Konu Testleri
Bilimsel Araştırma Yapıyorum
1-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak
Yukarıdakilerden hangilerinin belirtilmesinin bilimsel
Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser oranının artışı
çalışmanın güvenilirliğini arttıracağı söylenebilir?
ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin
A)Yalnız 1
araştırmasında hangisinden bahsetmesine gerek
B)Yalnız 2
yoktur?
C)1ve2
A) Hastalığı yaratan nedenlerden
D)2ve3
B)Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden
C)Doğum oranlarından
6- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda
D)Çevre kirliliğini önleme yollarından
kullanılan yöntemlerden biri değildir?
A)Anket ve gözlem yapma
2- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal
B)Konu ile ilgili kaynakları inceleme
Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan birisidir?
C)Okula gitme
A)Liseler için Geometri kitabı yazması
D)Kaynakları karşılaştırma
B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci
gönderilmesi
7- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın
C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi
basamaklarından değildir?
D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi
A)Araştırma konusunu tespit etmek
yatırımlarını desteklemesi
B)Araştırma için gerekli kaynak eserleri bulmak
C)Rapor yazmak
3- 1.Hipotezleri sınama
D)Araştırmaya siyasal görüşleri eklemek
2.Problem tespiti
3.Metin oluşturma
8- I.Güvenirliği kontrol etme
Bilimsel araştırma yöntemlerinin sıralaması
II.Sınıflandırma
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
III.Veri toplama
A)1,2,3
IV.Bir araya getirme
B)2,1,3
durumlarını bilimsel araştırma basamaklarına uygun
C)3,2,1
olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru
D)2,3,1
olarak verilmiştir?
A)I,II,III ve IV
4- Bilim yuvaları, toplumların çağdaş uygarlık
B)I,III,II ve IV
seviyesine ulaşmasını sağlar. Bilimsel araştırma
C)III,II,I ve IV
yöntemlerinin ve bilgiyi kullanma yollarının öğretildiği
D)IV,III,II ve I
bilim yuvaları devlet tarafından desteklenmelidir.
Buna göre Atatürk döneminde bilim yuvaları kurmak
9-Aşağıdakilerden hangisi farklı türden bir
ve geliştirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisinin
genellemeye örnek gösterilebilir?
yapıldığı söylenebilir?
A)Bir malin miktarı çoğalırsa fiyatı düşer.
A)Bilim adamlarının teşvik edilmesi
B)Ali gelmişse herkes gelmiştir.
B)Bilim yuvalarının oluşturulması için maddi destek
C)Mehmet diyorsa doğrudur
sağlanması
D)Fabrika atıkları havayı kirletmektedir
C)Üniversite reformunun yapılması
D)Çiftçinin üzerindeki ağır vergilerin kaldırılması
10-Bir olayın çok boyutlu olduğu öncelikle hangi
yönden anlaşılır?
5- 1-Dipnot
A)Birden fazla gerçekleşmesiyle
2-Kaynakça
B)Tekrar etmesiyle
3-İçindekiler bölümü
C)Geçmişte yaşanmış olmasıyla
D)Birden çok nedene ve sonuca bağlı olmasıyla
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