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1 Empati Kurmak
Etkili reddetmek
Göz teması kurmak
Farklılıklara saygı duymak

Yukarıdaki diyagrama en uygun başlık hangisidir?

A) Etkili iletişim yolları B) İyi yaşamın sırları

C) Beden dilinin özellikleri D) Toplumsal yaşam kuralları

2 İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, 
düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek 
için çevresindekilere iletişime geçer. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim 
oldukça gereklidir. İnsanların bir toplumda var olabilmesi için sağlıklı bir iletişime sahip olması 
gerekir ve iletişim kanallarını sürekli açık tutması gerekir. Böylece oluşabilecek olumsuz bir 
durum karşısında etkili iletişim becerilerine sahip olan bireyler, sorunun kaynağına inerek 
çatışmayı önlemiş olurlar. Fakat ülkemizde maalesef halen var olan iletişim becerisi eksikliği 
her gün farklı yörelerde çatışmalara sebep olabilmekte bunun sonucunda şiddet hatta cinayet 
haberlerini hepimiz üzüntüyle seyretmek zorunda kalıyoruz.

Verilen metne göre iletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Olumlu iletişim insanların toplumda var olabilmesi için önemli bir argümandır.

B) İletişim becerisi eksikliği toplumda çatışmaları beraberinde getirir.

C) İletişim becerisi gelişen insanlar sorunların kaynağına iner ve çözümler üretir.

D) Mutlu yaşamak için bireylerde olması gereken en önemli özellik etkili iletişim becerisidir.



VAN ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

VA
N 

ÖL
ÇM

E 

DE
ĞE

RL
EN

Dİ
RM

E 
MER

KE
Zİ

KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ3

3 Ben Meryem yedinci sınıf öğrencisiyim. Babam dönem sonu okuldan takdir belgesi alırsam
bana tablet alacağı sözünü verdi. Üniversitede okuyan kuzenime bundan bahsettim. Ondan 
etkili çalışma yöntemlerini ve iyi bir ders çalışma programı istediğimi ilettim. Kuzenim  ise 
tableti aldığımda neler yapacağımı sordu; bunun üzerine Meryem müzik dinleyip, ödevlerini 
araştıracağını, oyunlar oynayıp, kendisinden uzakta olan dedesiyle hasret gidereceğini  ve  ilgi 
duyduğu konuları araştıracağını söyler. Bunun üzerine kuzeni ona takdir belgesi alması için 
gerekli yardımı vereceğini söyleyerek ondan ayrılır.

Yukarıdaki metne göre tabletin Meryem'e sosyal medyanın hangi amaçlarına hizmet 
edeceğini düşünmektedir?

A) Sosyal medya ile empati becerisini geliştirmek istemektedir.

B) Tablet ile yalnız desr çalışmayı planlamaktadır.

C) Kuzenine ondan iyi olduğunu göstermeye çalımaktadır.

D) İletişim ve sosyal  amaçlı kullanmayı planlamaktadır.

4 Geçenlerde askerden gelen amca oğlumu babamla ziyarete ettik. Hayırlı olsun dileklerinden
sonra babam ve amcam askerliğin nasıl geçtiğini ve koşulların nasıl olduğu üzerine sorular 
sormaya başladılar. Bunun üzerine amca oğlum çok sıkıntı çekmediklerini ayrıca telefon 
sayesinde her gün babamlarla irtibatta olduğunu ayrıca geliş-gidişlerin uçakla olduğundan 
tezkere alır almaz  iki saat gibi bir sürede eve vardığını söyler. Babam ise şaşırmış bir vaziyette 
askerlik sürecinde yaşadığı bir ansını anlatmaya başladı. Telefon olmadığından sadece mektup 
yazabildiklerini başka iletişim olanağı olmadığını ekledi. Ayrıca askerden gelmeden üç ay önce 
bir mektup gönderdiğini ve mektubun kendisi tezkere aldıktan sonra mektubun eve ulaştığını 
gülümseyerek ifade etti. Daha sonra iletişimin geliştiği üzerine sohbetler çay eşliğinde akıp 
gitti.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi iletişim unsurlarının zaman içerisindeki 
değişimi değildir?

A) İletişim araçları zamana göre değişmiştir.

B) Her iletişim aracı kendi sürecini etkilemiştir.

C) Askere giden herkes telefon kullanmıştır.

D) Iletişim unsurları sosyal değişimi de beraberinde getirir.
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5 Medya; gazete, dergi, televizyon, internet gibi, radyo gibi kitle iletişim araçlarının tümüne
verilen genel isimdir. Özellikle dijitalleşen dünyada internet ile medyanın sosyal etkileşim 
gücü yadsınamayacak kadar artmıştır. Bu durum ‘sosyal medya’ kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Sosyal medya kamuoyu oluşturarak insanların düşünce ve davranışlarını hatta kararlarını 
değiştirebilecek duruma gelmiştir. Bu durum sosyal medyanın önemini çok artırmıştır. 
Medeniyetler arası kültürel alışveriş artmış, insanlar kendilerini daha rahat ifade eder 
duruma gelmiştir. Devlette bu durumda faydalanarak birçok hizmetini bu platform üzerinden 
vatandaşlarına ulaştırır duruma gelmiştir.

Verilen paragrafa göre sosyal medya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kamuoyu oluşturması açısından günümüzde çok popüler bir mecradır.

B) İnsanların   düşüncelerini, davranışlarını ve kararlarını etkiler.

C) Sosyal medyanın gelişmesi diğer kitle iletişim araçlarına  olan  ilgiyi azaltmıştır.

D) Devletlerde bu mecradan yararlanarak vatandaşlarına hizmet götürür.

6 Geçen akşam dayımın evine misafirliğe gittik. Yemekten sonra herkes oturma odasında
toplanmaya başladı. Kimi telefonla ilgileniyor kimi televizyona bakıyor, kimse kimse ile bir sohbet 
etmiyor. Açılan sohbetlerde kısa cevap ve gülümsemelerle geçiştiriliyor. Bunun üzerine sinirlenen 
Ayşe yengem mutfaktan bir tepsi alıp bütün telefonların sessize alınıp tepsiye konmasını rica 
etti. Herkes onu kırmadan dediğini yaptı ve telefonlar mutfağa götürüldü. Kısa bir süre sessiz 
kalan ev halkı birden canlanmaya başladı. Çay  faslı ile beraber sohbetler artmaya başladı. 
Babam ve dayımın eski anılarıyla da evde unutulmayacak güzellikte bir gece yaşandı. Sosyal 
medyanın bizi ne kadar değiştirdiğini o gün anlamıştım.

Yukarıdaki metne göre sosyal medyanın hayatımızdaki yeri aşağıdakilerden hangidir? 

A) Sosyal medya kullanıcıları medyayı olumlu kullanmaktadır.

B) Sosyal medya hayatımızda değişim ve etkileşim yaşatmaktadır.

C) Sosyal medya sadece misafirliklerde bırakılmaktadır.

D) Tüm bireyler sosyal medyayı aynı kullanmaktadır.
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7 Madde 26 – Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu maddeye dayalı olarak bireylerin toplumsal 
sorunlara ilişkin çaba yürütmesi, imkan yaratmasına ve bu imkanları başkalarınında kullanmasına 
olanak sağlamasıdır.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini söylersek doğru bir ifade olur?

A) İnsanların konut  dokunulmazlığı vardır.

B) Özgürlüklerimiz sınırsızdır.

C) Özgür düşünme  yasal bir  haktır.

D) İnsanların seyahat özgiürlüğü vardır.

8 Kitle; "Toplumun içerisinde bütün grupları, bireyleri temsil etmektedir. Kitle iletişim araçları 
her türlü iletişime olanak sağlamak üzere kurulmuş olan sosyal yapıları ve bu yapılar için gerekli 
araçları ifade eder. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, 
gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur. Bazı batı 
ülkeleri kitle iletişim araçlarını dördüncü güç olarak kabul etmektedir. En az yasama, yürütme, 
yargı gibi halkı ilgilendiren ve kamuoyu oluşturabilen bir güç unsuru niteliğindedir.

Verilen bilgiye göre kitle iletişim araçları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İçinde bulunduğumuz çağda önemli bir güç unsudur.

B)  Kamusal görevleri yerine getirebilecek bir özelliği vardır.

C) Batılı ülkelerce devleti oluşturan güçlerin yanında bir güç olarak kendisine yer bulmuştur.

D) Her türlü iletişime ve kolay bilgi edinmeye olanak sağlar.
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9 İyi bir iletişim için kişilerde bulunması gereken en önemli özelliklerin başında empati gelir. 
Kelime anlamıyla kişinin kendisini başkasının yerine koyarak onun düşünce ve duygularını anlamak 
olan bu kavram günümüzde etkili iletişim için olmazsa olmazlardandır. Bunun yanında etkili 
bir iletişim için iyi bir dinleyici, karşı tarafın düşüncelerine saygılı, yargılayıcı ve suçlayıcı 
olmamak gerekir. Karşımızdaki kişiyle göz temasını etkili kurmalı, emir veren cümlelerden 
uzak durmalıyız. Böylece duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde aktarılması sağlanarak kişiler 
arasında oluşabilecek olası çatışmalar önlenmiş olur.

Verilen bilgilere göre iletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Empati iletişim kurmada en önemli özelliktir.

B) Kişiler sağlıklı iletişim ile çatışmalardan kaçınabilir.

C) İyi bir dinleyici olmalı karşı tarafın düşüncelerine saygılı davranmalıyız.

D) Suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil iletişim aksaklıklarına neden olur.

10 Bir ülkede yayın yapan medya organlarının belli ilkelere göre hareket etmesi gerekir. Eğer 
toplum ahlakına uygun olmayan söz ve davranışlarla belirlenen ilkeleri çiğnerlerse bazı 
yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Yukarıda verilen bilgilere göre televizyon ve radyo kanallarını denetleme yetkisine sahip 
kuruluş hangisidir?

A) EPDK B) TRT C) RTÜK D) BDDK
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12 Teknolojideki ilerleme ile üretim, dağıtım ve tüketim dijital bir hal almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi alışverişlerimizde dikkat etmemiz gereken etmenlerden 
biri değildir ?

A) En ucuz ürünü almalıyız

B) Kredi kartı bilgilerimizi paylaşmamalıyız

C) Piyasa değerinin çok altındaki ürünlere dikkati yaklaşmalıyız

D) İstediğimiz ürünün fiyatını diğerleri ile karşılaştırmalıyız

11 21’inci yüzyıl gelişmeleri dikkate alındığında aşağıdaki mesleklerden hangisini seçersek
daha popüler bir meslek seçmiş oluruz?

A) Yazılımcılık B) Doktorluk

C) Çiftçilik D) Mühendislik

13 Aşağıdakilerden hangisi Türk demokrasisinin gelişimine etki eden tarihi gelişmelere örnek
değildir?

A) Magna Carta B) Birinci Meşrutiyet

C) Cumhuriyetin İlanı D) Tanzimat Fermanı
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14 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasinin gelişimi için attığı 
adımlardan biri değildir?

A) Saltanatın kaldırılması

B) Halifeliğin kaldırılması

C) Cumhuriyetin İlanı

D) Türk Tarih Kurumunun kurulması

15 Türkiye Cumhuriyetinde hukuk kuralları dine dayanmaz, din ve vicdan hürriyeti vardır. 

Bahsedilen, Anayasa tarafından da koruma altına alınan nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Devlet B) Laik Devlet 

C) Hukuk Devleti D) Demokratik Devlet
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1 A

2 D

3 D

4 C

5 C

6 B

7 C

8 D

9 A

10 C

11 A

12 A

13 A

14 D

15 B


