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PUAN 

 

ÖNEMLİ: Arka sayfadaki çoktan seçmeli sorular 5 puandır. Son soru JOKER sorudur. 

Yapamadığınız bir soruyu boş bırakıp onun yerine joker soruyu yapabilirsiniz. 

 

Sanayi, Kaynakça, jeotermal enerji, kimlik hırsızlığı, online alışveriş 

Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz. 

(5 X 2=10 PUAN) 

1 Kredi kartı, havale vb. ödeme sistemleri ile ödeme gerçekleştirerek internet üzerinden yapılan her türlü 

alışverişe online alışveriş denir. 

2 Bir başkasına ait kişisel bilgilerin yetkisiz olarak kullanılması (çalınması) suretiyle işlenen dolandırıcılık 

yöntemine kimlik hırsızlığı denir. 

3 Bir araştırmada ya da bir eserde yararlanılan kaynakların gösterildiği bölüme kaynakça denir. 

 

4 Yerin derinliklerinden gelen sıcak buhar, gaz ve sudan elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir. 

 

5 Ham maddeleri, işlenmiş veya yarı işlenmiş ürün hâline getirmek için yaptıkları faaliyetlerin tümüne 

sanayi denir. 

 

Aşağıda verilen açıklamaların hangi bilim insanına ait olduğunu karşılarına yazınız. 

(Isaac Newton, Piri Reis, İbni Haldun, Thomas Edison, İbni Sina) 

(5 X 2=10 PUAN) 

Açıklama Bilim İnsanı 

6 Sosyoloji biliminin kurucusudur. Döneminin önemli tarihçilerindendir. İbni Haldun 

7 Başta ampul olmak üzere birçok teknolojik aletin mucididir. Thomas Edison 

8 Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Canlı mikroplardan bahsetmiştir. İbni Sina 

9 Yerçekimi kanununu keşfetmiştir. Isaac Newton 

10 İlk dünya haritasını çizmiştir. Kitabı Bahriye adı eseri vardır. Piri Reis 

 

Aşağıda verilen özelliklere sahip olan yerlerde hangi hayvancılığın 

yapıldığını karşısına yazınız. 

(5 X 3=15 PUAN) 

Yapılan hayvancılık 

11 Çayır ve meraların çok olduğu Erzurum-Kars yaylalarında yapılan hayvancılık 

türüdür.  

Büyükbaş hayvancılık 

12 Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu Konya, Ankara gibi yerlerde yapılan 

hayvancılık türüdür.  

Küçükbaş hayvancılık 

13 Nüfusun fazla olduğu İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi şehirlerin çevresinde 

et ve yumurta ihtiyacını karşılamak için yapılan hayvancılıktır.  

Kümes hayvancılığı 

14 Bursa ve Bilecik çevresinde, ipek böceği kozasından ipek elde etmek için 

yapılan hayvancılık türüdür. 

İpek böcekçiliği 

15 Bitki ve çiçek çeşitliliğinin fazla olduğu Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz gibi 

engebeli yerlerde yapılan hayvancılık türüdür.  

Arıcılık 

 

Aşağıda verilen ifadeleri doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

(5 X 2=10 PUAN) 

D Y 

16 Teknolojinin olumlu yönleri yanında olumsuz yönleri de olabilmektedir. D  

17 Genel Ağ’da karşımıza çıkan bilgilerin tamamını doğru ve güvenilir kabul etmeliyiz.  Y 

18 Kaynağı belirsiz e-postaları açmamalı ve paylaşmamalıyız. D  

19 Doğal ve tarihî zenginliklere sahip yerlerde sanayi gelişmiştir.  Y 

20 Karadeniz kıyıları dört mevsim yağış aldığı için orman bakımından zengindir. D  



1. Bir grupta rol alarak bazı haklar elde ederiz. Yer 

aldığımız gruplardaki rollerimizin gereklerini 

yerine getirmemiz ise sorumluluklarımızı 

oluşturur.  

Buna göre; 

I. aile içi kararlarda düşüncelerimizi söylemek, 

II. derslerimizde başarılı olmak için gerekenleri 

yapmak, 

III. odamızı temiz ve düzenli tutmak 

maddelerinden hangileri sorumluluklarımız 

arasında yer alır? 

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

 

2. Aşağıdakilerden hangisi yörelere göre 

farklılık gösteren kültürel özelliklerden biri 

değildir? 

A) Millî bayramlar     B) Yemekler 

C) Türküler               D) El sanatları 

 

3. 

 Tüm dünyada Türk tatlısı olarak bilinir. 

 Düğünlerde, ziyaretlerde misafirlere ikram 

edilir. 

Hakkında bilgi verilen kültürel ögemiz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çay       B) Gül suyu     C) Kolonya    D) Lokum 

 

4. Hava durumu, kısa süreli hava olayları iken 

iklim, uzun süreli hava olaylarının ortalamasıdır. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklime 

bir örnektir? 

A) Antalya’da aniden bastıran yağmur sel olup 

taştı. 

B) Güneşi gören Ankaralılar parklara hücum etti. 

C) İzmir’de sıcak ve kurak bir yaz daha yaşandı. 

D) Bursa’da kuvvetli esen rüzgâr çatıları uçurdu. 

 

5. Aşırı yağışlar ve eriyen karların neden olduğu 

afetler yurdumuzun hemen her bölgesinde 

görülmektedir. Ayrıca dere yataklarına moloz 

dökülmesi ve dere yataklarının yerleşime açılması 

bu afetlerin artmasına neden olmaktadır. 

Yukarıdaki metinde hangi doğal afetten 

bahsedilmektedir? 

A) Çığ          B) Sel      C) Heyelan    D) Erozyon 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin 

nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir? 

A) Dağlık alanlarda nüfusun seyrek olması 

B) Sanayi bölgelerinde nüfusun kalabalık olması 

C) Ulaşımın gelişmediği yerlerde nüfusun seyrek 

olması 

D) Turizmin geliştiği bölgelerde nüfusun kalabalık 

olması 

7. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin 

hayatımızdaki olumsuz etkilerine örnek 

oluşturur? 

A) Hakan’ın uçakla farklı ülkelere seyahat etmesi 

B) Merve’nin yurt dışında yaşayan ablasıyla 

görüntülü konuşması 

C) Aslı’nın dünyadaki gelişmeleri internetten takip 

etmesi 

D) Tamer’in zamanını ekran karşısında geçirerek 

ailesini ihmal etmesi 

 

8. Günümüzde üretilen ürünlerin çok uzak 

ülkelere kısa sürede ve güvenli bir şekilde 

taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili 

olmuştur? 

A) Dünya nüfusunun artması 

B) Ülkelerin ihtiyaçlarının artması 

C) Ülkeler arasında göçlerin artması 

D) Ulaşım araçlarının gelişmesi ve artması 

 

9. Yaşadığım bölge ülkemizin ticaret, bankacılık, 

ulaşım ve turizm merkezidir. Eğitim, sağlık ve 

sosyal hizmetler gelişmiştir. İş imkânlarının fazla 

olması nedeniyle sürekli göç alır. Ülkemizin en 

kalabalık nüfusa sahip bölgesidir. 

Bu metinde hangi bölgeden söz edilmiştir? 

A) Ege  B) Marmara  C) Akdeniz  D) Karadeniz 

 

10. Nüfusun fazla olduğu yerlerde eğitim, sağlık, 

ulaşım gibi hizmet sektörleri çok gelişmiştir. 

Buna göre aşağıdaki mesleklerden hangisi 

sözü edilen gelişmiş sektörler arasında yer 

almaz? 

A) Öğretmenlik    B) Şoförlük  

C) Çiftçilik            D) Doktorluk 

 
 

11. Doğu Anadolu Bölgesi engebeli ve yüksek bir 

arazi yapısına sahiptir. Tarım arazileri dar ve 

küçüktür. Ancak çayır ve otlaklar geniş yer tutar. 

Bu metne göre Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

temel geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

A) Turizm B) Hayvancılık C) Madencilik D) Sanayi 

 

JOKER SORU 

 

Aşağıdaki ürünlerden hangisi sadece 

Karadeniz Bölgesi’nde yetişir? 

A) Çay              B) Buğday  

C) Patates        D) Domates 
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