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1. Nun�vak:Ben�m yaşadığım bölge sürekl� olarak
karlar ve buzlarla kaplıdır.Sıcaklık ortalaması
bütün yıl boyunca 0 derecen�n
altındadır.Sıcaklık çoğu zaman eks� 40
dereceye hatta daha altına �ner.

Cher:Ben�m yaşadığım bölgede devamlı yaz
koşulları yaşanmaktadır.Yıllık sıcaklık
ortalamaları 25 derecen�n üzer�nded�r.Yıllık
yağış m�ktarı fazladır .Her mevs�m düzenl� yağı
alır ve gür b�tk� örtüsüne sah�pt�r.

Az�zah:Ben�m yaşadığım bölgede yaz
mevs�mler� ılık ve yağışlı ,kışlar kuru ve soğuk
geçer.Aralıksız yağışlar ve güçlü rüzgarlar
vardır.Sık sık sel felaketler� yaşanmaktadır.

Yukarıdak� �sm� geçen çocuklar ülkeler�nde
yaşanan �kl�mlerle �lg�l� b�lg� verm�şlerd�r.
Hang� �kl�mle �lg�l� b�lg� ver�lmem�şt�r?

A)Muson �kl�m�
B)Akden�z�kl�m�
C)Kutup �kl�m�
D)Ekvatoral �kl�m�

2.
“Ben�m adım Hab�p. A�lemle b�rl�kte Batı Sahra
Çölünde yaşıyorum. Buradayağışlar yok
denecek kadar azdır. Gündüz çok sıcak gece �se
çok soğuk olur. B�tk� örtüsü kuraklığa
dayanab�len d�kenl� ot ve kaktüslerden oluşur.
Hava çok sıcak olduğu �ç�n açık renkl�, �nce ve
bol kıyafetler g�yer�z."

Metne göre;

I. Çöl �kl�m� kurak b�r �kl�md�r.
II. İkl�m özell�kler� b�tk�

örtüsünüetk�lemekted�r.
III. İkl�m, g�y�nme alışkanlıklarımız

üzer�nde etk�l�d�r.

Yargılarından hang�ler� doğrudur?

A)Yalnız I B) I ve II
C)II ve III D)I, IIve III

 

3.
Bu �kl�mde yaz ve kış olmak üzere
�k� mevs�m vardır
Yaz mevs�m� yağışlı kış mevs�m�
�se kuraktır.
En çok çelt�k (p�r�nç) tarımı yapılır

Özell�kler� bel�rt�len �kl�m aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)Kutup �kl�m�
B)Çöl �kl�m�
C)Muson �kl�m�
D)Ekvatoral �kl�m

4.

Yukarıda ver�len görsel, Sosyal
B�l�mlerdenhang�s�n�n alanına g�rmekted�r?

A)Tar�h B)Antropoloj�
C)Arkeoloj� D)Sosyoloj�

5. Dünyanın ve yaşamın �nsan� ve toplumsal
yönler�n� �nceleyen akadem�k b�l�m dalına sosyal
b�l�mler den�r.

Aşağıdak� b�l�m dallarından hang�s� sosyal
b�l�mlerden b�r� değ�ld�r?

A)Antropoloj� B)Arkeoloj�
C)F�z�k D)Tar�h

6.
Sosyal b�l�mler�n hayatımıza katkıları �le �lg�l�
olarak aşağıda ver�lenlerden hang�s� yanlıştır
?

A)Tar�h geçm�şte yaşanan olaylardan ders
almamızı sağlar.

B)Ps�koloj� �nsan davranışlarının neden�n�
anlamamızı sağlar

C)Sosyoloj� olayların geçt�ğ� yer�n f�z�k�
özell�kler�n� açıklar

D)Antropoloj� toplumların ırk yapılarını �nceler
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7. 2019 yılı Aralık ayında Ç�n’�n Wuhan kent�nde
ortaya çıkan korona v�rüsü adı ver�len bulaşıcı
hastalık sebeb�yle çok sayıda �nsan hayatını
kaybett� . Ç�n hastalıkla mücadele �ç�n çeş�tl�
önlemler alırken, aldığı önlemlerden b�r� de ateş
ölçer robotlardı. Şehr�n çeş�tl� yerler�nde
bulunan robotlar hastaların ateş�n� ölçerken
yüksek ateş� olanları uyarıyor.

Yukarıdak� ver�len �nternet haber�ne göre
teknoloj�den hang� alanda faydalanılmıştır?

A)Eğ�t�m B)Ulaşım
C)Sağlık D)İlet�ş�m

 

8. Nanoteknoloj�; atomların ve moleküller�n en
küçük b�r�mler�n� �fade etmek ve maddey� atom�k
boyutu �le kontrol etmek amacıyla
kullanılmaktadır. Maddeler�n nano boyutlarda
termal, k�myasal, mekan�k, f�z�ksel b�rçok
sektörde maddeler�n farklı amaçlarla
kullanılmasını sağlayacaktır. Örneğ�n daha çok
enerj� üreten güneş paneller�, daha uzun süre
dayanan ve daha güçlü bataryalar, daha
dayanıklı kıyafetler, daha �letken maddeler g�b�.

Bu b�lg�ye göre nanoteknoloj�n�n;

I. Kullanışlı ürünler üret�lmes�n�
II. Dayanıklı ve kal�tel� ürünler

üret�lmes�n�
III. Elde ed�len ürünler�n mal�yetler�n�n

yüksek olmasını
IV. İnsan hayatını kolaylaştırması

durumlarından hang�ler�ne ortam
sağlayacağı �fade ed�leb�l�r?

A) II-IV B) I-II-IV
C)I-III D)II-III-IV

 

9. Öğretmen�n�n verd�ğ� araştırma ödev�n� yapmak
�ç�n kütüphaneye g�den Damla, burada
araştırmasına başlamıştır. Daha sonrak�
dönemlerde �nternette konusuyla �lg�l�
araştırmalarını sürdürmüştür. Damla üç hafta
süren çalışmalardan sonra, araştırmasının son
aşamasına gelm�şt�r.

Met�nde vurgu yapılan son aşama
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Raporlaştırma
B)Konunun bel�rlenmes�
C)H�potez(varsayım)oluşturulması
D)H�potez�n denenmes�

10. Sosyal b�lg�ler ders�nde korsanla mücadele
konusunu �şled�kten sonra, arkadaşına
hed�ye k�tap almak �steyen Eylül, alacağı
k�tapta hang�s�ne d�kkat ederse doğru
yapmış olur?

A)K�tabın basıldığı yayın ev�ne
B)K�tabın sayfa sayısına
C)K�tabın bandrolünün olup olmamasına
D)K�tap yazarının adına soyadına

11.

Yen�lenemez enerj� kaynaklarının çevreye verd�ğ�
zararı düşünen duyarlı b�r yatırımcı, Türk�ye’de
b�r güneş enerj� santral� kurmak �stemekted�r.
Türk�ye’n�n �kl�m koşulları düşünüldüğünde
har�tada ver�len yerler�n hang�s�nde bu
yatırımı yapması beklenemez?

A) I
B) II
C)III
D)IV
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12.
Zeyt�nyağı fabr�kası açmak �steyen b�r g�r�ş�mc�
hammadde yakınlığını d�kkate alarak b�r fabr�ka
açmak �st�yor.

Fabr�kanın amacına ulaşması �ç�n �ş
adamının hang� bölgey� terc�h etmes�
gerek�r?

A)Karaden�z Bölges�
B)Ege Bölges�
C)Doğu Anadolu Bölges�
D)İç Anadolu Bölges�

13.
Yurdumuzda tarım alanlarının büyük bölümünde
tahıl tarımı yapılmaktadır. Tahıl ürünler�ne bağlı
olarak gel�şen sanay� kolları ülkem�z�n her
yer�ne dağılmıştır.

Aşağıdak�lerden hang�s� bu sanay�
kollarından b�r� olamaz?

A)Un B)B�sküv� C)Makarna D)Salça

14.
Ülkem�zdek� akarsularla �lg�l�
ver�lenaşağıdak� açıklamalardanhang�s�
yanlıştır?

A)Tatlı su balıkçılığı yapılır.
B)Tarım alanlarını sulamada yararlanılır.
C)Ulaşım ve taşımacılıkta yararlanılır
D)Elektr�k üret�m� yapılır.

15.
Büyükbaş hayvancılık, gür otlakların bulunduğu
yerlerde mera hayvancılığı şekl�nde yaygın
olarak yapılır. Özell�kle yaz yağışlarının etk�s�yle
otlakların ve çayırların gen�ş yer kapladığı
yerlerdebüyükbaş hayvancılık gel�şm�şt�r.

Büyükbaş hayvancılığa dayalı olarak
kurulacak b�r et ve et ürünler� tes�s� �ç�n
hang� bölge terc�h ed�l�rse doğru yapılmış
olur?

A)Doğu Anadolu Bölges�
B)Ege Bölges�
C)Güneydoğu Anadolu Bölges�
D)Akden�z Bölges�

 

16.

Yukarıdak� �k� har�tadan çıkarılab�lecek en
kapsamlı yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Şeker, sadece şeker pancarından üret�l�r.
B)Şeker fabr�kaları genell�kle hammaddeye

yakın yere kurulmuştur.
C)Türk�ye’de en fazla yet�şt�r�len tarım ürünü

şeker pancarıdır.
D)Şeker, çayın yet�şt�r�ld�ğ� yerlerde daha çok

görülür.

 

 

17.
Enerj� kaynakları; tükeneb�l�r (yen�lenemeyen) ve
tükenmeyen (yen�leneb�len) enerj� kaynakları
olarak�k� gruba ayrılmıştır.

Aşağıda ver�len enerj� kaynakları açıklamaya
göre gruplandırıldığında hang�s� yalnız kalır?

A)Rüzgar B)H�droelektr�k
C)Doğalgaz D)Jeotermal
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18. Son yıllarda tüm Dünya çeş�tl� çevre
sorunları �le karşı karşıya kalmıştır. Ülke
yönet�mler� çevre sorunlarını önlemek �ç�n
gerekl� önlemler� almalı, tüm �nsanlar bu
konuda duyarlı olmalıdır.

Aşağıdak� durumlardan hang�s�nde çevre
sorunlarına karşı duyarlılığa örnek
oluşturmaz?

A)Fabr�katör Ahmet Bey’�n fabr�kasının
bacasına f�ltre taktırması.

B)Nesl�han Hanım’ın �şe g�derken kend�
aracı yer�ne toplu taşımayı terc�h etmes�.

C)İsveç ve F�nland�ya'nın çöplerden elektr�k
üretmes�.

D)Ayça Hanım'ın, daha �y� ısıttığı �ç�n ev�n�
taşkömürü yakarak ısıtması

 

 

 

 

19.
Ülkem�zde tüket�len enerj�n�n büyük b�r kısmı
term�k santrallerden karşılanır ve bu
santraller Ege Bölges�’nde yoğunlaşmıştır.

Term�k santraller�n Ege Bölges�’nde
yoğunlaşmasının temel neden�
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Enerj�ye daha fazla �ht�yaç duyması
B)Sanay�n�n yoğunlaşmış olması
C)L�ny�t yataklarının fazla olması
D)Taşımacılığın kolay olması

  

 

  20.
Ülkem�zde ormanların farklı nedenler �le
tahr�p ed�lemes�, orman varlığımızın g�derek
azalmasına yol açmaktadır. Bunun
sonucundadoğal yaşam zarar görmekte,
toprak ver�ml�l�ğ� azalmakta ve tarımsal gel�r
düşmekted�r. Omrnların azalması bazı doğal
afetler�n etk�ler�n�n artmasına da yol
açmaktadır.

Ormanların tahr�p ed�lmes�;

I. Erozyon
II. Sel

III. Deprem

afetler�nden hang�ler�n�n olumsuz
etk�ler�n� arttırır?

A)Yalnız I B) I ve II
C)II ve III D)I, II ve III


