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 2.

1.

Yeni koronavirüs ilk defa 31 Aralık 2019’da, Çin’in Vuhan 
şehrindeki deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir mar-
kette çalışan 4 kişide ve aynı günlerde bu marketi ziyaret 
eden çok sayıda kişide akciğer enfeksiyonu  bulgularının 
tespit edildiğinin açıklanmasıyla gündeme gelmiştir. Kısa 
süre içinde ülkemizde dahil birçok ülkeye yayıldı. Tüm 
dünyayı etkisi altına alan bu virüs, pandemiye yol açtı. 
Okula bile gitmeme engel olan bu virüs ile ilgili bende bir 
merak oluştu. Bilimsel araştırma basamaklarına uygun 
bir çalışma yaparak, Covid-19 adı verilen bu virüs hak-
kında çok farklı kaynaklardan bilgi toplamaya başladım. 
Elde ettiğim bilgileri de bir deftere yazdım.

Buna göre Özgür’ün;
I.   Konuyu belirleme,

II.  Kaynak taraması yapma,

III. Süreyi belirleme,

IV. Rapor oluşturmak

bilimsel araştırma basamaklarından hangilerini uy-
guladığı söylenebilir?
A) I, II ve III                                 B) I, II ve IV

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

Yaşamımızı sürdürmek için doğal kaynaklardan yararla-
nırız. Hava, su, toprak, bitki örtüsü, hayvanlar ve maden-
ler doğal kaynaklarımızı oluşturur. Bitmeyecekmiş gibi 
görünen bu kaynaklar, insanların bilinçsizce davranışları 
sonucu hızla azalmaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakla-
rın bilinçsizce kullanılması sonucu ortaya çıkan bir 
durum değildir?
A) Tuz Gölü’ne giden su kaynaklarının çiftçiler tarafından  
     aşırı kullanılması ve gölün kurumaya başlaması

B) Ormanların tahrip edilmesi sonucunda verimli   
     toprakların erozyonla yok olması

C) Fosil yakıtların çok kullanılması sonucu küresel ısın-  
     manın meydana gelmesi

D) Fabrikaların havaya, toprağa ve suya karışan atıkları   
     için filtreleme ve arıtma işlemleri yapması

 3. Ülkemizde verimli toprakların bulunması, farklı iklim 
tiplerinin bir arada görülmesi; tarım ürünü çeşitliliğini ve 
tarımda verimi artırmaktadır. Ayrıca sulama, gübre kulla-
nımı, tohum ıslahı, makineleşme ve ilaçlama tarımda ve-
rimi artırmaktadır. Bu durum ülkemizin dünyada tarımsal 
üretim bakımından önemli bir ülke olmasını sağlamıştır.

Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisine 
varılamaz?
A) Tarımsal üretimde Türkiye uluslar arası alanda aktif   
     bir ülkedir.

B) Tarımsal verimliliği artıran yöntemler önemli yer tut-  
     maktadır.

C) Farklı iklimlerin görülmesi üretimi olumsuz etkilemek-  
     tedir.

D) Türkiye, farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği bir ülkedir.

Enerji kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr ve 
güneş gibi çeşitli doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar ısı ve 
enerji üretiminde kullanılarak insan yaşamını kolaylaştırır. 
Enerji kaynakları; tükenebilir (yenilenemeyen) ve tükenme-
yen (yenilenebilen) olmak üzere iki grupta incelenir.

Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi diğerlerinden 
farklıdır?
A) Hidroelektrik enerji                   B) Jeotermal enerji

C) Güneş enerjisi                          D) Doğal gaz

 4.

 5. Tarımda verimi artırmak için devletimiz ve çiftçilerimiz 
birtakım önlemler almaktadır. Bu önlemler sonucunda ta-
rımsal alanda verim artmaktaktadır. Tarım ürünlerinin ülke 
ekonomisindeki yeri teknolojik gelişmelerle beraber daha 
da artmıştır.

Buna göre aşağıdaki önlemlerden hangisi tarımsal 
alanda verimi artırmaz?
A) Tarlada anız yakma faaliyetleri

B) Tohum ıslah çalışmaları

C) Modern tarım yöntemleri uygulama

D) Damlama yöntemiyle sulama
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8.

9.

 6.

 7.

Ülkemizde amaç dışı kaynak kullanımı son yıllarda 
oldukça artmıştır. Bunun en önemli nedeni aşırı nüfus 
artışından dolayı kaynakların nüfusun ihtiyacını karşıla-
yacak yeterlilikte olmamasıdır.

Buna göre aşağıda yer alan durumlardan hangisi 
ülkemizdeki kaynakların bilinçsizce kullanılmasına 
örnek gösterilemez?
A) Sanayi atıklarının depolanması

B) Tarım topraklarının aşırı gübrelendirilmesi

C) Eğimli arazilerin tarlaya açılması

D) Tarım arazilerine yerleşme izinlerinin verilmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarıma uygun araziler 
olduğu halde bölgede kurak bir iklimin yaşanmasından 
dolayı tarımdan elde edilen verim azdır. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’ni Kalkındırma Projesi’yle (GAP) İnşa 
edilen barajlar sayesinde tarım alanları suya kavuş-
muştur. Böylece hem tarımdan elde edilen verim artmış 
hem de yetişen tarım ürünü çeşidi artmıştır.

Buna göre  “GAP” ile ilgili aşağıda verilen yargılar-
dan hangisine ulaşılır?
A) Bu projeyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi hidroelekt- 
     rik üretiminde ilk sırada yer almıştır.

B) Bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekonomik  
     kazanç sağlamıştır.

C) Bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ülkemizde  
     tarımın en geliştiği bölge olmuştur.

D) Bu projenin faaliyete girmesiyle bölgede her türlü  
     tarım ürünü yetişmeye başlamıştır.

Sosyal Bilgiler dersinde Yusuf, proje ödevi alarak bilimsel 
bir araştırma yapmak istemektedir. 

Bilimsel araştırma yapmak isteyen Yusuf’un ilk olarak  
hangi basamaktan başlaması gerekir?
A) Hipotez oluşturması

B) Araştırma konusunu belirlemesi

C) Kaynak taraması yapması

D) Rapor hazırlaması

Elif, bandrolsüz kitap alma-
mak için dikkatli davranmak-
tadır. Bunun emek hırsızlığı 
olduğunu düşünen Elif bu 
konuda bilinçli bir davranış 
örneği sergilemiştir.

Buna göre Elif ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?
A) Başkalarının emeklerine ve haklarına saygı duymuştur.

B) Kanunlara ve kurallara uygun bir davranış sergilemiştir.

C) Ailesinden gördüğü terbiye buna müsaade etmemiştir.

D) Telif ve patent haklarının korunmasına katkıda bulun-  
     muştur.
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Telif ve patent hakkı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Telif hakkı koruma süresi, eser sahibinin ölümünden sonraki 70 yıla kadar geçerlidir.

B) Ülkemizde korsan ürünleri bildirmek için “Korsan İhbar Hattı” 176 aranabilir.

C) Ülkemizde patent verme yetkisi Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) aittir.

D) Ülkemizde sanat eserleri, anayasa ve kanunlar ile güvence altına alınmıştır. 

Bu kurumun temel görevleri; önemli bilimsel gelişmeleri ve verileri takip ederek bunları Türkiye'nin kalkınması ve 
menfaati için kullanarak yeni bilimsel çalışmalar yapmak, özellikle yükseköğretimde öğrenim gören veya bilimsel ça-
lışmalar yapan kişileri özendirmek, teşvik etmek, gerektiğinde finansal ve teknik destek sağlamak, bilimsel ve teknik 
verilere insanların kolayca ulaşmasını sağlamak, bunların çevirilerini yapmak ve doğruluklarını teyit ederek halka 
aktarmak, bilimsel çalışmaları düzenlemek ve koordine etmek, bilimsel anlamda devlet politikalarının oluşturulmasına 
yardımcı olmak, gerektiğinde bu bilimsel çalışmalara öncülük etmek şeklindedir.

Bu parçada temel görevleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

B) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

C) Türk Dil Kurumu (TDK)

D) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

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

12.

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

İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için, yaptıkları işlerin tamamına ekonomik faaliyet adı verilmektedir. Tarım in-
sanların geçimini topraktan sağladığı bir ekonomik faaliyettir. Pamuk Türkiye’de her bölgede yetiştirilemeyen bir tarım 
ürünüdür.

Buna göre Karadeniz Bölgesi’nde pamuk üretilmemesinin sebebi bu bölgenin hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Kışların ılık geçmesi

B) Bitki örtüsünün orman olması

C) Dört mevsim yağışlı olması

D) Heyelan ve sel baskınlarının yaygın görülmesi


