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1. Su kaynakları yakınında anıt yapma geleneği, Geç Hi-
titlerde de sürmüştür. Konya’nın Ereğli ilçesine 12 km 
uzaklıkta, bir su kaynağının kayalık yüzeyine oyulmuş 
olan 4.20 m boyundaki büyük kabartma, Aramlaşmış Hitit 
sanatının anıtsal bir örneği ve Geç Hitit döneminin en 
önemli sanat yapıtlarından biridir. Tanrı figürünün yüzü 
önündeki hiyerogliflerden, MÖ 742-727 yılları arasında, 
Kral Varpalavas tarafından yaptırıldığı tahmin edilmek-
tedir.

CEVAP C

2. Sabarlardan geriye kalan tarihî hatıraların başında, ge-
niş bir coğrafyaya verilen Sibirya adı gelmektedir. XVI. 
yüzyılda kurulan Sibir Hanlığı ve hanlığın başşehri olan 
Sibir kelimeleri dikkat çekmektedir. XIX. yüzyılda Batı 
Sibirya’da yapı lan araştırmalar, bölgede yaşayan Vo-
gul, Ostiyak ve İrtiş Tatarları arasında hâlâ Sabarlardan 
izler bulunduğunu göstermektedir. Halk masallarında, 
kahramanlı k hikâyelerinde Sabarlar geniş yer tutmakta 
ve ata olarak kabul edilmektedir.

CEVAP D

3. Paranın ön yüzünde kağan ve hatun birlikte gösterilmesi, 
Hatun’un devlet yönetiminde söz sahibi olmasının ve 
öneminin bir göstergesidir. Bu Hatun’un meşru kılınması 
adına önem arz etmektedir.

CEVAP D

4. “İslam dünyasındaki ayrılıkların derinleşmesi” Hz. Os-
man döneminde değil Hz. Ali döneminde Cemel Olayı, 
Sıffin Savaşı ve Hakem Olayı ile beraber gerçekleşmiştir.

CEVAP B

ÇÖZÜM - 5
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5. Eski İslâm devletlerinde orduda, idarede ve sa-
rayda çalıştırılmış köle ve esirler için “Gulâm” kul-
lanılırdı. Gulâm sözlükte “erkek çocuk, delikan-
lı; azat edilmiş köle, genç hizmetkâr; efendisine 
bağlı muhafız” anlamlarına gelen Arapça bir isimdir. 
Topraklar İslâm hukukunda mülkiyet ve tasarruf yetkisi 
bakımından memlûke (mülk), beytülmâl arazisi (vakıf, 
mîrî, mîrîye-i mevkūfe), mevkūfe, metrûk, mevât; alı-
nacak vergi yönünden öşriyye ve harâciyye gibi çeşitli 
tasniflere tâbi tutulmuştur. Beytülmâl arazisi için bazı 
hukukçuların kullandığı “vakıf” (mevkūfe) tanımı, vakfın 
yaygın olarak bilinen anlamıyla ilgili olmayıp bu arazi 
üzerinde kimsenin mülkiyetinin bulunmadığı ve işlet-
meden sağlanacak gelirin toplumun ortak ihtiyaçlarına 
harcanacağı mânasındadır.

CEVAP C

6. Paleolitik Çağ’ın son aşaması olan Üst Paleolitik Dö-
nem’de insan doğayla mücadelesine yeni geliştirdiği tek-
nolojilerle devam etmiştir. Mağara yaşamını sürdürmekle 
birlikte, kendisini iklim koşullarından koruma amacıyla 
çalı çırpıdan ya da hayvan kemiklerinden çadır türü 
barınaklar yapmıştır. Taş, kemik ve boynuz gibi ham-
maddelerden, ince uzun delici ve kesici aletler (dilgiler), 
zıpkın ve oltalar üretmeyi başarmıştır. Demir Üst Pale-
olitik dönemde insanoğlu tarafından yapılan aletlerde 
kullanılan maddelerden biri değildir.

CEVAP C

7. Malazgirt Savaşında Bizans ordusundaki Peçenek kuv-
vetleri, Selçukluların tarafına geçerek Türklerin savaşı 
kazanmalarında önemli rol oynamıştır. Bu süreçten son-
ra güçlenen Peçenekler, Bizansla şiddetli bir mücadeleye 
girişmiş, İstanbul’u kuşatmayı planlayan İzmir Beyi Çaka 
Bey ile Peçenekler ve Selçuklular ittifak yaparak Bizans’ı 
üçlü baskı altına almışlardır. Kıpçaklarla anlaşan Bizans, 
Kıpçakların Peçeneklere saldırmalarını sağlayarak Kıp-
çakların Peçenekleri ortadan kaldırmasına neden olmuş-
tur. “Eyyubi ve Memlûk ordusunda görev almışlardır.” 
Seçeneği Kıpçaklar için; “Issık Gölü civarında Asya Hun 
Devleti’ne bağlı olarak yaşamışlardır.” Seçeneği Sabirler 
(Sabarlar) için geçerli bilgidir.

CEVAP A
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8. Türklerin İslam dinini kabul etmelerine rağmen öz kim-
liklerini korumaları eski ve köklü bir kültüre sahip olduk-
larının bir göstergesidir.

CEVAP C

9. Hz. Ömer (634-644), kendi döneminde 643 yılında da-
nışma kurulunu topladı ve onlarla bir takvim başı sap-
tama konusunu görüştü. Kurul üyelerinden Hz. Ali, Hz. 
Muhammed’in (s.a.v) Mekke’den Medine’ye hicretinin 
takvim başlangıcı sayılmasını önerdi ve bu öneri kabul 
edildi. Böylece, Hz. Muhammed’in (s.a.v) ölümünden 
on bir yıl sonra, hicri takvim ortaya çıkmış oldu. Hicri 
takvimin başlangıç günü olarak önceden olduğu gibi 1 
Muharrem benimsendi.

CEVAP B

10. Karahanlılar Dönemi Türk – İslam sanatının temellerinin 
atıldığı dönemdir. Karahanlılar diğer alanlarda olduğu 
gibi sanat alanında da sonraki döneme örnek olmuşlar-
dır. Gazneliler Döneminde Hint ve İslam sanatları kay-
naşma imkânı bulmuş, gelişen Türk sanatı Selçuklular 
ve Hindistan’da Müslüman Türk sanatını etkilemiştir. İran 
çevresine egemen olan Büyük Selçuklular Abbasi, Kara-
hanlı ve Sasani mimarisini geliştirerek Türkiye Selçuklu 
sanatına kaynaklık etmişlerdir. İlk Türk beylikleri Anado-
lu’da mimari alanda önemli adımlar atmışlardır. Yapılan 
eserlerde tuğla tekniği yerine kesme taşlar kullanılmıştır.

CEVAP E

11. Selçuklu ailesinin mensubu olduğu Kınık boyu diğer 
Oğuz boylarıyla birlikte, Sirderya, Aral-Hazar arasında-
ki bölgede bir yabgu idaresinde yaşamaktaydı. Göçlerin 
sebebiyet verdiği siyasî-sosyal çalkantılar yüzünden Ma-
veraünnehir’e göç etmek zorunda kalan Selçuklu ailesi, 
kısa zamanda birkaç yüz kişiden birkaç bine ulaşan kuv-
vetleriyle, bölge hâkimlerinin yardımına ihtiyaç duyduğu 
bir güç haline gelmiştir.

CEVAP E
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12. Avârız Vergisi: Avârız, avârız-ı dîvâniye veya tekâlîf-i 
örfiyye, XVI. yüzyılın sonlarına kadar, fevkalâde za-
manlarda alınan ve miktarı doğrudan dîvân-ı hümâyûn 
tarafından tespit edilen bir vergi türüdür.

Kanunnâme: Osmanlı  İmparatorluğunda şer’î hukukun 
yanında idarî, malî, cezaî, muhtelif hukuk sahalarına ait 
olmak üzere, vaktiyle padişahların fermanları ile konul-
muş edilmiş olan kanun ve nizamları, aynen veya özet 
olarak, bir araya toplamak suretiyle tertip edilen mec-
mualara denir.

Nüzül: Osmanlı Devleti’nde hububattan aynî olarak to-
planan avârız türü bir vergi.

Tuğralı ahkâm: Padişahın adının yazılı olduğu tuğrası 
çekilmiş boş ferman kâğıdı.

Muhzır: Eski şer’i mahkemelerde davacılar ve davalıları 
mahkemeye ihzar eden yani çağıran memurlara denir-
di.

CEVAP E

13. Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yı-
kılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir 
Türkmen beyliğidir. Denizci özellikleri, Sinop’ta kurdukları 
tersanenin Osmanlı Devleti’ne katılması ve geliştirilmesi, 
Osmanlı Donanması’na güç kattı. Kastamonu’nun Küre 
ilçesindeki bakır ocakları, Beylik daha Osmanlı Devle-
ti’ne ilhak olmadan önce, Osmanlı Devleti’nin top üretimi 
için faydalandırılmıştır.

CEVAP E

14. Şahkulu İsyanı, II. Bayezid yönetimindeki Osmanlı İmpa-
ratorluğu’na karşı gerçekleştirilmiş bir isyandır.

CEVAP A



www.pelikanyayinevi.com.tr

SOSYAL BİLGİLER
ÇÖZÜM - 5

KPSS - ÖABT

15. 1769 yılının Kasım ayında Rusya Baltık Denizi’ndeki 
donanmasından iki filo gemiyi değişik rotalarla Atlantik 
Okyanusu ve Cebelitarık Boğazı yoluyla Akdeniz’e gön-
derdi. Rus donanmasının komutanlığını

Kont Aleksey Grigoryeviç Orlov üstlenmişti. Amaç Os-
manlı Devleti’ni zayıflatmak için Mora Yarımadasındaki 
Yunanlar arasında bir isyan çıkartmak ve Rusya yanlısı 
bir Yunan Devleti kurulmasını sağlamaktı. İki filo Ak-
deniz’de birleşti ve Mora Yarımadasına çıkartma yaptı. 
50 Rus askerinin yardımıyla Mani bölgesindeki Yunan-
lar arasında bir isyan çıkartmayı başardı ama isyan 
bütün Yunanistan’a yayılmadan Osmanlılar tarafından 
bastırıldı. Bu isyana Orlov isyanı denilmektedir. Yunan-
lar tarafından Yunan Bağımsızlık Savaşı’nın çekirdeği 
olarak kabul edilmektedir. 

CEVAP C

16. Osmanlı İmparatorluğu dışarıdan aldığı borçları ödeye-
meyince, alacaklı devletler Osmanlı İmparatorluğunun 
maliyesini denetlemek için bir yönetim kurmuşlardır. Böy-
le bir yönetimin kurulması Osmanlı İmparatorluğunun 
Bağımsızlığına aykırıdır.

CEVAP B

17. “Katoliklik – Rusya” eşleştirmesi doğru değildir. Katolik 
Kilisesinin merkezi Vatikan, İtalya’dır. Ruslar Ortodoks 
mezhebine bağlıdır.

CEVAP D

18. Merkezi İstanbul’da olan, Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile 
işbirliği yapan ve Vatanın kurtuluşunun padişah ve halife-
nin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağına 
inanan kuruluş Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası’dır.

CEVAP D

19. 1929’da ekonomik dünya krizi sırasında mevcut hükû-
metin uygulamalarına seçenek olacak yeni görüşler 
üretmek, mevcut hükûmeti denetlemek, halkın istek ve 
görüşlerini yansıtmak amacıyla kurulan oluşum Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’dır. Kurucusu Ali Fethi Bey, Cumhu-
riyet yönetimi karşıtlarının katılmasından endişe ettiği 
partisini 18 Aralık 1930’da kapatmıştır.

CEVAP C
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20. Türkiye’de ABD’ye askeri bağımlığının başlangıcı Tru-
man Doktrini ile gerçekleşmiştir. Truman Doktrini, 1947 
yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman 
tarafından Sovyet tehdidine karşı hazırlanmış plandır. 
Truman Doktrini, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulus-
lararası politikasının değiştiğini ve Sovyet karşıtlığının 
bu yeni politikada temel esas olduğunu ilan etmiştir. Bu 
doktrin ile Amerika Birleşik Devletleri “komünizm tehdidi” 
altındaki devletlere mali ve askeri yardım yapacağını 
açıklamıştır.

CEVAP D

21. Türkiye II. Dünya Savaşının sonlarına doğru Japonya ve 
Almanya’ya savaş açmıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında 
Türkiye’nin katıldığı ilk savaş Kore Savaşı’dır.

CEVAP D

22. Türkiye’de tarımsal nüfus yoğunluğu dengeli bir dağılış 
göstermemektedir. Bazı yerlerde tarımsal nüfus oldukça 
yoğun iken bazı yerlerde ise seyrektir. Bu durum üze-
rinde Türkiye’de gün geçtikçe tarımsal üretim miktarının 
artış göstermesi etkili olmamıştır.

CEVAP B

23. Sıcaklık-Enlem ilişkisine bağlı olarak ekvatordan kutup-
lara gidildikçe orman üst sınırı deniz seviyesine doğru 
alçalacaktır. Haritada numaralı yerlerden kutuplara en 
yakın olan II numaralı yerde orman üst sınırının daha 
düşük olması beklenir.

CEVAP B

24. Bir yerin izdüşüm yüzölçümü, arazideki yükselikler ve 
çukurluklar dikkate alınmadan, her yer düzlük kabul 
edilerek yapılan hesaplamalar sonucu elde edilir. Ger-
çek yüzölçümü ise bu yükseklik ve çukurluklar dikkate 
alınarak hesaplanır. Buna göre diğer seçenekteki ülke-
lere göre sade bir yüzey şekline sahip olan Mısır doğru 
cevap olacaktır.

CEVAP E
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25. B seçeneğinde verilen Nüfus piramidinde Nüfus artışı bir 
süre azaltıcı bir politika izlemiş bir süre sonra tekrardan 
nüfus artışını destekleyen bir politika ile hızlı bir şekilde 
nüfus artışı sağlanmıştır.

CEVAP B

26. Türkiye’de doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesin-
de “Toprak türlerinin” etkisinin diğerlerine göre daha az 
olduğu söylenebilir.

CEVAP C

27. “Kırsal alanlarda tarımsal etkinliklerin yaygın olması” 
göçleri tetikleyen itici bir neden değil aksine yerleşik ik-
tisadi yaşamı destekleyen bir etkendir.

CEVAP C

28. Verilen piramit sadece 2016 yılına ait verileri içerdiği için 
“nüfusun bir önceki yıla göre artış gösterdiği” verisine 
ulaşılamaz.

CEVAP A

29. Muğla’nın ilçesi Marmaris bir tatil beldesidir ve burada 
Hizmet sektörü diğer seçeneklere nazaran daha fazladır. 
Marmaris, batısında Datça Yarımadası ve Kerme Kör-
fezi, kuzeyinde Ula, doğusunda Balan Dağı, Karadağ 
ve Günlük Tepeleri ile güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. 
Körfezin önünde kıyıya ince bir dille bağlı olan Adaköy, 
onun önünde Bedir Adası, Keçi Adası ve Güvercin Adası 
bulunur. Kentin en eski kısmı denize doğru uzanmış bir 
tepe üzerine kurulu olan Kale Mahallesidir. Marmaris 
daha sonra eteklere doğru ve kıyı boyunda gelişmiştir. 
Hava ulaşımının yapıldığı Dalaman Havaalanı sade-
ce bir saat uzaklıktadır. Rodos ise sadece 45 dakika 
uzaklıktadır.

CEVAP E
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30. Türkiye’de yayla daha yaygındır. Yayla (plâto) yüksek 
yerlerdeki derin akarsu vadileriyle yarılmış yüksekte 
kalan düz arazi şeklidir. Yükseklikleri beş yüz metreden 
birkaç bin metreye kadar çıkabilir. Örneğin Türkiye’deki 
Erzurum-Kars yaylasının yüksekliği 2000 metre civa-
rında (1800 m) olmasına rağmen Orta Asya’da bulu-
nan Pamir Yaylasının yüksekliği 4000 m civarındadır. 
Dünyada en geniş ve yüksek plato Tibet Platosu’dur. 
Dünyanın çatısı (roof of the world) olarak isimlendirilir. 
Tibet Platosu 2 milyon km karelik bir alanı kapsar (Fran-
sa veya Teksas’ın dört kat büyüklüğündedir) ve deniz 
seviyesinden ortalama yüksekliği yaklaşık 16.400 ayak 
(feet) (5.000 mt) dir.

CEVAP E

31. Deniz yoluyla Basra Körfezi’nden Gürcistan’ın herhangi 
bir limanına en kısa yoldan ulaşmak için Hürmüz Boğazı, 
Bab’ül Mendep Boğazı, Süveyş Kanalı ve Çanakkale 
Boğazı kullanılacaktır.

CEVAP B

32. “Deprem değil, bina öldürür.” sözü ile vurgulanmak is-
tenen binaların yapımı esnasında deprem riskinin göz 
ardı edilmemesidir.

CEVAP B

33. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla 
AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 
Haziran 2009’da Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla; 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi 
kurumudur. Kurum doğrudan Başbakanlık’a bağlı ola-
rak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, 
afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki 
iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu 
gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

CEVAP D
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34. Adaptasyon veya uyum, doğal seleksiyonda (doğal seçi-
lim) başarılı olmuş, ona sahip olan organizmayı evrimsel 
olarak daha uyumlu kılan bir özelliktir. Çöllerde yaşayan 
bitkilerin kök sistemlerinin gelişmiş olması ve Kutup böl-
gelerinde yaşayan fokların derilerinin altında kalın yağ 
tabakası bulunması adaptasyonla ilgilidir.

CEVAP E

35. Borneo yüzölçümü açısından dünyanın en büyük üçüncü 
adasıdır. Güneydoğu Asya’da bulunur ve Endonezya, 
Malezya ve Brunei tarafından paylaşılmıştır. Borneo adı 
adaya ilk olarak Hollandalı kâşifler tarafından verilmiş 
olup Batı’da da yaygın olarak kullanılmaktadır. Ada, En-
donezya’da Kalimantan adı ile bilinirken, Malezya’da 
Doğu Malezya olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın en 
büyük yer altı nehir koridoru burada bulunmaktadır. Veri-
len seçeneklerde en fazla biyoçeşitlilik burada mevcuttur. 
Biyoçeşitlilik, bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya’da 
bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. İnsanların ya-
şamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz 
su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer 
gereksinimlerinin karşılandığı, kullanacağı çeşitli mad-
delerin bulunması gerekir. Yaşam için gerekli madde ve 
koşullar, çevrenin abiyotik etkenleri ile bakteri, protista, 
mantar, bitki ve hayvanlar tarafından sağlanır. Bu canlı-
ların tamamına biyoçeşitlilik denir. Bu çevredeki biyoçe-
şitlilik arttıkça o çevrenin ekolojik hizmetleri de o oranda 
artar. Yalnız bu artış biyolojik çeşitliliği oluşturan türler 
arasında dengeli etkileşimin gerçekleşmesi durumunda 
geçerlidir. Bu nedenle biyolojik çeşitlilik arttıkça, ekosis-
temlerdeki madde dolaşımı ve enerji akışları daha etkin 
halde gerçekleşir. Bunun aksine, ekosistemdeki biyolojik 
çeşitlilik azaldığında, ekosistem hizmetlerinde azalma 
olur. Örneğin, yılan bulunduğu ekosistemdeki fare ve 
kurbağa gibi türleri besin olarak kullanır. Böylece fare ve 
kurbağa popülasyonlarının aşırı artışı engellenir. Bunun 
sonucunda, fare ve kurbağalarla aynı besini paylaşan 
diğer hayvanların besinlerden yararlanmalarına olanak 
verilmiş olur.

CEVAP D

36. Karbonatlı kayaçların deniz dibine çökmesi sonucunda 
karbondioksitin açığa çıktığı söylenemez.

CEVAP B
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37. Milletvekilliği düşen milletvekili 7 gün içinde Anayasa 
Mahkemesine iptal davası açabilir. Anayasa Mahkeme-
side 15 gün içerisinde kesin kararı vermelidir.

CEVAP A

38. İdyografik yaklaşım: İnsani gerçeklerin çeşitli yönlerini 
her birinin kendi özel tarihsel gelişimi ve konumu açı-
sından değerlendirerek, her biri için benzersiz, birbirine 
kıyas edilemeyecek ve ortak bir ilkeye varılamayacak 
bir bilgi alanı açma yaklaşımıdır.

CEVAP C

39. Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının ilişkili ol-
duğu alanlar:

• Üretim, Dağıtım ve Tüketim

• Küresel Bağlantılar

• Birey ve Toplum

• İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Zaman İçinde Bilim bir öğrenme alanı değildir.

CEVAP B

40. Üretim imkânları eğrisi: Bir ekonominin belli miktarda 
kaynak ve veri teknoloji ile üretebileceği maksimum mal 
bileşimlerini gösterir. Üretim imkânları eğrisi, orijine göre 
içbükey bir eğridir. Çünkü bir maldan daha fazla üretebil-
mek için, diğerinden daha fazla miktarlarda vazgeçmek 
zorunda kalınılır.

CEVAP D

41. Faşizm devleti neredeyse ilahlaştırarak ona deyim ye-
rindeyse tapar. Muhafazakârlık da devletin birey karşı-
sındaki önceliğine vurgu yapar.

CEVAP C
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42. Kıyısında bulunan ülkeler, Hazar’ın statüsü (göl, deniz) 
konusunda ikiye ayrılmıştır:

Hazar’ın deniz olduğunu kabul eden devletler: Kıyı 
sınırında zengin petrol yatakları bulunan ülkeler olan 
Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan’dır. Hazar’ın 
göl olduğunu kabul eden devletler: Kıyı sınırında ze-
ngin petrol yatakları bulunmayan ülkeler olan Rusya ve 
İran’dır. Uluslararası deniz hukukuna göre Hazar, göl 
statüsünde kabul edilirse kıyıdaş ülkeler petrolden eşit 
pay alacaktır. Hazar’ın deniz statüsünde olması duru-
munda ise kıyıdaş ülkeler, kendi kıyılarındaki petrolden 
yararlanabilecekler ve kıta sahanlığının ötesi uluslar-
arası su sayılacağı için buradaki petroller de kıyıdaş 
ülkelerin ortak malı olacaktır.

CEVAP D

43. Etkilemek: Bireylerarası karşılaşmalarda diğerlerinin tu-
tumlarını ve davranışlarını etkileriz. Örneğin diğerlerinin 
belirli bir yönde karar vermelerini ya da düşünmelerini, 
yeni bir kitap almalarını, bir kaydı dinlemelerini, bir filmi 
izlemelerini, özel bir kurs almalarını, bir şeyin doğruluğu-
na ya da yanlışlığına inanmalarını ya da bir fikre değer 
vermelerini isteyebiliriz. Bu nedenle ikna çabalarına gire-
riz. İletişim ikna edici bir süreç olarak kabul edilir ve bizim 
bütün iletişimlerimiz ikna amaçlı aramalardır.

CEVAP C

44. “Tüm güzelliklerin nedeni zorunlu varlık ya da Tanrı’dır” 
diyen bir Sosyal Bilgiler öğretmeni bu sözünü Bir duvarın 
üzerine bir nur düşer. O, nur duvarın değildir. Duvar o 
nuru aksettiren bir ayna gibidir sözleriyle destekleyebi-
lir. Bu sözde güzelliğin nedeni varlığın ya da Tanrı’nın 
yarattığının bir yansıması olarak karşımıza çıkacaktır.

CEVAP A
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45. Sosyal Projelerin sınıflandırılmasında;

– Karmaşıklık derecesi,

– Teknoloji seviyesi,

– Risk seviyesi,

– Proje süresi,

– Bütçe

özellikleri kullanılabilir.

CEVAP E

46. İki dereceli seçim ya da dolaylı oy sistemi, iki aşamadan 
oluşan ve önce ilk seçmenlerin ikinci seçmenleri, ikinci 
seçmenlerin de milletvekili ya da başkan gibi temsil-
cileri seçtiği seçim sistemidir. Dolayısıyla, tek dereceli 
seçimlerin aksine, seçmenler milletvekillerini ya da baş-
kanı doğrudan seçmezler. Türkiye’de çok partili döneme 
geçilmeden önce, 1877-1943 yılları arasında seçimler 
iki dereceli olarak yapıldı. İlk defa 1946 yılında yapılan 
seçimlerde tek dereceli seçim sistemi uygulandı.

CEVAP B

47. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesinde en az 100 
Bin seçmen aday gösterebilir.

CEVAP C

48. Montesquieu Yapıtları: Yasaların Ruhu, Acem Mektup-
ları. Toplumda geçerli kuralların, o toplumun içinde bu-
lunduğu coğrafi ve toplumsal koşullarla olan bağlantısını 
araştırır. Güçler ayrımı ilkesi ile çağdaş siyasal rejimleri 
önemli ölçüde etkiler. Nasıl ki fiziki çevrenin ‘yasa’ları 
varsa, toplumsal olayların da kendine özgü yasaları ol-
duğunu düşünür. Yasaların topluma, ekonomik koşullara 
ve iklim gibi genel faktörlere bağlı olarak değiştiğini ve 
dolayısıyla evrensel insan doğasının mümkün olmadığını 
düşünür. Acem (İran) Mektupları adlı yapıtında 18.yy. 
Fransız ulusundaki etnosentrik yargıları silmek ister. 
Siyaseti fiziki, kültürel, psikolojik, sosyolojik ve tarihsel 
bağlamda bir bütün olarak görür. Yapısal-işlevselci yön-
temin kurucusudur. Siyaset bilimini teolojik etkilerden 
arındırmaya çalışır. Despotizm, monarşizm ve cumhu-
riyet olarak üç farklı yönetimden söz eder.

CEVAP E
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49. Yüzey Araştırmasının yapıldığı alanlar; höyük, akropol, 
düz arazi yerleşmeleri, kurumuş nehir yatağı, tümülüs,  
kurgan, nekropol gibi alanlardır.

CEVAP C

50. Hawai Sistemi: Aynı kuşakta ve aynı cinsiyette olan bü-
tün akrabalar için aynı akrabalık terimleri kullanılır. Kadın 
kuzenler, kız kardeş, erkek kuzenler de erkek kardeş 
olarak ifade edilir. Örneğin, baba için kullanılan terim, 
hem babanın erkek kardeşleri hem de annenin erkek 
kardeşleri için kullanılır.

CEVAP C

51. Kişinin kendi isteğine bağlı işsizliğe, iradi işsizlik olarak 
tanımlanmaktadır. İradi işsizlikte birey, fiziksel vezihinsel 
olarak çalışma gücüne sahip olmasına rağmen piyasa 
koşullarında geçerli olan ücreti kabul etmeyip daha fazla 
ücret ve daha iyi çalışma koşulları talep ettiğinden dolayı 
çalışmak istemez. Kişilerin çalışmayı sevmemesinden, 
aileyi geçindirecek başka kişinin ücretine razı gelmesin-
den kaynaklanan sebeplerden de çalışmak istemeyebilir.

CEVAP E

52. C seçeneğinde verilen ‘kaynak’ öğesine ait bir bilgidir.

Soruda istenen ortak özellikler;

• İletişim yokluğunu olanaksız kılma

• Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

• Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme

• Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme

• Güvenilir iletiler aktarma

• Kültüre göre biçimlenme

CEVAP C
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53. PLASTİK (Görsel) SANATLAR (Maddeye Biçim Veren 
Sanatlar) 

Resim

Heykel

Mimari

Kabartma

Hat

Tezhip

Minyatür

CEVAP A

54. Normlar, bir toplumda davranışların uygun olup olmadığı-
nı gösteren standartlar veya kurallar sistemidir. Diğer bir 
deyimle, normlar belirli durumlarda beklenilen davranış 
ve davranış kalıplarıdır.

CEVAP C

55. İngiliz doğa tarihçisi Charles Darwin’in 24 Kasım 1859’da 
yayınlanan “Türlerin Kökeni”  adlı çalışmasıyla bilim ta-
rihinin en önemli araştırmaların bir tanesine imza at-
mıştır. Darwin hakkındaki en önemli yanılgı ve önyargı, 
Darwin’in insan kökenini maymunlara dayandırdığına 
dair iddialardır. Tam aksine Darwin bu konuda uyarıda 
bulunmaktadır. İnsan, maymunlarla aynı türden gelmek-
tedir; ama maymunların evrimi sonucu ortaya çıkmamış-
tır. Ortak atadan bir ayrılma söz konusudur.

CEVAP C

56. Üretim imkânları eğrisi sağa doğru kaydığında; Toplu-
mun kaynakları artabilir, Teknoloji gelişebilir ve Ekonomik 
büyüme gerçekleşir.

CEVAP D

57. “Doğada gözlenen nedensellik ilişkisi, sonsuz bir dizi 
biçiminde geriye götürülemeyeceğine göre evrenin bir 
ilk nedeni olmalıdır ve bu neden Tanrı’dır.” görüşünü 
savunan yaklaşım Teolojik Kanıttır.

CEVAP C
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58. Cep telefonu hızla yaygınlaşmasına rağmen onu kul-
lanma görgüsü aynı hızda gelişmemektedir. Bunun so-
nucu olarak toplu mekânlarda yüksek sesle telefonla 
konuşulmakta; tiyatro, cami, uçak gibi yerlerde telefonu 
kapatmaya özen gösterilmemektedir bu durum kültürel 
gecikmeyle açıklanabilir. Kültürel gecikme: Bir toplum-
daki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim 
hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması 
oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur. Bu kav-
ram Amerikalı toplumbilimci William Ogburn (1886-1959) 
tarafından ortaya atılmıştır.

CEVAP A

59. İnsanın hangi kaynaktan gelirse gelsin bilgilerini uygula-
ması için gerekli kurallar bütününe teknik denilmektedir.

CEVAP B

60. Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gü-
cünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir sü-
reçtir. Zaman, maliyet, insan, bilimsellik projede bulunan 
unsurlar arasındadır.

CEVAP D
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61. “Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programı-
nın tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamalıdır” şeklinde 
olmalıdır. Verilen diğer seçenekler öğretim programların-
da ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yön veren 
ilkeler arasında yer alır.

CEVAP B

62. Çoklu zekâ kuramına göre İbrahim öğretmen öğren-
cisinin Mantıksal Zekâ alanının gelişmesine yardımcı 
olmaktadır. 

Mantıksal Zekâ – Matematiksel Zekâ

Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.

Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.

Muhakeme becerileri üst düzeydedir.

Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden sonuç ilişkisini 
ararlar. Deterministtirler.

Bilimsellik arayışı vardır.

Sorgulayıcıdırlar.

Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı 
öğrenmeler uygundur.

CEVAP D

63. Zihin Haritası

Not alma ve yaratıcı düşünme tekniğidir.

Üzerinde çalışılan konuyu almamıza ve hatırlamamıza 
yarar.

Beynimizde saklanan bilgilerin görsel bir resmini yaratır.

Zihinsel şemanın kağıda aktarılmış halidir.

Kişiye özgü bir tekniktir.Öğretmen tarafından kavram 
haritası gibi önceden hazırlanamaz.

Süreçte ortaya çıkar.Gerekirse öğretmen rehberliğinde 
bir sınıfın konu hakkındaki zihin haritası çıkarılabilir.

Sağ ve sol beyin birlikte kullanılır.

Düşünmeleri somutlaştırır ve hızlı hatırlatır.

Öğrenci düşündüğü gibi öğrenir.

Not alma becerilerini geliştirir aynı zamanda yaratıcı 
düşünme tekniğidir.

Konuşmacılar için faydalıdır.

CEVAP B
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64. Öz düzenleme, bireyin kendi davranışlarını inceleyip, 
kendi kriterleriyle karşılaştırarak, hükme varması ve 
gerekirse, davranışlarını kriterlerine uygun hale getir-
mesidir.

CEVAP B

65. Sentez aşaması: Öğeleri,parçaları belli ilişki ve kurallara 
göre birleştirip, yeni bir bütün oluşturma, özgün fikirlere 
ulaşabilme. Yeni bir biçime ve formüle kavuşturabilme, 
yeni şeyler yaratma süreçlerinden oluşur. Üretme, buluş, 
icat ve yaratıcılık ön plandadır.

CEVAP E

66. “İzlenen programın hedefleri” ölçüt olarak bağıl değer-
lendirme kullanmak isteyen Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
Gürkan Bey’in kullanabileceği ölçütlerden biri değildir.

CEVAP C

67. B seçeneğinde ifade sosyal bilgiler öğretim programının 
“genel amaçları” arasında değil, Özel alan yeterlilikleri 
arasında yer almaktadır.

CEVAP B

68. Sosyal Bilimler olarak sosyal bilgiler,

Sosyal bilim olarak sosyal bilgiler öğretimi, sosyal 
bilimlere ait bilgi, beceri ve değerlerin kazanılmasının 
etkili vatandaşlık için en iyi hazırlık olduğu varsayımına 
dayanır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler, sosyal bilimler-
in yapısı (onların temel kavramları, genellemeleri ve 
kuramları) ile bilgi toplama ve yorumlama süreçlerini 
öğrenmelidir. Bu nedenle sosyal bilimciler tarafından 
tanımlanan önemli bulgular, bakış açıları ve sorunlar, 
sosyal bilgiler programlarının içeriğini oluşturur.

Bu özellikleri taşıyan öğretme – öğrenme süreçleri, 
öğrencilerin karmaşık ve çoğu kez iç içe girmiş dün-
yalarında karşılaşacakları sorunlarla başa çıkabilmeleri 
için gerekli bilgi, beceri ve değerler ile donanmalarını 
sağlar.

CEVAP C
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69. Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanı, öğrencilerde dü-
şüncelerin, sanat eserlerinin, uluslararası etkinliklerin 
toplumlar arası etkileşimdeki önemini ve ülkesinin doğal 
kaynakları, ekonomik yeterlilikleri ile diğer ülkelerle olan 
ekonomik ilişkileri ile ilgili fikir edinirler. Bütün dünyayı 
ilgilendiren ekonomi, siyaset, ekoloji, güvenlik ve sağlık 
gibi alanlarda yaşanan sorunların sebepleri ve çözümleri 
ile ilgili fikir geliştirirler. Bu şekilde öğrenirler, uluslararası 
kuruluşların amaçlarını ve işlevlerini kavrarlar.

CEVAP C

70. İnisiyatif alma ve girişimcilik: Bireyin düşüncelerini 
eyleme dönüştürme becerisini ifade eder. Yaratıcılık, 
yenilik ve risk almanın yanında hedeflere ulaşmak için 
planlama yapma ve proje yönetme yeteneğini de içerir. 
Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil 
işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabilmeleri ve 
iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş ha-
yatında desteklemekte; toplumsal ve ticari etkinliklere 
girişen veya katkıda bulunan kişilerin ihtiyaç duydukları 
daha özgün bilgi ve beceriler için de bir temel teşkil et-
mektedir. Etik değerlerin farkında olma ve iyi yönetişimi 
desteklemeyi de kapsar.

CEVAP E

71. Bu yaklaşımda öğretmenin rolü, ahlâkî ikilemlerin bulun-
duğu örnekler vererek öğrencilerin kendi çıkmazlarını 
çözmelerine yardım etmektir. Öğretmen bunu yaparken 
her öğrenciyi ahlaki ikilemle karşılaştırır ve diğer öğrenci-
lerin verilen örnek olayla ilgili söylediklerini duyma fırsatı 
verir. Bu yaklaşımda amaç, öğrencilerin zihnine seçilmiş 
değerleri yerleştirmek değildir.

Öğretmen uygulama sırasında sınıfı gruplara böler 
ve örnek olayda yapılacak en iyi davranışın ne old-
uğunu sorar. Her grup bu soru etrafında tartışır. Çık-
mazlar, öğrencilerin deneyim ve gelişim seviyelerine 
göre çözülür. Araştırmalar öğrencilerin görüş belirtme 
sırasında diğer öğrencilerin tesiri altında kalmadıklarını 
göstermiştir. Bu yöntemde esas amaç öğrencilerin 
davranışlarına rehberlik edecek ahlâkî ilkeler geliştir-
melerine yardım etmektir. Yaklaşım tüm okul seviyel-
erinde kullanılabilir.

CEVAP B



www.pelikanyayinevi.com.tr

SOSYAL BİLGİLER
ÇÖZÜM - 5

KPSS - ÖABT

72. Zihin Haritası(Beynin İsveç Çakısı)

•	 Not alma ve yaratıcı düşünme tekniğidir.

•	 Üzerinde çalışılan konuyu almamıza ve hatırlama-
mıza yarar.

•	 Beynimizde saklanan bilgilerin görsel bir resmini ya-
ratır. Zihinsel şemanın kâğıda aktarılmış halidir.

•	 Kişiye özgü bir tekniktir. Öğretmen tarafından kav-
ram haritası gibi önceden hazırlanamaz. Süreçte 
ortaya çıkar.

•	 Gerekirse öğretmen rehberliğinde bir sınıfın konu 
hakkındaki zihin haritası çıkarılabilir.

•	 Sağ ve sol beyin birlikte kullanılır. Düşünmeleri so-
mutlaştırır ve hızlı hatırlatır.

•	 Öğrenci düşündüğü gibi öğrenir.

CEVAP E

73. “Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili temel olgular bilgi-
si” kazanımına bakıldığında alan olarak bilişsel, düzey 
olarak bilgi düzeyinde bir kazanım olduğu görülmekte-
dir. Öğretmenin asıl amacı öğrencilerin dikkatini konuya 
çekmektir. Bunun için bir olay, bir hatıra anlatması yeterli 
olacaktır. 

CEVAP E

74. Sosyal Bilgiler dersinde “Sorun Avcıları” etkinliği yaparak 
öğrencilerine Gazete, dergi vb. kaynak taraması yapı-
larak yaşanan sorunların çözümü için diğer ülkelerle 
işbirliği ve dayanışmanın, sorunların çözümüne etkisi 
tartıştıran Sosyal Bilgiler Öğretmeni “Ülkemizin diğer ül-
kelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma 
ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder.” kazanımı 
doğrultusunda hareket etmiştir.

CEVAP D

75. Dijital yetkinlik: İş, günlük hayat ve iletişim için bilgi 
iletişim teknolojilerinin güvenli ve eleştirel şekilde kul-
lanılmasını kapsar. Söz konusu yetkinlik, bilgiye erişim 
ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunul-
ması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca 
internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve 
iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla destek-
lenmektedir.

CEVAP B


