
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Örnek Sorular 

 

1. Empati kendimizi karşıdakinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmaktır. Empatinin gerçekleşebilmesi 

için o kişinin bakış açısını, dünyasını, düşüncelerini, doğru anlamamız, yüz ifadelerini ve beden dilini kullanarak onu 

anladığımızı ifade etmemiz gerekir.  

 

Verilen açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi empatiye örnektir?  

 

A) Yürürken ayağı takılan arkadaşımıza dikkatli olmasını söylememiz.  

B) Düşük not alan arkadaşımızın üzüntüsünü anlayarak bir sonraki sınavda başarılı olacağına inandığımızı söylemek.  

C) Derste sürekli konuşan arkadaşımıza bu davranışından rahatsız olduğumuzu söylemek.  

D) Satranç turnuvasında birinci olan arkadaşımızı tebrik etmek.  

 

 

 

2.  
I. İletinin ilk çıktığı yerdir.  

II. Kaynak tarafından aktarılan bilgi, tutum ve davranışlardır.  

III. İletinin aktarılmasında kullanılan yöntem veya yollardır.  

 

Yukarıdaki tanımlar ve seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışta kalır?  

 

A) Geri bildirim                      B) Kaynak                           C) İleti                               D) Kanal 

 

 

 

3. Doğru bir iletişim ailede başlar, sosyal çevrede devam eder ve gelişir. Tutum ve davranışlarımız çevremizle 

kurduğumuz iletişimi etkiler.  

Buna göre;  
I. Umursamaz tavırlar sergilemek,  

II. Sevecen davranmak,  

III. Duyarlı olmak,  

 

durumlarından hangisi veya hangileri çevremizle olan iletişimi geliştirir?  

 

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

 

 

4. 

 

 Yunus Emre’nin dizelerinden iletişimle ilgili hangi genellemeye ulaşabiliriz?  

A) Kendimizi doğru ifade etmemiz gerektiği.                             B) Jest ve mimikleri kullanmak gerektiği.  

C) Etkili dinlememiz gerektiği.                                                   D) Farklılıklara saygılı olmamız gerektiği.  



5.   
 

 “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.”  
Mevlana Celaleddin-i Rumi 

 Mevlana yukarıdaki sözü ile olumlu bir iletişimde bulunması gereken hangi kavrama dikkat çekmiştir?  

A) Kaynak                    B) Empati                                     C) Ön yargı                                      D) Beden dili 

 

 

6. Karşımızdaki kişiyi suçlayan bir konuşma şekli olan “sen dili”nde cümleler sürekli ikinci tekil şahsa göre kurulur. 

 

Aşağıdakilerden hangisi sen dili kullanmanın sonuçlarından biridir? 

 

A) Suçluluk hissettirmez.                                                     B) Anlaşmazlıkları azaltır. 

 

C) Karşı tarafı savunmaya yönlendirmez.                            D) Kişiye anlaşılmadığı hissini verir. 

 

 

7. Osmanlı Devletinde denizcilik faaliyetleri hangi beyliğin alınmasıyla başlamıştır? 
 

A) Germiyanoğulları                     B) Candaroğulları                         C) Karamanoğulları        D) Karesioğulları 

 

8. Sağlıklı bir iletişim kuran kişinin; 

 Dikkatini karşısındaki kişiye verme 

 Konuşmacıyla göz teması kurma, 

 Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma  

gibi tutumları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? 

 

A) İyi bir dinleyici olduğunun                                                B) Etkili konuşabildiğinin 

 

C) Ön yargılarıyla hareket ettiğinin                                       D) Alaycı tepki gösterdiğinin 

 

 

9. Anayasa Madde - 20: Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 

hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 

Aşağıdakilerden hangisinin bu maddeye bir davranış olduğu söylenemez? 

 

A) Televizyonda eğlence programı hazırlamak                                       B) Maç sonunda sporcularla röportaj yapmak 

 

C) Bir sanatçının evine giren çıkanları izlemek                                        D) Telefon ile programa izleyici bağlamak 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının olumsuz etkilerine örnek olarak verilebilir?  

 

A) Toplumdan kopuk bireylerin sayısının artması                  B) Ülkeler arasında kültürel alışverişin artması 

 

C) Bilgilerin her yere hızlı şekilde ulaştırılması.                     D) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha dinamik olması 

 

 

 

 



11. Etkili bir iletişim için iyi bir dinleyici olmak önemli etkendir.   

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer almaz ? 

 

A) Konuşmacı ile göz teması kurar.                                                 B) Dinlerken vereceği cevabı kafasında tasarlar. 

 

C) Konuşmacıyı yargılamadan dinler.                                              D) Son sözü söylemek için çaba göstermez. 

 

 

12. Osmanlı Beyliği’nin yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu‘nun büyük kent ve kasabaları ile komşuydu. 

Önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde ediyordu.  

Yukarıda yapılan açıklamaya göre Osmanlı devleti yurt edindiği topraklar onlara hangi alanda avantaj 

sağlamıştır? 

A) Siyasi                                        B) Ekonomik                                 C) Coğrafi                                D) Kültürel  

 

13. 

 
 

 

Görselde Atatürk’ün bir vatandaş ile iletişimi yansıtılmıştır. Resimden hareketle Atatürk iletişimi olumlu etkileyen;  
I. Etkili dinlemek,  

II. Dikkatini karşısındakine vermek,  

III. Göz teması kurmak,  

IV. Biraz öfkelenmek,  

 

davranışlarından hangilerini sergilemiştir?  

 

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

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Konya                        B) Karacadağ                                                 C) Sivas                         D) Söğüt 

 

 

15. İstanbul’da üniversite öğrencisi olan Çınar, bir gazete haberinde bir yakınının trafik kazası geçirdiğini okur ve hemen 

ailesini arar, ancak haberin gerçek olmadığını öğrenir. 

Buna göre haberi yayınlayan gazete hangi hakkı göz ardı etmiştir? 

 

A) Doğru haber alma hakkı                                          B) Özel hayatın gizliliği 

 

C) Basın ve yayın özgürlüğü                                       D) Sağlık hakkı 

 

Ben Kayı Boyu Beyi Ertuğrul 

Gazi. Aleaddin Keykubat’a 

yardımlarımdan dolayı hediye 

olarak verilen………………… 

yöresini yurt edindik 



16. Aşağıdakilerden hangisinin iskân siyasetinin amaçlarından değildir?  

A) Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamak  

B) Fetihlerin kalıcı olmasını sağlamak  

C) Fethedilen yerlerin güvenliğini sağlamak  

D) Fethedilen yerlerin zenginliklerini ele geçirmek 

 

 

17.Bu sistemde, Anadolu’daki göçebe Türkmenler yeni fethedilen Rumeli’deki topraklara yerleştirilmiş,Rumeli'deki 

fethedilen yerlerde sorun çıkarma ihtimali olan aileler ise Anadolu’ya yerleştirilmiştir.  

Yukarıda hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nde uygulanan sistem hangisidir?  

A) Devşirme      B) İskân                                         C) Ahilik     D) Gaza ve cihat 

 

18.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin coğrafi nedenlerinden biridir? 

A) İstimalet Politikası uygulaması                                               B) Güçlü Anadolu beylikleri ile mücadele etmemesi 

 C) Yetenekli padişahlarla merkezi bir anlayış izlemesi      D) Güçsüz olan Bizans sınırında kurulması, 

 

19.İletişim insanın olduğu her yerde vardır. Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere 

anlatabilmek için iletişim kurarız. Konuşmamız, susmamız, yüz ifadelerimiz, oturuş biçimimiz, iletişim kurmak için 

yaptığımız bazı davranışlardır. Ağzımızdan çıkan sesler, çizdiğimiz resimler, konuştuğumuz dil, kullandığımız yazı 

iletişim kurmamıza yarar. 

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir iletişim türüdür? 

A) Nil’in telefonla kuzenini arayıp doğum gününü kutlaması 

B) Alp’in durakta otobüs bekleyen arkadaşına gülümsemesi 

C) Yusuf’un toplantı için gelen katılımcılara konuşma yapması 

D) Zeynep’in sabah apartmandan çıkarken kapıcıya günaydın demesi 

 

 

20. Osman Bey, Oğlu Orhan Gazi’ye;” İlim ehli insanlara rağbet et, askerine malına güvenip alimlerden uzaklaşma!” 

diye vasiyet etmiştir.  

Osman Bey’in bu sözü ile vurgulamak istediği erdem aşağıdakilerden hangisidir?  

 

A) Bilgi                                        B)Hoşgörü                C) Cesaret                                  D) İyilikseverlik  

 

 

21. Osman Beyin kurucusu olduğu Osmanlı Devleti zaman içinde sınırlarını genişleterek Asya, Avrupa ve Afrika’nın 

bir bölümünü hakimiyeti altına aldı.  

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden biri değildir?  

 

A) Güçsüz bir Bizans sınırında kurulması.                                       B) Moğol devletiyle iyi ilişkiler kurması.  

 

C) Balkanlarda güçlü bir devletin bulunmaması.                                 D) Hoşgörülü ve adaletli yönetim anlayışının 

olması 

 

22. Türkiye Selçuklu Devleti’nin 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilmesi Anadolu’daki siyasi yapıyı 

değiştirdi. Türkiye Selçuklu devleti gün geçtikçe zayıflamaya başladı. Anadolu’da Moğol baskısı arttı. Bu baskıdan 

kaçan Türk boyları Anadolu’nun batısına yerleşerek Türk beylikleri kurmaya başladılar. Türkiye Selçuklu Devleti’nin 

Anadolu’daki otoritesini kaybetmesi ile Kayılar da Osman Bey’in liderliğinde bağımsızlıklarını kazandılar.  

 

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?  

 

A) Anadolu tamamen Moğol hakimiyetine girmiştir.              B) Osmanlılar kurulan en güçlü beyliktir.  

 

C) Anadolu Türk siyasi birliği parçalanmıştır.                            D) Bizans’ın Anadolu toprakları Türklerin eline 

geçmiştir. 

 



 

 

 

23) İletişim kurarken jest ve mimiklerimizi yani beden dilimizi kullanarak, anlatmak istediğimiz pek çok şeyi 

karşımızdaki kişiye aktarabiliriz. 

  Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen duruma örnek olarak gösterilemez? 

A) Ayşe öğretmenin, ödevini yapmayan öğrencisine kaşlarını çatması     

B) Dilek Hanım’ın yaramazlık yapan oğlunu azarlaması 

C) Yeşim Hanım’ın kimsesiz bir çocuğun saçını okşaması 

D) Sema’nın annesini görünce gülücükler atması 

 

24)Ünlü şarkıcı Oğuzhan yeni villasının havuzunda 

magazinciler tarafından  görüntülendi.Villasının bahçesine izinsiz giren gazeteciler,gizlice çektikleri görüntüleri paylaştı. 

Habere göre; 

I.   Özel hayatın gizliliği 

II.  Konut dokunulmazlığı 

III.Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

hangileri magazinciler tarafından ihlal edilmiştir? 

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

 

25) Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu’dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, 

onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu’ya geri dönmelerini engellemişlerdir… 

   

 Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir ? 

 

A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi 

B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi 

C) Anadolu’daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması 

D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması 

 

26)Ünlü şarkıcı Oğuzhan yeni villasının havuzunda 

magazinciler tarafından  görüntülendi.Villasının bahçesine izinsiz giren gazeteciler,gizlice çektikleri görüntüleri paylaştı. 

Habere göre; 

I.   Özel hayatın gizliliği 

II.  Konut dokunulmazlığı 

III.Düşünceyi açıklama özgürlüğü 

hangileri magazinciler tarafından ihlal edilmiştir? 

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

 



 

27) ‘’Ben Dili’’ yapıcı,iletişimi güçlendiren,pozitif bir iletişim dilidir.Olumlu bir iletişim için “sen dili” yerine “ben 

dili” kullanılması gerekmektedir. Buna göre; 

I. Sözümü keserek kabalık ediyorsun. 

II. Yemek yemediğin için hasta olmandan korkuyorum. 

III. Sana güvenmek istiyorum. 

IV. Telefonunla oynamayı bırakıp dersine çalışmalısın. 

 ifadelerinden hangisi ben diline örnektir?  

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

 

 

28) İletişim araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına müdahale edemeyiz. 

Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalayamayız. Bize ait hak ve özgürlüklerin tüm bireyler içinde 

geçerli olduğunu unutmamalıyız. 

Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?  

A)İletişim araçlarını kullanırken haklarımız kadar sorumluluklarımız da vardır. 

B)Basın yayın organları gerçeğe aykırı haber yapma hakkına sahiptir 

C)İletişim araçlarından en çok başkalarının özel hayatını araştırırken yararlanırız 

D)Tarafsız olmak medya ve basın yayın kuruluşlarının uyması gereken ilkelerdendir 

 

29) Umut Kayra her akşam eve geldiğinde babasına okulda yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Babası ise Umut 

Kayra’yı televizyon izlerken dinlemektedir. Ancak Bir süre sonra, Umut Kayra babasına okulda yaptıklarını anlatmayı 

bırakmıştır. Umut Kayra ile babası arasında yaşanan iletişim probleminin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Umut Kayra’nın hep eğlenceli olayları anlatması                B) Umut Kayra’nın anlatırken çok heyecanlı davranması  

C) Baba'nın Umut Kayra’yı pek inandırıcı bulamaması            D) Yüz yüze iletişimin kurulmaması 

 

30) Sen dili doğası gereği karşımızdakini yargılayan ve durumu yorumlayan mesajlar taşır. Bu yüzden olumlu bir 

iletişimde “Sen Dili” yerine “Ben Dili” kullanılması gerekmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ben diline 

örnektir? 

A) Her zaman sorun çıkartıyorsun.                                B) Sorumluluklarını yerine getirmemen beni üzüyor. 

C) Ne zaman bir işi düzgün yaptın ki                             D) Bir kerede uslu dursan ne olur 

 

31) Osmanlı Devletinin kurucusu ve kurulduğu yer eşleştirmesinden hangisi doğrudur?  

A) Orhan Bey-Bursa                  B) Osman Bey- Söğüt                C) Osman Bey-Edirne        D) Süleyman Şah-Konya 

 

32) Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen olumsuz faktörlerden biri değildir? 

 A) Empati kurmak                                                                           B) Önyargılı olmak       

C) İnsanların dış görünümüyle alay etmek                                      D) Emir vererek konuşmak 

 



 

 

33) Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anne ve babasının soyları Rumeli’nin Türkleştirilmesi için 

Anadolu’dan göç ettirilen Türk boylarındandır.  

Yukarıdaki bilgide Osmanlı Devleti’nin kısa sürede güçlenmesinde etkili olan hangi etkenden 

bahsedilmektedir?  

A) Merkeziyetçi yönetim yapısı                                                       B) Yetenekli padişahların iş başına gelmesi  

C) Planlı iskan politikasının uygulanması                                        D) Batı yönündeki ilerleme politikası 

34) XIV. yüzyıl başlarında Anadolu’da Osmanlı Devleti’ni durdurabilecek  siyasi bir güç olmamasına rağmen, 

padişahlar 

daha çok Balkanlar’a yönelik seferler düzenlemiştir. 

 

Bu durum daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? 

A) Gaza ve cihad politikası ile fetihler yapıldığı 

B) Balkan halklarının baskıdan kurtarılmak istendiği 

C) Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışıldığı 

D) Anadolu’da sosyal ve ekonomik düzenin bozuk olduğu 

 

35) Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli   avantajlar sağlamıştır. Bu durum beyliğin kısa 

sürede büyümesine   sebep olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu   coğrafyanın avantajlarından biri değildir? 

A) Uç beyliği olarak kurulması 

B) Önemli ticaret yollarına yakın olması 

C) Moğol baskısından uzak konumda olması 

D) Zeki ve yetenekli padişahların başta olması 

 

36) Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde halka baskı yapmamış,   gelenek, inanç ve yaşantı açısından halka tam bir 

özgürlük sağlamıştır. 

 

Buna göre, Osmanlı Devleti’nin fethettiği bölgelerde  kalıcı olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir? 

 

A) Ekonomisini güçlü tutmasına                                            B) Devşirme sistemini uygulamasına 

C) Adaletli ve hoşgörülü olmasına                                         D) Askeri güce önem vermesine 

 

37. Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da güçlü devletler yoktu. Anadolu Selçuklu Devleti 1243 Kösedağ  

Savaşı yenilgisinden sonra yıkılma dönemine girmişti. Anadolu Selçuklu Sultanları İlhanlıların atadığı birer vali 

durumundaydı. Bu ortamda Anadolu da çok sayıda Türk Beyliği kuruldu. 

Metinde Osmanlı Devleti’nin kurulup gelişmesini etkileyen     hangi faktör üzerinde durulmuştur? 

A) Anadolu’nun siyasi yapısı                                          B) Balkanlar’ın karışıklık içinde olması 

C) Osmanlı’da yöneticilerin yetenekli olmaları               D) Merkezi otoritenin kuvvetli tutulması 

 

38)  Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen komutanlar Anadolu’da ilk Türk devleti ve 

beyliklerini kurmuşlardır. 

 

Anadolu’da kurulan bu ilk Türk Devletleri’nin Türk tarihine yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

A) Dini yapılar inşa etmeleri                                                    B) Küçük yerleşim yerleri kurmaları 

 

C) Haçlılara karşı mücadele etmeleri                                       D) Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamaları 

 

 

 



 

 

 

 

39. Mert, Suriyelilerin ülkesine gelmesini istemiyordu. “Ne işleri var bizim ülkemizde. Gitsinler kendi ülkelerini 

kurtarıp  orada yaşasınlar’’ düşüncesindeydi. Ancak bir gün Suriye’deki bir şehre düşen bombaları, ortaya çıkardığı 

yıkımı ve insanlara verdiği zararları televizyonda görünce fikri tamamen değişti. Artık onların neden ülkelerini terk 

ettiklerini daha iyi anlıyordu. Savunmasız bir şekilde ölmemek  için... 

 

Metne göre Mert’in fikrinin değişmesinde kitle iletişim  araçlarının hangi yönü etkili olmuştur? 

 

A) Dünyanın herhangi bir yerindeki insanların durumları  ile ilgili bilgi vermesi 

B) İnsanların eğitimleri ile ilgili programlar yayınlayarak  insanları eğitmesi 

C) Birden çok insana aynı anda ulaşarak kamuoyu oluşturması 

D) Çeşitli programlarla insanların iyi vakit geçirmelerini sağlaması 

 

40. 10. Ayşe Hanım “A” deterjanını kullanıyordu. Bir gün televizyonda  “B” deterjanı ile ilgili bir reklam izledi. Ertesi 

gün alışveriş için markete gittiğinde deterjan reyonunda “B” deterjanını görünce denemekten zarar gelmez diyerek 

“B” deterjanını aldı. 

 

Yukarıdaki metinde kitle iletişim araçlarının hangi özelliğinden bahsedilmektedir? 

 

A) İnsanların eğitimindeki öneminden 

B) İnsanlara ihtiyacı olmayan ürünleri aldırmasından 

C) Reklamların tüketici üzerindeki etkilerinden 

D) Aynı anda birden fazla insana ulaşabilme özelliğinden 

 

41) Gülsüm: “Okuldaki ilk gün, ilk heyecan, yeni insanlar ve  bilmediğim bir ortamdı. Etrafımda gördüğüm kişiler 

acaba bizim sınıfta mı diye düşünüyordum. Sınıf arkadaşlarım  ile tanıştım. Birçoğu bana sıcak davrandı, benimle göz 

teması kurdular, beden hareketlerinden beni sevdiklerini  hissettim.” 

 

Buna göre Gülsüm’ün; 

I. Sözlü iletişim, 

II. Yazılı iletişim, 

III. Sözsüz iletişim 

 

yöntemlerinden hangilerini kullandığı söylenebilir? 

 

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

 

42. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının   olumsuz yönüne örnek olarak gösterilebilir? 

 

A) Ahmet, okul ödevini internetten araştırarak tamamladı. 

B) Ceyda, TRT Okul kanalından çok faydalanıyor. 

C) Özlem’in televizyonlardaki belgesellere karşı özel bir   ilgisi var. 

D) Cemil, zamanının büyük bir kısmını televizyon karşısında  geçiriyor. 

 

 

43. Medya araçlarından özellikle televizyon insanları kendilerine bağlayarak, sosyal etkileşimi zayıflatmış, insanların 

boş zamanlarında birbirleriyle yapabilecekleri fikir alış verişlerini engellemiştir. Böylelikle de birbirinden habersiz, 

birbirine karşı duyarsız insanlardan oluşan bir toplumun  oluşmasına yol açmıştır. 

 

Metne göre medya araçlarından televizyonun hangi  özelliği üzerinde durulmuştur? 

 

A) Kamuoyu oluşturma işlevi gördüğü 

B) Farklı kültürler hakkında bilgilerin edinilmesini sağladığı 

C) Dinlendirmek için çeşitli yayınlar sunduğu 

D) Bireyler arası ilişki ve etkileşimi azalttığı 

 

 



 

 

44. Bir medya çalışanının haber yaparken; 

I. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak, 

II. Mesleğini şahsi çıkarları için kullanmamak, 

III. Farklı düşünce ve fikirlere saygılı olmak 

 

gibi durumlardan hangilerini dikkate alması gerekmektedir? 

 

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

 

 

45. Sınıf arkadaşım Şeyma’yı dinlemeye bayılıyorum. O kadar etkili ve güzel konuşuyor ki onu dinledikçe sanki 

havalara uçuyorum. 

Verilen metin aşağıdaki atasözü ve deyimlerden hangisi  ile ilişkilendirilebilir? 

A) Bir söyle on dinle                                   B) İleri geri konuşmak 

C) Ağzından bal damlıyor                          D) Bir kulağından girip bir kulağından çıkmak 

 

 

46. Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin kurmuş olduğu cümle “Ben Dili”ne örnektir? 

A) Veysel : Kitap okurken gürültü yapman, dikkatimi dağıtıyor. 

B) Deren : O davranışları senden hiç beklemezdim. 

C) Mehmet: Senden de yaramazlıklarından da bıktım artık. 

D) Zeynep: Arkadaşlarını rahatsız etmen düşüncesizce davrandığını gösteriyor 

 

 

47. Sosyal medyayı çok sık kullanan Buse, fotoğraflarını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından sürekli paylaşıyordu. 

Fakat bir gün fotoğraflarının kendisinden izin alınmadan başkaları tarafından paylaşıldığını fark etti. 

 

Aşağıdakilerden hangisi Buse’nin sosyal medya kullanımında dikkat etmesi gereken hususlardan biri değildir? 

 

A) Hiçbir yerde özel bilgiler paylaşılmamalıdır. 

B) Ekranlarda görülen her bilginin doğruluğu mutlaka sorgulanmalıdır. 

C) Kişisel bilgilerin herkese açık görünür şekilde yer almamasına dikkat edilmelidir. 

D) Kullanıcı adı ve şifre bilgilerimizin kolay tahmin edilebilir olmasına dikkat edilmelidir.    

 

CEVAPLAR 

1-b 2-a- 3-c 4-a 5-b 6-d 7-d 8-a 9-c 10-a 11-b 12-b 13-a 14-d 15-a 16-d 17-b 18-d 19-b 20-a 21-b 22-c  23-b 24-b 

25-b 26-b 27-b 28-a 29-d 30-b 31-b 32-a 33-c 34-a 35-d 36-c 37-a 38-d 39-a 40-c 41-c 42-d 43-d 44-d 45-c 46-a 47-

b 
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