
Z

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ

14 TEMMUZ 2013 PAZAR



 

 

 

AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi bulun-
maktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 
dakikadır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir 
doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri 
işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, sil-
me işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir 
soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ay-
rılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka ka-
pağında belirtilmiştir.
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Bu testte 50 soru vardır.

Yazı, ilk icat edildiğinde resim yazısı formundaydı.
Zaman içerisinde içerikte ve biçimdeki gelişmelerle
hecelerin gösterildiği, çivi yazısı olarak adlandırılan
forma ulaştı.

Bu gelişim, aşağıdaki bölgelerden hangisinde
yaşanmıştır?

A) B)

C) D)

E)

Güney Mezopotamya Kuzey Mezopotamya

Güney Mısır Kuzey Mısır

Doğu Akdeniz Kıyıları

 Sasani İmparatorluğu’na karşı Bizans
İmparatorluğu ile ittifak kurmuştur.

 Kafkasya’da İslam-Arap ordularını durdurmuştur.

 965 yılında Kiyef (Kiev) Rus Knezliği tarafından
yıkılmıştır.

Özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Avarlar Avrupa Hunları

Hazarlar Bulgarlar

Akhunlar

1.

2.

İlk Türk Devletlerinde veraset sistemi kesin bir kurala
bağlanmasa da babadan oğula, oğul küçük ise büyük
kardeşten küçük kardeşe geçmiştir. Ancak diğer
hanedan üyeleri Kut’un kendilerinde de mevcut olduğu
düşüncesiyle iktidar mücadelesine girmişlerdir.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine neden
olduğu savunulamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

İç çekişmelerin çıkmasına

Fetih hareketlerinin yavaşlamasına

Komşu devletlerin, iç işlerine karışmasına

Merkezî yapının güçlenmesine

Ekonominin olumsuz etkilenmesine

Dört Halife Dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Donanmanın kurulması – Hz. Osman

Hicri Takvim’in ilk defa kullanılması – Hz. Ömer

Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi – Hz.
Ebubekir

Adalet örgütünün kurulması – Hz. Ömer

Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması – Hz. Ömer

3.

4.

Diğer sayfaya geçiniz.1
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İlk Türk-İslam Devletlerinden olan Karahanlılarda,
İslamiyet’i ilk kez resmî din olarak kabul eden
hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Ebu Nasr Ahmet Bilge Kül Kadir Han

Satuk Buğra Han Tamgaç Buğra Han

Ahmet Arslan Han

Haçlı ordularına karşı başarıyla mücadele ederek
Kudüs’ü kurtaran hükümdar aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

I. Kılıçarslan Selâhaddin Eyyubi

Danişment Gazi Nureddin Zengî

Mengücek Gazi

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda ilmiye
sınıfına üye değildir?

A) B)

C) D)

E)

Şeyhülislam Kazasker

Nakibüleşraf Kadı

Defter Emini

Aşağıda verilen padişah - gelişme ve olay
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Sultan II. Mehmet - Mehterhanenin kaldırılması

Sultan II. Mahmut - Karantina Teşkilatının kurulması

Sultan Abdülmecit - Kırım Savaşı

Sultan II. Abdülhamit - Ertuğrul Fırkateyni’nin
Japonya’ya gönderilmesi

Sultan Vahdettin - İstanbul’un işgale uğraması

5.

6.

7.

8.

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyılda; İran ve Avusturya
savaşlarının uzun sürmesi, olağan dışı vergilerin ahaliye
yük getirmesi, mültezimlerin usulsüzlükleri ve taşra
yöneticilerinin adaletsiz uygulamaları gibi birtakım
gelişmeler olmuştur.

Bu gelişmelerin;

I. İstanbul,

II. Eyalet,

III. Celâlî

ayaklanmalarından hangilerine neden olduğu
söylenebilir?

A) B) C)

E)D)

Yalnız II Yalnız III I ve II

II ve III I, II ve III

Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Sanayi Devrimi
sonucunda gerçekleştiği söylenemez?

A)

B)

C)

D)

E)

Barut bulunarak ateşli silahlarda kullanıldı.

Kumaş imalatı için ihtiyaç duyulan ham pamuk
ithalinde büyük artış oldu.

Demire duyulan ihtiyaç madencilik ve metalürji gibi
yeni sanayi dallarını doğurdu.

Taş kömürü enerji kaynağı hâline geldi.

Demir yolu çağı başladı.

9.

10.

Diğer sayfaya geçiniz.2
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Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Dünya Savaşı
sırasında Çanakkale Cephesi’nde Türk ordusunun
kazandığı zaferin sonuçlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Anlaşma Devletleri Rusya’ya silah yardımında
bulunamamıştır.

Birinci Dünya Savaşı uzamıştır.

İngilizler, sömürgelerinde seferberlik ilan etmiştir.

İstanbul erken bir işgalden kurtulmuştur.

Rusya’da ekonomik ve sosyal bunalım artmıştır.

Yunanlıların İzmir’i işgalinden sonra Türk ve Yunan
kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaları önlemek ve
Yunan işgal sınırını belirlemek üzere çizilen hat
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Tuna Gediz

Sakarya Milne

Midye-Enez

Birleşmiş Milletler Anayasası’nı belirleyen metin
aşağıdaki gelişmelerden hangisinde hazırlanmıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

San Francisco Görüşmeleri

Yalta Konferansı

Potsdam Konferansı

Viyana Zirvesi

Kazablanka Görüşmeleri

11.

12.

13.

Günümüz ekonomik yapısının güçlü örgütlenmelerinden
biri olan ve 2001’de Şanghay İş Birliği Örgütü adını alan
oluşum, Şanghay Beşlisine dayanmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, Şanghay Beşlisini
oluşturan ülkelerden biri değildir?

A) B) C)

E)D)

Özbekistan Çin Kazakistan

Kırgızistan Tacikistan

Orman alt ve üst sınırının bölgeden bölgeye farklılık
göstermesindeki en önemli etken aşağıdakilerden
hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Denize olan uzaklık Toprak özellikleri

Özel (göreceli) konum İklim özellikleri

Yükselti

Bir ülkedeki nüfusun niteliği ve niceliği ile ilgili olarak,
hükûmetler tarafından yürürlüğe konulan uygulamalara
‟nüfus politikalarıˮ denilmektedir. Bazı ülkeler nüfus
artışını teşvik eden politikalar izlerken bazı ülkeler nüfus
artışını azaltmaya yönelik politikalar izlemektedir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde, günümüzde
birbirine zıt nüfus politikası izleyen ülkeler birlikte
verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Japonya-Rusya Çin-Hindistan

Endonezya-Türkiye Türkiye-Japonya

Fransa-Hollanda

14.

15.

16.

Diğer sayfaya geçiniz.3
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Yukarıda, 5 farklı nüfus piramit tipi verilmiştir.

Bu piramitlere bakılarak aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılamaz?

A)

B)

C)

D)

E)

C’deki piramit, doğum ve yaşlı ölüm oranlarının
yüksek olduğu bir ülkenin nüfus yapısını
göstermektedir.

B’deki piramit, doğum oranlarının ve çocuk
ölümlerinin az olduğu bir ülkenin nüfus yapısını
göstermektedir.

A’daki piramit, doğum ve ölüm oranlarının yüksek
olduğu bir ülkenin nüfus yapısını göstermektedir.

E’deki gibi bir piramide sahip ülkede nüfus
artmaktayken doğum oranları hızla azalmıştır.

D’deki piramit, doğum oranları son yıllarda artmaya
başlayan bir ülkenin nüfus yapısını göstermektedir.

17. Mısır’da sıcak ve kurak iklim şartları görülmekte olup en
fazla yağış ortalama 200 mm ile Akdeniz kıyılarına
düşmektedir. Bu iklim özelliklerine rağmen Nil Nehri,
ülkede yapılan barajlardan önce her yıl büyük taşkınlara
neden olmuştur.

Bu durum Nil Nehri’nin aşağıdaki özelliklerinden
hangisiyle açıklanabilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Farklı iklim bölgelerinden beslenmesiyle

Kaynak alanlarında gür bitki örtüsünün olmasıyla

Aşağı kesimlerdeki şiddetli buharlaşmayla

Yer altı sularıyla beslenmesiyle

Kum fırtınalarının yatağını tıkamasıyla

Bir bölgenin coğrafi şartlarına en iyi uyum sağlayan
bitkiye ‟klimaks” denilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz
İklimi’nin klimaks türüdür?

A) B) C)

E)D)

Ladin Kayın Sarıçam

Meşe Kızılçam

Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesiyle birlikte
jeopolitik kavramı 1990’lardan itibaren yeniden
tanımlanmaya başlanmıştır.

Buna göre;

I. çevresel değişim,

II. küresel ekonomi,

III. küresel moda

ifadelerinden hangileri, Yeni Jeopolitik’in
tanımlanmasında kullanılmaktadır?

A) B) C)

E)D)

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

18.

19.

20.

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Türkiye’de endemik bitkilerin yayılışını gösteren bir
haritaya bakıldığında endemik bitki sayısı bakımından
ülke genelindeki dağılışın belirli kesimler arasında
büyük farklılıklar gösterdiği gözlenir. Bunda topoğrafya,
iklim ve benzeri koşullar rol oynar.

Buna göre, Türkiye’de endemik bitkilerin en fazla
bulunduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğu Karadeniz Dağları

Güney Marmara

Trakya

Toros Dağları

Batı Karadeniz Dağları

Aşağıdakilerden hangisi, fiyordlu kıyıların Türkiye’de
görülmemesinin nedeni olarak gösterilebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Buzulların dar bir alanda etkili olması

Buzulların deniz seviyesine kadar inememesi

Vadi buzullarının yaygın olmaması

Batıdan doğuya doğru yüksekliğin artması

Dördüncü Zaman’da buzulların gerilemesi

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nüfusunda
Cumhuriyet Dönemi boyunca görülen özelliklerden
biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tarım sektöründe çalışanların oranı daha fazladır.

Yükseköğrenim görenlerin sayısı giderek
artmaktadır.

Kentlerde doğurganlık oranı daha düşüktür.

Kırsal nüfus sayısı giderek azalmaktadır.

Nüfus artışı fazla olduğundan işgücü fazladır.

21.

22.

23.

1927 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye’de nüfusun
yaklaşık % 30’u il ve ilçe merkezlerinde yaşarken % 70’i
belde ve köylerde yaşamaktaydı. Günümüzde ise
nüfusun yaklaşık % 70’i il ve ilçe merkezlerinde
yaşarken % 30’u belde ve köylerde yaşamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, nüfus oranlarındaki bu
değişikliğe yol açan faktörler içinde en az etkilidir?

A)

B)

C)

D)

E)

İl ve ilçe merkezlerine yapılan göçler

Büyük yerleşmelerin ekonomik ve sosyal çekiciliği

İl ve ilçe merkezlerindeki doğal nüfus artışı

Çevresindeki kırsal yerleşmelerin kentlere katılması

Belde ve köylerde tarım gelirlerinin artması

Aşağıdakilerden hangisi, menfaat temelli bir baskı
grubunun, tutum (ideal) temelli bir baskı grubu gibi
de davranabileceğini örneklemektedir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir işçi sendikasının, insan hakları ihlalleri hakkında
basın açıklaması yapması

Barolar Birliğinin, hazırlanmakta olan Avukatlık
Yasası hakkında kulis faaliyeti yürütmesi

Bir işveren derneğinin, gelir vergisi oranı artışını
protesto eden bir basın açıklaması yapması

Bir tarım kooperatifinin, fındığa verilen devlet
desteğinin kesilmesini gösteri yürüyüşüyle protesto
etmesi

Bir sanayiciler örgütünün, gümrük tarifesi hakkında
hükûmeti yönlendirmeye çalışması

24.

25.

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Türk hukukunda, kanunların zaman bakımından
uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Kanun, yürürlüğe gireceği tarihi kendi metninde
açıklamış olabilir. Bu durumda kanun, belirttiği
tarihte yürürlüğe girer.

Kanun; yürürlüğe gireceği tarihi, metninde
belirtmemişse Resmî Gazete’de yayımlanmasını
takip eden günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğe
girer.

Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilen kanun,
geçmişe dönük olarak yürürlükten kalkar.

Bazı kanunların ne kadar yürürlükte kalacağı, kanun
metninde belirtilebilir. Bu durumda, belirtilen sürenin
sonunda kanun kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Bir kanun, yürürlüğe giren yeni bir kanun ile zımnen
veya açıkça yürürlükten kaldırılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi, hukuk devleti olmanın
gerekleri arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Hak ve hürriyetlere güvence

Kanunların genelliği ilkesi

Kazanılmış haklara saygı

Devletin şeklinin cumhuriyet olması

İdarenin yargısal denetimi

26.

27.

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanarak imzaya
açılan, bireyi insan hakları ihlali iddiaları bakımından
uluslararası hukukun bir öznesi hâline getiren ve
Türkiye’nin 1954 yılında onayladığı, hukuki
bağlayıcılığa sahip uluslararası sözleşme
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

E)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Kadın Hakları Sözleşmesi

Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Sözleşme

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Bir iletişim sürecinde, konuşan kişinin karşısında
sessiz kalınarak sadece söylenenlerin dinlenmesi
hangi dinleme türüne girer?

A) B) C)

E)D)

Etkin Edilgin Eleştirel

Empatik Katılımcı

Sosyal bilgiler dersinde konuyla ilgili proje tabanlı
öğrenme yöntemine uygun olarak öğrencilerine bir
sosyal proje hazırlatmayı planlayan öğretmen, bu
yöntemle aynı zamanda öğrencilerin bazı beceri ve
kazanımlar edinmesine yardımcı olmayı da
hedeflemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin
öğrencilerine kazandırmayı istedikleri arasında
yer almaz?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilimsel araştırma yapabilme becerisi

Yaparak, yaşayarak öğrenme

Başkalarına fikirlerini anlatma

Verileri grafik hâline getirebilme

Sonuç odaklı çalışmalar yapmayı sağlama

28.

29.

30.

Diğer sayfaya geçiniz.6



 

 

 

2013 - ÖABT / SOS

Orta Çağ’da kentlerin ortaya çıkışı önemli değişikliklere
yol açmıştır. Ekonomik açıdan en önemli değişim para
ekonomisinin gelişmesi ve kentlerin ticaret merkezine
dönüşmesidir. Bu dönemde tüccar sınıfı kendi içinde
güçlenmiş ve ticaret çeşitlenmiştir. Paranın dolaşım hızı
artarak uluslararası ticaret gelişmiştir.

Buna göre, ticari faaliyetlerin artmasının aşağıdaki
gelişmelerden hangisine doğrudan yol açtığı
söylenebilir?

A)

B)

C)

D)

E)

Kilisenin ekonomik güç olarak ortaya çıkmasına

Feodalitenin Avrupa’da hızla yayılmasına

Meslek birlikleri ve sigorta sisteminin gelişmesine

Üniversite ve okulların hızla yayılmasına

Feodal rejimin güçlenmesine

Aşağıdakilerden hangisi, X malının talep eğrisinin
sağa kaymasına yol açar?

A)

B)

C)

D)

E)

X malının fiyatının artması

X malının fiyatının düşmesi

Tercihlerin X malı aleyhine değişmesi

X malının fiyatında artma beklentisi

Tüketicinin gelirinin azalması

31.

32.

I. Adların kökleri ve anlamları ile ilgilenen dil
bilimidir.

II. El yazmalarının şekil ve tarih yönleriyle konu
alınmasıdır.

III. Bir toplumun kültür ögelerini inceleyen bilimdir.

Bu tanımlara göre, aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi doğrudur?

     I               II              III      

A)

B)

C)

D)

E)

Epigrafi Kronoloji        Folklor

Onomastik Kodikoloji Folklor

Epigrafi Kodikoloji Diplomatik

Onomastik Paleografya Diplomatik

Kronoloji Paleografya Onomastik

Bazı ülkelerde, tarım alanlarının tarım dışı kullanımla
işgali, temel gıda ürünleri yerine daha pahalı olan
meyve ve sebzelerin üretiminin tercih edilmesi ve tarım
için gerekli kırsal iş gücünün kaybı gibi nedenlerle gerek
o ülkelerin gerekse dünya tarımının tehdit altına girdiği
görülmektedir.

Özellikle hızlı bir gelişme sürecine giren ülkelerde
görülen bu durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade
edilmektedir?

A) B)

C) D)

E)

Küreselleşme Çin etkisi

Gıda güvenliği Geleceksiz büyüme

Japon sendromu

33.

34.

Diğer sayfaya geçiniz.7
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 Anadolu irili ufaklı pek çok beylik hâlinde
yönetiliyordu.

 Bu beyliklerden başlıcaları; Neşa, Mama ve
Pruşhanda idi.

 Henüz güçlü bir merkezî otoriteye ulaşılamamıştı.

 Anadolu yazı ile bu çağda tanıştı.

Yukarıda verilen özellikler Anadolu’nun hangi çağını
tanımlamaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Paleolitik Çağ

Asur Ticaret Kolonileri Çağı

Geç Tunç Çağı

Demir Çağı

Eski Tunç Çağı

Aşağıdakilerden hangisi, biyolojik antropolojinin
çalışma alanlarından biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

İnsanı biyolojik bir organizma olarak ele alır, bu
doğrultuda insanoğlunun değişimini ve çevresiyle
olan etkileşimini inceler.

İnsanın geçmişten günümüze geçirdiği gelişimi
inceler.

Geçmiş kültürlerden kalma nesneleri, kalıntıları ve
yerleşim bölgelerini inceleyerek insan kültürleri
hakkında bilgi toplamaya çalışır.

İnsan gruplarındaki çeşitliliği ve nedenlerini
anlamaya çalışır.

İnsan doğasını anlamaya çalışır.

35.

36.

Bir kişinin bir başkasına boyun eğmesi veya itaat
etmesi aşağıdakilerden hangisi içinde
değerlendirilebilecek bir davranış biçimidir?

A) B) C)

E)D)

İletişim Başkaldırı Telkin

Sosyal etki Atılganlık

Aşağıdaki sanat kuramlarından hangisi, sanatçıyı
esas alarak sanat görüşleri ortaya koymaktadır?

A)

B)

C)

D)

E)

Yansıtmacı sanat kuramı

Anlatımcı sanat kuramı

Duygusal-etkileşim sanat kuramı

İşlevsellik-fonksiyonellik sanat kuramı

Biçimci sanat kuramı

 Neyi bilebiliriz?

 Bilgimizin kaynağı nedir?

 Doğru bilgi nedir?

 Hangi konularda bir şeyi ‟biliyorum” diyebiliriz?

gibi sorulara cevap arayan, felsefenin alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

E)D)

Epistemoloji Ontoloji Aksiyoloji

Mantık Antropoloji

37.

38.

39.

Diğer sayfaya geçiniz.8
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Toplumsal değişme, toplum yapısının temel alanlarında
var olan ilişkilerde ortaya çıkan farklılıklardır.
Sosyologlar, toplumsal değişmeye yol açabilen diğer
faktörlerle etkileşim içinde birden çok faktörün varlığını
kabul ederler.

Buna göre, toplumsal değişmeyle ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

C)

D)

E)

Doğal çevre bir toplumun ve kültürün karakterine etki
ederek değişime yol açar.

Nüfusun büyüklüğü, toplumsal ilişkiler üzerinde
güçlü bir etkiye sahip olduğundan değişmeye yön
verir.

Düşünceler, ideolojiler ve inanç sistemleri toplumsal
ihtiyaçların belirlenmesi ve onların karşılanmasında
rol oynayarak değişmeyi hızlandırır.

Toplumsal değişmeyi hedefleyen kolektif hareketler,
toplumsal değişmenin itici güçleri arasındadır.

Köy, kabile ve din gibi yaygın yapılara yönelik
duygusal ve değerlendirici yönelimlerin güçlü ve
olumlu olması, toplumsal ve kültürel değişmeyi
hızlandırır.

40.
 Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak

özelliklerinin farkına varır.

 Kanıtlara dayanarak Atatürk’ün bilim ve teknolojiye
verdiği önemi gösterir.

 Bilim ve teknoloji ile ilgili düzeyine uygun süreli
yayınları tanır ve izler.

 Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları
gösterir.

Yukarıda bazı kazanımları verilen İlköğretim Sosyal
Bilgiler Dersi 5. Sınıf  Programı ‟Bilim, Teknoloji ve
Toplum” öğrenme alanı, ‟Gerçekleşen Düşler”
ünitesinde doğrudan verilmesi öngörülen değer
aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Sorumluluk Kanıt kullanma

Kronolojiyi algılama Akademik dürüstlük

Çalışkanlık

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf Programı; ‟Bilim,
Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı, ‟Zaman İçinde
Bilim” ünitesinde, ‟Bilginler ve Kâşifler” başlıklı
senkronik tarih şeridi oluşturma etkinliğinin yapılması
önerilmiştir.

Bu etkinlikle, aşağıdaki beceri türlerinden hangisinin
geliştirilmesi hedeflenmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Tarihsel analiz

Tarihsel empati

Zaman ve kronolojiyi algılama

Bilimsellik

Grafiksel analiz

41.

42.

Diğer sayfaya geçiniz.9
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I. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal
özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına
varır.

II. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu,
tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit
olduğunu gerekçeleriyle bilir.

III. Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki
önemine ve her mesleğin gerekli olduğuna inanır.

Yukarıda, 2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın üç
genel amacı verilmiştir.

Bu amaçların ilgili olduğu öğrenme alanları sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A)

B)

C)

D)

E)

Güç, yönetim ve toplum - Bilim, teknoloji ve toplum -
Üretim, dağıtım ve tüketim

Birey ve toplum - Güç, yönetim ve toplum - Üretim,
dağıtım ve tüketim

İnsanlar, yerler ve çevreler - Kültür ve miras - Bilim,
teknoloji ve toplum

Birey ve toplum - Küresel bağlantılar - İnsanlar,
yerler ve çevreler

Birey ve toplum - Güç, yönetim ve toplum - Gruplar,
kurumlar ve sosyal örgütler

43. Bir sosyal bilgiler öğretmeni, öğrencilerinden
‟Okulumuzun yanından geçen kara yolunda meydana
gelebilecek trafik kazalarını önlemek için ne
yapmalıyız?” sorusuna yönelik olarak şu işlemleri
yapmalarını istemiştir:

 Mahalle sakinleriyle bu soruya yönelik görüşme
yapınız.

 Elinizdeki bilgileri belirli başlıklar altında
sınıflayınız ve aynı bilgileri karşılaştırarak uygun
durumu seçiniz.

 Bu bilgilerden hareketle çözüm önerileri
geliştirerek en uygun çözümü belirleyiniz.

Bu işlem basamaklarını uygulatan bir öğretmenin,
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan
aşağıdaki becerilerden hangisine yönelik etkinlik
yaptırdığı söylenemez?

A) B)

C) D)

E)

Eleştirel düşünme İletişim

Araştırma Problem çözme

Yaratıcı düşünme

Problem çözme yöntemini dersinde uygulamak
isteyen bir sosyal bilgiler öğretmeninin aşağıdaki
kazanımlardan hangisini tercih etmesi daha uygun
olacaktır?

A)

B)

C)

D)

E)

Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve
özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.

Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak
araştırma yapar.

Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan
yaşamına etkilerini tartışır.

Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini
kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir.

Ülkemizin, diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre
sorunlarında dayanışma ve iş birliği içinde olmasının
önemini fark eder.

44.

45.

Diğer sayfaya geçiniz.10
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Sosyal bilgiler dersinde kavramlar; giriş, geliştirme ve
pekiştirme düzeyinde 4. sınıftan 7. sınıfın sonuna kadar
çeşitli konularla öğretilebilmektedir.

Bu bilgiye göre, yukarıdaki kavram öğretimi
uygulamasında program anlayışının hangi özelliğine
yer verilmiştir?

A) B)

C) D)

E)

Sarmallık Yakından uzağa ilkesi

Öğrenci merkezlilik Somuttan soyuta

Küçük adımlar ilkesi

Aşağıdakilerden hangisi, değişim ve süreklilik
kavramlarının öğretiminde kullanılabilecek
stratejilerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Karşılaştırmalı alıştırma

Bir çatı üzerinde durma

İkilem tartışması

Sıralama etkinlikleri

Zaman çizelgeleri kullanma

Bir sosyal bilgiler öğretmeni, 6.sınıf ‟Sosyal Bilgiler
Öğreniyorumˮ ünitesinde yer alan ‟Atatürk’ün ülkemizde
sosyal bilimlerin gelişmesi için yaptığı uygulamalara
örnekler verir.ˮ kazanımına uygun olarak çeşitli
etkinlikler planlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, öğretmenin
konuyla ilgili öncelikli olarak gerçekleştireceği
etkinliklerden biri değildir?

A)

B)

C)

D)

E)

Bilimsel araştırmalar yaptırmak

Kompozisyon yazdırmak

Örnek olay incelemesi yaptırmak

Kavram ağları hazırlatmak

Kurumlara gezi düzenletmek

46.

47.

48.

Sosyal bilgiler dersinde ‟Bilinçli bir tüketici olarak
isteklerini ayırt eder.” kazanımını içselleştirmiş bir
öğrenci, ailesine ve arkadaşlarına bilinçli tüketici
olmamız gerektiğini anlatmaktadır.

Öğrencinin göstermiş olduğu bu davranış Bloom
taksonomisinde duyuşsal alanın hangi basamağını
ifade eder?

A) B)

C) D)

E)

Alma Tepki verme

Örgütleme Değer verme

Karakter hâline getirme

6. sınıf sosyal bilgiler dersinde ‟Doğal kaynakların
bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini
tartışır.” kazanımı için öğretmen grup tartışması
yaptırmayı ve öğrencilerin konuyu, tüketim ve ekonomik
kalkınmaya katkı boyutunda da ele almalarını
amaçlamıştır. Ayrıca öğrencilerin özellikle duyuşsal
boyutta değer verme, başkalarının görüşlerine ve
kendine saygı gibi değerlere de ulaşmasını
beklemektedir.

Buna göre öğretmenin, öğrencilere bu değerleri
kazandırmak için uygulaması beklenen
yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

E)

Beyin fırtınası Forum

Altı şapkalı düşünme Görüş geliştirme

Münazara

49.

50.

TEST BİTTİ .
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.11



 

 

 

Baskı: METEKSAN A.Ş. - Ankara

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, 
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve 
doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kuralla-
rına uymadığı tespit edilen adayların sınavları ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgi-
sayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsved-
de kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, 
cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav 
Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla 
ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. 
tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir.

3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınav sonuna kadar 
sınav salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 

4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla ya-
kından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, 
sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların 
kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde 
edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı 
geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca ÖSYM tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir.

Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğu-
nu raporlarında bildirdiği takdirde, ÖSYM bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir.

8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları 
tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak 
bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş 
olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik 
olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulu-
nan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol 
ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz.

Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve 
kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz.
Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayı-
nız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık ol-
ması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk 
size aittir.

12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim 
etmeyi unutmayınız.
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