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Değerli meslektaşlarımız ve sevgili öğrenciler;
Nartest Yayınları olarak Yeni Müfredatın ve Beceri Temelli Soruların tüm özelliğini içinde barındıran
“Nartanesi Deneme Sınavı” ile karşınızdayız. Değişen sistemi yakından takip etmek ve sizi istediğiniz
başarıya ulaştırabilmek için MEB 7. sınıf örnek sorularını detaylı şekilde inceleyerek bu eseri
hazırladık.
“Nartanesi Deneme Sınavı” 12 sarmal ve 12 genel olmak üzere toplam 24 özel denemeden
oluşmaktadır. Eserin içeriğinde; 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilerin mantık ve
muhakeme becerisini ölçen, yorumlama becerisini geliştiren, grafik ve tablo yorumlama yeteneğini
artıran titizlikle hazırlanmış 240 soru yer almaktadır.
Hedefinizdeki başarıya ulaşabilmek uzun soluklu bir çalışma gerektirmektedir. Bu çalışmanın önemli
aşamalarından biri de; hedefe giden yolda doğru kaynakla ilerlemektir. “Nartanesi Deneme Sınavı”
sizi hedeflediğiniz başarıya emin bir şekilde ulaştıracaktır.
2020 yılında gireceğiniz tüm sınavlarda hepinize başarılar dileriz.
Nartest Sosyal Bilgiler Yazar Ekibi

5.
‘’İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının
acısını duyabiliyorsa insandır.”
Tolstoy
‘’Bir insanı yargılamadan önce gökte üç ay
eskiyince dek onun ayakkabılarını giymek
gerekir."
Kızılderili Atasözü

Yukarıda verilen görsel ve sözler iletişimdeki hangi kavramın önemini ortaya koymaktadır?
A) Beden dili

6.

B) Etkili dinleme

C) Empati

D) Ön yargılı olmama

Kitle iletişim araçları; bireylerin toplum ile bütünleşmelerinde, toplumun bir parçası olmalarında, toplumun
kültürel değerlerini almalarında ve topluma yeni değerler eklemelerinde, dünyaya bakış açısı, inanç, tutum
ve davranışlarındaki değişmelerde rol oynamaktadır. Bu etkileşimin düzeyi, bireylerin kitle iletişim araçları ile
ilgili ön yargılarına, bu araçları ne sıklıkla kullandıklarına ve bu araçlar aracılığıyla kendilerine ne tür mesajlar
verildiğine bağlı olarak değişmektedir. Başka bir deyişle kitle iletişim araçlarını ve bu araçlarda yaşanan değişimi benimsemeleri, kitle iletişim araçlarına açık olmaları, eğitim düzeyleri, aile yapıları değer ve tutumları gibi
etkenler bireylerin kitle iletişim araçlarından etkilenme sürecinde belirleyici unsurları oluşturur.
Bu anlatıma bakıldığında kitle iletişim araçları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bireyin toplumsallaşma sürecine katkıda bulunmaktadır.
B) Bireylerin kitle iletişim araçlarını benimsemelerindeki en belirleyici unsur eğitim seviyesidir.
C) Toplumun kültürel değerlerinin benimsenmesine etkisi olmaktadır.
D) Toplum içindeki değer yargılarının değişimine neden olmaktadır.

SEN DİLİ

BEN DİLİ

• ‘‘Sen’’le başlar veya ‘‘sen’’le biter.

• ‘‘Ben” le başlar veya “ben” le biter.

• Yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı olabilir.

• Duygu ve düşünceleri ortaya koyar.

• Öfke, kızgınlık duyguları taşıyabilir.

• Anlaşmazlıkları azaltır, kişiyi rahatlatır.

Ben Diline Örnek Cümleler

Sen Diline Örnek Cümleler

 Ödevlerini bitirmemen beni endişelendi-

 Niçin sürekli hata yapıyorsun?

riyor.

 Bu sabah seni göremeyince meraklan-

 Bu şekilde gidersen başarılı olma şansın
yok.

dım.
 İş görüşmesine gitmemişsin.

 Bu işi kaybedersin diye endişeleniyorum.

Sen dili ve ben dili örneklerin verildiği tablonun tam olarak doğru olabilmesi için hangi şekille gösterilen bilgilerin karşılıklı yer değiştirmesi gerekir?
A)  ve 

B)  ve 

C)  ve 
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D)  ve 
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SOSYAL BİLGİLER

24 DENEME

12 SARMAL + 12 GENEL

SARMAL

NAR TANESİ DENEME SINAVI
1. Bu testte 10 soru vardır.
2. Sınav süresi 20 dakikadır.
3. Cevaplarınızı, cevap kağıdına
işaretleyiniz.

1.

2

Adı Soyadı: ..............................................................................................
Okulu: ......................................................................................................
Sınıfı: ................................. Numarası: ..............................................

		

Afyonkarahisar’da yaşayan Ahmet o gün sabah erkenden kalkmıştı. Çünkü evlerine Niğde’den misafir gelecekti. Babası Erkan Bey,
Ahmet’e seslendi: “Ahmet, misafirlere ikram etmek için bahçeden
erik ve kiraz toplar mısın?” Ahmet heyecanla cevap verdi: “Tabi toplarım babacığım.”

Verilen metindeki iletişim sürecinin ögelerini incelediğimizde;
I. Aktarılan olayda iletişim sürecini başlatan kişi Erkan Bey’dir.
II. Mesajı iletmek için yazılı iletişim kanalı kullanılmıştır.
III. Ahmet’in babasından gelen mesaja verdiği tepki olan “Tabi toplarım babacığım.” ifadesi geri bildirimdir.
gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

2.

Yukarıda anlatılan olaydan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanları etkilemenin en önemli yolu, dili bilinçli ve yerli yerinde kullanmaktır.
B) İletişimde neyi nasıl ve kime söylediğiniz oldukça önemlidir.
C) Farklı uyruklardaki insanların ilgilerini bilmek onları ikna etmeyi kolaylaştırabilir.
D) Etkileyici konuşma yapabilmek için sürekli aynı ses tonu ile konuşmak gereklidir.
5
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Bir uçakta pilot aniden hostesleri çağırmış ve demiş ki: "Uçak düşmek üzere. Tüm yolculara atlamalarını söyleyin. Şu anda deniz üzerinde ve denize çok yakın uçuyorum. Atlarlarsa kurtulma şansları
var ama atlamazlarsa herkes ölecek!" Tabi, böyle bir şeyi insanlara yaptırmak çok zor. Hosteslerden
en akıllısı düşünmüş taşınmış, herkese uygun bir dille anlatılırsa uçaktan atlamaları sağlanır, diye
karar vermiş ve ilk olarak Amerikalı kafilenin yanına gitmiş:
"-Sayın yolcularımız, üzerinde bulunduğumuz alan Japonların araştırma laboratuvarları ile kaplı.
Eğer oraya ulaşırsanız Japon teknolojisinin bütün sırlarını öğrenirsiniz." Bütün Amerikalılar koşarak
çıkışa gitmişler ve atlamışlar.
Sonra hostes İngilizlere yönelmiş:
"-Sayın yolcularımız, şu anda dünyanın en geniş ve verimli
sömürgeleri üzerindeyiz. Eğer hemen atlar ve el koyarsanız
sonsuza dek sizin olur." Bütün İngilizler hevesle atlamışlar.
Sıra Fransızlara gelmiş. Hostes: "Bayanlar, baylar, affedersiniz; rahatsız ediyorum fakat rica etsem
uçaktan atlar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim." Fransızlar “Tabi, mersi!” deyip sırayla atlamışlar.

6.

İletişim araçlarından yararlanırken sahip olduğumuz haklar olduğu gibi sorumluluklarımız da vardır. İletişim
araçlarıyla düşüncelerimizi özgürce açıklarken başkalarının özel hayatına müdahale etmemiz doğru değildir.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi başkalarının özel hayatına müdahale değildir?
A) Haber spikerinin fotoğraflarının yasa dışı yollarla çoğaltılması.
B) Başkalarının özel bilgi, resim ve yazılarını izinsiz kopyalanması.
C) Bir sosyal medya fenomenin aynı anda birden fazla fotoğrafını paylaşması.
D) Bir futbolcunun aile yaşamının izin alınmadan görüntülenmesi.

7.
Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Moğolların Türkiye
Selçuklu Devleti üzerindeki baskısının bir iktidar
boşluğunu ortaya çıkardığını belirterek bu durumun Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen
Türkmen boylarının bağımsızlıklarını ilan etmesine
yol açtığını söylemektedir. Tarihçiye göre böylece
Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi başladı. Osman
Bey de bu dönemde beyliğini kurdu.

Osman Bey’in bu dönemde beyliğini kurması Anadolu’da aşağıdaki alanlardan hangisinde doğrudan
yeni gelişmelere zemin hazırlamıştır?
A) Siyasi

B) Eğitim

C) İktisadi

D) Ulaşım

8.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Anadolu’da Gazi Akçakoca gibi gazi ve alpler vatan uğruna
canını bile vermekten çekinmeyen, gaza ve cihat ruhu ile hareket eden kahramanlardır.
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Yukarıda bahsedilen kişiler için;
I. Bu kişilere Gaziyân-ı Rum da denilmektedir.
II. Anadolu’nun İslamlaşmasına katkı sağlamışlardır.
III. Padişahın soyundan gelmektedirler.
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III
11

D) I, II ve III

5.
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethi konusunu görüşmek üzere derhal
bir toplantı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasında beylerine ve paşalarına şunları söyledi:
– “Atalarımız gibi bizim de esas görevimiz gaza yapmaktır.”
– Memleketimiz ortasında bulunan İstanbul (Bizans), düşmanlarımızı korumakta ve bize karşı tahrik etmektedir.
– Devletimizin geleceği ve güvenliği için bu şehrin alınması gereklidir. Bu
konuda her birinizin düşünce ve görüşlerini öğrenmek isterim.
(Halil İnancık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara 1995, s. 126.)

Buna göre verilen metinden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Fatih Sultan Mehmet devlet işleri konusunda istişare yapmaya önem vermiştir.
B) Fatih Sultan Mehmet savaştaki gayelerinin tarihten gelen hedeflerden biri olan Müslümanlığı yaymak ve korumak amacını taşıdığı vurgusunu yapmıştır.
C) Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmek istemesindeki en önemli sebep ekonomiyi güçlendirmektir.
D) Bizans Devleti’nin varlığı, Osmanlı Devleti toprakları arasındaki bütünlüğü bozmaktadır.

			

Aşağıdaki görselde ilk köy yerleşmesi temsili olarak verilmiştir.

GÖRSEL YORUMLAMA

D

 Görselde yer alan insanlar tarımsal faaliyet yapmayı yani
ekip biçmeyi öğrenmişlerdir.



 Görselde yer alan insanlar doğal barınaklarda yaşamaktadırlar.

Y



 Görseldeki insanların yerleşim alanını seçmesinde su
kaynakları etkili olmuştur.



 Görseldeki insanlar, henüz konargöçer bir hayat tarzını
devam ettirmektedirler.



Her sorunun 10 Puan olduğu yazılı sınavında yukarıdaki soruyu tablodaki gibi cevaplayan bir öğrencinin bu sorudan kaç puan aldığı söylenebilir?
A) 10

B) 20

C) 30
19

D) 40
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2. Sınav süresi 20 dakikadır.
3. Cevaplarınızı, cevap kağıdına
işaretleyiniz.
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Adı Soyadı: ..............................................................................................
Okulu: ......................................................................................................
Sınıfı: ................................. Numarası: ..............................................

Orta Çağ Avrupası’nda skolastik düşüncenin etkisiyle bilimsel ilerleme yavaşlamıştır. Buna karşın Doğu’da
Türk-İslamiyet Medeniyeti ile bilimsel çalışmalar “Altın Çağ”ını yaşamaktadır.
Orta Çağ Avrupası

Türk-İslam Medeniyeti

1

Bilimsel gelişmeye önem verilmez.

Bilimsel gelişme desteklenir.

2

Akıl ve bilim ön plandadır.

Akıl ve bilim gelişmemiştir.

3

Bilim insanlarının çalışmaları engellenmiştir.

Bilim insanları devlet başkanları tarafından desteklenmiştir.

4

Düşünmeye ve bilgiye önem verilir.

Düşünmeye ve bilgiye önem verilmez.

Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için hangi numara ile gösterilen bilgilerin karşılıklı yer değiştirmesi gerekmektedir?
A) 1 ve 2

C) 2 ve 4

D) 3 ve 4

Aşağıdaki görselde Osman Gazi ile bir Rum tüccar arasında yaşanan diyalog verilmiştir.
Derhal bu tüccarın parasını ödemeyen kişiyi
bulun ve bu zatın hakkı olan parayı ondan alın.
Pazarlarda tellak gezdirerek kimsenin kimseye
zulmetmemesini sağlayın. Haksızlığa uğrayanların bu durumu bizzat bana iletmeleri için ne
gerekiyorsa yapın.

(2)

Beyim ben Bilecik Rumlarından Hıristiyan bir tüccarım. Germiyanoğlu Beyli(1) ğinden bir zat bendem mal aldı, ancak
parasını ödemedi. Hakkımı ondan
alacak kadar güçlü değilim. Derdimi
çözsen çözsen sen çözersin.

Bu anlatıma bakılarak Osman Bey hakkında;
SARMAL DENEME 7

2.

B) 1 ve 3

I. Adaletle hükmetmeye çalışmıştır.
II. Egemenliği altında yaşayanlar arasında din ayrımı yapmamıştır.
III. Halkının sorunları ile meşgul olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III
25

D) I, II ve III

9.

7.

Amerikan Hidrografi Dairesince
yapılan inceleme ve araştırmada, Piri
Reis’in haritalarının günümüzdeki
deniz haritaları ile aynı olduğu büyük
bir hayretle tespit edilmiştir.

İBN-İ SÎNÂ
Tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya
gibi farklı bilim dallarında iki yüzden
fazla eser verdi. En önemli çalışmalarını
tıp alanında yaptı. Mikroskobun icadından önce mikropların hastalıklara neden
olduğunu buldu. Tıp alanında bilimsel
deneylere önem vererek ilk defa sonda
aletini kullandı ve damar içi şırıngasını
yaptı. Avrupa’da “Avicenna (Avisenna)”
adıyla tanındı ve “El-Kanun
Fi’t-Tıb” (Tıbbın Kanunu) isimli
eseri burada 17. yüzyıla kadar
tıp eğitiminde kullanıldı.

Buna göre yapılan incelemeden yola çıkılarak
Piri Reis’in hangi alanda çalışmalar yaptığı söylenebilir?
A) Tıp
B) Felsefe
C) Coğrafya
D) Tarih

İbn-i Sînâ hakkında verilen bilgilerden hareketle;
I. Kendisi çok yönlü bir bilim insanı mıdır?
II. Eserleri sadece Anadolu'da mı kabul görmüştür ?
III. Kullandığı yöntem-tekniklerle tıp alanında ilklere imza atmış mıdır?
sorularından hangilerine “EVET” yanıtını verebiliriz?
A) Yalnız III			

B) I ve II

C) II ve III			

D) I ve III

10.

8.

Yukarıdaki görsellerde sırasıyla Afganistan, Mısır,
Türkiye ve İran’da Biruni adına, doğumunun 1000.
yılında pullar basılmıştır.

SARMAL DENEME 8

Buna göre Biruni ile ilgili olarak;

Kâğıt üzerine baskının
ilk kez Çinliler tarafından
yapıldığı, daha sonra
Uygur Türklerinin ahşap
harflerle baskı yaptıkları
bilinmektedir.
Almanya’da Johann Gutenberg
(Yohan Gutenberk) 1440 yılında önceki matbaa
tekniklerinden farklı bir yöntem denedi. Harfleri
tahta veya madenî bir parçaya kazıyıp onları yan
yana dizerek satırlar oluşturdu. Böylece bugünkü modern matbaanın temelleri atılmış oldu

I. Yaptığı çalışmalar sonucunda evrensel bir kişilik özelliği kazandığı,

Buna göre aşağıdakilerden hangisi matbaanın
icadının doğrudan din alanında ortaya koyduğu sonuçlar arasında yer alır?

II. Yaptığı çalışmaların yaşadığı dönemle sınırlı
kaldığı,

A) İncil çevirilerinin basılması ile gerçekler ortaya çıktı,
kökleşmiş yanlışlar yıkıldı.

III Çalışmalarının birçok devlet tarafından takip
edildiği

B) Elle çoğaltılan kitap kopyalarında karşılaşılan yanlışlıkları ortadan kaldırarak bilimde güvenilir bir ilerleme sağladı.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I			

B) I ve II

C) Çok sayıda kitap basıldı ve kitapların fiyatları ucuzladı.

C) I ve III			

D) I, II ve III

D) İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır.
32

8.

10. 		

Reform hareketleri sonucu Avrupa’da mezhep
birliği parçalandı. Katolik kilisesinin egemen olduğu topraklarda Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. Papa ve din
adamları önceki etkilerini ve saygınlıklarını yitirdiler. Kiliseye bağlı okullar kilisenin elinden alınarak
bu okullarda laik bir anlayış hâkim oldu. Katolik
kilisesinin etkisinin azalmasıyla özgür ve bilimsel
düşünce ortamı gelişti.
Bu bilgilere bakıldığında Reformun;
I. Dini
II. Eğitim
III. Hukuk

Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetinden:

IV. Bilim

“Ben ki İstanbul fatihi aciz kul Fatih Sultan Mehmet.
Tamamen kendi alın terimle kazanmış olduğum
akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde olan 136 adet dükkânımı aşağıdaki şartlar
karşılığında vakfeylerim. Şöyle ki: Bu dükkânlardan elde olunacak kazançla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10
doktor ve 3 de yara sarıcı tayin eyledim. Bunlar ki
ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, istisnasız
her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını
soralar; var ise şifa vereler. Şifası mümkün değilse
kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada tedavi ile şifa bulduralar.
... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve İstanbul şehrinin fakirleri yemek yiyeler. Ancak yemek
yemeye veya almaya gelemeyenlerin yemekleri
güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden
kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle...”

alanlarından hangisindeki sonuçlardan bahsedilmektedir?
A) I, II ve III
C) II, III ve IV

9.

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

Yaklaşık 10.000 yıl önce insanlar yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye ve tarım yapmaya başladılar.
İlk çiftçiler buğday ve arpa ekiyorlardı. Tarım devriminin tamamlanması 1000 yıl kadar sürdü. İnsanlar 1000 yılın sonunda kalabalık bir köyde yaşayan
iki-üç bin kişilik insan topluluğu hâline gelmişlerdi. Kerpiçten yapılma küçük, yuvarlak kulübelerde
yaşıyorlardı. Köylerinin çevresine sağlam duvarlar
örmüşler ve dokuz metre yüksekliğinde kuleler
inşa etmişlerdi. Civardaki tepelerde ve çölde yaşayan avcı-haydutlardan korkmamalarını gerektirecek kadar refah içindeydiler.

Yukarıdaki anlatıma bakılarak Fatih Sultan
Mehmet hakkında;
I. Kurduğu vakıf aracılığı İstanbul halkının sağlık
ve gıda ihtiyacını karşılamak istemiştir.

James C. Davis, İnsanın Hikâyesi, (Düzenlenmiştir.)

Yukarıdaki bilgilere bakıldığında,

II. Tamamen kendi birikimleriyle vakıf kurmuştur.

I. İnsanlığın yaşam biçimini kökünden değiştirecek bir süreç başlamıştır.

III. Mal varlığının tamamını vakıf kurmak için
bağışlamıştır.
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II. İlk tarımsal faaliyet buğday ve arpa üretimi ile
olmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

III. Yerleşik hayata geçen insanlar güvenliklerini
sağlayacak önlemler almıştır.
IV. Tarımsal faaliyetler insanların göçebe yaşamdan vazgeçmesinde etkili olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I, II ve III			

B) I, II ve IV

C) II, III ve IV			

D) I, II, III ve IV
40

A) I ve II			

B) I ve III

C) II ve III			

D) I, II ve III

9.

		

El-Biruni, kendisinden çok sonra gelen fizikçi
Isaac Newton, Evangelista Torricelli, bilim insanı
Nicolaus Copernicus ve matematikçi Galileo Galilei gibi filozoflara ilham kaynağı oldu.
Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni,
973 yılında Harezm’de doğdu.
El-Biruni, seçkin bir matematikçi ve gökbilimci
olan Ebu Nasr Mansur’dan matematikçi Öklid’in
geometrisi ve Batlamyus’un astronomi ilmini
tahsil etti.

Aristo, Arşimet ve Demokritus’un çalışmalarından da etkilenen El-Biruni, bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı.
Harezmşah Devleti, Me’muniler tarafından
alınınca, bir süre İran’da yaşadı.

Newton’dan 700 sene önce, Newton’un
matematiksel olarak ispatladığı yer
çekimi kuramı üzerine ilk fikirleri ileri
süren El-Biruni, geliştirdiği teleskoplarla
gözlemleri sonucunda, gezegenlerin
güneş etrafında döndüğünü doğrulayan
Galileo’dan 600 sene önce “dünyanın
döndüğü” fikrini savundu.

2 sene sonra memleketine geri dönen El-Biruni, Ebu’l Vefa ile gök bilimi üzerine çalışmaya başladı.
Gazne’ye gelerek burada Gazneliler’in himayesine girdi. Gazneli Mahmut’un Hindistan’a
yaptığı seferlere katıldı.
1017-1030 arasında Hindistan’da yaşadı ve bu
dönemde meşhur kitabı “Kitab’üt-Tahkik Ma
li’l-Hind”i bilim dünyasına kazandırdı.
Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesaplayarak, güneşin hareketlerinden, mevsimlerin
ne zaman başladığını belirlerdi.
Kaynak: AA

Görsele göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) El Biruni çalışmaları ile Newton, Torricelli, Galileo ve Copernicus’u etkilemiş bir bilim insanıdır.
B) El Biruni astronomi bilimi ile yakından ilgilenmiştir.
C) Newton’dan daha önce, Galileo’dan ise daha sonra dünyanın döndüğü düşüncesini savunmuştur.
D) Farklı alanlarda çalışmalar yapması çok yönlü özelliğe sahip olduğunu gösterir.

10. Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eserinde yer verdiği aşağıdaki sözler yönetim alanında Türk töresinin bazı özelliklerini yansıtır:
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“Kimde akıl varsa o asil
olur, Kimde bilgi varsa o
beylik bulur. Doğruluk
üzerine keserim ben işi,
Ayırmam, Bey ya da
kul diye kişi. Bey ise vefayla
halka uzatır elini, Sabırlı
olmalı ve tutabilmeli
kendini…”

Kutadgu Bilig’de yer alan yukarıdaki sözlerden hareketle;
I. İşlerin adalet kavramı gözetilerek yapıldığı anlatılmıştır.
II. “Bey ve kul diye ayırmam” sözü ile eşitlik anlayışı vurgulanmıştır.
III. Eserde yöneticilere bazı tavsiyelerde bulunulmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III
44

D) I, II ve III

