İnteraktif Eğitim
Bilimsel Etik Testi

1.
Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma
ödevinin son aşamasıdır?
A) Çalışma planının hazırlanması.
B) Araştırmanın aşamalarının belirtilmesi.
C) Yararlanılacak kişilerin belirlenmesi.
D) Yararlanılan kaynakların belirtilmesi.
2. Kitaplardan bir araştırma ödevi hazırlamak için
gidebileceğimiz en iyi yer neresidir?
A) Okul
B) Kütüphane
C) Kitapçı
D) Yayınevi
3. Kütüphanede araştırma yapmadan önce
aşağıdakilerden hangisini öncelikle belirlemeliyiz?
A) Yararlanacağımız kaynakları
B) Kaynak kitapların yazarlarını
C) Kitaplarla ilgili bilgileri
D) Yazarlar hakkında bilgi edinmek

6.
Bir araştırma çalışmasında başkalarına
ait sözleri kullanırken ne yapmalıyız?
A) Alıntı sözleri tırnak içerisinde göstererek başkasına
ait olduğunu belirtmeliyiz.
B) Alıntıları değiştirerek
irerek özgünleştirmeliyiz.
C) Yazımızdaki alıntıları diğerlerinden ayırmamalıyız.
D) Alıntı yaptığımız yazardan ya da kişiden izin
almalıyız.
7. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmada
yararlanılan kaynaklar yazılırken belirtilmesi gereken
bilgilerden değildir?
A) Kaynağın adı
B) Kaynağın yazarı
C) Kaynağın yılı
D) Kaynağın sayfa sayısı

8. Aşağıdakilerden hangisi çalışmalarda bilgi
hırsızlığının önüne geçmek için yapılması gerekir?
A) Kaynak taraması yapmak
B) Yararlanılan kaynakları belirtmek
C) Araştırma konusu belirlemek
D) Araştırma sonuçlarını raporlaştırmak

4.
“Ailemin Geçmişi” konulu bir proje
görevi hazırlayan bir öğrencinin
nin başvuracağı en
güvenilir kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sınıf öğretmeni
B) Kütüphane
C) Aile büyükleri
D) İnternet

9. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “birinci elden
kaynak”tanımına girer?
A) İnternetten yapılar araştırmalar,
B) Kitap ve ansiklopedilerden yapılan araştırmalar.
C) Bir olayı yaşayandan edinilen bilgiler.
D) Bir yazıyı araştırandan edinilen bilgiler.

5.
Bir araştırmada, yararlanılan
kaynakları belirtmek neden önemlidir?
A) Araştırmanın ciddi bir şekilde yapıldığını belirtir.
belirtir
B) Ne kadar çok kaynaktan yararlanıldığını gösterir.
gösterir
C) Bulunan bilgilerin kontrol edilmesini sağlar.
D) Kaynakların bilinçli kullanılmasını sağlar.
sağlar

10.
İnternetten araştırma yaparken
kullandığımız sitelerin uzantıları önemlidir. “gov” ve
“edu” uzantısına sahip olan siteler güvenlidir. Bu
uzantılara sahip siteler için aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) “edu” eğitim sitelerinin uzantısıdır.
B) “gov” resmi sitelerin uzantısıdır.
C) “com” ve “net”uzantılı
uzantılı siteler güvenli değildir.
D) “gov” ve “edu” uzantılı sitelerde verilen bilgiler
güvenlidir.
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