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1.  

I. Çok iyi gözlemcidir, zeki ve yaratıcı olur. 

II. Araştırıp, inceler, sorgular. 

III. Sonuç alıncaya kadar deneyler yapar. 

IV. İlk deneyde sonuca ulaşamayınca başka 

konuya yönelir. 

Yukarıdaki özelliklerden hangisi bir mucit 

veya bilim insanının özelliği değildir? 

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

 

 

2. 

Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL-Yüzyılın beyin 

cerrahı seçilmiş, Türk bilim adamıdır. 

Prof. Dr. Aydın SAYILI – Dünyada bilim tarihi 

adına ilk doktora unvanını almıştır. 

Prof. Dr. Cahit ARF – Tıbbi protezleri 

bulmuştur. 

Prof. Dr. Mehmet ÖZ – Yarının Küresel Lideri 

seçilen ünlü kalp cerrahıdır. 

Yukarıda ülkemizin yetiştirdiği ünlü bilim 

insanları ve onları ünlü yapan çalışmaları 

eşlenmiştir. 

İsmiyle, çalışma alanı eşleştirmesi yanlış 

olan bilim insanı hangisidir? 

A) Prof. Dr. Gazi YAŞARGİL 

B) Prof. Dr. Aydın SAYILI 

C) Prof. Dr. Cahit ARF 

D) Prof. Dr. Mehmet ÖZ 

 

 

3. Resim, heykel, tıp, mimarlık, mühendislik, 

matematik, müzik gibi birçok alanda 

başarılı olan; İtalyan sanatçı ve bilim insanı 

olarak dünyanın tanıdığı kişi kimdir? 

A) Leonardo da Vinci 

B) Mimar Sinan 

C) Galileo 

D) İbn-i Sina 

 

 

4.  

I. Tıp 

II. Meteoroloji 

III. Jeoloji 

Yukarıdakilerden hangileri bilim 

insanlarının çalışma yapacağı alanlardandır? 

A) Yalnız I      B) Yalnız III 

C) I ve II         D) I, II ve III 

 

 

5. “Hiç yanılmadım, on bin işe yaramayan yol 

buldum. Hayatın en büyük hataları başarıya ne 

kadar yaklaştıklarını bilmeyen insanların 

vazgeçmelerinden dolayı olur.” 

Yukarıdaki söz ile bilim insanlarının hangi 

özelliği açıkça vurgulanmıştır? 

A) Hoşgörü       B) Liderlik 

C) Sabır             D) İyimserlik 

 

 

 

 

 

6. Dünyanın her yerini gezdim neredeyse. 

Hangi ülkeye gittiysem bir bilim insanının 

heykelini diktiklerini gördüm. Unutulmamak ne 

güzel bir duygu. Yüzyıllar geçmesine rağmen 

insanların sizi hatırlamasının, eserlerinizi 

kullanmasının nasıl bir duygu olduğunu hep 

merak etmişimdir. 

Verilen bilgilerde bilim insanlarının hangi 

özelliği üzerinde durulmuştur? 

A) Hayatları boyunca önemli eserler vermeleri 

B) Ortaya koyduğu eserlerin zamanla 

geliştirilmesi 

C) Yaptıklarıyla topluma yön veren insanlar 

oldukları 

D) Yaptıklarıyla ölümlerinden sonra da 

hatırlandıkları 

 

 

 

 

 

7. Neredeyse tüm bilim insanları dünyanın her 

yerinden insanlar tarafından tanınırlar. Bu 

insanların yaptıkları tüm insanlık tarafından 

kimin yaptığı bilinmese de kullanılır. Keşke 

herkes her bilimsel buluşun sahibini tanısa… 

Parçaya göre bilim insanları ile ilgili 

aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A) Bilimsel çalışmalar bölgesel etkiler yapmıştır. 

B) Bilim insanları öncelikle ülkelerine hizmet 

etmiştir. 

C) Bilimsel buluşlar tüm insanlığın hizmetine 

sunulmuştur. 

D) Bilim insanları özellikle ülkelerinde tanınan 

insanlardır. 
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8. Eğer benim araştırmalarım bazı yararlı 

sonuçlar verdiyse bunlar, sadece çok çalışma 

ve tutarlı bir düşünme sayesinde olmuştur. 

(Newton) 

Öteki bilgiler yanında tıp da öğreniyor, teorik 

bilgimi hastalar üzerindeki uygulamalarla 

bütünleştiriyordum. Bu şekilde aralıksız 

çalışmayı sürdürdüm. (İbn-i Sina) 

Yukarıda verilen örnek sözlerde bilim 

insanlarının hangi ortak özelliğine vurgu 

yapılmıştır? 

A) Çalışkanlık 

B) Öz güven 

C) Araştırmacılık 

D) Sorgulayıcılık 

 

 

 

9. Geçmişte yaşayan bilim insanlarına hayret 

ediyorum doğrusu. İbn-i Sina’nın tıp alanında 

tanınan bir bilim insanı olsa da matematik, 

astronomi, felsefe gibi birçok alanda da 

çalışmaları var. Bir başka örnek de Leonardo da 

Vinci. Vinci mimarlık, müzisyenlik, 

heykeltıraşlık, mühendislik gibi pek çok alanda 

çalışmalar yapmıştır. Günümüzde de böyle 

bilim insanları var mı bilmiyorum ama geçmişte 

bu tür örnekler oldukça fazla. 

Parçadan hareketle bilim insanları ile ilgili 

aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A) Günümüzde bilim insanları sadece bir 

alanda çalışmalar yapmaktadır. 

B) Geçmişte yaşayan bilim insanları pek çok 

alanda çalışma yapmışlardır. 

C) Bilim insanları çeşitli alanlarda çalışsa da tek 

bir alanda eserler verebilir.  

D) Bilim insanı olabilmek için çeşitli alanlarda 

çalışmak gerekir. 

 

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bilim 

insanlarının ortak özelliklerinden biri 

olamaz? 

A) Tek bir alanda çalışma yapmaları 

B) İnsanlığa faydalı olmak istemeleri 

C) Karşılarına çıkan güçlüklerden yılmamaları 

D) Yeni fikirlere açık olmaları 

 

 

11. 

 

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilim 

insanlarının ortak özelliklerinden olamaz? 

A) Yaratıcı zekâ 

B) Merak 

C) Çekingenlik 

D) Gözlem yapma 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi insanların 

buluş yapmasını sağlayan temel 

sebeplerden biri değildir? 

A) İhtiyaç ve istekler 

B) Merak duygusu 

C) Karşılaştıkları problemleri çözme gayreti 

D) Para kazanma isteği 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Buluş yapan kişilerde ve bilim insanlarında 

bulunması gereken bazı özellikler 

vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden 

biri değildir? 

A) Eleştiriye kapalı olma 

B) Sabırlı ve kararlı olma 

C) Yeniliklere açık olma 

D) Çalışkan olma 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D C A D C D C A B A 

11 12 13        

C D A        

 

EBA sorularından derlenmiştir… 
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