TEST 14
Ad / Soyad :
Sınıf / No :

F E N BİL İ ML E R İ / 8. SI NI F / TE ST - 1

NERELERDE YAŞIYORUZ? - 1
1.

A)
B)
C)
D)

2.

3.

“Gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi faz
ladır.“ diyen bir araştırmacı, bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisini
gösterebilir?
Tarım alanlarının genişliğini
Doğum oranlarının fazlalığını
Sağlık imkânlarının gelişmişliğini
Ekonomik faaliyetlerin çeşitliliğini

Ülkemizde nüfusumuzun büyük kısmı, iklim
koşulları elverişli olan kıyı kesimlerinde topla
mıştır. Karadeniz’in kıyı şeridi yerleşmenin faz
la olduğu yerlerdendir. Samsun, Trabzon ve
Rize gibi iller nüfusun yoğun olduğu illerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre;
I. İklimin yerleşim yeri seçiminde etkili ol
duğu,
II. Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerleşme için
uygun olduğu,
III. Nüfusun dağılışında en önemli faktörün
doğal faktörler olduğu,
yargılarından hangisine ya da hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız I			
C) I ve III			

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

Aşağıdaki grafikte, Türkiye’nin bazı yıllardaki
toplam nüfusu gösterilmiştir.
Nüfus miktarı (Milyon kişi)
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4.

Ülkemizdeki bazı yerleşim alanlarının nüfusu,
sahip oldukları sanayi tesislerine bağlı olarak
artış göstermektedir.

KARADENİZ

I
Yıllar

EGE DENİZİ

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 2015

Grafikteki bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

II
IV

III

AKDENİZ
A) 1985 yılında nüfus 40 milyon kişiden fazladır.
B) 2015 yılında nüfus 70 milyon kişiyi geçmiştir.
C) 1960 yılından 2015 yılına kadar nüfus sü
rekli artış göstermiştir.
D) 1980 yılındaki nüfus, 1990 yılındaki nüfu
sun yarısından azdır.

Sosyal Bilgiler

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisi, bu duruma örnek gösterilebilir?
A) I

1

B) II

C) III

D) IV

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

5.

7.

Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir. Bunun başlı
ca nedenleri başta sanayi olmak üzere bölge
nin ulaşım, ticaret ve hizmet sektörleri ile tarım
üretiminde büyük gelişme göstermesidir.
Yukarıda Marmara Bölgesi ile ilgili;
I. Nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili
olan faktörlere,
II. Nüfus yoğunluğunun fazla olmasının or
taya çıkardığı sorunlara,
III. Kapladığı alan bakımından bölgelere göre
sıralamasına
bilgilerinden hangisine ya da hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I			
C) II ve III			

A) Yalnız Faruk’un
C) Ayşe ile Nazlı’nın

B) Yalnız II
D) I, II ve III

8.

6.

Aşağıdaki tabloda 1980 - 2012 yıllarında ülke
mizdeki nüfus sayımlarına göre toplam nüfus
ve nüfusun yıllık ortalama artış hızı verilmiştir.

Sayım yılı

Toplam nüfus
miktarı (milyon)

Yıllık ortalama nüfus
artış hızı (%)

1980

44,7

20,6

1985

50,7

24,8

1990

56,5

21,7

2012

75,6

12

9.

B) Sanayi
D) Hayvancılık

Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus miktarı,
sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olmasına bağlı
olarak daha yoğundur?
A) Trabzon			
C) Kars			

A) 1990 yılı nüfus artış hızında bir önceki nü
fus sayımına göre düşüş olmuştur.
B) Toplam nüfus miktarında yıllara göre sü
rekli bir artış görülmektedir.
C) Nüfus artış hızının en fazla olduğu yıl 1985
yılıdır.
D) 2012 yılı nüfus artışında köyden kente yapı
lan göçler etkili olmuştur.

B) Yalnız Ayşe’nin
D) Faruk ile Nazlı’nın

Ülkemizde nüfusun dağılışı üzerinde fiziki fak
törlerin yanı sıra ekonomik faktörler de etkilidir.
Akdeniz Bölgesi’nin, Antalya Bölümü genel iti
bariyle dağlık olduğu hâlde son yıllarda nüfusu
nun gittikçe artış gösterdiği görülmektedir.
Bu durumun ortaya çıkmasında Antalya Bölümü’ndeki aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden
hangisindeki gelişmeler daha fazla etkili olmuştur?
A) Tarım			
C) Turizm			

Tabloda verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Sosyal Bilgiler

Akdeniz Bölgesi’nin nüfus yoğunluğunu hesap
lamak isteyen bazı öğrenciler edinmeleri gerekli
bilgiler ile ilgili şunları söylemişlerdir:
Ayşe: Bölgenin yüz ölçümü ile toplam nüfus
miktarını tepsit etmem gerekir.
Faruk: Bölgede çalışan ve çalışmayan nüfusun
oranlarını bilmeliyim.
Nazlı: Bölgedeki kadın ve erkek nüfusun yaş
gruplarına göre dağılımını bilmem gerekir.
Buna göre, öğrencilerden hangisinin ya da
hangilerinin nüfus yoğunluğu hesaplamak
için doğru bilgilere sahip oldukları söylenebilir?

B) İzmit
D) Erzurum

10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfusun
fazla olduğu yerler arasında gösterilemez?
A)
B)
C)
D)

2

Yükseltinin fazla olduğu yerler
Ulaşım imkânlarının geliştiği yerler
Tarımsal alanların geniş olduğu yerler
Madencilik faaliyetlerinin geliştiği yerler

TEST 18
Ad / Soyad :

F E N BİL İ ML E R İ / 8. SI NI F / TE ST - 1

Sınıf / No :

NİÇİN SAYILIYORUZ? - 2
1.

3.

Aşağıdaki grafikte 1975 - 2015 yılları arasında
kırsal ve kentsel nüfus miktarlarının yıllara göre
dağılımı gösterilmiştir.
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2015

Türkiye’de 1940’lı yıllarda kadın ve erkek nüfus
oranı birbirine yaklaşmış; ancak daha sonraki
dönemde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranı
nı geçmiştir. 2015 nüfus sayımına göre nüfusu
muzun %50,2’si erkek, %49,8’i ise kadındır.
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki grafiklerden hangisinden elde edilebilir?
A) Türkiye’de kadın ve erkek nüfusunun sayım
yıllarına göre oranı
B) Türkiye’de okuryazarlık oranının sayım yıl
larına göre değişimi
C) Türkiye’de kırsal ve kentsel nüfusun sayım
yıllarına göre değişimi
D) Türkiye’de nüfusun ekonomik faaliyet kol
larına göre dağılımı

Yıllar

Kentsel nüfus

Grafikte verilen bilgilere bakıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4.
A) Kent nüfusu sürekli artmıştır.
B) Kırsal ve kentsel nüfus farkının en fazla ol
duğu yıl 2015 yılıdır.
C) Bütün yıllarda kentsel nüfus oranı, kırsal
nüfus oranından fazladır.
D) Kent ve kır nüfusunun birbirine en yakın olduğu yıl 1985 yılıdır.

2.

Sosyal Bilgiler

B) 2

C) 3

Yaş grubu

Toplam nüfus içindeki oranı
(%)

0- 14 (Genç nüfus)

26

15 - 64 (Yetişkin nüfus)

67

65 (Yaşlı nüfus)

7

Tablodaki bilgilere göre;
I. Toplam nüfusun yarısından fazlasının yetiş
kinlerden oluştuğu,
II. Genç nüfus oranının, yaşlı nüfus oranından
fazla olduğu,
III. Yetişkin nüfusun büyük bir kısmının, sanayi
sektöründe çalıştığı
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

Nüfus sayımları ile bir ülkenin nüfusunun;
∞ Eğitim durumu,
∞ Cinsiyet durumu,
∞ Mesleki durumu,
∞ Yaş gruplarına göre dağılış
özelliklerinden kaç tanesi belirlenebilir?
A) 1

Aşağıdaki tabloda nüfusumuzun üç ana yaş gru
buna göre dağılımı verilmiştir.

A) Yalnız I			
C) I ve II			

D) 4

1

B) Yalnız III
D) II ve III

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

5.

1

8.

2
Ege Bölgesi

3

Marmara Bölgesi
4

Karadeniz Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi

Ülkemizde kentsel nüfus miktarının en fazla
olduğu bölge hangi numaralı kutucukta yer
almaktadır?
A) 1

6.

C) 3

B) 2

C) 3

D) 4

9.

Marmara

82

94

İç Anadolu

77

92

Doğu Anadolu

55

81

Güneydoğu Anadolu

45

76

Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Yağmur ve Nehir, sosyal bilgiler öğretmenine
aşağıdaki soruları soruyor:

Nüfus sayımı sonuçları
ülke sınırları içindeki
nüfusun çeşitli özellikleri hakkında bilgi
mi verir?

D) 4

Osmanlı Devleti Dönemi’nde gerçekleştirilen
ilk nüfus sayımı
II. Mahmut zamanında
mı yapılmıştır?

Yağmur

Nehir

Buna göre öğretmen, Yağmur ve Nehir’in sor
duğu sorulara hangi seçenekte belirtilen cevapları verir?
		
A)
B)
C)
D)

Eğitim durumuna
İş gücüne katılımına
Cinsiyete göre dağılımına
Yaş gruplarına göre dağılımına

Sosyal Bilgiler

Erkek %

A)
B)
C)
D)

Türkiye’de her dört kadından biri ve her on er
kekten biri hiç okula gitmemiştir. Her on kadından dördünün ilkokul diploması bile yoktur.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki şehirlerde
nüfusun yaklaşık yarısı, okuma ve yazma bil
memektedir.
Yukarıdaki bilgilerde Türkiye nüfusunun özelliklerinden hangisine değinilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Kadın %

Bölge nüfusu içindeki okuryazar oranının gösterildiği tablodaki bilgilere bakılarak;
∞ Kadın ve erkek okuryazar oranı arasındaki
farkın en az olduğu bölge hangisidir?
∞ Kadın okuryazar oranının %50’nin altında olduğu bölge hangisidir?
∞ Erkek okuryazar oranı en yüksek olan ikinci
bölge hangisidir?
sorularına cevap verildiğinde hangi bölge dışta kalır?

‘’Nüfus dağılımındaki dengesizliğin bir sonucu
olarak başta İstanbul olmak üzere büyük kent
lerimizin nüfusu her geçen gün hızla artmakta
dır.Bu durumla şehirlerde yaşayan insanlarımı
zın çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. ..
.............................................. bu sorunlar arasında yer alır.’’
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere;
∞ İşsizlik,
∞ Çarpık kentleşme,
∞ Alt yapı yetersizliği,
∞ Trafik sıkışıklığı
bilgilerinden kaç tanesi getirebilir?
A) 1

7.

B) 2

Bölgeler

2

Yağmur
Evet		
Evet		
Hayır		
Hayır		

Nehir
Evet
Hayır
Hayır
Evet

TEST 33
Ad / Soyad :

F E N BİL İ ML E R İ / 8. SI NI F / TE ST - 1

Sınıf / No :

DEMOKRASİ YÖNETİMİ - 2
1.

3.

Seçme ve seçilme hakkı, demokratik devletle
rin anayasalarında yer alan temel haklardan bi
ridir. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak hem
hak hem de bir görevdir. Anayasamızın 67.
maddesinde bu konu ile ilgili, “Vatandaşlar, ka
nunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme,
seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti
içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oyla
masına katılma hakkına sahiptir.” ifadesine yer
verilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıdakiler
den hangisi söylenemez?

Ezgi

A) Bireylerin rahatının ve huzurunun sağlan
ması
B) Toplumsal alanda anlaşmazlıkların artması
C) Toplumsal düzen ve devamlılığın sağlan
ması
D) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına
alınması

4.

Sosyal etkinliklerin amaçlarından bazıları şunlardır:
Yeni durum
ve ortamlara
uyum sağlamak

?

Bireysel farklılılara saygılı
olmak

Şemada ? ile gösterilen yere aşağıdakilerden
hangisi getirilirse yanlış olur?
A)
B)
C)
D)

1

Devlet tarafından konulan yazılı
kurallara yasa mı denir?

Evet

2

Ülkemizde yasama gücü TBMM’nin
elinde midir?

Evet

3

Yasaların, anayasaya göre değiştirilmesi daha kolay mıdır?

Evet

Tablodaki sorulara belirtilen cevapları veren
Gökçe’nin, hangi soru ya da soruları doğru
cevapladığı söylenebilir?

Kişisel çıkarları ön planda tutmak
Çevreyi koruma bilinci kazanmak
Planlı çalışma alışkanlığı kazanmak
Bireysel hedefleri belirlemek ve geliştirmek

Sosyal Bilgiler

Yiğit

Yiğit, Ezgi’nin sorduğu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse yanlış olur?

A) Bireylerin partiler aracılığıyla siyasi faaliyet
lerde bulunabileceği
B) Demokratik devletlerde bireylerin seçme
ve seçilme hakkının olduğu
C) Bireylerin seçme ve seçilme hakkına anaya
sa ile sınırlandırma getirildiği
D) Seçme ve seçilme hakkının vatandaşların
hak ve görevleri arasında yer aldığı

2.

Toplumsal yaşamda
kanunlara saygılı olmak neden önemlidir?

A) Yalnız 1			
C) 1 ve 2			

1

B) Yalnız 3
D) 1, 2 ve 3

Etkin Vatandaşlık

5.

7.

Toplum hayatını, devlet ve yurttaşlar arasında
ki ilişkileri düzenlemek için yasalar çıkarılır. Ya
salara tüm vatandaşlar uymak zorundadır.
Toplum, bu yasaları doğrudan kendisi koymaz.
Ülkemizde yasa koyma yetkisi TBMM’ye aittir.
Ülkemizde yürütme yetki ve görevi ise Devlet
Başkan’ı ve Bakanlar Kuruluna verilmiştir.
Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında;
I. Yasaların toplumsal düzeni sağlamak için
çıkarıldığı,
II. Yasama ve yürütme yetkisinin ayrı kurumlar
tarafından kullanıldığı,
III. Bakanlar Kurulunun yasaları uygulama yet
kisine sahip olduğu
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II			
C) I ve II			

A) Yalnız I			
C) II ve III			

Sosyal devlet anlayışı vatandaşların hak ve öz
gürlüklerini koruyan eşitlik ilkesini benimseyen
devlet anlayışıdır. Bu anlayıştaki devlet, vatan
daşlarının toplumsal ve ekonomik varlıklarını
iyileştirmek için önemli roller üstlenecek bu
yolda vatandaşlarına olanaklar sunar. Sosyal
devletin artırılmasına yönelik çalışır. Ekonomik,
sosyal ve kültürel açıdan geri kalmış ya da güç
süz insanların da toplum içinde bulunduğu ge
nel refah seviyesine ulaşması için çaba harcar.
Vatandaşların ekonomik ve sosyal gelişimleri
için eşit olanaklar sunar.
Yukarıda verilen bilgiler sosyal devlet ile ilgili;
I. Vatandaşların ekonomik ve toplumsal alan
daki şartlarını iyileştirmeyi hedeflediği,
II. Bireyler arasındaki eşitsizlikleri ortadan kal
dırmayı amaçladığı,
III. Sosyal adalet anlayışı hâkim kılmaya yöne
lik çalışmalar yaptığı
durumlarından hangisine ya da hangilerine
ulaşılabilir?
A) Yalnız I			
C) II ve II			

Sosyal Bilgiler

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

B) Yalnız III
D) I, II ve III

8.

6.

Laiklik yalnızca din ve dünya işlerinin ayrılması
değil tüm yurttaşların din, vicdan ve ibadet hür
riyetinin sağlanmasıdır. Laikliğin en önemli un
surlarından biri de devletin çeşitli dinlerin ve
mezheplerin mensupları arasında kanun önün
de ayrım gözetmemesidir.
Bu durumun;
I. Hoşgörülü yönetim anlayışını oluşturması,
II. Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendir
mesi,
III. Irk ayrımının belirgin hale gelmesi
gelişmelerinden hangisine ya da hangilerine
ortam hazırladığı söylenebilir?

Merhaba benim adım İdil. yedinci sınıf öğren
cisiyim. Okulumu ve derslerimi çok seviyorum.
Fırsat buldukça okulda sosyal faaliyetlere katıl
maya çalışıyorum. Okulumuzda demokrasi ku
lübü tarafından okul öğrenci temsilcisi seçimi
gerçekleştirildi. Bazı arkadaşlarımız sandık ku
rulunda görev aldı. Bazı öğrenciler de, seçim
ler de öğrenci temsilcisi olmak için aday oldu.
Ben de okulda öğrenci temsilcisi olmak için
day olanlardan biriyim. Seçimlerden önce he
pimiz yapmak istediğimiz çalışmaları arkadaş
larımıza anlatarak onlardan oy toplamaya ça
lıştık. Bu sene seçimleri kazanamadım. Sınıf
arkadaşım Melisa seçilerek okul temsizcimiz
oldu. Gelecek yıl tekrar aday olmayı düşünü
yorum.
Yukarıda İdil’in verdiği bilgiler aşağıdakilerden
hangisini kanıtlar nitelikte değildir?
A) Demokratik uygulamalarda kararların yö
neticilerin isteğine göre uygulandığını
B) Farklı düşüncelere hoşgörü ile yaklaşmanın
demokrasinin bir gereği olduğunu
C) Öğrencilerin etkin bir vatandaş örneği gös
tererek seçme hakkını kullandığını
D) Okulda demoktaratik yöntemlerle okul
temsilcisinin seçildiğini

B) Yalnız II
D) I, II ve III

2

