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1. Gazi Mustafa Kemal yorulmaz bir okuyucu, 

büyük bir arayıcı, yüksek bir tenkitçi ve derin 

bir gözlemcidir.” 

Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Araştırmacıdır. 

B) Okumayı sever. 

C) Bilgileri olduğu gibi kabul eder. 

D) Olayları iyi gözlemler. 

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir proje 

ödevinin son aşamasıdır? 

A) Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması 

B) Çalışma planının hazırlanması 

C) Araştırmanın aşamalarının belirtilmesi 

D) Yapılan röportajların yazılması 

 

 

3. Aşağıda verilen çalışmaların hangisinde 

rapor yazılmasına gerek yoktur? 

A) Performans görevi    B) Proje görevi 

C) Deney                        D) Ev ödevi 

 

 

4. Bir bilim insanı araştırma basamaklarını 

kullanarak bir araştırma yapacaktır. Bu 

doğrultuda çalışmalara başlamış fakat 

planlanan araştırmanın aşamalarının hangi 

tarihler arasında tamamlanacağını 

belirleyememiştir. 

Buna göre araştırma basamaklarından 

hangisinde sıkıntı yaşamıştır? 

A) İlgi ve yeteneğe göre konuyu belirlemesi 

B) Problemin ortaya konması 

C) Sürenin belirlenmesi 

D) Mevcut bilgi birikimini derlemesi 

 

 

5. “Ailemin Geçmişi” konulu bir proje 

hazırlayan Mete’nin başvuracağı en 

güvenilir kaynak aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Öğretmeni     B) Babaannesi      

C) Ders kitabı     D) Ansiklopedi 

 

 

6. İlgi duyduğumuz bir konu hakkında bir 

şeyleri merak ettiğimizde o konu üzerinde 

düşünmek ve merak konusu olan şeye yanıt 

bulmak için araştırma yaparız. Bilim insanları 

da merak ettikleri konulara yanıt aradıkları 

zaman bilimsel araştırma yaparlar. Bir 

araştırmanın bilimsel olabilmesinin belli 

aşamaları yani basamakları vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma 

basamaklarından değildir? 

A) Araştırma planının yapılması 

B) Araştırma konusunun belirlenmesi 

C) Araştırma sonuçlarının ortaya konulması 

D) Araştırma sonuçlarının Resmî Gazete’de 

yayımlanması 

 

 

7. 

 Bilim ve sanat dallarında ortaya çıkan yeni 

kavramların Türkçe karşılıklarını bulmaktır. 

 Türkçeyi yabancı kelimelerin 

boyunduruğundan kurtarmaktır. 

Sözü edilen amaçları gerçekleştirmek için 

Atatürk tarafından kurulan kurum 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Türk Tarih Kurumu 

B) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

C) Türk Dil Kurumu 

D) Maden Tetkik Arama 

 

 

8. İlgi duyduğumuz veya merak ettiğimiz bir 

konuyu araştırırken araştırmanın kaynak 

tarama veya veri toplama basamağında çeşitli 

kaynaklardan yararlanmamız gerekebilir. 

I. Sözlü kaynaklar 

II. Yazılı kaynaklar 

III. Görsel kaynaklar 

Yukarıda verilen kaynakların hangilerini 

araştırmalarımızda kullanabiliriz? 

A) Yalnız I      B) I ve II      

C) II ve III       D) I, II ve III 
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9. Bir araştırmada, yararlanılan kaynakları 

belirtmenin önemi hangi seçenekte 

verilmiştir? 

A) Gerçekten araştırma yapıldığı kanıtlanır. 

B) Kaynakların çokluğu, araştırmacının 

ciddiyetini gösterir. 

C) Bulunan bilgilerin kontrol edilmesini sağlar. 

D) Raporun uzun olmasını, göz doldurmasını 

sağlar. 

 

 

 

10. Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat 

için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir. 

Mustafa Kemal ATATÜRK 

Bu sözüyle Atatürk aşağıdakilerden 

hangisinin önemini vurgulamıştır? 

A) Sporun      B) Siyasetin     

C) Bilimin       D) Ordunun 

 

 

 

11. Araştırma yaparken sorular belirlendikten 

sonra araştırma ile ilgili neler yapılacağı ve 

araştırmanın hangi tarihte yapılacağı gibi 

konularda plan yapılmalıdır. Araştırmada plan 

önemli bir yere sahiptir. 

Araştırmada planın önemli bir yere sahip 

olmasının nedeni aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Bilgi hırsızlığını önlemesi 

B) Veri toplamayı kolaylaştırması 

C) Çalışmanın sistemli yapılmasını sağlaması 

D) Sonuçların test edilmesini kolaylaştırması 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmada 

yararlanılan kaynaklar yazılırken 

belirtilmesi gereken ögelerden değildir? 

A) Kaynağın adı ve yazarı 

B) Yayının basım yılı 

C) Yayınevi veya kurumu 

D) Yayının kaç sayfadan oluştuğu 

 

 

 

13. Müzik dersi için araştırma yapacak olan 

Ahmet, önce araştırma konusunu, sonra 

konuyla ilgili merak edilenleri buldurmaya 

yönelik araştırma sorularını belirlemiştir. Ancak 

Ahmet, bu aşamadan sonra ne yapması 

gerektiği konusunda kararsız kalmıştır. 

Ahmet, araştırma basamaklarına uygun 

olarak aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıdır? 

A) Veri toplama 

B) Araştırma planı yapma 

C) Araştırma raporu yazma 

D) Araştırma sonuçlarını ortaya koyma 

 

 

 

14. Melis, futbolun tarihçesi konulu bir 

araştırma yapmaya karar vermiştir. Araştırma 

konusunu belirleyen Melis, ardından araştırma 

sorularını hazırlamıştır. Melis, soruları 

belirledikten sonra araştırma ile ilgili neler 

yapacağı ve araştırmayı hangi tarihte yapacağı 

gibi konularda bir araştırma planı yapmıştır. 

Çeşitli kaynaklardan veriler toplayan Melis, 

ulaştığı sonuçları rapor hâline getirmiş ve 

sınıfta sunmuştur. 

Melis’in, araştırma sürecinde unuttuğu 

araştırma basamağı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Veri toplama 

B) Araştırma planı yapma 

C) Araştırma raporu yazma 

D) Araştırmanın sonuçlarını test etme 

 

 

15. 

 Bilgi ve belge toplama aşamasıdır. 

 Kitap, gazete, ansiklopedi ve Genel Ağ’dan 

yararlanılır. 

 Araştırma sorusu ile ilgili notlar alınır. 

Verilen çalışmalar aşağıdaki bilimsel 

araştırma basamaklarının hangisinde 

yapılır? 

A) Araştırma sorusunu belirlemek 

B) Varsayım oluşturmak 

C) Kaynak taraması yapmak 

D) Metin oluşturmak 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C A D C B D C D C C 

11 12 13 14 15      

C D A D C      

 

Kazanım testlerinden derlenmiştir… 
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