Konu Testleri
2.Dönem 1.Değerlendirme Testi
1 -Teşkilatlanması devlet tarafından yapılmaktadır. Çalışanları yine devlet
6 -Yenilikleri fark eden ve yaptığı yatırımlarla yeni iş imkanları açan kişiye
…………………... denilir.
tarafından atanır. Giderleri devlet tarafından karşılanmaktadır.
Yukarıda birtakım özellikleri verilen kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Resmi kurumlar
A) İşçi
B) Vakıflar
B) Girişimci
C) Dernekler
C) Bankacı
D) Sendikalar
D) Memur
7 -Aşağıdaki icat ya da buluşlardan hangisi ulaşım alanında gelişmeyi sağlamıştır?
A) Matbaa
2 -*Tarafsızdırlar.
B) Kağıt
*Deney ve gözleme önem verirler.
C) Ateş
* İnsanlığa ve doğaya karşı sorumludurlar.
D) Tekerlek
Yukarıda verilen özellikler öncelikle aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Siyaset adamlarına
8 -Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık faaliyetlerinin en az olduğu bölgemizdir?
A) Marmara Bölgesi
B) Spor adamlarına
C) Bilim insanlarına
B) İç Anadolu Bölgesi
D) Hukuk adamlarına
C) Karadeniz Bölgesi
D) Akdeniz Bölgesi
3 -Atatürk ilke ve inkılâplarının genel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eğitim öğretimi yenileştirme
B) Kılık ve kıyafette modernleşme
9 - Toplumu ilgilendiren her konuyla ilgili sivil toplum kuruluşu kurabilir.
C) Türk ekonomisini düzenleme
Buna göre sivil toplum kuruluşları ve faaliyet gösterdiği alan eşleştirmelerinden
D) Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma
hangisi yanlış verilmiştir?
A) Çevre – TEMA
4 -Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Sözü aşağıdaki ilkelerden
B) Yardımlaşma - AÇEV
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Devletçilik
C) Doğal Afet - AKUT
B) Cumhuriyetçilik
D) Sağlıkla - LÖSEV
C) İnkılâpçılık
D) Laiklik
10 -“ İlk adı Hilâl-i Ahmer’dir. Savaş alanında yaralanan askerlere ayrım
gözetmeksizin yardım edilmesi amacıyla kurulmuştur. Derneğe şimdiki adını
5 -Ülkemizde üç ana iklim tipi vardır. Buda ülkemizin tarım ürünleri çeşitliliğini
Mustafa Kemal Atatürk vermiştir.”
arttırmıştır. Ülkemizde hangi iklim tipi görülmez?
Yukarıda anlatılan sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A) Muson iklimi
A) Darüşşafaka
B) Karadeniz iklimi
B) Yeşilay
C) Akdeniz iklimi
C) Kızılay
D) Karasal iklimi
D) Darülaceze
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16 -Aşağıda verilen bilim adamı ve buluş eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Thomas EDİSON - Ampul
B) A.Graham BELL - Televizyon
C) Isaac NEWTON - Yer Çekimi
D) Louis PASTEUR – Kuduz Aşısı
17- Aşağıda verilenlerden hangisi bir bilim adamının özelliği olamaz?
A) Kendi çıkarları için icat yapar
B) İnsanlığın yararını düşünür
C)Azimli ve özverilidir
D)Hayal gücü yüksektir
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11 -Ödevlerimizi yaparken yararlandığımız kaynakları ödevimizin sonunda
hazırladığımız “Kaynakça” bölümünde belirtmemiz gerekmektedir.
Kaynak belirtmezsek aşağıdakilerden hangisini yapmış oluruz?
A) Emeğe saygı göstermiş oluruz.
B) Akademik davranmış oluruz.
C) Etik davranmış oluruz.
D) Bilgi hırsızlığı yapmış oluruz.
12 -Aşağıdakilerden hangisi “süreli yayın” değildir?
A) Dergiler
B) Ansiklopediler
C) Gazeteler
D) İnternet Haber Siteleri
13 -” Hayatımızı kolaylaştıran buluşlardan olan bilgisayar, yaydığı radyasyon ve
ışınlarla sağlığımıza da zarar vermektedir.“
Yukarıdaki bilgide teknolojik ürünlerin hangi özelliği vurgulanmak istenmiştir?
A) Yararlı olduğu kadar, zararlı olabileceği
B) Önemli bir ihtiyaç olduğu
C) İletişimde rol oynaması
D) Ülke ilerlemesine katkıda bulunması
14 -Sigara ve içkiyi bırakmak isteyen kişinin başvurması gereken kurum,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşilay
B) TÜKODER
C) ÇEVKO
D) Kızılay
15 - Ülkemizin doğal kaynaklarının, özellikle su kaynaklarının azalması üzerine
birtakım önlemler alınmaya başlanmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük
kentler başta olmak üzere bütün ülkede “SUYUNU BOŞA HARCAMA” sloganı
eşliğinde kampanyalar düzenlenmiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Toplum ile devlet iş birliği içinde olmalıdır.
B) Doğal kaynakların kullanımına dikkat edilmelidir.
C) Doğal kaynakların korunması sadece belediyelerin görevidir.
D) Ülke sorunlarına karşı bilinçli davranılmalıdır.

18- İklim; etkili olduğu yörede aşağıdaki özelliklerden hangisini en az etkiler?
A) Yetiştirilen tarım ürünlerini
B) Evlerin yapı malzemelerini
C) Halkın giyim biçimini
D) Çıkarılan yeraltı kaynaklarını
19- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilim ve teknoloji ile ilgili sözlerden
değildir?
A) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”
B)“İlim mutlaka cahilliği yener.”
C) “Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan
azami derecede yararlanmak zorunludur
D)“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”
20- Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından değildir?
A) Sağlık alanında kullanılması
B)Eğitime katkı sağlaması
C) Çevre kirliliği oluşturması
D)Haberleşmeyi kolaylaştırması
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