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5. Sınıf
Sosyal Bilgiler

Bilim, Teknoloji ve Toplum - 2

1. Eskiden bilginin kaynağına ulaşmak için ansiklopediler, 
kütüphaneler ve kitapevleri ideal araçlardı. Bilgi ve ile-

tişim çağı olarak adlandırılan günümüzde ise en büyük 
bilgi kaynağı internet olmaya başladı.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	internette	doğru	ve	güveni-
lir	bilgiye	erişmek	için	dikkat	edilmesi	gerekenlerden	
değildir?

A) Farklı web sitelerindeki bilgileri karşılaştırmak
B) İnternette karşılaşılan her bilgiyi doğru kabul etmek
C) Güncel olan bilgilerden faydalanmak
D) Edu uzantılı güvenilir siteleri tercih etmek

2.	 Aşağıdakilerden	hangisi	sanal	ortamda	karşımıza	çı-
kabilecek	olumsuz	durumlardan	biri	değildir?

A) Kişisel bilgilerimizin kötü niyetli kişilerce kullanılması
B) İndirilen dosyalarda virüs bulunması
C) Zamanın çoğunun internette kaybedilmesi
D) Kurumsal uygulamalardan faydalanılması

3. Teknolojinin bize kazandırdığı en önemli yenilik bilişim 
alanında olmuştur. Artık, insanlar dünyanın neresinde 
olurlarsa olsunlar, çeşitli iletişim araçlarıyla istedikleri bil-
giye ulaşabilmektedirler.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	günümüzde	fazla	kullanılan	
iletişim	araçlarından	biri	değildir?

A) Telgraf B) Televizyon

C) Bilgisayar D) Telefon

4.	 Aşağıdakilerden	hangisi	 bilim	 insanlarının	özellikle-

rinden	değildir?

A) Çalışmalarını sabırla sürdürmeleri
B) İyi bir gözlemci olmaları
C) Topluma faydası olacak çalışmalar yapmaları
D) Bilgileri sorgulamadan kabul etmeleri

5.	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 bilim	 insanları	 tarafından	
ortaya	konulan	buluşların	yararlarından	değildir?

A) İnsanları tüketime alıştırması
B) Zamandan tasarruf sağlaması
C) Yaşam kalitesini artırması
D) Eğitimi kolaylaştırması

6.	 Bilim	insanı	bilimsel	çalışma	yaparken	aşağıdakiler-
den	hangisinden	yararlanmaz?

A) Deney  B) Rivayet

C) Araştırma D) Gözlem
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Yeni araştırmalar yayınlayarak bilimin gelişimine destek 
vermeyi hedeleyen yayınlara “Bilimsel Dergi” denir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 bilimsel	 dergilerin	 amaçla-

rından	biri	değildir?

A) Okurlarına bilimi sevdirmek
B) Araştırma yapma duygusunu geliştirmek
C) Okurlarını ezber yapmaya alıştırmak
D) Bilimin gelişmesine destek vermek

8. • Türk İslam bilim adamıdır
 • Tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınır
 • Batı tıp biliminin temelini oluşturmuştur
	 özellikleri	verilen	bilim	insanı	aşağıdakilerden	hangi-

sidir?

A) İbni Sina B) Mimar Sinan

C) Isaac Newton D) Cahit Arf

9. Bağımlılık; kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını 
olumsuz etkiler. Bağımlılıklar toplumun felaketi sayılır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	teknoloji	bağımlı-
larında	görülen	belirtilerden	değildir?

A) İnternette planladığından fazla zaman geçirmek
B) Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak
C) Bilgisayardan uzakta iken gergin ve boşluktaymış gibi 

hissetmek
D) Fatura ödemelerini internet bankacılığı ile yapmak

10. Pelin sosyal medyada bir bilgi okumuştur. Bu bilginin doğ-

ruluğundan ise şüphe etmiştir.

	 Buna	göre	Pelin’in	aşağıdakilerden	hangisini	yapması	
doğru	olmaz?

A) Yetkili kurumların açıklamalarını takip etmesi
B) Şüpheye düştüğü bilgileri farklı ağ adreslerinden 

kontrol etmesi
C) Çeşitli kaynaklara başvurması
D) Yanlış bir bilginin yayınlanmayacağını düşünmesi

11.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 yaptığımız	 araştırmalarda	
yararlandığımız	 kaynakları	 göstermenin	 sonuçların-

dan	biri	değildir?

A) Bilginin gerçek sahibini göstermiş oluruz.
B) Çalışmamıza güvenilirlik katarız.
C) Yazarın kârına ortak oluruz.
D) Bilgi kaynağına başkalarının da ulaşmasına imkân 

vermiş oluruz.

12.	 Aşağıdakilerden	hangisi	buluş	yapanların	ve	bilim	in-

sanlarının	ortak	özelliklerinden	değildir?

A) Sorgulayıcı B) Gözlemci

C) Aceleci D)  Araştırmacı


