7.Sınıf 2.Dönem Sosyal Bilgiler Konu Tekrar Testi
1-Sanayi İnkılabının yaşanmasında etkili olan gelişme
aşağıdakilerden hangisidir?
a-kağıdın bollaşması
b-barutun ateşli silahlarda kullanılması
c-matbaa tekniğinin gelişmesi
d-buhar gücüyle çalışan makinelerin üretilmesi
2- I.Sümer-yazı
II. Fenike-alfabe
III. Mısır-matbaa
IV. Çin- kâğıt
Yukarıda verilen uygarlık ve icadı eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
a-I
b-II
c-III
d-IV
3-Aşağıdakilerden hangisinin demokrasinin gereklerinden biri
olduğu söylenemez?
a-kişi egemenliği
b-çok partili yaşam
c-seçme ve seçilme hakkı
d-özgür düşünce
4-Devletler hâkimiyetin kaynağına göre farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde
görülmemiştir?
a-teokrasi
b-monarşi
c-cumhuriyet
d-meşrutiyet
5-T.C Anayasasına göre yasa çıkarma yetkisi aşağıdakilerden
hangisine aittir?
a-bakanlar kurulu
b-TBMMM
c-cumhurbaşkanı
d-başbakan
6) Keşfedilen yeni ülkelerden bol miktarda altın, gümüş gibi değerli madenler Avrupa'ya getirilince ticaretle uğraşan kesim
zenginleşti.
Bu bilgide Coğrafi Keşiflerin hangi alandaki sonucunu vurgulamıştır?
A)Ekonomik
B) Siyasi
C) Bilimsel
D) Dini
7) Coğrafi Keşiflerle birlikte bazı inançlar sarsıldı. Rahiplerin
söylediklerinin hepsinin doğru olmadığı anlaşıldı.
Yukarıdaki paragrafta Coğrafi Keşiflerin hangi alandaki sonucu
vurgulanmıştır?
A)Siyasi
B) Dini
C) Sosyal
D) Bilimsel
8) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi bazı Avrupa devletlerinin
gelirlerinin artmasında ve sömürgecilik faaliyetlerine
başlamalarında etkili olmuştur?
A) Matbaanın icadı
B) Coğrafi Keşifler
C) Barutun bulunması
D) Rönesans Hareketleri

9) Osmanlı Devleti'nde eğitim, sağlık, beslenme gibi halkın
temel sosyal ihtiyaçlarını karşılayan kurumların giderleri
vakıflar tarafından karşılanırdı. Vakıflar zengin ve yardımsever
vatandaşlar tarafından kurulurdu. Vakıflar devlet tarafından
desteklenir ve teşvik edilirdi.
Öğretmenin verdiği bilgiye göre vakıflarla İlgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Devlet tarafından kurulduğu
B) Sosyal dayanışma esasına dayalı olarak çalıştıkları
C) Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili olduğu
D) Sosyal bir kurum olduğu
10) Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından
biri değildir?
A) Uluslararası ticaretin gelişmesi
B) Pazar bulma ihtiyacının artması
C) Mutlak krallıkların kurulması
D) Büyük fabrikaların kurulması
11) Hangisi, Endüstri İnkılabı'nın sonuçlarındandır?
A) El tezgahlarının ve küçük atölyelerin çoğalması
B) Özgürlükçü fikirlerin Avrupa'da yayılması
C) Sömürgeciliğin başlaması
D) Feodalitenin güçlenmesi
12) Sanayi İnkılabı aşağıdakilerden hangisi ile başlamıştır?
A) Reformla
B) Buharın enerji olarak kullanılmasıyla
C) Tekerleğin bulunmasıyla
D) Coğrafi Keşiflerle
13) Sanayi İnkılabı sonucunda aşağıdaki alanlardan hangisinde
gelişme yaşanmamıştır?
A) Teknoloji
B) Şehirleşme
C) Lâiklik
D) Sömürgecilik
14) Aşağıdaki bilim adamları ye sanatçılardan hangisi,
Rönesanssın İtalya'daki öncülerindendir?
A) Leonardo da Vinci
B) Erasmus
C) Röklen
D) Shakespeare
15) Rönesans hareketleri ilk olarak hangi ülke de başlamıştır?
A) Almanya
B) İngiltere
C) İspanya
D) İtalya

16) Ortaçağ'da papa ve kilisenin halka kabul ettirdiği düşünce
sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Calvenizm
B) Aristoculuk
C) Skolastik
D) Demokrasi
17. Avrupa’da gerçekleştirilen Sanayi inkılabının sonucunda;
• Fabrikalarda çalışmak için binlerce insan şehirlere göç
etti.
• Makineli üretime geçildi.
• Lokomotif ve dokuma fabrikaları açıldı.
Buna göre sanayi İnkılâbı sonucunda Avrupa’da aşağıdaki
geliş-melerden hangisinin meydana geldiği söylenemez?
A)Tarım ve hayvancılığın sona ermesi
B)Toplumun ekonomik ve sosyal yapısının iyileşmesi
C)Ülke ekonomisinde sanayinin öneminin artması
D)Avrupa’da işçi sınıfının ortaya çıkması
18. Aşağıda bazı buluşlar ve bu buluşların Dünya
medeniyetlerine yaptığı katkılar eşleştirilmiştir.
Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Buluş
Dünya Medeniyetine Katkısı
A)Yazı
Bilgiler kalıcı oldu.
B)Takvim
Toplumlar arası ticaret gelişti.
C) Tekerlek
Kara taşımacılığı gelişti
D)Pusula
Yeni kıta ve adaların bulunmasını sağladı

19.Mısırlılar Nil Nehri’nin taşma günlerini öğrenebilmek için
yap-tıkları çalışmalar sonucunda Dünya’nın 1 yıllık hareketini
365 gün olarak hesaplamış ve ilk güneş yılı esaslı takvimi
yapmışlardır. Daha sonra bu takvim Romalılar tarafından
geliştirilerek günümüze ulaşmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Günümüzde buluşların eski önemini kaybettiğine
B) Buluşların birçok uygarlığın katkısıyla geliştiğine
C) Mısırlıların astronomi alanında çalışmalar yaptığına
D) İhtiyaçların buluşları ortaya çıkardığına.

20.
Ben Ali Kuşçu, Fatih beni 200 altın
maaşla Ayasofya müderrisliğine
atadı. Burada fatih külliyesinin
programını hazırladım. Astronomi
ve matematik dersleri verdim

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Fatih Sultan Mehmet’in bilim adamlarına önem verdiğinin
B) İstanbul’un önemli bir ticari merkez haline geldiğinin
C) Medreselerde Ali Kuşçuyla birlikte sadece dini eğitim
yapıldığının

D) Ayasofya külliyesinde Müslüman olmayan bilim adamlarının
da ders verdiğinin.

