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Adı ve Soyadı:                               Sınıf ve No:  

Sosyal Bilgiler6. Bilim, Teknoloji ve Toplum

S6-04-C

Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

1. Sosyal bilimlerin inceleme alanları ve sosyal 
bilgiler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Sosyal bilgiler sayesinde geçmişi ve tarihimizi 
öğreniriz.

B) Çevremizi ve Dünyayı sosyal bilgiler sayesinde 
öğreniriz.

C) Haklarını bilen etkin bir vatandaş oluruz.

D) Dilimizin inceliklerini öğreniriz.

2. Aşağıda bazı sosyal bilim dalları ile ilgili bilgiler 
verilmiştir.

Filoloji:    Dillerin tarihini,  gelişimini ve değişimini 
                  inceler.
Kronoloji:Geçmişten günümüze meydana gelen 
                  olayları ve olguların zamanını sıralar.
Sosyoloji: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için 
                   yapılan ekonomik faaliyetleri inceler.
Psikoloji:  İnsan davranışlarını inceleyerek, 
                  davranışları önceden tahmin etmeye 
                  çalışan bilim dalıdır.

Yukarıdaki sosyal bilimler eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

A)  Sosyoloji B)  Psikoloji

C)  Filoloji D)  Kronoloji

3. Tuğrul’un yaşadığı yerde Pompeipolis Antik Kenti 
bulunmaktadır. Yaz mevsiminde Tuğrul’un köyüne 
üniversiteden bilim adamları gelmiş ve bu antik kentte 
kazı çalışmaları yapmışlardır. Tuğrul bu kazıları 
merakla izlemiş ve bilim adamlarına ve çalışanlara 
aklına takılan soruları sormuştur.
   
Tuğrul’un yaşadığı bu yerde kazı çalışmaları 
yaparak, eski kültür ve medeniyetlere ait 
kalıntıları gün yüzüne çıkarmaya çalışan sosyal 
bilim dalı hangisidir?

A) Coğrafya B) Tarih

C) Arkeoloji D) Nümismatik

4. Nümismatik sosyal bilimler içerisinde önemli yer 
tutan bir bilim dalıdır. Nümismatik biliminin incelediği 
nesneler araştırmacılar ve tarihçiler için önemli birer 
tarihi kaynak niteliğindedir.

Aşağıdakilerden hangisi Nümismatik biliminin 
incelediği nesneler arasında olamaz?

A) Heykeller B)  Madalyonlar

C)  Paralar D) Paraların üstündeki 
semboller

5. ‘’Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde güç ve kuvvet bulacaktır.’’
                                             Mustafa Kemal Atatürk
    
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk yukarıdaki sözü ile hangi sosyal bilimin 
öneminden bahsetmiştir?

A) Hukuk B) Tarih

C) Coğrafya D) Ekonomi

6.   ‘’Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan 
yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçekler çok 
farklı haller alabilir. ’’
   
Mustafa Kemal Atatürk Atatürk bu sözü ile;

I.   Tarihin değiştirilemeyeceği
II.  Tarihin tarafsız olması gerektiği
III. Yardımlaşmanın önemi
   
yargılarından hangilerinin öneminden 
bahsetmiştir?

A)  Yalnız I B)   Yalnız II

C)  I ve II D)  II ve III
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S6-04-C

Bu test, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü BİTEK İl Sınav Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. 

7. Aşağıda ülkemizde yer alan önemli bir tarihi merkezle 
ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

•2019 yılı Kültür Bakanlığı tarafından bu yere 
  adanmıştır.
•Şanlıurfa’nın 20 kilometre kuzeydoğusundadır.
•Tarihte bilinen en eski ve en büyük ibadet 
  merkezidir.
       
Yukarıda bilgileri verilen bu yerleşim yeri 
neresidir?

A)  Efes Antik Kenti B) Göbeklitepe

C)  Zeugma D) Nemrut Dağı

8. ‘’Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir. ‘’
                                             Mustafa Kemal Atatürk
     
Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde bilimsel 
çalışmaların artması için bilim adamlarını desteklemiş 
ve kendisinin de öncülük ettiği bilim alanında birçok 
önemli kurum açmıştır. 
     
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde 
açılan bu kurumlardan değildir?

A)  Türk Tarih Kurumu B)  Türk Dil Kurumu

C) Ankara Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi

D) Tübitak

9. 2015 Nobel ödülü kazanarak ülkemizi gururlandıran 
Aziz Sancar katıldığı bir konferansta şunları 
söylemiştir: ‘’Bir şeyler söylemekle hiçbir şey olmuyor, 
çalışmak gerek, çaba sarf etmek gerek. Sadece çok 
çalışarak başarı elde edebilirsiniz. Çabayla edilen 
başarıyı kimse inkâr edemez. Dünyanın neresinde 
olursa olsun çalışan insanın karşısında kimse 
duramaz.’’
      
Aziz Sancar’ın bu sözleri ile aşağıdaki 
atasözlerinden hangisi ilişkilendirebilir?

A) Ağaç yaş iken eğilir. B) İşleyen demir ışıldar.

C) Az söyle, çok dinle. D) Balık baştan kokar.

10. Jules Verne ( Jul Vern), 1865 yılında ‘’Ay’a Seyahat’’ 
romanını yazdığında Ay’ a gitmek bir hayaldi.  
Yaklaşık 100 yıl geçtikten sonra insanoğlu Ay’a 
gitmeyi başardı. Yine Jules Verne’in yazdığı ‘’Denizler 
Altında 20000 Fersah’’ adlı eserinde okyanusları 
aşan, elektrikle çalışan bir denizaltından bahsetmiştir. 
Bugün denizaltılar da araştırmalarda ve askeri alanda 
kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Ayrıca 
Jules Verne Ay modülü olarak bilinen koni biçiminde 
olan uzay aracını da öngörmüştür. Jules Verne’in 
eserlerinde belirttiği bu aletler günümüzde insanoğlu 
için sıradan bir hale gelmiştir.
      
Bu bilgilere göre Jules Verne için hangisi 
söylenemez?

A) İleri görüşlüdür. B) Mucit bir tarafı vardır.

C) Sabit fikirlidir. D) Hayal gücü gelişmiştir.

11. 20. yüzyılın en büyük dehalarından Einstein 
(Aynştayn)  ‘’ Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.’’ 
Sözü ile bilim ile uğraşmak isteyenlere ve bilim 
insanlarına bir ışık tutmuştur.
     
Einstein’ın bu sözü doğrultusunda bir bilim 
insanında olmaması gereken özellik hangi 
seçenekte verilmiştir?

A) Farklı fikirler 
üretebilmeli.

B) Değişmeyen yargılar 
sunmalı.

C) Meraklı olmalı. D) Özgün sorular sorabilmeli.

12. Aşağıda bazı buluşlarla ilgili bilgiler verilmiştir.

•İlk bilgisayar A.B.D. ‘ de yapılmış, yaklaşık 30 
ton ağırlığında ve 167 metrekare alana ancak 
sığabiliyordu. Yapımı 4 yıl sürmüştür.
•İlk arabanın önünde kazan bulunmakta, buharla 
çalışmakta ve saatte 6 kilometre hız yapabilmekteydi.
•Modern uçakların ilki sayılabilecek uçak havada 
12 saniye kalabilmiş ve 500 metrelik uçuş 
gerçekleştirmiştir.

Birçok icat ilk icat edildiği gibi kalmamış, zaman 
geçtikçe değiştirilmiş ve geliştirilmiştir. Bu 
icatların gelişmesinin ve değiştirilmesinin sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İcatlara karşı ön 
yargıların olması

B) Ulaşımın gelişmesi

C) İcatların pahalı olması D) Teknolojinin gelişmesi
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13. Bilim merkezlerini farklı yaş gruplarından ziyaretçiler 
ve farklı birikime sahip insanlar ziyaret etmektedirler. 
Bilim ve teknolojiyi toplum için daha somut ve anlaşılır 
hale getirmek için ülkemizin çeşitli yerlerinde bilim 
merkezleri açılmıştır. Bilim merkezleri uygulamalarla 
ve çeşitli deneylerle ziyaretçilerin dikkatlerini çekmeye 
çalışmaktadır. Her gün karşılaşabileceğimiz birçok 
olaya bilimsel bakış açısıyla bakmamızı sağlayan 
özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin ilgisini daha çok 
çeken yerlerdir. Bilim merkezleri gelecekte önemli 
buluşlara imza atacak bilim insanlarını beklemektedir. 
Ayrıca Tübitak bilim merkezlerinin sayısını arttırmak 
için çalışmalarını yürütmektedir.
       
Bu paragrafta bilim merkezleri ile ilgili hangi 
sorunun cevabı yoktur?

A) Bilim merkezlerinin amaçları nelerdir?

B) Bilim merkezlerini kimler ziyaret etmektedir?

C) Bilim merkezlerinde neler yapılmaktadır?

D) Hangi bilimlerle ilgili çalışmalar yapılmaktadır?

14. Aşağıda bilimsel araştırma basamakları karışık olarak 
verilmiştir.
I.   Sürenin belirlenmesi
II.  Konuyla ilgili kaynak taraması yapmak
III. Problemin ortaya konması
IV. Konuyu belirlemek
V.  Rapor oluşturmak
 
Yukarıda karışık verilen bilimsel araştırma 
basamaklarının doğru sıralanışı hangi seçenekte 
verilmiştir?

A) IV-I-II-III-V B) I-II-IV-III-V

C) IV-III-I-II-V D) IV-III-II-I-V

15. Bilimsel çalışma yaparken güvenirliği arttırmak için 
yaptığımız çalışmalar da bulunması gereken bazı 
özellikler olmalıdır.

I.   Dipnot
II.  Kaynakça
III. İçindekiler
     
Bilimsel çalışmaların güvenilirliğini arttırmak için 
yukarıdakilerden hangilerinin olması gerekir?

A)  Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) Yalnız III

16. Okulunda Tübitak Bilim Fuarı düzenlenecek olan 
Murat bir proje hazırlayarak bu fuara katılmak 
istemiştir. Murat projesini hazırlarken başka kişilerin 
yaptıklarından da faydalanmış ve bunları kendi 
projesinde belirtmiştir. Hazırladığı metni yazarken 
faydalandığı bilgileri, hangi kaynaktan edindiğini sayfa 
numaraları ile belirtmiştir.

Murat’ın yaptığı bu araştırmada alıntı yaptığı 
yerleri, faydalandığı eserleri belirttiği bölüme ne 
isim verilir?

A)  Hipotez B) Dipnot

C) Katalog D) Rapor

17. 6. sınıf öğrencisi Kamil en sevdiği yazarın yeni 
kitabının yayınlandığını görmüş ve bu kitabın korsan 
baskısını satın almıştır. Aldığı kitabı okumak için 
sabırsızlanarak  evine gitmiştir. Kitabı okumaya 
başladığında bazı sayfaların eksik olduğunu, kitaptaki 
yazıların silik olduğunu görmüştür. Korsan kitap aldığı 
için de pişman olmuştur. 
Korsan yayın almamalıyız. 
Çünkü ………………………………………….

Boş bırakılan yer hangisi ile tamamlanırsa yanlış 
olur?

A) Dayanıklıdır. B) Devletin vergi kazancının 
azalmasıdır.

C) Kalitesizdir. D) Emek hırsızlığıdır.

18. Bilim adamları, sanatçılar, yazarlar bazı meslek 
sahipleri aylarca hatta yıllarca uğraşarak önemli 
eserler vermektedirler. Bazı kötü niyetli insanlar ise bu 
eserleri kendilerine mal ederek haksız kazanç ve çıkar 
sağlamaya çalışmaktadırlar.
   
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi emek 
hırsızlığı değildir?

A) Zeynep’in bir kitap yayınlaması

B) Can’ın arkadaşının bisikletini izinsiz alması

C) Kardelen’in genel ağ üzerinden bilgisayarına albüm 
indirmesi

D)  Nesrin’in ünlü bir şairin şiirlerini kendinin şiirleri 
gibi göstermesi
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19. Buluş sahibinin ürününü belirli bir süre üretebilme, 
satabilme veya ithal edebilme hakkıdır. Hangi alanda 
olursa olsun yeni bir buluş sahibi ve yöntem sahibi 
bu hakka sahiptir. Ülkemiz bu hak sıralamasında 
Dünyada 25. sıradadır.

Yukarıda bahsedilen bu hak hangisidir?

A) Marka hakkı B) Patent

C) Eser belgesi D) Yayın hakkı

20.

Bir kitabın üzerinde bu simgenin olması kitap 
hakkında bize hangi bilgiyi verir?

A) Kitabın hangi dilde yazıldığını

B) Kitabın sayfa sayısını

C) Kitabın türünü

D) Kitabın yasal olduğunu


