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	 Değerli	Veliler,	Sevgili	Öğrenciler,

7.	sınıf,	hem	ortaokul	dönemi	hem	de	bir	sonraki	dönem	olan	lise	öğrenimi	açısından	bü-
yük	önem	taşımaktadır.	 Liselere geçiş için yapılan yeni sınavın genel yapısı ve soru biçimleri, öğren-
cilerden günlük hayata dönük bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bil-
gi, beceri, tutum ve değerleri kazanmak açısından 7. sınıf bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık 
öğrencilerden sadece sınava hazırlanmaları değil hayata hazırlanan bireyler olarak kendilerini yetiştir-
meleri isteniyor. Aynı durum, liselere geçişte uygulanan sınavın örnek tuttuğu ve aynı amaca yöneldiği 
TIMSS VE PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmalarında da görülüyor.

Eğitim yayımcısı bir kurum olarak 7. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçe-
vesine, ayrıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız,	MEB’in	gerçekleştirdiği	sınav-
da	olduğu	gibi	sadece	çoktan	seçmeli	test	maddeleri	ile	kurgulanmış	olsa	da	ölçtüğü	kazanım	
ve	beceriler	açısından	tümüyle	ulusal	ve	uluslararası	standartlara	(MEB’in	sınavları,	PISA	VE	
TIMSS)	göre	7.sınıf	öğrencilerimiz	için	hazırlandı.	Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, 
okuduklarından ve araştırdıklarından çıkarım yapabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin 
edebilen, analitik düşünebilen, bilimsel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler olmasını istiyoruz. 
Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem de MEB yeni sınav sistemi zorunlu kılıyor. Bizler de üze-
rimize düşeni yaptık ve	Mutlak	Başarı	Yeni	Nesil	Soru	Bankalarımızı	7.	sınıf	öğrencilerimizin	de	
düzeyine	uygun	olarak	hazırladık.

Liselere Geçiş Sınavı, artık sadece sıradan test maddesi olan soruları çözerek hazırlanılan ya-
pıda değildir. Sınava hazırlanmanın yolu çok okuma, okuduklarını analiz etme, bilimsel yönteme dayalı 
elde edilen metinleri yorumlama, fen derslerinde laboratuvar kullanma, deney düzeneği hazırlama, de-
ney yapma, deney raporu hazırlama gibi etkinlikleri gerçekleştirmektir. “MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NE-
SİL	SORU	BANKALARIMIZ” bu hazırlıkta daha şimdiden sizlere yardımcı olacaktır. 

“MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NESİL	SORU	BANKALARIMIZ”, 7. sınıf düzeyindeki öğretim prog-
ramlarının içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi 
ve kazanımları kullanmayı gerektiren üst düzey düşünme becerilerine odaklanmıştır. Özetle kitabımız-
daki sorular, belli bir kurguya ya da gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanan, öğrencilerin eleştirel 
düşünme, problem çözme, yorumlama, muhakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen 
sorulardan oluşmaktadır. 
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Değerli	Veliler,

“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve 
uluslararası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim 
programlarının da temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye	Ye-
terlilikler	Çerçevesi”ndeki;

•	 Dijital	yetkinlik,

•	 Matematiksel	yetkinlik,

•	 Bilim	yetkinliği	ve	

•	 Ana	dilde	iletişim	yetkinliği

gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 7. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekil-
de hazırlanmıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel 
beceri” durumlarının tespitini ve bu yolla Liselere Geçiş Sınavı’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.

Sevgili	Öğrenciler,

Liselere Geçiş Sınavı ve hayatta okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha ba-
şarılı olacaktır. Şu an 7. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NESİL	
SORU	BANKALARIMIZ ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı 
denemiş hem de doğru yöntemle sınava hazırlanmış olacaksınız. 

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere 
“MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NESİL	SORU	BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl 
kıvanç ve sevincimiz ise sınav sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. 7. sınıf derslerinizde ve gelecek sene 
gireceğiniz Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılı olacağınıza inancımız tam. Ömür boyu başarı, sağlık ve 
mutluluk diliyoruz.

MUBA	YAYINLARIÖRNEKTİR



V

1.	ÜNİTE:	İLETİŞİM	VE	İNSAN	İLİŞKİLERİ

İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ  ..................................................9

OLUMLU İLETİŞİM, MUTLU BİREY VE TOPLUM – I  ..................11
OLUMLU İLETİŞİM, MUTLU BİREY VE TOPLUM – II   ................13
MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ ...............................................16
ÖZGÜRÜM, SORUMLULUKLARIMIN OLDUĞU YER KADAR ....18
ÜNİTE	DEĞERLENDİRME ..........................................................20

2.	ÜNİTE:	TÜRK	TARİHİNE	YOLCULUK

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU ..........................................25
OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH SİYASETİ – I ..............................27
OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH SİYASETİ – II .............................29
AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ’NE
ETKİLERİ – I .................................................................................31
AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ’NE
ETKİLERİ – II ................................................................................33
OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT HAREKETLERİ – I ...............35
OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT HAREKETLERİ – II ..............37
SEYYAHLARIN GÖZÜYLE OSMANLI ..........................................39
ÜNİTE	DEĞERLENDİRME	–	I .....................................................41

ÜNİTE	DEĞERLENDİRME	–	II ....................................................43

3.	ÜNİTE:	ÜLKEMİZDE	NÜFUS

YERYÜZÜNDE YAŞAM ................................................................47
NÜFUSUMUZ – I ...........................................................................50
NÜFUSUMUZ – II ..........................................................................53
NEDEN VE SONUÇLARIYLA GÖÇ – I .........................................56
NEDEN VE SONUÇLARIYLA GÖÇ – II ........................................59
YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ   ..................................62
ÜNİTE	DEĞERLENDİRME  .........................................................64

4.	ÜNİTE:	ZAMAN	İÇİNDE	BİLİM

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİLGİNİN SERÜVENİ  .......................69
TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNDE BİLGİNLER – I .........................71
TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNDE BİLGİNLER – II ........................73
AVRUPA’DAKİ BİLİMSEL GELİŞMELER ......................................75
ÖZGÜR DÜŞÜNCENİN BİLİMSEL GELİŞMELERE  KATKISI  ....77

ÜNİTE	DEĞERLENDİRME  .........................................................79

5.	ÜNİTE:	EKONOMİ	VE	SOSYAL	HAYAT

TOPRAK ANA – I ..........................................................................83

TOPRAK ANA – II .........................................................................85

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÜRETİM ARAÇLARI  ........................87

SOSYAL HAYATTA VAKIFLARIN YERİ ........................................89

MESLEK EDİNDİREN KURUMLAR – I .........................................91

MESLEK EDİNDİREN KURUMLAR – II ........................................93

YENİ MESLEKLER – I  ..................................................................95

YENİ MESLEKLER – II ..................................................................97

ÜNİTE	DEĞERLENDİRME  .........................................................99

6.	ÜNİTE:	YAŞAYAN	DEMOKRASİ

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ – I ................................................103

DEMOKRASİNİN SERÜVENİ – II ...............................................105

ATATÜRK VE DEMOKRASİ ........................................................107

ANAYASADAN GELEN GÜÇ  .....................................................109

DAHA FAZLA DEMOKRASİ  ....................................................... 111

ÜNİTE	DEĞERLENDİRME  ....................................................... 113

7.	ÜNİTE:	ÜLKELER	ARASI	KÖPRÜLER

YURTTA BARIŞ, DÜNYA’DA BARIŞ – I ...................................... 117

YURTTA BARIŞ, DÜNYA’DA BARIŞ – II ..................................... 119

BİZ DE VARIZ  .............................................................................121

KONUKSEVER BİR MİLLETİZ ....................................................123

DÜNYA’YI BİZ KURTARACAĞIZ  ................................................125

ÜNİTE	DEĞERLENDİRME  .......................................................127

CEVAP	ANAHTARLARI  ............................................................129

İÇİNDEKİLER

ÖRNEKTİR



ÖRNEKTİR



1. ÜNİTE

İLETİŞİM VE İNSAN 
İLİŞKİLERİ
ÖRNEKTİR



ÖRNEKTİR



9

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI

İLETİŞİM KURARAK ANLAŞIRIZ 1
1. “İletişim, insanın olduğu her yerde vardır. Çevremizdeki 

olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere an-
latabilmek için iletişim kurarız. Konuşmak, susmak, yüz 
ifadeleri, oturuş biçimimiz iletişim kurmak için yaptığımız 
bazı davranışlardır.”
Yukarıdaki parçada sözlü iletişimin hangi unsurun-
dan bahsedilmiştir?

A) Göz teması kurmak
B) Söz kesmemek
C) Jest ve mimik kullanmak
D) Yargılamadan dinlemek

2. İletişim kuran kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, 
onları kullanma becerisi, kullandığı mimikler, ses tonu ve 
davranışları iletişimi önemli bir şekilde etkiler.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İletişimin kurulması pek çok etkene bağlıdır.
B) İletişim sadece olumlu olur.
C) İletişimde jest ve mimiklerde etkilidir.
D) İletişim, sözlü ve sözsüz olabilir.

3. “Ya hayır söyleyin ya da susun.” sözü ile etkili iletişimin 
hangi yönü vurgulanmıştır?

A) Her yerde istediğini rahatça söylemek
B) Bazen susmanın iletişimde bireyin kendisini ifade ede-

bileceği bir yöntem olması
C) Sürekli konuşarak problemlerin çözüleceğine inanıl-

ması
D) Konuşmamanın etkili iletişim kurma konusunda prob-

lem yaşatacağının düşünülmesi

4. Aşağıda verilen deyim ya da atasözlerinden hangisi 
olumlu iletişime örnek olarak gösterilebilir?

A) İleri geri konuşmak
B) Bir kulağından girip, diğerinden çıkmak
C) Ağzında bakla ıslanmamak
D) Ağzından bal damlamak

5. Mevlana Celaleddin Rumi “Aynı dili konuşanlar değil, aynı 
duyguları paylaşanlar anlaşabilir.” demiştir.
Yukarıdaki cümleden çıkarılabilecek en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı hislere sahip olmak, bazen sözlerden daha de-
ğerlidir.

B) Sadece aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.
C) Konuşmadan aynı duyguya sahip olunamaz.
D) Aynı duyguları paylaşmadan iletişim kurulamaz.

6. Etkili iletişim kurarken insanlar birbirlerinin düşüncelerine 
değer verip fikirlerini geliştirmeye çalışmalıdır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

A) Sert davranışlar sergileyerek
B) Esrarengiz kavramlar kullanarak
C) Taraflar birbiriyle çatışarak
D) Taraflar birbirini dinleyerek

ÖRNEKTİR
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7. İletişimdeki olumlu davranışlardan biri doğru ve etkili 
konuşmadır. Buna göre;

I. Karşımızdakine samimi davranmalıyız.
II. Karşımızdakinin duygu ve düşüncesine göre iletişim 

kurmalıyız.
III. Empatik yaklaşımlar sergilemeliyiz.
ifadelerinden hangileri doğru ve etkili iletişime örnek 
gösterilebilir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

8. 

Her zaman aynı bahaneyi 
kullanıyorsun geç içeri!

Merve

Otobüsü kaçırdım anne. O 
yüzden geç kaldım. Özür di-
lerim.

Verilen diyalogda annenin yaptığı iletişim hatası aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Merve’ye karşı suçlayıcı dil kullanması
B) Empati yapması
C) Beden diline dikkat etmemesi
D) Ben dilini kullanması

9. I. Toplantıda konuşmaların yüz yüze yapılması
II. Merhaba! İyi günler! gibi hitaplarla söze başlanması
III. Öğretmenin jest ve mimiklerle öğrencinin dikkatini çek-

mesi
IV. Babanın  konuşması esnasında çocuğun telefonla oy-

naması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi etkili iletişime ör-
nek olarak gösterilemez?

A) IV B) III C) II D) I

10. 

Bu durumu ortaya çıkaran 
unsur nedir?

Konuşmacının sorusuna aşağıdaki açıklamalardan 
hangisi doğru yanıt oluşturmaz?

A) Aynı ses tonu ile anlatım yapması
B) Öğrencilerin seviyesine uygun konuşmaması
C) Öğrencilerin, dersi umursamaması
D) Öğretmenin derste ilgi çeken materyaller kullanması

11. Aşağıdaki deyimlerden hangisi etkili iletişime örnek 
gösterilemez?

A) İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa 
anlaşır.

B) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sakla samanı, gelir zamanı.
D) Önce düşün, sonra söyle.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

OLUMLU İLETİŞİM,  
MUTLU BİREY VE TOPLUM - I 2

1. • Ahmet’in Mustafa’yı tebessümle dinlemesi
• Annenin kızına şefkatle yaklaşması
• Ders dinleyen Mehmet’in anladığını başını sallayarak 

belli etmesi
• Öğretmenin dersini olumlu iletişimdeki beden dilini kul-

lanması
Yukarıdaki örneklere bakıldığında hangi durum açık-
lanmak istenmiştir?

A) Etkileyici konuşma yapmak
B) Kendini tanıtmak
C) Jest ve mimik kullanmak
D) Kıyafetler kullanmak

2. 

Hocam bilge bir insan ol-
manın sırrı nedir?

Bileni can kulağıyla dinleye-
ceksin gözüme bakacaksın 
söylerken de ağzından çıka-
nı kulağın duyacak.

Nasreddin Hoca etkili iletişimin hangi yönünü vurgu-
lamış olamaz?

A) Etkin dinlemek
B) Konuşmacı konuşurken başka bir şeyle uğraşmak
C) Söylediğimiz sözleri tartmak
D) Göz teması kurmak

3. Sessiz filmleri ile ünlü aktör Charlie Chaplin’e (Çarli Çap-
lin) neden sesli film yapmıyorsun diye sorduklarında. “Ko-
nuşursam beni sadece İngilizce bilenler anlayacak ama 
sessiz bir filmi herkes anlayabilir ve dünya Amerika’dan 
ibaret değil!” yanıtını vermiştir.
Buna göre Charlie Chaplin iletişimde aşağıdakilerden 
hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Sözlü iletişimin
B) Empati kurmanın
C) Göz teması kurmanın
D) Beden dilini kullanmanın

4. Aşağıdakilerden hangisi “Ben diline” örnek gösteri-
lebilir?

A) Derslerine hiç çalışmıyorsun.
B) Hiçbir zaman odanı toplamıyorsun.
C) Sürekli telefonla oyun oynuyorsun.
D) Seni göremeyince meraklandım.

5. 
Saygı 

duymak

Empati
yapmak

Olumlu
İletişim

Dinlemek

Aşağıdakilerden hangisi “?” ile gösterilen yere yazı-
lamaz?

A) Öğüt vermek
B) Ben dilini kullanmak
C) Jest ve mimikler kullanmak
D) Anlaşılır olmak

ÖRNEKTİR
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6. İletişim, kişiler arasında duygu ve düşünce etkileşimini 
meydana getirir. Doğru iletişim için doğru yöntemlere ihti-
yaç vardır. Bu durum bir arada yaşamayı da kolaylaştırır. 
Bu bilgiyi aşağıdakilerden hangisi destekler nitelik-
te değildir?

A) İnsanlar toplumsal birlikteliğe kavuşur.
B) Bireylerin birbirlerini anlamalarına yardımcı olur.
C) Doğru iletişimin ilkeleri insanlar arasında yayılır.
D) İnsanlar sağlık problemlerini çözmüş olur.

7. İzmir’den trene binen yaşlı teyze, kondüktöre Ege ağzıyla 
“Menemen’e gelince beni haber et yavrum, unutma” der.
Gecenin ilerleyen saatlerinde kondüktör Menemen’i ge-
çer geçmez yaşlı teyzenin söylediği aklına gelir, hemen 
makiniste haber verir.
Makinist de gecenin bu saatinde teyzeyi burada indireme-
yeceğimize göre geri geri gideceğiz, soran olursada “tren 
makas değiştiriyor” deriz diyor. Nihayet geri geri gidilerek 
Menemen istasyonuna yanaşır. Kondüktör hemen teyzeye 
haber veriyor “hadi teyze Menemen’e geldik” diye. Teyze 
“sağol yavrum” deyip çantasından hapını çıkarıp içiyor.
Bu fıkrada iletişimi olumsuz etkileyen hangi durum-
dan bahsedilmiştir?

A) Etkin dinleme
B) Kendini doğru ifade etme
C) Empati kurma
D) Göz teması kurma

8. I. Dikkatli dinlemek
II. Görmezden gelmek
III. Ben dilini kullanmak
verilenlerden hangileri etkili iletişime örnek gösteri-
lebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III

9.                 
.......?......

• Güler yüzlü olma
• Göz teması kurma
• Farklılıklara saygı
• Empati kurma

Verilen tabloda “?” olan yere aşağıdakilerden hangi-
si yazılabilir?

A) İletişimi olumlu etkileyen tutum ve davranışlar
B) Kitle iletişim araçlarının faydaları
C) Sözlü iletişim yolları
D) İletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörler

10. Bir şehirde yan yana iki bal satan dükkan varmış. İki dük-
kandan biri dolup taşarken diğerine hiç müşteri uğramaz-
mış. İş yapamayan dükkan sahibi bir gün müşterilerden 
birini çevirerek “Ya hu bende de aynı bal var, hatta ben 
daha ucuza satıyorum, niçin sürekli o dikkana gidiyorsu-
nuz?” diye sormuş.
Müşteri: “Evet sen de bal satıyorsun, fakat yüzün sirke 
satıyor.” demiş.
Buna göre iletişimin sağlıklı kurulmasının hangi öge-
sinden bahsedilmiştir?

A) Güler yüzlü olma B) Beden dilini kullanma
C) Göz teması kurma D) Empati kurma

11. “Hemen buraya gel.” “Pijamalarını giy ve yatağına yat.” 
gibi karşı tarafı bir davranışı yapma mecburiyetinde bırak-
mak ve ona hiç bir söz hakkı tanımamaktır.”
Buna göre iletişimi olumsuz etkileyen hangi durum-
dan bahsedilmiştir?

A) İsim takma B) Tehdit etme
C) Argo konuşma D) Emir verme

ÖRNEKTİR
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2. Empati kurmak konuşmacı ve dinleyici için önemlidir. Empati, kişinin karşısındaki kişiyi anlamak için kendisini onun yeri-
ne koymaya çalışmasıdır.
Buna göre aşağıdaki yollardan hangisine girilirse empatiden uzaklaşılmış olunur?

1. 

Diyalogda yer alan öğrencilerden hangisi olumlu iletişime doğru örnek vermiş olamaz?

OLUMLU İLETİŞİM,  
MUTLU BİREY VE TOPLUM - II 3

A) Ersin B) Tuğba C) Aslı D) Doğan

A)  Kardeşinle tartıştığın için üz-
günsün. B) Sürekli TV izliyorsun.

C) Odanı toplamadığın için kay-
gılısın.

D) Yemeğine dikkat etmediğin için 
rahatsız oluyorsun.

Tuğba

Açık, sakin ifadeler 
kullanmalıyız.

Aslı

Sadece biz konuş-
malıyız

Ersin

Konuşan kişiyi can kula-
ğıyla dinlemeliyiz.

Doğan

Türkçeyi doğru kullan-
malıyız.

Arkadaşlar olumlu bir iletişim kurabilmek 
için nelere dikkat etmeliyiz?

ÖRNEKTİR
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3. 

Resimde Mustafa Kemal Atatürk olumlu iletişimin 
hangi yönünü sergilemiştir?

A) Dikkatli dinlemek B) Soru sormak
C) Sen dilini kullanmak D) Empati kurmak

4. • Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek yolla 
başkalarına aktarılması

• Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkarılan yayınla-
rın bütünü

• Bir işte bir kimsenin üzerine düşen görev.
Verilen açıklamalar ilgili oldukları kavramlarla eşleş-
tirildiğinde aşağıdakilerin hangisi başta kalır?

A) Rol B) Basın
C) İletişim D) Kamuoyu

5. İletişim insan ilişkilerinde önemlidir. Olumlu iletişim 
için iyi ilişkiler kurmak gerekir. Karşıdaki kişiyi dinleme,  
anlayış gösterme ön yargıdan uzak durma olumlu iletişim-
de önemli unsurlardır.
Bu bilgiye bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Olumlu iletişim ön yargıdan kaçınmakla mümkün ola-
bilir.

B) Anlayışlı olmak yaklaşım, iletişimde orta yolu bulma-
ya yardım eder.

C) İletişimde sadece bir tarafın olumlu yaklaşımı yeterlidir.
D) Bireyler arasındaki ilişkilerde iletişim basamağı ile ilk 

adım atılmalıdır.

6. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi iletişimi olumsuz 
etkileyen davranışlara örnek gösterilemez?

A) Erken uyursan sabah dinç kalkarsın.

B) Türkçe notun düşerse, yazın bisikleti unut!

C) Hemen eve gidip montunu getiriyorsun!

D) Bir daha benimle konuşma.

7. Sen dili, “senle” başlar veya “senle” biter. Yargılayıcı, suç-
layıcı, eleştirici biçimdedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi 
destekler niteliktedir?

A) Sen dili uyumlu toplum anlayışını oluşturur.
B) Sen dili bireyler arasında çözümsüzlüğe neden olur.
C) Sen dili ile oluşan iletişim karşılıklı anlayışı sağlar.
D) Sen dili saygı ve sevgi unsuruna ortam hazırlar.

8. 

Görseldeki tartışmanın bitmesi için, bireylerin nasıl 
davranması gerekir?

A) Aynı anda konuşmaları
B) Empati kurmaları
C) Birbirlerinden uzaklaşmaları
D) Daha yüksek ses tonunu kullanmaları

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

9. 
Yıllardır NASA’da uzaylılar ile ilgi-
li çalışmalar yapılıyor. Hatta bu ko-
nuda filmler bile çekildi. Ama ben 
uzaylı olduğuna inanmadığım için 
NASA’nın bu çalışmasının gereksiz 
olduğunu düşünüyorum.

Bu konuşmayı yapan birisi için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Sen dili ile hareket etmiştir.
B) Empati kurmuştur.
C) Öğüt verici konuşmuştur.
D) Ön yargılı davranmıştır.

10. Kişiler arası iletişimde olumlu tutum ve davranışlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Önemsemek, anlamaya çalışmak
B) Farklı görüşlere saygı duymak
C) Sürekli öğüt vermek
D) Yerinde ve uygun sorular sormak

11. İnsanlar bazen birbirlerine şaka amaçlı takılırlar. Bu takıl-
ma yollu şakalar bazen hoşlarına da gider. Hatta bu ile-
tişim şekli stresten, uzaklaştırılan bir ortam oluşturduğu 
için samimiyeti de artırır. Ancak bazen yaptığımız şaka-
larda ya da espirili hareketlerde dikkatli olmamız gereke-
bilir. Çünkü o esnada kırıcı bir söz söyleyip, karşımızdaki 
insanı üzebiliriz.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İletişim esnasında kullanılan ses tonu ve kelimeler 
olumlu iletişim adına önemlidir.

B) Herkese şaka yapılmamalıdır.
C) Bazen ciddiyetten uzaklaşılmalıdır.
D) Şakalaşmak her zaman iyi gelir.

12. İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un gerçek mes-
leği veteriner hekimlikti. Onu çekemeyenlerden biri bir ke-
resinde;
“– Beyefendi siz baytardınız değil mi?” diye sorunca O’da;
“— Evet, hayrola bir rahatsızlığınız mı var?” diye cevap 
verir.
Verilen parçaya göre soruyu yönelten kişinin tavrı ile-
tişimi olumsuz etkileyen faktörlerden hangisine ör-
nektir?

A) Emir verme
B) Alay etme
C) Göz teması kurmama
D) Lakap takma

ÖRNEKTİR
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MEDYANIN HAYATIMIZDAKİ YERİ 4
1. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının çe-

şitlenmesinin sonuçlarından değildir?

A) İnsanların iletişim şeklinde değişiklik yaşanmamıştır.
B) Kişisel gelişime katkıda bulunmuştur.
C) Bilgi sahibi olmayı kolaylaştırmıştır.
D) Haberleşme, imkanlarını kolaylaştırmıştır.

2. Bir ülkede sinema esnasında cola, mısır gibi ürünlerin 
daha sık tüketilmesi için medya araçları kullanılmıştır. İler-
leyen zamanlarda cola ve mısır kültürü olmayan ülkelerde 
de bu şekilde tüketim oranı arttırılmıştır.
Buna göre, medya araçları ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Toplum değerlerini korur.
B) İnsanların kendi kültürlerine bağlılığını geliştirir.
C) Tüketim anlayışını değiştirir.
D) Kültürel etkileşimler artar.

3. “Zaman ilerledikçe insanlar birbirini haberdar etme nok-
tasında daha ileri bir seviyeye ulaşmışlardır.”

Verilen açıklama, aşağıdakilerden hangisine ortam 
hazırlamıştır?

A) Medya araçlarının gelişmesine
B) Bireylerin iletişimsizlik yaşamasına
C) İletişimin temel ilkelerinin belirlenmesine
D) Yazının iletişim aracı olarak kullanılmasına

4. 
Hakan: Selam Aylin What’s app?

Aylin: İyidir Hakan You? 

Hakan: İyidir. Dersler, part time iş falan.

Aylin: Akşam görüşürüz o zaman good bye.

Yazışmaya bakarak aşağıdaki açıklamalardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) İnternet, bilgi gelişimini artırır.
B) TV, radyo gibi iletişim araçları olumlu sosyal değişim 

sağlar.
C) Teknolojinin yanlış kullanımı bireylerde kültür kayma-

sı yaşatabilir.
D) Sosyal medya topluma olumlu etkide bulunur.

5. İnsanların büyük kısmı TV, bilgisayar ile teknolojiye sap-
lanmaktadır. Bu durum insanların kitle iletişim kopuklu-
ğuna çatışma ve kültürel yozlaşmaya, kötü amaçlarla 
kullanıma, başkalarının hayatlarına müdahaleye neden 
olmaktadır.
Bu durumun;

I. Kültürel yapı
II. Toplumsal yapı
III. İnsanlar arasındaki ilişki
gelişmelerinden hangileri üzerinde olumsuz etki oluş-
turduğu söylenebilir?

A) I ve II B) II ve III
C) I ve III D) I, II ve III

6. “Medya; sosyal, ekonomik ve eğitim hayatımızda köklü 
değişimler meydana getirdiği gibi kültürümüzü de etkile-
miştir.”
Verilen bilgiye bakıldığında aşağıdaki yargılardan 
hangisi bu duruma kanıt oluşturabilir?

A) Akraba ziyaretinin aile büyükleriyle beraber yapılması
B) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi
C) Arkadaşlarla beraber piknik yapılması
D) Düğün davetiyelerinin internet vesilesiyle ulaştırılması

ÖRNEKTİR
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7. • RTÜK televizyon yayınlarında akıllı işaretler kullanmak-
tadır.

• MEB ve RTÜK “Medya okur/yazarlığı” dersini uygula-
maya koymuştur.

Verilen iki gelişmenin ortak amacı aşağıdakilerden 
hangisi olamaz?

A) Çocukların medya araçlarını bilinçli kullanmalarını sağ-
lamak

B) Medyanın mesajının doğru algılanmasını sağlamak
C) Öğrencilerin izledikleri yayın ile gerçekliği ayırt etme-

lerini sağlamak
D) Sadece öğrenciler için medya yayını yapmak

8. Rusya, İkinci Dünya Savaşı esnasında radyonun insanlar 
üzerindeki etkisini kullanarak yaptığı millî yayınlarla sava-
şa daha fazla Rus vatandaşının katılmasını sağlamıştır.
Bu duruma göre medya araçlarıyla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Toplumsal ahlak değerlerini korur.
B) Devletler arası iletişimi artırır.
C) İnsanların ortak duyguda birleştirir.
D) Kültürel değerlerin yayılmasında etkili olur.

9. 

Verilen görseli en iyi tanımlayan ifade aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İletişimi olumsuz etkileyen durumlar
B) Kitle iletişiminde karşılaşılan sorunlar
C) Olumlu iletişim kurma yöntemleri
D) Kitle iletişim araçlarının sosyalleşmeye zararları

10. Medya; çok fazla kişi ile iletişimi sağlayan radyo, televiz-
yon, gazetede, dergi, bilgisayar gibi basın yayın organla-
rının tümünü kapsayan ortak addır. Günümüzde çok fazla 
etkiye sahiptir.
Bu etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi sayıla-
maz?

A) Kamuoyu oluşturur.
B) Kültürel aktarım gerçekleştirir.
C) Eğitim olanakları sunar.
D) Kanal yayınlarını denetler.

11. Çocuklar üzerinde yapılan araştırmaya göre, televizyon 
başında daha fazla vakit geçiren çocuklar, kendilerini ifa-
de etmede zorluk çekmiş ve arkadaşlık ilişkilerinde sorun 
yaşadıkları görülmüştür. Reklamlarda karşılarına çıkan 
aynı ürünleri onların sık sık bilgisayar oyunlarına yönel-
melerine neden olmuştur.
Bu bilgiden hareketle;

I. Arkadaşlık ilişkileri zayıflamıştır.
II. Bilgisayar oyunlarına yönelmesi eğitimle olan ilişkiyi 

azaltmıştır.
III. Sosyalleşme problemi yaşamıştır.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

12. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının za-
rarları arasında yer almaz?

A) Kaynağı belirsiz bilgi edinilmesi
B) Zamanın boşa harcanması
C) Arkadaşlık ilişkilerinin zayıflaması
D) İletişim hızının artması

ÖRNEKTİR
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ÖZGÜRÜM, SORUMLULUKLARIMIN 
OLDUĞU YERE KADAR 5

1. Teknolojik gelişmeler, insanları hem olumlu hem de olum-
suz düzeyde etkileyebilir. Mesela internet ortamında yapı-
lan sohbetlerde Türkçe’ye uygun olmayan bazı kelimelerin 
kullanımı bir süreden sonra sıradanlaşmaya başlayacak-
tır. Bu durum da dil yapımızın ve kültürümüzün bozulma-
sına neden olacaktır.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) İletişimin insanlar üzerindeki etkisine
B) İletişim kültürümüze zarar veren durumlara
C) Türkçe’de meydana gelen bozulmaları önleyici geliş-

melere
D) İnternet ortamında kullanılan bazı kelimelerin dilimize 

zararlarına

2. Kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan durumlara 
aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?

A) Basın ve yayın organlarının taraflı haber yapması
B) Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
C) İnsanların kanaatlerini açıklamaya zorlanması
D) Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin haber ya-

pılması

3. Konut dokunulmazlığı, insanların özel hayatının bir par-
çasıdır. Bu bağlamda her insanın konut dokunulmazlığı 
bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda devlet, kanunlar-
da yer alan maddelere uygun olarak bu dokunulmazlığı 
sınırlandırabilir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi konut doku-
nulmazlığına müdahale etmek için uygun bir neden 
olamaz?

A) Kamu düzenini sağlamak.
B) Suç işlemeyi önlemek.
C) Gelir dağılımını dengelemek.
D) Genel sağlığı korumak.

4. 
Bir gazeteci olarak eğitimle ilgili durumu 
haber yapmamı engellemek için kayıtları-
ma el koymanız kabul edilemez.

Gazeteci Esra’nın şikayet ettiği durum aşağıdaki hak 
ve özgürlüklerden hangisinin engellenmesi ile ilgili-
dir?

A) Toplantı ve dernek kurma hakkı
B) Fikir özgürlüğü
C) İfade özgürlüğü
D) Haber yapma hakkı

5. Profesör Özkan Bilgili şöyle diyor: “Katıldığım bir prog-
ramda konu ağır sanayi ve borun üretimi ile ilgiliydi. Prog-
ramda borun işlenerek ihraç edilmesinin ve işlenmeden 
satılmasının ekonomik zararlarını paylaşmak istedim. 
Ama görüşlerimi aktarmama engel oldular.”
Verilen olaya göre Özkan Bilgili’nin engellenen özgür-
lüğü aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Düşünce ve ifade özgürlüğü
B) Özel hayatın gizliliği
C) Seyahat özgürlüğü
D) Doğru haber alma özgürlüğü

ÖRNEKTİR
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6. 

“Akıllı işaretler televizyon programlarının içeriği ile ilgili  iz-
leyici kitlesine haber vermek amacıyla oluşturulmuş sınıf-
landırmadır.”
Verilen bilgiye bakıldığında akıllı işaretlerin sağladığı 
yararlar arasında aşağıda açıklamalardan hangisinin 
yer alması beklenemez?

A) Programların içeriği hakkında ön bilgi sahibi olmak
B) İzlenilebilecek programlarla ilgili kamuoyu oluşturmak
C) Bireyleri programların izlenmesiyle ortaya çıkabilecek 

olası tehditlerden korumak
D) Çocukları TV yayınlarının etkilerine karşı korumak için 

önlem almak

7. I. Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
II. İnsanların düşüncelerini açıklanmaya zorlanması
III. Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması
Kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan durumlar ara-
sında yukarıdakilerden hangileri gösterilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III

8. Çocuk hakları ile ilgili 16. maddede şunlar yer alır: “Hiçbir 
çocuğun özel yaşamına, ailesine, konutuna veya iletişimi-
ne, keyfi ya da haksız müdahale yapılamaz. Hiçbir çocu-
ğun onuruna ve itibarına haksız saldırılmaz.”
Verilen madde ile çocukların aşağıdaki alanların han-
gisinde koruma altına alındığı söylenemez?

A) Eğitim B) İletişim
C) Konut D) Özel hayat

9. 28. madde: “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi 
kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağla-
namaz.”
Bu maddede yer alan “sansür” kelimesi ile aşağıdaki-
lerden hangisi ifade edilmiştir?

A) Haberin içeriğinin incelenmesi
B) Haberin engellenmesi
C) Haber süresinin sınırlanması
D) Siyasi haberlere yer verilmesi

10. 
“Bazen hiç umulmadık adamdan, ben pek 
çok şeyler öğrenmişimdir. Hiçbir düşünce-
yi, değersiz görmemek lazımdır. Netice-
de, kendi fikrimi uygulayacak bile olsam, 
herkesi ayrı ayrı dinlemekten zevk alırım.”

Verilen sözleriyle Atatürk aşağıdakilerden hangisine 
verdiği önemi vurgulamıştır?

A) Özgüvenin B) Milli iradenin
C) İletişimin D) Kararlılığın

11. 

TV kanalının yaptığı haberde aşağıdakilerden hangi-
sine dikkat edilmelidir?

A) Tarafsız Habercilik
B) Kamu Güvenliği
C) Özel Yaşamın Gizliliği
D) İfade Özgürlüğü

7+ 13+

Flaş! Flaş! Flaş!
Kameraman arkadaşımız ünlü 
oyuncuyu yatında görüntülemeyi
başardı.! Arkadaşımız bu görüntüleri
nasıl ele geçirdi, acaba ünlü
oyuncunun yanındaki kimdi!
Az sonra...ÖRNEKTİR
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME 6
1. Dün akşam eve geç geldin, seni bir süre 

göremeyince merak ettim.

Verilen diyalogda baba için aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

A) Yardımsever birisidir.
B) Oğlunu umursamamıştır.
C) Ben dilini kullanmıştır.
D) Sen dilini kullanmıştır.

2. “Vahit bey siyaset programları izlemeyi sevmektedir. Son 
zamanlarda ise siyaset programlarındaki konuların aile ve 
çocukları olumsuz etkileyeceğini düşünmektedir.”
Vahit beyin rahatsızlığını dile getirmek için aşağıdaki 
yollardan hangisini kullanması doğru olabilir?

A) RTÜK’e şikayette bulunabilir.
B) Gazeteye ilan verip programı şikayet edebilir.
C) Programı yayınlayan kanala şikayette bulunabilir.
D) Kamuoyu oluşturup kanalı kapattırabilir.

3. Televizyon hayatımıza girdiği andan itibaren aile kavramı-
nı da değiştirmiştir. Aile arasındaki bağ, samimiyet, sevgi 
kavramına televizyon da dahil olmuştur. Toplumsallaşma 
süreci geleneklerin aktarımı artık sadece aile tarafından 
değil, televizyon tarafından da yönetilmeye başlandı.
Bu bilgiden yararlanarak aşağıdaki ifadelerden han-
gisi söylenemez?

A) Televizyon kültürel alanda etkilidir.
B) Aile ve okul kavramı, televizyon kadar, eğitim nokta-

sında etkili değildir.
C) Televizyon toplum üzerinde hakimiyet kurmaktadır.
D) Aile arasındaki ortam televizyon ile farklı şekil almaya 

başlamıştır.

4. 

Görsellere bakıldığında kitle iletişim araçları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kitle iletişim araçları bireylere kültürel katkıda bulun-
maktadır.

B) Bireyler arasındaki problemleri azaltmaktadır.
C) Aile arasında olumsuz iletişime neden olmaktadır.
D) Bireysel sosyalleşmeyi canlandırır. 
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

5. İsviçre’de Alp dağlarında gezi esnasında kaybolan ve 
uzun bir süre sonra bulunan Milan Rapaiç adlı vatandaş, 
zor şartlar yaşadığını, ancak daha önce TV kanalında izle-
diği hayatta kalma ile alakalı belgeselde bu tarz sorunlarla 
başa çıkabilmek için neler yapılabileceğini gördüğünü ve 
bunu uygulayarak kendini problemlere karşı koruyabildi-
ğini söylemiştir.
Verilen bilgiye göre medya araçlarının aşağıdakiler-
den hangisini yerine getirdiği söylenebilir?

A) Kültürel Aktarım B) Tanıtım
C) Bilgilendirme D) Eğlendirme

6. İnsanlar arasında saygı ve sevgiyi, samimiyeti sağlamak 
için olumlu iletişim kurmak gereklidir.
Buna göre aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi 
bu yargıyı kanıtlar nitelik taşımaz?

A) Karşısındakinin sürekli sözünü kesmek.
B) Karşısındaki ile konuşurken göz teması kurmak.
C) Empati yöntemi ile iletişim sağlamak.
D) Etkili bir beden dili kullanmak.

7. 

Yukarıdaki konuşmaya bakarak;

I. Olumlu iletişim örneğidir.
II. Ben dili kullanılmıştır.
III. Emredici bir konuşmadır.
yargılarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) Yalnız III

8. Empati; kişinin kendisini başkasının yerine koyarak, onu 
anlamaya çalışmasıdır.
Bu bilgiyi aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi 
desteklemez?

A) Annenin, tabak kıran kızına bağırması
B) Tarih yazılısından düşük not alan Ela’ya arkadaşı Ay-

lin’in üzgün olduğunu söylemesi
C) Trafik kazası geçiren arkadaşı Ahmet’e, Fatih’in kendi 

kazasını da anlatması
D) Emziğini düşeren bebeğinin ağlamasından dolayı ba-

basının da ağlamaya başlaması

Eve geç geldiğin zaman
endişeleniyorum!
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9. 
Herkes özel hayatı ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasamızın bu 
maddesine göre suç sayılmaz?

A) Aykut’un Elif’in tabletindeki fotoğraflara bakması 
B) Bir ünlü futbolcunun odasının gizlice çekilip yayınlan-

ması
C) Berna’nın gazetedeki ekonomi haberlerini okuması
D) Derya’nın komşusuna gelen zarfı açıp okuması

10. RTÜK televizyon programlarında uyarı yapmak amacıyla 
“akıllı işaretler” kullanmaktadır.
Bu işaretlerden hangisi orta okul öğrencilerinin izle-
mesi gereken programları ifade eder?

A)  B) 

C)  D) 

11. 
Günaydın Gamze! 
Nasılsın?

Günaydın Serhat! 
Teşekkür ederim. 
İyiyim. Sen nasılsın?

Öylemi? Geçmişolsun. 
Üzüldüm. Dikkat et 
kendine. Dedenin elle-
rinden öperim.

Dedem hastane-
de yatıyor. ben de 
yanına gideceğim.

Gamze ile Serhat arasında geçen diyaloğa göre aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Serhat olumlu iletişim başlatmıştır.
B) Gamze ben dilini kullanmıştır.
C) Sağlıklı bir iletişim kurulmuştur.
D) Gamze empati kurmuştur.

12. I. İnsanlar düşüncelerini ifade etmede özgürdürler.
II. Kişilerin izni olmadan eşyaları karıştırılamaz.
III. Kişilerin aile hayatları ve evleri önemlidir.
Verilen hak ve özgürlükler hangisinde doğru gruplan-
dırılmıştır?

I II III

A) Düşünceyi açıkla-
ma özgürlüğü

Özel yaşamın  
gizliliği

Konut  
dokunulmazlığı

B) Düşünceyi açıkla-
ma özgürlüğü

Konut  
dokunulmazlığı

Özel yaşamın  
gizliliği

C) Konut  
dokunulmazlığı

Özel yaşamın  
gizliliği

Düşünceyi açıkla-
ma özgürlüğü

D) Özel yaşamın  
gizliliği

Konut dokunul-
mazlığı

Düşünceyi açıkla-
ma özgürlüğü
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU 1
1. Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüyüp gelişmesi-

ni sağlayan özellikler arasında aşağıdakilerden han-
gisi yer almaz?

A) Gaza ve cihat anlayışı
B) Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması
C) Kayı boyuna mensup olmaları
D) Ahilerin desteğinin alınması

2.      

Rumeli’nin Türkleşme ve İslamlaşma 
sürecini artırmış, bölgeye göçü sağ-
lamış, bölgedeki Osmanlı hakimiyetini 
pekiştirmiştir.

Öğretmenim iskan politikasının 
Osmanlı Devleti için ne gibi faydaları 
olmuştur?

Diyaloğa bakıldığında aşağıda verilen gelişmelerden 
hangisi iskan siyasetinin Osmanlı Devleti’ne sağladı-
ğı yararlar arasında yer alır?

A) İstanbul fethedildi.
B) Rumeli’de kalıcı yerleşme sağlanmıştır.
C) İpek Yolu kontrol edildi.
D) Anadolu siyasi birliği sağlandı.

3. I. Beyazıd döneminde İstanbul ilk kez kuşatılmış, Güzel-
cehisar yaptırılmış, Haçlılarla Niğbolu Savaşı yaşanmış-
tır. Ankara Savaşı’nda Timurlar’a kaybedilince I. Beyazıd 
dönemi sona ermiş ve Fetret Devri başlamıştır.
I. Bayezid dönemiyle ilgili;

I. Din savaşları yaşanmıştır.
II. Türklerle de mücadele edilmiştir.
III. Osmanlı’da mimari alana önem vermiştir.
gelişmelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III
C) Yalnız I D) Yalnız II

4. • Orhan bey döneminde yaya - müsellem teşkilatı kuruldu.
• I. Murad zamanında Kapıkulu ocağının temeli atıldı.
Yukarıdaki gelişmelerin yaşanmasını sağlayan temel 
unsur aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Sınırların genişlemesine bağlı olarak güvenlik proble-
minin ortaya çıkması

B) Avrupa’da Coğrafi Keşiflerin yaşanması
C) Anadolu Türk birliğinin bozulması
D) İstanbul’un fethedilmesi

5. 
Rodos’un alınması

Osmanlı Devle-
ti’nin Anadolu si-

yasi birliğini sağla-
ma çalışmaları

Karamano-
ğulları ile mü-
cadele edil-

mesi

Karesioğul-
larının alın-

ması

Germiyano-
ğullarına son 

verilmesi

Yukarıdaki şemada işaretli gelişmelerden hangisi 
Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması yolunda 
atılan adımlar arasında gösterilemez?

A) ★ B) ■ C) ▲ D) ●

6. “Osmanlı Devleti’nin Bizans Devleti’ne akınlarda bulun-
ması, Anadolu’daki diğer Türk beyliklerinin Osmanlı Dev-
leti’ne karşı daha ılımlı politika yürütmesini sağlamıştır.”
Sadece bu bilgiye bakarak Osmanlı Devleti’nin kısa 
sürede büyümesini sağlayan gelişme olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?

A) Balkanlardaki karışıklıklar
B) Siyasi nedenler
C) Ekonomik durum
D) Gaza ve cihat politikası
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7. Orhan Bey, tahta oturduktan sonra önce babasının yarı-
da bıraktığı Bursa’yı aldı. Daha sonra ise Çimpe Kalesini 
alarak Rumeli’ye adım attı. Rumeli’ye geçişte ise toprak-
larına dahil ettiği Karesioğulları beyliğinin donanmasından 
faydalandı. Açtırdığı İznik Medresesi ise kurumsallaşma 
yolunda atılan bir adımdır.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Orhan bey sınırları genişleşmiştir.
B) Eğitime önem verilmiştir.
C) Anadolu Türk birliği Karesioğulları alınarak tamamlan-

mıştır.
D) Fetih hareketleri durmadan devam etmiştir.

8. 

DİVAN TEŞKİLATI

?

Sadrazam Kazasker

Nişancı

Yukarıdaki şemada Divan teşkilatının üyeleri verilmiştir.
Şemada “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?

A) Defterdar B) Kaptan-ı Derya
C) Beylerbeyi D) Vezirler

9. “Profesör Ali Yılmaz, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara doğ-
ru genişlemesi sürecinde zaman zaman Bizans Devleti ile 
kimi zaman da Balkan milletlerinin kendisine karşı kurdu-
ğu Haçlı birlikleriyle mücadele ettiğini belirtmiştir.”
Verilen bilgiye bakıldığında aşağıdaki olaylardan han-
gisinin Osmanlı Devleti’nin Haçlı ittifakına karşı verdi-
ği mücadeleler arasında yer aldığı söylenemez?

A) I. Kosova Savaşı
B) Palekanon (Maltepe) Savaşı
C) Varna Savaşı
D) Sırpsındığı Savaşı

10. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıdaydı. Ülkede Sırp, 
Rum, Yahudi, Arap, Ermeni gibi unsurlar bir arada yaşar-
dı. Bu uluslar kendi hukuk düzenleri içinde yaşardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bütün ulusların yönetimde temsil edildiğine
B) Hukuk birliğinin bulunmadığına
C) Etnik ve kültürel çeşitliğin var olduğuna
D) İnançlara saygılı bir ortamın varlığına

11. Aşağıda yer alan gelişmelerden hangisinin Osmanlı 
kuruluş döneminde yer aldığı söylenemez?

A) Süleymaniye medresesinin açılması
B) Tımarlı sipahilerin oluşturulması
C) Divan teşkilatının kurulması
D) İlk Osmanlı parasının basılması

12. 

Kapıkulu Ocağı’nda
görevliyim.

Üç ayda bir ulufe adlı
maaş alırım.

Küçük yaşta
eğitilirim.

Toprak sistemine
dayalı hazırlanırım.

I II

III IV

Yukarıdaki şemada yer alan askerlerden hangisinin 
verdiği bilgi devşirme sistemine ait özellik olarak gös-
terilemez?

A) IV B) III C) II D) I

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH  
SİYASETİ - I 2

1. I. Fetret Devri yaşandı.
II. İlk defa Rumeliye geçildi.
III. Bizans ile Koyunhisar savaşı yapıldı.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Osmanlı Kuru-
luş döneminde yaşanan gelişmeler arasında göste-
rilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III

2. I. Çeyiz yoluyla Germiyanoğulları toprağı ele geçirildi.
II. Karamanoğulları kontrol altına alındı.
III. Bizans Devleti ile Sazlıdere Savaşı yapıldı.
Verilen bilgilerden hangilerinin Anadolu Türk siyasi 
birliğinin sağlanması yolunda atılan adımlar olduğu 
söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) Yalnız III

3. Osmanlı Devleti kurulmadan önceki genel duruma 
bakıldığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

A) Anadolu tamamen Türkleşmiştir.
B) Balkanlar’da siyasi birlik yoktur.
C) Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da otorite boş-

luğu oluşmuştur.
D) Moğolların baskısından kaçan Oğuzlar Anadolu’ya göç 

etmiştir.

4. Bizans’ta yaşanan taht kavgasında Kantakuzen Orhan 
Bey’den yardım istemiştir. Orhan Bey de yardımının kar-
şılığında Çimpe Kalesini almıştır. Böylece Osmanlı Devleti 
Rumeli’ye adım atmıştır.
Bu metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapı-
lamaz?
A) Bizans iktidar mücadelesi yaşanmıştır.
B) Çimpe Kalesinin alınmasıyla, Bizans ortadan kaldırıl-

mıştır.
C) Osmanlı Devleti’nin işlerine karışmıştır.
D) Osmanlı hakimiyet sahası genişlemiştir.

5. 

Osman Bey Orhan Bey I. Mehmet II. Murad
Benim za-
manımda ilk 
kez Bizans 
yenilgiye uğ-
ratıldı.

Benim zama-
nımda Divan 
teşkilatı ku-
ruldu.

Ben Fetret 
dönemine 
son verdim.

Benim za-
manımda 
Haçlılar ilk 
kez mağlup 
edildi.

Yukarıdaki resimlerde konuşturulan padişahlardan 
hangisinin kendi dönemine ait doğru bilgi verdiği 
söylenemez?

A) II. Murad B) Osman Bey
C) Orhan Bey D) I. Mehmed

6. 
Divan Teşkilatı’nın özellikleri nelerdir?

Orhan Bey zamanın-
da kurulmuştur.

Devlet meseleleri ka-
rara bağlanır.

Son söz Padişah’a 
aittir.

Kararlar oy çokluğu 
ile alınır.

Kerem

Cenk

Aslı

Dilek

Şemada öğretmenin sorduğu soruya öğrencilerden 
hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) Kerem B) Dilek
C) Aslı D) Cenk
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7. “Yönetim alanında I. Murad döneminde veraset değişik-
liği “Ülke Padişah ve oğullarının malıdır.” şeklinde değiş-
tirilmiştir. Bununla hanedanın devleti parçalamasının önü 
kapatılmıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Taht mücadeleleri son bulmuştur.
B) Ekonomi gelişmiştir.
C) Merkezi otorite güçlendirilmiştir.
D) Divanı Hümayun kaldırılmıştır. 

8. “Aşağıda Osmanlı Devleti Divan Teşkilatı’ndaki üyeler ve 
görevleri karışık olarak verilmiştir.”
Sadrazam  a 1 Padişahtan sonra en yetkili kişidir.
Kaptan-ı Derya  b 2 Osmanlı Donanması’nın başıdır.
Defterdar c 3 Mali işlerden sorumludur.
Reisülküttab d 4  Padişahın mührünü taşıyıp, tahrir 

defterini kontrol eder.
Buna göre yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış 
olarak verilmiştir?

A) a - 1 B) b - 2 C) c - 3 D) d - 4

9. Haçlılarla Osmanlı arasında 1442 yılında Edirne - Sege-
din Antlaşması yapıldı. Antlaşmaya göre, “taraflar on yıl 
süreyle birbirleriyle savaşmayacaklardır.” denilmiştir.
Verilen bilgiye bakarak aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerleyişi bir süre 
durdurulmuştur.

B) Osmanlı Devleti  Balkanlardan çekilmiştir.
C) Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasındaki son antlaşma-

dır.
D) Bizans üzerindeki Osmanlı hakimiyeti kırılmıştır. 

10. • Orhan Bey zamanında ülke sancaklara ayrıldı.
• Yıldırım Bayezid zamanında Anadolu Hisarı yaptırıldı.
• I. Murad döneminde Kapıkulu Ocağı oluşturuldu.
Verilen gelişmelerin yaşanmasının temel nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Edirne’nin başkent olması
B) Ülke sınırlarının genişlemesi
C) Türk siyasi birliğinin sağlanması
D) Balkanların siyasi karışıklık içinde olması

11. Osmanlı Devleti’nde Tımarlı sipahiler büyük öneme sahip-
tir. Devlet, bu askerlere direkt maaş bağlamazdı. Tımarlı 
sipahilere bakmakla yükümlü tuttuğu kişilere tımar ismi 
verilen dirlik toprağını verirdi. Tımar sahipleri de elde ettiği 
gelirinin bir kısmını asker masraflarına ayırırdı.
Buna göre;

I. Tımarlı sipahiler, devlete yük olmamıştır.
II. Tımar sahipleri orduya yardımda bulunmuştur.
III. Tımarlı sipahiler padişah değişikliklerinde cülus bah-

şişi almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

12. I. Mehmed, Yıldırım Beyezid’in yerine Ankara Savaşı’ndan 
sonra oluşan Fetret Devri’ne son vererek tahta oturmuş-
tur. Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu sayılır.
I. Mehmed’in, devletin ikinci kurucusu sayılmasında 
aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

A) Hanedan üye olması
B) Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarması
C) Şeyh Bedreddin İsyanı’nı bastırması
D) Devşirme sisteminin uygulanması
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

OSMANLI DEVLETİ’NİN FETİH  
SİYASETİ - II 3

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İstan-
bul’un fethi sonrası izlediği politikalardan biri ola-
maz?

A) Kanun önünde herkesi eşit sayması
B) Nüfusu canlı tutmak için göçü yasaklaması
C) Din özgürlüğü tanıması
D) Halktan bir süre vergi istememesi

2. İstanbul’un Fethi ile;
• Orta Çağ bitti, Yeni Çağ başladı.
• Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi.
• İpek Yolu denetimi Osmanlı Devleti’ne geçti.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) Osmanlı Devleti en güçlü dönemine ulaşmıştır.
B) Osmanlı Devleti saygınlığını artırmıştır.
C) Devlet ekonomik gücünü artırmıştır.
D) Dünya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır.

3. I.
Haliç’in ağzı zincirlendi.

Fetih için hazırlıklar

IV.
Şahi topları
döktürüldü.

III.
400 parçalık 

Donanma oluş-
turuldu.

II.
Mancınık
kullanıldı.

Yukarıdaki şemada verilen bilgilerden hangisi İstan-
bul’un fethi için Osmanlı Devleti’nin yaptığı hazırlıklar 
arasında gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV

4. 
Yavuz Sultan Selim dönemi faaliyetle-
ri nelerdir?

Türk siyasi birliği ke-
sin olarak sağlandı.

Fransa’ya kapitülas-
yon verildi.

Safeviler Çaldıran 
Savaşı ile yenilgiye 
uğratıldı.

Memlük Devleti’ne 
son verildi.

İpek

Bahadır

Elif

Berk

Yukarıdaki şemada öğretmenin sorusuna öğrenciler-
den hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) İpek B) Elif C) Bahadır D) Berk

5. Kanuni, Semendire kadısına gönderdiği fermanda: “Bun-
dan sonra halktan her kim olursa olsun, hangi makam 
sahibi olursa olsun kanuna aykırı bir nesne dahi artırma-
yın. Haksızlık yapan Sancak beyi dahi olsa bana bildirin.”
Bu fermanla Kanuni Sultan Süleyman’ın aşağıdakiler-
den hangisini sağlamayı amaçladığı savunulamaz?

A) Adil bir yönetim
B) Yabancılara verilen ayrıcalıkların kaldırılmasını
C) Hukukun üstünlüğü
D) Halkın devlete bağlılığı

6. Osmanlı Devleti’nde II. Mehmed, İstanbul kuşatması es-
nasında Venedikliler ile ticari anlaşma yapmıştır. Kanuni 
döneminde Fransa’ya kapitülasyon verilmiştir.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılabilir?

A) Çıkarlara göre hareket edilmiştir.
B) II. Mehmed Venedikliler’den çekinmiştir.
C) Osmanlı Devleti’nde sadece Kanuni döneminde kapi-

tülasyon uygulanmıştır.
D) İki hükümdar da devleti ekonomik kayba uğratmıştır.

ÖRNEKTİR
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7. 
Babacığım! bana Kanuni ile ilgili bilgi-
ler verebilir misin?

Oğlum! Kanuni;
• Orta Avrupa’yı ele geçirdi.
• Fransa’ya ayrıcalık verdi.
•  Akdeniz hakimiyeti için Ro-

dos’u da almayı başardı.

Bu şemada babanın verdiği bilgilerin devamına aşağı-
dakilerden hangisinin yazılması uygun olabilir?

A) Mercidabık ve Ridaniye Savaşları’nın kazanılması
B) Otlukbeli Savaşı’nın kazanılması
C) Preveze Deniz savaşının yapılması
D) Kanunname-i Âl-i Osman’ın düzenlenmesi

8. • II. Mehmed zamanında Kırım’ın alınması
• Kanuni zamanında Preveze Savaşı’nın kazanılması
• Sokullu Mehmed zamanında Kıbrıs’ın alınması
Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Denizlerdeki hakimiyet alanı genişlemiştir.
B) İngiltere Osmanlı hakimiyetini tanımıştır.
C) Osmanlı Devleti Coğrafi Keşifler’e katılmıştır.
D) Fransa kapitülasyonlardan yararlanmıştır.

9. Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki şehirlerin hangisini fet-
hetmesinin deniz ticaretinin gelişmesine katkı sağla-
dığı savunulamaz?

A) Sinop B) İstanbul C) Trabzon D) Kütahya

10. Yapılan fetihler sonucunda önemli kara ve deniz ti-
caret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi 
aşağıdaki alanların hangisinde devlete katkı sağla-
mış olamaz?

A) Ekonomi B) Askerî C) Dini D) Strateji

11. Osmanlı Devleti’nde devlet ve vatandaşlar arasındaki 
ilişkilerde etnik köken ya da ırk değil, din kavramı esas 
alınmıştır. Osmanlı toplumunu oluşturan iki unsur müs-
lümanlar ve gayrimüslimler olmuştur. Gayrimüslimler de 
kendi içlerinde bağlı oldukları din ve mezhepler esas alı-
narak birer millet olarak kabul edilmiştir. Gayrimüslimler, 
vergilerini ödedikleri müddetçe, hiçbir sosyal hayatlarına 
karışılmamıştır.
Bu bilgileden hareketle;

I. Osmanlı Devleti millet esasına göre şekillenmiştir.
II. Saygı anlayışı hakimdir.
III. Gayrimüslimlere farklı sınıf muamelesinde bulunul-

muştur.
yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

12. 
Ey oğul!
Beysin!
Bundan sonra öfke bize uysallık sana...
Güceniklik bize, katlanmak sana...
Kötü söz şom ağız bize,
Bağışlamak sana...
Ey oğul!
Sabretmesini bil,
vaktinden önce çiçek açmaz
Şunu da unutma! İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın...

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihatine göre devlet 
adamları için hangisi söylenemez?

A) Ekonomiyi ön planda tutmalıdır.
B) Her zaman sabırlı olmalıdır.
C) Adalet anlayışıyla hareket etmelidir.
D) İnsan haklarına önem vermelidir.
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