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2 Günlük hayatta tekstil, sağlık, kimya sanayi vb. birçok alanda kullanılmaktadır. Örnek olarak 

çelikten on kat daha güçlü fakat çelikten daha hafif malzemeler geliştirerek daha az yakıt tüketen 
deniz, kara ve hava taşıtları üretilmektedir. Ayakkabı sanayisinde ısı koruması sağlayan tabanında 
insanı zinde tutan ve enerji veren ürünler elde etmek için çalışmalar yapılmaktadır.

Metinde sözü edilen bilimsel ve teknolojik gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapay zekâ B)  Ar-Ge C) İnovasyon D) Nanoteknoloji

1 • Küresel ısınma, hava kirliliği vb. küresel çevre sorunları hakkında fikir yürütebiliriz.
• Sis, yağmur, kar, dolu vb. meteorolojik olaylarla karşılaştığımızda bu olayların nasıl oluştukları 

hakkında yorum yapabiliriz.
• Yaşadığımız çevrede görülen erozyon, heyelan vb. doğal afetlere karşı alınacak tedbirler 

konusunda görüş belirtebiliriz.

Metinde anlatılan durum aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisinin çalışma alanına 
girmektedir?

A) Tarih B) Coğrafya C) Sosyoloji D) Arkeoloji

3 I. Elde edilen bilgilerin sınıflandırılması
II. Konu ile ilgili bilgilerin toplanması
III. Konunun belirlenmesi
IV. Konu ile ilgili varsayımların ileri sürülmesi
V. Metnin oluşturulması

Yukarıda karışık bir şekilde verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralaması 
hangisidir?

A) II, III, V, IV ve I B) III, V, II, I, ve IV

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



Van Ölçme Değerlendirme Merkezi Van 2020

3

VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ VAN

ÖLÇ
ME 

DEĞERLE
NDİR

ME 

MERKEZİ

4 Sosyal bilim dalları insanın sosyal ve kültürel etkilerini, toplum ve çevresinde meydana gelen 
gelişmeleri, insanı ve toplumu meydana getiren sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilim 
dallarıdır. Toplumsal değişimi ve gelişimi meydana getiren her türlü faaliyetleri inceleyen bilim 
dallarına sosyal bilimler denir.

Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangisi sosyal bilim dalları arasında yer almaz?

A) Tarih B) Coğrafya C) Kimya D) Arkeoloji

5 Herhangi bir yazılı eserde yazarın yararlandığı kaynakları, yazının bütünlüğü bozulmasın diye yazı 
içinde yer vermediği açıklamaları ve alıntıları sayfa sonunda genellikle sayfanın en altına düşülen 
küçük notlara ………………… denir.

Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Kaynakça B) Dipnot C) Patent D) Hipotez

6 Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerin devlete ve topluma olan zararlarından biri değildir?

A) Korsan ürünlerden vergi alınamadığı için devletin milyonlarca lira vergi kaybı olmaktadır.

B) Eser sahipleri, emeklerinin karşılığını alamadığı için yaratıcılık engellenmektedir.

C) Bilgi toplumunun en önemli güçlerinden biri olan yazılım sektörü gelişmemektedir.

D) Korsan ürünlerle toplum ve devlet olarak birlikte mücadele edilmelidir. 

7 Bir ürünün kullanılmasıyla ilgili hakları elde etmek için o ürünün telif ya da patent hakkının alınması 
gerekir. Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, 
yasalarla belirli kişilere verilmesine …………………. denir.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telif hakkı B) Bandrol C) Patent D) Barkod
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9 Buluş sahibinin buluşu belirli bir süre için kullanması, üretmesi, satması ya da ithal etmesi gibi 

çeşitli haklarının olduğuna dair resmî bir belgedir. Bilimsel ve teknik bir buluşun ya da böyle bir 
buluşu uygulama alanında kullanma hakkının kime ait olduğunun gösteren bu belgeye …………… 
denir.

Yukarıda açıklaması ve tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karekod B)  Patent C)  Buluş D) Barkod

10 İnsanların yeryüzüne dağılışını etkileyen önemli faktörler iki kısma ayrılır. Bunlar Beşerî ( insani) ve 
doğal (kendiliğinden) olan faktörlerdir.

Beşerî faktörler, insanlar tarafından oluşturulan kaynaklardır.
Doğal faktörler ise herhangi bir insan eli değmeden doğada kendiliğinden var olan kaynaklardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal faktörler arasında yer almaz?

A) Su B) Toprak C) Sanayi D) Orman

8 Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle mücadelede üzerimize düşen görevlerden biri 
değildir?

A) Barkodsuz veya bandrolsüz ürünler tüketiciler tarafından satın alınmamalıdır.

B) Korsan ürünleri kullananları uyarmalı ve ürünlerin zararlarından bahsetmeliyiz.

C) Korsan ürünleri kullananları bizzat yakalayıp yargılamalıyız.

D) Korsan kitap, cd, DVD gibi ürünleri satanları gerekli kurumlara ihbar etmeliyiz.
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11 Hak: Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleri ile lehlerine olan bir durumun kanunlar 
tarafından korunmasına denir.

Özgürlük: Herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve 
davranma durumuna denir.

Sorumluluk: Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda olduğu ya da yaptığı bir iş için 
gerektiğinde hesap verme durumuna denir. 

Yukarıdaki tanımlara göre aşağıdakilerden hangisi kişinin hak alanına girer?

A) Ailemize karşı saygılı ve sevgi dolu olmak.

B) Odamızı temiz ve düzenli tutmak.

C) Ödevlerimizi zamanında yapmak.

D) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak.

12 Hak: Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleri ile lehlerine olan bir durumun kanunlar 
tarafından korunmasına denir.

Özgürlük: Herhangi bir koşulla sınırlanmama, zorlamaya kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve 
davranma durumuna denir.

Sorumluluk: Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda olduğu ya da yaptığı bir iş için 
gerektiğinde hesap verme durumuna denir. 

Yukarıdaki tanımlara göre aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanına girer?

A) Toplu taşıma araçlarına binmek.

B) Komşuları rahatsız etmemek.

C) Evcil hayvan edinmek.

D) Sağlık hizmetlerinden yararlanmak.
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14 Konargöçer hayat şartlarından dolayı çadırlarda yaşayan Türklerin, en önemli geçim kaynağı 

hayvancılıktır. En çok at, sığır ve koyun yetiştirmişlerdir. Türkler atı ilk evcilleştiren milletlerden 
birisidir. Bu nedenle çok geniş alanlara yayılma imkânı bulmuşlardır. Bunun yanı sıra dokumacılık, 
madencilik ve tarımla da uğraşmışlardır. Tahılı öğüterek un ve ekmek yapan Türkler, maden, toprak 
ve iplikten de eşyalar yapmakla uğraşmışlardır.  

Sadece yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Orta Asya Türklerinin yaşam şekli konargöçerdir.

B) Orta Asya’da en çok at, sığır ve koyun yetiştirmişlerdir.

C) Türkler atı evcilleştiren milletlerden biridir.

D) Diğer topluluklarla sürekli savaş halinde olmuşlardır.

15 Orta Asya’da konargöçer hayat sürdüren Türkler barınak ihtiyaçlarını aşağıdakilerden 
hangisi ile karşılamışlardır?

A) Mağara B) Kerpiç ev

C) Çadır D) Ahşap ev

13 Orta Asya sert karasal iklimin yaşandığı, geniş bozkırların yer aldığı bir coğrafyadır. Coğrafi 
özelliklerinden dolayı bozkır kültürü gelişmiştir. Türklerin sosyal ve ekonomik yapısı da bozkır 
kültürüne göre şekil almıştır. Dolayısıyla burada yaşayan Türk toplulukları konargöçer bir hayat 
sürmüşlerdir. Konar göçerlik, coğrafi ve ekonomik şartlara bağlı olarak mevsimlere göre yer 
değiştirme olayıdır.

Yukarıdaki anlatıma göre Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarının temel geçim kaynağı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanayi B) Tarım

C) Hayvancılık D) Ormancılık
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1 B

2 D

3 C

4 C

5 B

6 D

7 A

8 C

9 B

10 C

11 D

12 B

13 C

14 D

15 C


