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Sosyal bilgiler dersi için öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine uygun kaliteli soruların yer aldığı testlerde soru çözme teknikleri de gelişir. Bu konuda öğrencilere yardım etmek amacıyla uzman öğreticiler tarafından sitemizde yayınlanan testler çocukların öğrenme becerileri katkı sağlar. Konular içerisinde birey ve toplum, kültür ve miras,
insanlar, yerler ve çevre, bilim, teknoloji ve toplum, üretim, dağıtım ve tüketim, etkin vatandaşlık ve küresel bağlantılar bulunur. Bu durum öğrencileri ileriki yaşamlarında girecekleri sınavlar ya büyük başarı kat etmelerine yardımcı olur. Sitemizde yer alan akıcı ve çözümlü testler sosyal bilgiler dersleri daha anlamlı hale getirerek kalıcı öğrenmeleri
sağlar. Test çözdükten sonra doğru ve yanlışlarını görebilmen için Testi Değerlendir butonuna tıklamalısınız. İstediğiniz zaman 7. Sosyal bilgiler dersi öğrencileri topluma millete yararlı bireyler olarak yetişmesine yardımcı olur. Sosyal bilgiler dersi ile öğrenciler gözlem yapma, zaman ve mekan analizi yapabilme, toplumsal gelişmeleri yakından takip
etme ve bu gelişmeleri kavrayabilme, topluma uyum sağlama yani toplumsallaşma gibi konularda aktif hale gelerek birey olarak kendilerini geliştirirler. Öğrenci Gelişimi İçin Sosyal Bilgiler Dersinin Yararları Öğrenci ilgi ve isteklerini ön planda tutulduğu günümüz eğitim programları içerisinde sosyal bilgiler dersi zengin metinler ve içeriklerle
hazırlanmıştır. Sınıf Sosyal Bilgiler Müfredatı 7. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğrencilerin gelişim düzeyleri göz önünde tutularak ünite ünite ayrılmıştır. Ünite Bilim, Teknoloji ve ToplumBilim, Teknoloji ve Toplum Teste BaşlaBilim, Teknoloji ve Toplum 2 Teste BaşlaBilim, Teknoloji ve Toplum 3 Teste Başla5. Ünite Kültür ve MirasKültür ve Miras Teste
BaşlaKültür ve Miras 2 Teste BaşlaKültür ve Miras 3 Teste Başla3. Tüm bu konular keşfetme döneminde olan öğrencilerin ilgi ve meraklarını uyandıracak nitelikte hazırlanmıştır. Testler yardımıyla öğrenmeler hızlanır zamanı öğrenciler pratik hale gelir. Ünite Etkin VatandaşlıkEtkin Vatandaşlık Teste BaşlaEtkin Vatandaşlık 2 Teste BaşlaEtkin
Vatandaşlık 3 Teste Başla7. Üniteler öğrencileri hazırbulunuşluk düzeylerine uygun yöntem ve tekniklerle anlatılmaya çalışılır. Ayrıca evde tekrar edilen üniteler ve ilgili de çözülen testler pekiştirmeyi sağlar. Sınıf sosyal bilgiler dersi başlığı altında konu konu yer alan testler öğrenilen üniteleri tekrarla açısından son derece önemlidir. Öğrencilerin
gidecekleri sınavlarda zamanı kontrol etme yeteneği çözeceği testlerle doğru orantılıdır. sınıf sosyal bilgiler müfredata uygun sorularTest Linki1. Ünite Üretim, Dağıtım ve TüketimÜretim, Dağıtım ve Tüketim Teste BaşlaÜretim, Dağıtım ve Tüketim 2 Teste BaşlaÜretim, Dağıtım ve Tüketim 3 Teste Başla6. 7. Sosyal bilgiler dersi sayesinde haklarını
görev ve sorumluluklarını bilen, toplumsal sorunlara duyarlı, diğer milletlerin ulusal değerlerine saygı gösteren, doğruyu yanlışı ayırt eden akıllı bireyler yetişir. Başarılar! 7. Görsellerle zenginleştirilen bu bilgiler öğrencilere uygun metotlarla aktarılır. Vatandaşlık bilincinin gelişmesinde, yaşanılan coğrafyanın önemi ve zenginlikleri, kültürel değerler,
Atatürk ilke ve inkılapları sosyal bilgiler dersi sayesinde öğrencilere aktarılır. Öğrenciler sosyal bilgiler dersi ile birlikte tarihi ve kültürel zenginlikleri korunması gerektiğini, yaşadıkları çevre ve dünya hakkındaki sorunlara daha duyarlı bireyler olurlar. Öğrenciler sınıfta öğrendiği bilgileri gündelik hayatlarında uygulayarak topluma yararlı bireyler
olurlar. Ünite İnsanlar, Yerler ve Çevrelerİnsanlar, Yerler ve Çevreler Teste Başlaİnsanlar, Yerler ve Çevreler 2 Teste Başlaİnsanlar, Yerler ve Çevreler 3 Teste Başla4. Ünite Birey ve ToplumBirey ve Toplum Teste BaşlaBirey ve Toplum 2 Teste BaşlaBirey ve Toplum 3 Teste Başla2. Sınıf sosyal bilgiler dersi konuları bakımından önemli bir paya sahip
olduğu için bu konular öğrenci projeleri ile daha güzel ve anlamlı bir hal alır. Konular eğlenceli ve akıcı olduğu için öğrenciler konuları öğrenmek için daha istek ve olurlar. Bu durum öğrenmeyi kalıcı hale getirerek dersin verimliliğini arttırır. Ünite Küresel BağlantılarKüresel Bağlantılar Teste BaşlaKüresel Bağlantılar 2 Teste BaşlaKüresel Bağlantılar
3 Teste BaşlaSponsorlu Bağlantılar Teknolojinin en iyi şekilde geliştiği günümüzde her evde bulunan internet yardımıyla öğrenciler istediği tüm bilgileri ve kaynaklara kısa süre içerisinde ulaşabilirler. Sınıf Sosyal Bilgiler Hakkında Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin en çok keyif aldığı derslerden biridir. Hazırlanan müfredat öğrencileri bilgi düzeyleri
doğrultusunda harmanlanmıştır. Sınıf sosyal bilgiler testleri üniteleri öğrencilerin merak ettiği soruların karşılığı niteliğinde hazırlanmıştır. Sınıf Sosyal Bilgiler Ek Kaynaklar Sosyal bilgiler dersini pekiştirmek ve anlamlı hale getirmek için ek kaynaklar kullanmak gerekir. sınıf öğrencilerinin düşünme ve araştırma kabiliyetini geliştirmek amacıyla
verilen sosyal bilgiler dersi öğrenci gelişimine büyük katkı sağlar. Sınıf sosyal bilgiler dersi için sitemizde yer alan testleri çözerek başarıyı yakalayabilirsiniz. SoruSayısı:20 Çözülme Sayısı:13216 7.Sınıf Sosyal Bilgiler İletişim ve İnsan İlişkileri Ünite Değerlendirme Testi Soruları cevaplamak için seçeneklerin "{ a), b), c), d) }" üzerine tıklamalısın.
Yapılan bu aktarımlar sonucunda vatanını milletini seven, ulusal değerlere sahip çıkan ve milli bilince sahip bireyler ortaya çıkar.
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