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ÇÖZÜMLER

3 Diğer sayfaya geçiniz.

1.  E
Tarih araştırmalarında sıralı olarak izlenmesi ge-
reken yol şöyledir;

 • Tarama
 • Tasnif
 • Tahlil
 • Tenkit
 • Terkip

Buna göre IV ve V. öncüllerdeki seçeneklerin yer 
değiştirmesi gerekmektedir. 

2. C Budizm’i kabul eden Göktürk hükümdarı Tapo 
(Taspar)’dur. 

3. E “Oksızlık” bağımsızlık demektir. 
Türk töresinin değişmezleri şunlardır;

 • Tüzlük (eşitlik)
 • Könilik (Adalet)
 • Uzluk (İyilik)
 • İnsanlık (Kişilik)

4.  A Cahiliye Dönemi’nde Arapların haram aylarda 
kendi aralarında yaptıkları savaşlara “Ficar” adı 
verilmiştir. 

 • Darün Nedve; İslam öncesi Arap yarımadasında 
bir tür ihtiyarlar heyeti

 • Seriye; Hz. Muhammed’in katılmadığı savaşlar
 • Gazve; Hz. Muhammed’in bizzat katıldığı savaş-

lardır 
 • Zeyl; Bir yazarın eserinin sonuna koyduğu bir tür 

ek.
 
5. C Cemel Vakası (ya da Deve Olayı) ve Sıffin Savaşı 

Hz. Ali Dönemi’nde Müslümanlar arasında bir tür 
iç savaş olarak yaşanmıştır. 
Kerbela Vakası ise (680) Emevi Halifesi Yezid dö-
neminde yaşanmıştır. Kerbela Vakası’ında Hz. 
Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve berabe-
rindekiler halifeye bağlı bir ordu tarafından Fırat 
Nehri yakınlarında Kerbela denilen bir yerde kat-
ledilmiştir. 

6. C Mescid-i Aksa ve Kubbet’üs Sahra Kudüs’tedir. 
Mescid-i Haram Mekke’dedir. Kabenin içinde bu-
lunduğu alanı çevreleyen büyük mescittir. Kabe, 
Mescid-i Haram’ın ortasındadır. 

7. B Türk – İslam tarihinde Sultanın temizlik işlerinden 
sorumlu görevli Emir-i Abdar’dır. Seçeneklerde 
verilen diğer kavramların anlamları şöyledir;

 • Tayangu; Sultan ile divan ve halk arasında irtiba-
tı sağlayan en önem saray görevlisidir. Hacip ola-
rak da anılır

 • Emir-i Şikâr; Sultanın av işlerinden sorumludur
 • Alemdar; Saltanat sancak ve bayraklarından so-

rumludur
 • Camedar; Sultanın kıyafetlerinden sorumludur.

8. A Soru kökünde hakkında bazı bilgiler verilen hü-
kümdar I. Kılıçaslan’dır. 

9. E Divanıhümayun kararlarının kaydedildiği defterle-
re “mühimme” adı verilir. 
Tereke; miras, birden fazla evlilik ve nedenlerinin 
kaydedildiği defterlerdir
Eşkâl; devşirme çocukların kaydedildiği defterler-
dir
Şeriyye; mahkeme kararlarının kaydedildiği def-
terlerdir
Tahrir; fethedilen toprakların kaydedildiği defter-
lerdir

10. E Redif Birlikleri, XIX. yüzyılda Osmanlı ordu siste-
minde yer alan bir birimdir. Kaldırılan tımar ordu-
sunun yerine II. Mahmut Dönemi’nde kurulmuştur. 

 • Cebelüler; atlı askerler 
 • Sağ- Sol Garipler; hazineyi ve varsa ganimeti ko-

ruyan kapı kulları
 • Azaplar; kale kuvvetleri
 • Beşliler; öncü birlikler

11. C Sanayi İnkılabı XVIII. yüzyılda (1750’ler) yapılmıştır. 
 • Kapıkulu ordusunun sayıca artması; maaş ve cü-

lus ödendiği için hazinenin yükünü artırdı
 • Coğrafi keşiflerin sonuçları; ticaret yolları yön de-

ğiştirdi ve Osmanlı gümrük gelirleri azaldı
 • Tımar sisteminin bozulması; tarımsal üretim durdu
 • Uzun süren savaşlar; maliyenin yükünü artırdı, 

üretimi olumsuz etkiledi

12. B Çifte Gül veya Güller Savaşı İngiltere’de yaşanan 
bir iç savaştır. Yüzyıl Savaşları’ndan sonra yaşa-
nan bu savaşlar sonunda İngiltere’de mutlak kral-
lık anlayışı güç kazanmıştır. 
Lanchester ve York hanedanları arasında yaşa-
nan bu savaşlarda taraflar sembol olarak gül kul-
landıkları için “Güller Savaşı” tabiri kullanılmıştır. 
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13. D IV. Haçlı Seferi 1204 yılında yaşanmıştır. Bu sa-
vaş “yön değiştiren sefer olarak” kabul edilir. 
Konstantiniye’ye gelen Katolik Latinler Bizans 
başkentini yağmalamışlardır. 
Bu çerçevede D seçeneğinde verilen “Hristiyan 
dünyasında Katolik ve Ortodoks mezhepleri orta-
ya çıkmıştır” ifadesi doğru değildir. Çünkü Orto-
doks ve Katolik ayrımı IV. Haçlı seferinden önce 
yaşanan bir gelişmedir. Bu savaş iki mezhep ara-
sındaki ayrışmayı derinleştirmiştir. 

14. D 1776 Aynalıkavak Tenkihnamesi (Antlaşması) ile 
Osmanlı, Rus yanlısı Şahin Giray’ı Kırım Hanı ola-
rak tanıdı. 

15.  E L. Tolstoy’un Sivastopol adlı romanı     1853 – 
1856 Osmanlı Rus Savaşı’nı konu almaktadır. 
Sivastopol; Kırım Savaşı’nda yaşanan kanlı bir 
muharebedir. 

16. D II. Abdülhamit ahşap işlerine olan yakınlığından 
dolayı “marangoz”, döneminde çok fazla okul aç-
tığı ve eğitime verdiği önemden dolayı da “maarif-
perver (eğitimci)” lakapları ile anılmıştır. 
Osmanlı tarihinde “alafranga (Avrupai) padişah” 
olarak anılan padişah ise Abdülmecit’tir. 

17. A I.Dünya Savaşı devam ederken, Mustafa Kemal 
Paşa, Şehzade Vahdettin ile Almanya gezisine 
çıkmıştır. 

18. B “Büyük Millet Meclisi” ifadesinin başına “Türkiye” 
kelimesinin getirilmesi 1921 yılında Bakanlar Ku-
rulu kararı ile gerçekleşmiştir. 

19. E A, B, C ve D seçeneklerinde verilen bilgiler doğru-
dur. 
Marşı TBMM’de ilk okuyan dönemin Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi Bey’dir. 

20. C Türkiye Milletler Cemiyeti’ne 1932 yılında üye ol-
muştur. Etabli sorunu (yerleşik – nüfus müba-
delesi) ise 1930 yılında Türk – Yunan dostluk 
antlaşması çerçevesinde çözümlenmiştir. 
Türkiye Avrupa Konseyi’ne 1949 yılında üye ol-
muştur. 

21.  D II. ve III. öncülde verilenler 3 Mart 1924 tarihin-
de halifeliğin kaldırılmasına zemin oluşturmuştur. 
Mustafa Kemal Paşa özellikle I. II. öncülde verilen 
durumu, yurt dışından iç işlerimize müdahale ola-
rak yorumlamıştır.
I. öncülde verilen durum 29 Ekim 1923 tarihinde 
Cumhuriyet’in ilanını hızlandırmıştır. 

22. A Demokrat Parti 1947 yılında Türk siyasal hayatı-
nın demokratikleşmesi için “Hürriyet Misakı”nı ilan 
etmiştir. 

 • 12 Temmuz Beyannamesi; Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü’nün iktidar ve muhalefet arasındaki diyalo-
ğu yumuşatmak için ilan ettiği bildiridir.

 • 7 Eylül Kararları; Türkiye’de serbest piyasa eko-
nomisine geçişin ilk önemli adımıdır.

 • Dörtlü Takrir; 1945 yılında “Topraksız Köylüye 
Toprak Verilmesi” yasasına karşı çıkanlar tarafın-
dan açıklanmıştır. 

23. B Siyaset felsefesi siyasal olanı, ideal devlet veya 
toplum düzenini ve buna uygun yönetim biçimle-
rini araştıran felsefi disiplindir. Bu çerçevede; bi-
rey, toplum, devlet, iktidar, meşruiyet, egemenlik 
ve yönetim gibi kavramları inceler. 
İyi ve kötü / ahlak, adalet, vicdan gibi kavramlar ve 
bunların soruları ise “ahlak felsefesinin” araştırma 
konuları arasındadır. 

24. A Soruda “Folklor” kelimesinin tanımı yapılmıştır. 
 • Diyalektik; sosyal gerçeğin ikili ve çatışan kuvvet-

lerle, tez ile anti tez arasındaki çatışma ile senteze 
gidebileceği görüşüne dayanır. 

 • Sosyal norm; belirli bir toplumda standartlaşmış 
yol gösterici ve idare edici davranış şekilleridir. 

 • Sosyal mesafe; Sosyal değişkenlere göre benzer-
lik veya yakınlıktır. Kişilerin veya sosyal grupların 
toplumun kültürü ve menfaatleri karşısındaki du-
rumunu gösterir. 

 • Cemiyet; sürekli dinamik, mesleki bakımdan ye-
teri kadar farklılaşmış, fert ve sosyal gruplardan, 
sosyal teşkilat ve ilişkiler ağından oluşan yapıdır. 

25. C Reşat Bey’in içinde bulunduğu durum “Rol çatış-
masıdır.” Rol çatışması, birden çok statüye sahip 
bireylerin statülerinin gereği olan rollerini farklı 
statü ortamlarında birbirine karıştırmasıdır. 
Rol pekişmesi ise, bir rolün başka bir rolü kolay-
laştırıcı etkiye sahip olmasıdır. 
Rol şeması; belli bir roldeki insanlar için
elimizde olan, organize edilmiş kavramlardır.

26.  A Soruda verilen örnek “normatif etki” ile örtüşür.
Normatif etki: Ödüller almak ya da cezalandırma-
ları önlemek isteğine bağlı uyum, itaattir.

27. D Türkiye’de ilk televizyon yayını 1952 yılında İstan-
bul Teknik Üniversitesi tarafından yapılmıştır. 

28. E Soruda Difüzyoncular yani “Yayılımcılar” tanım-
lanmıştır. Bu görüşü savunanlara göre erkek-
lerin sakal tıraşı olma geleneği Sümerlerden 
kalma bir cezadır, kravat Hırvatistan’dan alınmış-
tır, iskemle Kuzey Akdeniz’den yayılmıştır, kahve 
Habeşistan’dan yayılmıştır, sabun eski Galya’da 
keşfedilmiştir…



TG-9. DENEME Sosyal Bilgiler 
  Öğretmenliği

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

M
U

R
AT

 Y
AY

IN
LA

R
I

5 Diğer sayfaya geçiniz.

29. E Taş çağında sırayla şu alet teknolojileri kullanıl-
mıştır. 

 • Olduvan; Doğu Afrikada’ki Tanzanya sınırları için-
de Olduvai bölgesinde bulunmuştur. Arkeoloji ya-
zınında buna Olduvan (yontuk çakıl) kültürü adı 
verilmiştir.  Olduvandan sonra Acheul (Aşöl), Orta 
Paleolitik dönemde ise Mouster teknolojisi kulla-
nılmıştır. 

30. A Soruda yansıtmacı sanat akımının özellikleri veril-
miştir. Yansıtmacı kuram, sanatı mimesis’e indir-
ger. 

31. D “Gül Koklayan Kadın” tablosu İbrahim Çallı’ya ait-
tir.

32. E Öncüllerde verilenler ayni haklara örnektir. Ayni 
hak, kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya 
hakimiyetini sağlayan, konusu eşya olan haklar-
dır.

33. A Hukuk kuralları, toplumdaki diğer bütün kural ve 
kanunlardan ayrılır. Uyulmadığı zaman resmi yap-
tırımları vardır ve hiyerarşik olarak daha üstündür-
ler. 

34. C Bir davranımın zayıflatılması hatta tamamen orta-
dan kalkması için, unutma, bastırma ve söndürme 
gibi yollar mevcuttur. 
Söndürme; burada işlemin kritik ögesi, söndür-
mek istediğimiz davranışı artık pekiştirmemektir. 
Örneğin klasik koşullanmada deneyci koşullan-
mış hayvana çıngırağı çalar fakat yiyecek vermez. 
Bastırma; daha önce öğrenilmiş bir davranımın 
her yapılışında ceza uygulanır. 

35. B Soruda hakkında bazı bilgiler verilen bilim insa-
nı İbn Rüşd’tür. Rüşd, Endülüs’te yaşamıştır. Ça-
lışmaları ile Batı dünyasını etkilemiştir. Astronomi, 
tıp ve optik alanında çalışmıştır. 

36. E Öncüllerde verilenler Merkez Bankası’nın temel 
görevleri arasındadır. 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1930 yılında 
kurulmuştur. 

37. C Akbabalar Steli Sümer döneminden kalma bir ka-
lıntıdır. Bu, Lagaş’ta bulunan bir zafer kabartma-
sıdır. Stel’in üzerine Sümer ordusu işlenmiştir.  

38. C Aspendos Tiyatrosu Roma döneminden kalan 
ünlü bir eserdir. Bu eser Antalya’dadır. 

39. C PUKÖ döngüsünün aşamaları;
 • planlamak  • kontrol etmek
 • uygulamak • önlem almak

40. B Soruda verilen özellikler Kartel Parti ile ilgilidir. 
Buna benzer başka bir parti tipi de Medya partile-
ridir. 

41. D Oligarşinin Tunç Kanunu tezi R. Michels’e aittir. 
Buna göre nerede bir örgüt varsa orada bir oligar-
şi vardır. Bütün organizasyonlarda bir seçkin bir 
grubun rolü söz konusudur. Bu grup hem uzman-
lığa hem de örgütlenme becerisine sahiptir. 

42.  E Kamuoyu, herhangi bir konu hakkında toplumu 
oluşturan insanların düşüncesi olarak tanımlana-
bilir. 
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve buna 
bağlı olarak okur –yazarlığın artması ile kamu-
oyunun önemi daha da artmıştır. İnsanlar politik 
süreçte yaşanan gelişmelerden hızlı bir şekilde 
haberdar olup bir tepki geliştirmişlerdir. Bu süreç-
te siyasal egemenliğin halka dayandıran rejimle-
rin yayılması toplumu hemen her konuda daha da 
önemli kılmış ve bu da kamuoyunun gelişimini et-
kilemiştir. 

43. B XV. yüzyılda siyasal realizm (gerçekçilik) akınımın 
en ünlü temsilcisi N. Machiavelli’dir. Ona göre in-
sanın güç ve mülkiyet arayışı sonsuzdur ve bu da 
gayet olumludur. Siyasal hayatta zayıflığa yer yok-
tur. Bu noktada “araca giden her yol meşrudur”. 

44. B Kendisini faşist olarak nitelendiren ilk siyasi par-
ti İtalya’da Benito Mussolini öncülüğünde ortaya 
çıkmıştır ve 1922 yılında iktidar olmuştur. Bunu 
1933 yılında A. Hitler öncülüğünde Almanya’da 
iktidara gelen ve NAZİ olarak kısaltılan Nasyonal 
Sosyalist İşçi Partisi izlemiştir. 

45. A İbn Haldun (XIV. yüzyıl) soruda verilen tanımlar 
karşılığında “asabiyet” kelimesini kullanmıştır. İ. 
Haldun modern sosyolojinin de öncüsü sayılmak-
tadır. 

46. E Eksen eğikliği 30° olsaydı dönenceler 30° enlem-
lerinden geçerdi. Verilen diğer özellikler gerçekle-
şecek durumlardır.

47. A Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü 
fazla olduğu için eküidistans arası yükselti farkı 
daha az olur. 1 / 100.000 ölçekli harita daha büyük 
ölçeklidir ve yükselti farkı daha azdır.

48. E Soruda verilen seçeneklerin tümü Ekvatoral ikli-
me ait doğru özelliklerdir.

49. D Güneş ışınlarının yere değme açısında enlem fak-
törü etkili olmaktadır. Verilen diğer seçenekler ok-
yanus akıntılarının etkileri arasında yer alır.
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6 Diğer sayfaya geçiniz.

50. B Singapur ve Japonya’da yaşlı nüfus oranı fazla 
aynı zamanda gelişmiş ülke oldukları için nüfus 
artış hızını artırıcı politikalar uygulanmaktadır.

51. E Fransa, Cezayir, İspanya ve Togo başlangıç me-
ridyeni üzerinde yer alırken, Portekiz yer almaz.

52. B Melbourne ve Canberra Avustralya’da yer alırken, 
Malmö İsveç’te, Kopenhag Danimarka’da yer al-
maktadır.

53. A Soruda özellikleri verilen köyaltı yerleşme türü 
Divan’dır.

54. A Uzungöl alüvyal set göl iken, verilen diğer göller 
heyelan set gölü özelliği taşımaktadır.

55. B Irak’a açılan Habur sınır kapısında demiryolu ula-
şımı bulunmaz, ancak diğerlerinde demiryolu ile 
ulaşım imkanı bulunmaktadır.

56. E Doğu Karadeniz’de yağış miktarı fazla olduğu için 
şeker pancarı üretilmez. Soruda verilen diğer eş-
leştirmeler doğrudur.

57. E Çanakkale, boğazların varlığından balık üretimi 
fazla olan yerlerden biridir. Burada konserve en-
düstrisinin gelişmesi hammaddeye bağlıdır. Diğer 
sanayi kuruluşlarının yer seçiminde hammadde 
etkili olmamıştır.

58. E Soruda verilen körfezlerden Gemlik Marmara’da 
bulunmaktadır. Diğer körfezler Ege’de yer almak-
tadır.

59. B Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe ve Çanakkale’de 
bulunan Troya UNESCO listesinde yer almaktadır.

60. C Soruda önemli çıkartım yerleri verilen enerji kay-
nağı linyittir.

61. C Soruda “yeşil şapka” tanımlanmıştır. 
 • Beyaz şapka; net bilgiler, şeffaflık
 • Kırmızı şapka; tutkular, arzular, sezgiler öne çıkar
 • Mavi şapka; serinkanlılık öne çıkar
 • Sarı şapka; avantajlar, olumlu yönler, kararın alın-

ması durumunda sağlanan yararlar ve fırsatlar 
öne çıkar

 • Siyah şapka; dezavantajlar, olumsuzluklar, riskler, 
kararın alınması durumunda oluşabilecek tehlike-
ler öne çıkar

62. C Sosyal Bilgiler öğretmeninin kullandığı yöntem 
“İpucu” kapsamındadır. İpuçları öğretmenin öğ-
renciyi doğruya yönlendirmede kullandığı işaret 
veya mesajlardır. 

63. C  “Okulun iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı 
sağlamak” kişisel ve mesleki değerler genel ye-
terliliklerinden biridir. Bu konuda öğretmen öğren-
cilerle birlikte çalışır. 

64. E Ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak öncüller-
de verilen bilgiler doğrudur. Bireyin eğitim süreci 
bir bütünlük içinde devam eder ve bu bütünlük bo-
yunca ölçmenin yapılması gerekir. 
Bireysel farklılıklardan dolayı bütün öğrencileri 
kapsayan bir ölçme aracından söz edilemez. Bi-
reylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, 
tutum ve başarıları zamanla değişeceği için, tek 
bir zamanda ölçme yapmak doğru değil, süreç 
içindeki değişimleri dikkate alan ölçümler kullan-
mak gerekir. 

65. A Öncüllerde verilen sorulara cevap arayan Sosyal 
Bilgiler öğrenme alanı “Etkin Vatandaşlık”tır. Bu 
öğrenme alanı sosyoloji, siyaset bilimi ve hukuk 
çerçevesinde etkin vatandaşlık kavramına odak-
lanmaktadır. Öğrenciler toplum yaşamında doğa-
cak sorunların en önemli güvencesi olarak örgütlü 
bir devlet gücünün varlığını kavrarlar. 

66. A I. Grup öğrencilerinin “Cumhuriyet ve demokrasiyi 
tanımlamış ve örneklerle açıklamıştır” şeklindeki 
kazanımı öğrencilerin bilişsel olarak “anlama” dü-
zeyinde olduklarını gösterir. Bu aşamada bir öğ-
renci bilgiyi örneklerle açıklayabilir
II. Grup öğrencilerinin “Atatürk dönemi muhalefet 
partilerinin kurucularını saymıştır” şeklindeki ka-
zanımı ise öğrencilerin bilişsel olarak “hatırlama” 
seviyesinde olduklarını gösterir. Bu evrede öğren-
ci bilgiyi hatırlar ve tanır.  
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7 Diğer sayfaya geçiniz.

67. B Soru uygulanışı verilen teknik “zıt panel”dir. 
Panel: Aynı masa etrafında oturan birkaç kişilik 
konu alanı uzmanın bir panel yöneticisi başkanlı-
ğında seçilen bir konuyu izleyiciler önünde derin-
lemesine işlemeleridir. 
Zıt Panelde sınıfın tümünü kullanmak önerilir. Bü-
tün öğrencilerin aktif katılımı hedeflenir. 

68. C III. Öncülde verilen bilgi yanlıştır. Çünkü “Beyin 
Fırtınası” tekniğinde önemli olan fikirlerin niteli-
ği değil, sayısıdır. Bu teknikte konu ile ilgili fikirler 
geldiği sürece süreç devam eder. Fikirlerin niteliği 
önemli değildir. Öğretmen kimsenin başka bir ki-
şinin fikriyle alay etmesine asla izin vermez. 

69. C Soruda verilen durum örnek olay / analiz etme 
teknikleridir. Öğretmen öğrencilerine ile örnek bir 
olay izlemiş ve sonrasında da konuyu analiz et-
meleri için öğrencilerine rehberlik etmiştir. 

70. E
 • Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini 

sorgular (Eleştirel Düşünme)
 • Ülkemizin sahip olduğu siyasi, askeri, ekonomik 

ve kültürel özelliklere bağlı olarak uluslararası 
alanda üstlendiği rolleri analiz eder (Araştırma) 

71. E Sosyal Bilgiler öğretiminde kabul edilen temel il-
keler şunlardır;

 • Çocuğa görelik
 • Kültürlenme
 • Etkili vatandaş yetiştirme
 • Bilgi temeli
 • Yöntem
 • Zaman
 • Alan ve ders boyutu

72. C Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim programında yer 
alan beceriler arasında “tutumluluk” yoktur. 

73. C Vatandaşlık Aktarımı Olarak Sosyal Bilgiler 
Öğretimi’nin program içeriğinde “buluş yolu ile öğ-
renme” yoktur. Buluş yolu ile öğrenme Sosyal Bi-
lim Olarak Sosyal Bilgiler Öğretimi’nin savunduğu 
bir ilkedir. 

74. D Sosyal Bilgiler, bir ders olarak ilk kez 1916 yılında 
ABD’de okutulmuştur. 
Uyarı; Türkiye’de sosyal bilgiler adı ile bir ders ilk 
olarak 1968 ilkokul programı ile birlikte okutulma-
ya başlanmıştır. 

75. B  Sosyal Bilgiler öğretmeni “güncellik” ilkesini kul-
lanmıştır. Bu ilke, öğrencinin gerçek yaşam du-
rumları ile derste işlenen konular arasında ilişki 
kurmasını sağlar. 

Çözüm Bitti.
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