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5. SINIF 
SOSYAL BİLGİLER TESTİ - 5

1.

2.

  3.

  4.

Genel ağ, bilgiye ulaşmada kullanılan en kolay ve 
ekonomik araçtır. Bununla birlikte kullanıldıkça içeri-
sindeki bilgilerin artıyor olduğu da bir gerçek. Önüne 
geçilemeyen bir hızla yayılan bu bilgilerin doğruluğu ve 
güvenilirliği ise kontrolden çıkmış durumda. Herhangi 
bir konu hakkında pek çok farklı siteden pek çok farklı 
bilgiye ulaşılabiliyor. Bu kadar bilgi çeşitliliği arasında 
merak ettiğimiz konudaki en doğru ve güvenilir bilgiye 
ulaşmamız zorlaşabiliyor. Neyse ki genel ağda doğru 
bilgiye ulaşmanın birçok yolu var. Bunlar; ----

Bu paragrafın sonuna düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) edu.tr ve gov.tr gibi resmi uzantılı siteleri tercih etme- 
     liyiz.

B) Araştırmalarımızı güncel ve güvenilir sitelerden  
    yapmalıyız.  

C) Araştırmalarımızda farklı kaynaklardan yararlanma- 
     lıyız.

D) En çok ziyaret edilen siteleri dikkate almalıyız.

Günümüzde bilgisayar ve genel ağ sıkça kullanılan 
iletişim araçlarıdır. Anne ve babalar çocuklarının bilgiye 
daha çabuk ulaşması için bu konuda çaba harcamakta-
dır. Özellikle gençler ve çocuklar teknolojik gelişmeleri 
ilgiyle takip etmektedir. Genel ağ; dünyada yaşanan ge-
lişmelerden haberdar olmak, eğlenmek ve öğrenmek için 
bireylere bir ortam sunar. Bilinçli kullanıldığında yararları 
çok olan genel ağ, bilinçli ve güvenli kullanılmadığında 
tehlikelerle de doludur.

Buna göre;
I.   Yasal olmayan sitelere erişim sağlaması,

II.  Kötü niyetli insanlarla iletişime geçilebilmesi,

III. Doğru bilgiye daha çabuk ulaşılabilmesi

yargılarından hangileri genel ağdaki tehlikelerden-
dir?
A) I ve II                                       B) I ve III

C) II ve III                                     D) I, II ve III

Eğer benim araştırmalarım 
yararlı sonuçlar verdiyse 
bunlar çok çalışma ve tutarlı 
bir düşünme sonucu ortaya 
çıkmıştır.

Newton’un bu cümlesinden bilim insanlarının ortak özel-
liklerinden hangisi çıkarılabilir?
A) Meraklı 

B) Kararlı 

C) Objektif

D) Ön yargılı

Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında internet 
gelmektedir. Merak ettiğimiz bir haberden, hazırlanacak ödev-
lere, hava durumundan, spor karşılaşması sonuçlarına kadar 
birçok konuda internetten yararlanmaktayız.

Buna göre güvenli internet kullanımı için aşağıdakiler-
den hangisi yapılmamalıdır?
A) Adres çubuğunda  https :// ibaresinin olduğuna dikkat   
    etmek

B) Kolay tahmin edilmeyen bir şifre oluşturmak

C) Kaynağı belirsiz e-postaları tedbirli açmak

D) Lisanslı anti-virüs programlarını bilgisayara yüklemek
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5.

6.

7.

8.

Tıp alanında yaptığı çalışmalar ile 
insanlığa büyük bir katkı sağlayan 
bilim insanlarımızdan biri de Gazi 
Yaşargil’dir. Her konuyu araştıran, 
soru soran, sebep sonuç ilişkilerini 
irdeleyen özelliği ile dikkat çeken 
Yaşargil, disiplinli çalışmasıyla 
önemli başarılara imza atmıştır. 
Mikrocerrahi alanında yaptığı çalış-
malar ile gerek ülkemizde gerekse 
yurt dışında pek çok ödüle layık 
görülmüştür.

Bu bilgilerden hareketle “Gazi Yaşargil” için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez? 

A) İnsanlık için önemli çalışmalar yapmıştır.

B) Çalışmaları ulusal alanla sınırlı kalmıştır.

C) Başarıları takdir edilen bir bilim insanıdır.

D) Farklı konuları araştıran bir kişiliğe sahiptir.

Herhangi bir konuda araştırma yaparken dikkat etmemiz 
gereken bazı özellikler vardır. 

Araştırma raporunu yazan bir öğrenci aşağıdakiler-
den hangisini yaparsa yanlış olur?
A) Bilgi aldığımız insanları kaynakça bölümünde göster- 
     mek

B) Başkasının fikirlerini kendi fikrimiz gibi sunmamak

C) Araştırmamızı “kopyala, yapıştır.”şeklinde yazmamak

D) Bütün bilgi ve fikirleri tek bir kaynaktan almak

Sosyal Bilgiler dersinde proje ödevi alan Ayşegül, projesini 
kısa sürede tamamlayabilmek için internetten araştırma 
yaparak çeşitli bilgilere ulaşmıştır. 

Ayşegül’ün araştırdığı bilgilerin doğruluğunu kontrol 
edebilmesi için;
I.   Araştırdığı sitelerin “gov” veya “edu” uzantılı olmasına  
     dikkat etmesi,

II.  Edinilen bilgiler ile yetkili kurumların açıklamalarının kar- 
     şılaştırmasını yapması,

III. Bilgilerin güncel olmamasına dikkat etmesi

durumlarından hangisini yapması gerekir?
A) I ve II                                      B) I ve III

C) II ve III                                   D) I, II ve III 

Sanal ortamda çocukların karşılaşabileceği birçok tehlike 
bulunmaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu tehlikelere karşı alınabile-
cek tedbirlerden biri değildir?
A) Çocukları internet kullanımı hakkında bilgilendirmek

B) Güvenilir internet sitelerinden faydalanmalarını sağla-  
     mak

C) Kişisel bilgilerinin paylaşılmaması gerektiğini öğretmek

D) İnterneti tehlikeli olmasından dolayı tamamen yasakla- 
     mak
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9.

10.

         ?

   Güvenilir siteleri tercih etme    

   Kimlik bilgilerini paylaşmama      

   Kart şifrelerini paylaşmama 
Bu diyagrama verilebilecek en uygun başlık hangisidir?
A) Genel ağda alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler

B) İyi bir medya okuryazarının özellikleri

C) Sosyal ağın olumsuz yanları

D) Bilinçli tüketicinin uyması gerektiği kurallar

• Genel ağda “gov” uzantılı sitelere girilmesi

• İlk girdiğimiz sitelerdeki bilgilerin kullanılması

• Girilen sitelerdeki bilgilerin güncel olup olmadığına bakılması

• Güvenilir bilgi veren genel ağ sitelerinden yararlanılması

Buna göre genel ağda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarından kaç tanesi doğrudur?
A) 1                              B) 2                            C) 3                          D) 4

Bilimsel etik, bir çalışma faaliyetinde bulunan insanların ahlaki ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini ve zorunlulukları-
nı belirleyen kurallar zinciri olarak tanımlanır.

Buna göre araştırma yapan biri aşağıdakilerden hangisini yaparsa bilimsel etiğe aykırı davranmış olur?
A) Edindiği bilgileri ve bu bilgileri hangi kaynaktan elde ettiğini gösteren bir kaynakça hazırlama

B) Yaptığı çalışmada bilimsel kitaplar, süreli yayınlar, ansiklopediler ve genel ağ gibi temel kaynaklardan faydalanma

C) Farklı çalışmalardaki bilgileri alıp kendi çalışması olarak tamamlama ve sunma

D) Bilgi kaynaklarından araştırma konusuna uygun bilgileri derleme

11.
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1. D    2. A   3. B     4. C    5. B   6. D  7. A    8. D     9. A    10. C    11. C     12. D      

YAYIN KURULU 

Merdal AKSOY  Diyarbakır Ölçme Değerlendirme Merkezi

Ali AÇIKGÖZ  Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu

Bilal BAŞCAN  Şehit Öğretmen Nuriye Ak Ortaokulu

Cemile AKGÜNDÜZ  Mevlana Halit Ortaokulu 

Nurettin ÜRE                           Şehit Haşim Türkoğlu İmam Hatip Ortaokulu

Meral AY                                   Göksu Ortaokulu

Remziye Sevim                         Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu

Kuduz virüsü taşıyan köpek veya yarasaların ısırması ile insanlar kuduz virüsüne maruz 
kalabilmektedir. Ancak elde edilmiş olan kuduz aşısı ile beraber, verilen doz üzerinden bu hastalık-
tan kurtulmak mümkün. Kimyacı ve mikrobiyoloji bilim kurucusu olarak da  öne çıkan bu bilim 
insanı, 1882 yılında mikroskopla bile zor görülen kuduz virüsünü bulması ile beraber aynı şekilde 
kuduz aşısını da bularak insanlığa büyük katkılar sağlamıştır.

12.

Bulduğu aşı ile kuduz hastalığının tedavisini yapan bu önemli bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Alexander Graham Bell

B)

Albert Einstein

C)

Thomas Edison

D)

Louis Pasteur


