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1 6. Sınıf

1.     Toplum olaylarını, insanın sosyal ve  kültürel
        faaliyetlerini inceleyen bilim dalına  sosyal bi-  
        limler denir.

         Aşağıdaki çalışma alanlarından hangisi sos-
         yal bilimlerin konusu olamaz?

         A) Küresel ısınma ve hava kirliliği hakkında fikir
              üretmek

         B) Sebze ve meyvelerin hangi bölgemizde ol- 
              duğunu araştırmak

         C) Bir turiste yaşadığımız bölgenin tarihi ve do-
              ğal güzelliklerini anlatmak

         D) Canlıların  genetik özelliklerini hakkında de-
              taylı araştırma yapmak

2.    

     
      

       
       Yukarıdaki değişimlerden hangisi  eğitim ala- 
       nındaki gelişmeye örnek olarak gösterilebi-
       lir?

        A)  I.ve  II.

        B)  Yalnız I.

        C)  III. ve IV.

        D)  Yalnız II.

Geçmişte Günümüzde

 I. Mektup         e-mail

 II. Kara Tahta  Akıllı Tahta

 III.  Yol Haritası Navigasyon

 IV. Tuşlu telefon Akıllı telefon

3.    Bir şey icat edildiği gibi kalmaz. İcat edilen şeyle
       ilgili sonraki araştırmalar onu geliştirir. Örneğin, 
       bugünkü otomobiller, ilk otomobillere göre çok
       daha gelişmiştir.

       Yukarıdaki metne göre bu olaya ne denir?

        A) Teknolojik gelişmelerin devamlılığı

        B) Yeni teknolojik gelişmeler

        C) Yeni bilimsel buluşlar                                      

        D) Yeni toplumsal gelişmeler
                                                                                        

4.    Aşağıda tarımsal ham maddeye dayalı yatı-
       rımlar verilmiştir. Bu yatırımlardan hangisi 
       yapıldığı bölge ile yanlış eşleştirilmiştir?

         A) Adana - Tekstil fabrikası

         B) Konya - Şeker fabrikası

         C) Aydın - Zeytinyağı  fabrikası
         D) Diyarbakır - Çay fabrikası 
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5.   Kitap okumanın sözel derslerdeki başarıya etkisi-
      ni araştırmak isteyen Ahmet, çalışmasında  “Öğ-
      renciler kitap okursa daha başarılı olur.” şeklinde
      çıkarımlarda bulunmuştur. Daha sonra metin o- 
      luşturarak bunu arkadaşları ile paylaşmıştır.

       Yukarıdaki bilgilere göre Ahmet bilimsel 
       araştırmasında hangi basamağı uygulama-
       mıştır?

        A) Konuyla ilgili  bilgi toplama

        B) Konu belirleme

        C) Hipotez (varsayım) oluşturma

        D) Rapor yazma
                                                               

6.    “ Telif hakkı, kişinin her türlü fikri emeği ile mey-  
         dana getirdiği ürünler ( kitap, film, müzik, 
         sanat..) üzerindeki hukuki haklarıdır.  Telif hak-
         kının sembolü © harfidir. Ülkemizde sanat ve 
         müzik eserlerini korumak için 5846 sayılı “Fikir 
         ve Sanat Eserleri Kanunu”çıkarılmıştır. Telif 
         hakkı genellikle belirli bir süreliğine T.C. Kültür 
         ve Turizm Bakanlığından alınır. Koruma süresi 
         eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden son-
         ra 70 yıldır.”

         Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisi-
         nin cevabı yoktur?

        A) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hangi amaçla
            çıkarılmıştır?

        B) Ülkemizde telif hakkıyla korunan ürünleri sa-
             tın alırken nelere dikkat etmeliyiz?

        C) Telif hakkı ülkemizde hangi bakanlıktan alı-
             nır?

        D) Telif hakkının koruma süresi ne kadardır?

7.    Sanayide, ulaşımda, ısınmada fosil yakıtların 
       kullanılması Dünyamızın atmosferindeki gaz o- 
       ranlarının değişmesine neden olmaktadır. Bunun
       sonucunda ise iklim değişikliği yaşanmaktadır.   
       Bu durum birçok canlı türünün yok olma tehlike-
       siyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır.

       Aşağıdakilerden hangisi bu soruna getirilebi-
       lecek bir çözüm önerisi olamaz?  
     
      A ) Kayakları tasarruflu kullanmak

      B ) Yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla 
            kullanmak

      C ) Toprağa bıraktığımız katı ve sıvı atıkları azalt-
            mak

      D ) Geri dönüşümü önemsememek

                                             

8.    Ormanlar bitki ve hayvanlar için doğal yaşam 
       alanıdır ve dünyadaki oksijenin önemli bir kısmı-
       nı üretirler. Ormanlar kereste üretmek, madenle-
       rin işletilmesi, kara ve demiryolu inşaatları gibi 
       değişik nedenlerle tahrip edilmektedir. Ayrıca ül- 
       kemizde orman yangınlarıyla önemli oranda or-
       man alanı yok olmaktadır. Orman alanlarının 
       farklı sebeplerle tahrip edilmesi bazı çevre so-  
       runlarına neden olmaktadır. 

        Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri 
        değildir?

        A) Küresel ısınma ve iklim değişikliği

        B) Doğal bitki ve hayvan türlerinin yok olması

        C) Erozyonun artması

        D) Hayvancılığın azalması
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CEVAP ANAHTARI:

1-D, 2-D, 3-A, 4-B, 5-A, 6-B, 7-D, 8-D, 9-C, 10-A
9.   Korsan kitaplar hakkında verilen bilgilerden
      hangisi yanlıştır?

       A) Kazancı olmayan eser sahipleri yeni ürünler 
            üretemeyecektir.

       B) Korsan ürünler kaçak olduğu için devlet vergi 
            alamayacaktır.

       C) İnsanların okuma istekleri artacaktır.

       D) Korsan ürünlerin baskı kalitesi iyi olmadığı 
            için çabuk bozulacaktır.                                    
  

10.  Aşağıdakilerden hangisi ekonomik yatırım 
       faaliyetlerinde dikkate alınması gereken un-
       surlardan biri değildir?

       A) Bölgenin toprak yapısı

       B) Bölgenin iklimi

       C) Bölgenin yer şekilleri 

       D) Bölgenin ulaşımı


