
Ka
st

am
on

u 
İl 

M
illi

 E
ği

tim
 M

üd
ür

lü
ğü

 Ö
lç

m
e 

D
eğ

er
le

nd
irm

e 
M

er
ke

zi

Adı ve Soyadı:                               Sınıf ve No:  

Sosyal Bilgiler7.Birey ve Toplum

S7-01-B

Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

4. Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz 
hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle 
desteklenen sözel olmayan İletişim şekli “Beden Dili” 
olarak adlandırılır.
       
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “beden dili” 
olarak adlandırılabilecek hareketlerden biri 
değildir?

A) Gülümsemek B) Konuşmak

C) Tokalaşmak D) Başını sallamak

1. I.    Empati kurmak.
II.  Kendini tanımak veya farkına varmak
III. Yargılamak
IV. Sürekli Eleştirmek
V.   Etkili dinlemek
  
İletişimi etkileyen yukarıdaki tutum ve 
davranışlardan kaç tanesi olumlu etki 
yapmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. “Bugün Sosyal Bilgiler dersinde öğretmenimin 
anlattıklarını çok iyi anladım. Çünkü ben öğretmenimi 
çok iyi dinledim.” 
    
Diyen bir öğrenci derste aşağıdaki davranışlardan 
hangisini yapmamıştır? 

A) Öğretmeni ile göz teması kurmuştur.

B) Tüm dikkatini öğretmene odaklamıştır.

C) Başka bir şeyle uğraşmamıştır.

D) Arkadaşıyla konuyu tartışmıştır.

3. İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla 
başkalarına aktarılmasıdır. İletişim en az iki kişi 
arasında gerçekleşir ve iletişim kurarken bir takım 
kurallara uymamız gerekir.
      
Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurarken dikkat 
etmemiz gereken ilkelerden biri değildir?

A) Fikrimizi mutlaka kabul ettirmek

B) Göz teması kurmak

C) Anlaşılır bir dil kullanmak

D) Önyargılı davranmamak

5. I.   Konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya 
     telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız.
II.  Mektuplar, faks mesajları, elektronik postalar ile 
     yaptığımız iletişim.
III. Beden hareketleri, jestler, mimikler ile yapılan
     iletişim.
     
Tanımları verilen iletişim çeşitleri hangi 
seçenekte doğru sıralanmıştır?

I II III

A) Sözlü                Yazılı  Sözsüz   

B) Sözlü Sözsüz Yazılı

C) Sözsüz              Yazılı Sözlü

D) Yazılı                Sözsüz Yazılı

6. I.   Bilgisayar ve tabletle daha az zaman geçirmen  
     gerektiğini düşünüyorum.
II.  Derslerine hiç dikkat etmiyorsun.
III. Çok kitap okursan başarılı olacağına inanıyorum.
IV. Bu konuda çok yanlış davranıyorsun.
     
Yukarda verilen ifadelerin “sen dili” ve “ben dili” 
olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru 
verilmiştir?

Sen Dili Ben Dili

A) II - IV I - III

B) II - III I - IV

C) I - III II - IV

D) I - II III - IV

7. Basketbol antrenmanına giden Feza, takım arkadaşı 
Zehra’nın kendisiyle konuşmadığını ve kızgın 
olduğunu fark etti. Bu durumun sebebini bilmeyen 
Feza oldukça üzüldü.

Feza aşağıdaki davranışlardan hangisini yaparsa 
sorunun çözümüne katkıda bulunur?

A) Arkadaşını görmezden gelme

B) Arkadaşını tehdit etme

C) Arkadaşına öfkelenme

D) Olayın nedenini bulmaya çalışma
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S7-01-B

Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

8. İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun 
duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya 
çalışmasına empati denir.

Sosyal Bilgiler dersi yazılısından düşük not 
alan Serdal’a sıra arkadaşı Recep aşağıdaki 
tepkilerden hangisini verirse empati kurmuş 
olur?

A) Derslerine çalışmazsan böyle notlar alırsın.

B) Herkes düşük not alabilir.

C) Çok üzülmeni anlayabiliyorum. Bende düşük not 
almıştım.

D) Üzülme diğer yazılıdan iyi alırsın.

9. Meltem: Sen dili iletişimi kolaylaştırır.
Ecrin   :  Empati kurmak iletişimi kolaylaştırır.
Buğra  :  İyi bir iletişim için önyargılı olmamalıyız.
Ömer   :  Öğüt vermek iletişimi güçlendirir.

İletişimle ilgili görüşlerini ifade eden 
öğrencilerden hangilerinin söyledikleri 
doğrudur? 

A) Meltem- Ömer B) Ecrin-  Buğra

C) Meltem- Buğra D) Ecrin -Ömer

10. -Çabuk bana kantinden su getir.
-Sınıfa gelen yeni öğrenci kısa boylu, basketbol  
  oynayamaz.
-Ödevlerini hiç yapmıyorsun.
         
Yukarıdaki iletişim hataları seçeneklerle 
eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

A) Önyargılı davranmak B) Öğüt Vermek

C) Sen dilini kullanmak D) Emir Vermek

11. 17.12.2018 tarihinde gazetemizde yapılan “Ekici 
şirketine ait fabrikanın atıklarının Devrez Çayı’na 
akıtıldığına dair haber gerçeği yansıtmamaktadır. 
Araştırmadan yaptığımız bu haberden dolayı ilgili 
kişilerden özür dileriz.
                                                    05.01.2019
                                            Şehrin Sesi Gazetesi

Şehrin Sesi gazetesinin gerçeğe aykırı haber 
yapması sonucu mahkeme kararıyla düzeltme 
yapması aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?     

A) Magazin B) Sansür

C) Tekzip D) Medya

12. Televizyonda sevdiği bir programı izleyen Ela, 
programda kendisine ve diğer izleyicilere olumsuz 
örnek olabilecek bazı bölümler olduğunu görmüş ve 
bundan rahatsız olmuştur. Durumu babasına anlatan 
Ela, babasından bir şeyler yapmasını istemiştir.

Bu durumun çözülmesi için babasının yapması 
gereken en önemli adım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Televizyondan o kanalı kaldırmalıdır.

B) Kızına o programı yasaklamalıdır.

C) Kanalı belediyeye şikâyet etmelidir.

D) RTÜK’e başvurarak durumu bildirmelidir.

13. Televizyon programlarında uyarı amacıyla “akıllı 
işaretler” kullanılmaktadır. Akıllı işaretler televizyon 
programlarının yaş grubumuza uygunluğu konusunda 
bize programı izlemeden önce uyarı verir. RTÜK 
(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) tarafından 
hazırlanan bu işaretler bize sorumluluk yükler. Bu 
sorumluluk gelişimimize ve yaşımıza uygun olmayan 
programları izlememektir.

Aşağıdaki akıllı işaretlerden hangisi programın 
herkes tarafından rahatlıkla izlenebileceği 
anlamına gelmektedir?

A)

 

B)

C)

 

D)

14. I.  Yayın organları, yalan haber ve yanlış bilgilerde 
    düzeltme yapmak zorunda kalırlar.
II. Yayın organlarına yayınladıkları programlar ve  
    içerikler için yasaklama gelebilir.

Yukarıda bilgilere karşılık gelen kavramlar 
sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Tekzip-  Sansür B) RTÜK-  Tekzip

C) Sansür-  Medya D) Tekzip -  TRT
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S7-01-B

20. Mustafa Bey şehrin yerel gazetesinde çalışan bir 
basın mensubudur. İşi gereği devamlı haber peşinde 
koşmaktadır. Mesleğini yaparken bazı kurallara 
uymak zorundadır.

Mustafa Bey’in uyması gereken kurallar arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Doğru haber yapmak

B) Haberlerinde kişilerin özel hayatına dikkat etmek

C)  Yaptığı haberlerde tarafsız kalmak

D) Gazete sahibinin çıkarlarına göre haber yapmak  

15. Günümüzde iletişim aracı olarak kullanılan Genel 
Ağ, bilgiye ve habere ulaşmamızda kolaylık 
sağlamaktadır. Haberi ve bilgiyi pek çok kaynaktan 
alabilme imkânı sunmaktadır. Bireylerin alışveriş 
yapma alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Sanal 
market veya e-market alışveriş, yeni bir ekonomik 
kültür anlayışı ortaya çıkarmıştır. Ayrıca pek çok 
sınav başvurusu, yazışma ya da devlet kurumlarıyla 
ilgili işlemler Genel Ağ ortamında daha kısa sürede 
yapılabilmektedir.

Bu bilgilerden yararlanarak aşağıdakilerden 
hangisi genel ağın insanlara sağladığı 
yararlardan biri değildir? 

A) Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma

B) Yüz yüze iletişimin azalması

C) Resmi işlemlerin hızlanması 

D) Kişilerin evinden veya işyerinden alışveriş 
yapabilmesi

16. Bireylerin doğru bilgi alma hakkının yanında, kitle 
iletişim araçlarının da doğru bilgi verme sorumluluğu 
vardır. Kitle iletişim araçlarının bu sorumluluğunu 
yerine getirmemeleri toplum açısından değişik 
sıkıntıların yaşanmasına sebep olabilir. Ayrıca bu 
araçlara karşı güvensizliğe ve tedirginliğe yol açabilir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki hangi yorum 
yapılamaz?

A) Kitle iletişim araçları bilinçli kullanılmalıdır.

B) Yalan haberler insanlar arasında tedirginliğe sebep 
olur.

C) Doğru bilgi almak her bireyin en doğal hakkıdır.

D) Kitle iletişim araçlarındaki her bilgi doğrudur.

17. Çalıştığı işyerinde masanın üzerinde akıllı telefonunu 
açık unutan Erdal Bey’in arkadaşları, telefonu alarak 
Erdal Bey’in mesajlarını okudular, sosyal paylaşım 
sitesindeki bir paylaşıma Erdal Bey adına yorum 
yazdılar. Odasına geri geldiğinde olayı gören Erdal 
Bey, arkadaşlarına çok kızdı ve şikâyet edeceğini 
söyledi. Arkadaşları şaka yaptıklarını söylese de Erdal 
Bey’i ikna edemediler.

Erdal Bey’in arkadaşlarını şikâyet etme dayanağı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel yaşamın gizliliği hakkının ihlal edilmesi

B) Haberleşme hürriyetinin ihlali

C) Düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması

D) Doğru haber alma hakkının engellenmesi

18. Dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
basın özgürlüğü vardır. Bu durum anayasamızda şu 
şekilde belirtilmiştir.
“Madde 28- Basın hürdür, sansür edilemez… Devlet, 
basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak 
tedbirleri alır…”
Fakat bu özgürlük bazı durumlarda kısıtlanabilir.

Aşağıdaki durumlardan hangisinde basın 
özgürlüğü kısıtlanabilir?

A) Çok Güzel Ses adlı şarkı yarışmasının 
yayımlanması

B) Devlete ait gizli bilgilerin haber yapılması

C) Farklı görüşte olan kişilerin tartıştığı programın 
yayımlanması

D) Maçta yenilen takım hakkında haber yapılması 

19. I.   Spor uzmanı Atakan Bey’in televizyonda sporun 
     faydalarını anlatması
II.  Çevre Mühendisi Metin Bey’in bir televizyon 
     programında Kastamonu’nun çevre sorunları 
     hakkında bilgi vermesi
III. Ünlü futbolcu Volkan’ın aile fotoğraflarının  
     yerel gazetede izinsiz yayınlanması
IV. Basketbol antrenörü Nihat’ın takımı 
     hakkındaki son bilgileri gazeteci Yeşim Hanım’a  
     anlatması.

Yukarıdaki durumlardan kaç tanesinde özel 
yaşamın gizliliği ihlal edilmemiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


