Bu yaklaşımda öğrencilere kendi değerlerinin farkına 
varması için yardımda bulunulmaktadır. Bu tekniğin al-
tında yatan varsayım bireylerin kendi değerlerini açık 
bir şekilde anlayamayacaklarıdır (Welton and Mallan, 
1999:140). Değer açıklama yaklaşımı, öğrencilere yar-
dım ederek kendi değer sistemlerini kurmalarına yardım-
cı olur. Bu yaklaşım değerlerin içeriğinden çok değerlerin 
oluşma süreciyle ilgilenmiştir.

CEVAP A
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72. Kavramsal Karikatür(Konuşma Balonu – Çizgi Karakter)

•	 Kavram ya da olay hakkında tartışma başlatıp araş-
tırmaya sevk etmek amaçtır. Bir konuyu tamamen 
öğretemez.

•	 Konuyu tekrar etmeye ya da özetlemeye yardımcı 
olmak için kullanılır.

•	 Karikatür, tartışma ortamı yaratmak için uyaran ola-
rak kullanılır.

•	 Kavram yanılgılarını ve kararsızlıkları ortaya çıkartıp 
gidermede kullanılır.

•	 Yaratıcı düşünmeyi sağlar. Mizah içermeyebilir. 
Farklı görüşmelere saygı ve farklı fikirlerin farkına 
varmayı sağlar.

CEVAP D

73. • Öğrencilerin bilimsel düşünme alışkanlığı kazanması
 • Öğrencilerin gelecekte karşılaşabilecekleri prob-

lemleri tahmin etme ve problemlerin çözümüne dair 
fikir yürütme becerisi kazanma

 • Öğrencilere problem çözme yeteneği kazandırma 

Yukarıdaki davranışları öğrencilerine kazandırmayı he-
defleyen bir Sosyal Bilgiler öğretmeni Araştırma – İnce-
leme yoluyla öğrenme stratejisini kullanmalıdır.

CEVAP E

74. Sosyal Bilgiler dersinde Üretim, Dağıtım ve Tüketim öğ-
renme alanı kapsamında Öğrencilerin severek yaptığı 
işlerden yola çıkarak kişisel özelliklerinin farkına varma-
sına yardımcı olacak bir test yapmak isteyen bir Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni “İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği 
eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır.” kazanımı 
doğrultusunda hareket etmiştir.

CEVAP E

75. Öğretim Programlarında Ölçme ve Değerlendirme Yak-
laşımına göre eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim düzeyi, 
ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış 
dinamiklerden ciddi şekilde etkilendiği için, ölçme ve 
değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada ön-
celik öğretim programlarından değil öğretmen ve eğitim 
uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada özgünlük ve 
yaratıcılık öğretmenlerden temel beklentidir.

CEVAP A


