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Nerede Ve Nasıl Yaşıyoruz
1- Komşularıyla ve bütün devletlerle iyi geçinmek
Babama sorduğumda köprünün Bosna savaşı
Türkiye siyasetinin amacıdır. Atatürk’ün bu sözlerine
sırasında yıkıldığını ama bugün içinde Türkiye’nin de
dayanarak aşağıdakiler yargılardan hangisine
olduğu 10 ülkenin desteğiyle yeniden yapıldım
ulaşılamaz?
söyledi. Köprünün açılması Avrupa’nın yeniden
A) Dış politikada barışı esas almıştır.
birleştirileceği anlamını taşıyormuş. Yukarıda verilen
B) Komşularıyla dostluk ilişkileri kurmak
bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
istememektedir.
A) Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda egemen
C) Dünya devletleri ile barış içinde olma
olduğuna
amaçlanmıştır.
B) Bosna - Hersek’te büyük bir savaş yaşandığına
D) Türk dünyası ile iyi ilişkiler kurmak istemek¬tedir.
C) Köprünün onarılmasında Türkiye’nin de katkısı
olduğuna
2- Türkiye’de Nasrettin Hoca, Azerbeycan’da
D) Bosna - Hersek Türkiye ilişkilerini etkilemediğine
Molla Nasrettin, Kazakistan’ca Koca Nasır ismiyle
karşımıza çıkar. Nasrettin hoca Türk Dünyası’nca
6- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır
tanınan ve sevilen mizah ustasıdır. Yukarıda
A) Lefkoşe, Girne, Gazimogosa Kıbrıs’ın önemli
Nasrettin Hoca’nın bazı özellikleri farklı ülkelerdeki
şehirlerindendir.
adları verilmiştir. Nasrettin Hoca’nın Türk
B) Ahmet Yesevi Üniversitesi bu ülkedec
dünyasında tanınması aşağıdakilerden hangisinin
Kazakistan’da dır.
gösterge olamaz?
C) Ermenistan’da petrol üretimi çok fazladır.
A) Tüm dünyayı dolaştığının
D) En uzun kara sınırımız olan komşumu Suriye’dir.
B) Ortak kültürü yansıttığının
C) Türk kültürünü temsil ettiğinin
7- Dünya üzerindeki bir yerin; kıtalara denizlere,
D) Benimsenen bir düşünür olduğunun
okyanuslara, önemli boğazlara ticaret ve ulaşım
/ollarına, önemli maden yataklarına olan uzaklığı
3- “Sovyetler Birliği dostumuzdur, bizim bu dostluğa
ile yükseltisi, yeryüzü şekilleri gibi sadece o yere has
ihtiyacımız vardır. Yarın ne olacağı belli olmaz
özellikler o yerin özel konumunu belirler. Buna
parçalanabilir. Sovyetler Birliği’nin idaresinde dili
göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dünya
bir özü bir, inancı bir kardeşlerimiz vardır. Onlara
üzerindeki özel konumunu göstermez?
sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Milletleleri buna nasıl
A) Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
hazırlanır? Manevi köprülerini sağlam tutarak...”.
B) İki önemli boğaza sahiptir.
Atatürk’ün sözünü ettiği manevi köprüler
C) Zengin yerlaltı kaynakları vardır.
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
D) Kuzeyi, güneyine göre daha soğuktur.
A) Dil
B) Tarih
C) Kültür
D) Devlet
8- Dünya üzerindeki bazı bölgelerde nüfusun tenha
4- Türkiye, yabancı devletlerin iç işlerine karışma
olasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
düşüncesinden tamamen uzak bir dış politika
A)Sanayileşmenin olması
izlemektedir. Bu politikanın aşağıdakilerden hangisine
B)Yer altı kaynaklarının zengin olması
dayandığı söylenebilir?
C)Sıcaklık değerlerin düşük olmaması
A) Yayılmacı devlet anlayışına
D)Doğa koşullarının insan yaşamına uygun olmaması
B) Yerli sanayiyi geliştirme çabasına
C) Bağımsızlığa saygı düşüncesine
9-Kuzey Amerika ve Avrupa’nın yoğun nüfuslanmış
D) Ekonomik gelirleri arttırma çabasına
olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ham madde kaynaklarını fazla olası
5- Ben Bosna’da yaşıyorum. Dedem buradaki
B)Tarım alanlarının genişliği
Mostar köprüsünün OsmanlIlar döneminde Mimar
C)Sanayi ve ticaretin gelişmiş olması
Sinan’ın öğrencisi tarafından yapıldığını söylemişti.
D)İklim koşullarının elverişli olması
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10- Dünyada ekonominin geliştiği bölgeler, diğer
bölgelerdeki nüfus açısından çekim merkezi
olmuşlardır.Buna göre;
I – Avrupa
II – Güney Amerika
III – Afrika
IV – Kuzey Amerika
gibi bölgelerden hangilerinin ekonomik çekim
merkezi oldukları söylenebilir?
A)I ve II
B)II ve III
C)III ve IV
D)I ve IV
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