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1..

3.

Medya okuryazarlığı
nasıl tanımlanabilir?

Suat

Medya okuryazarlığı, internette yer alan bilgi ve yorumlara eleştirel gözle bakmayı amaçlar. Çünkü internetteki bilgiler, basılı kitap ya da ansiklopedilerdeki
bilgiler gibi kontrolden geçirilip sınıflandırılmamıştır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İnternetteki tüm bilgilerin yanlış olduğu
B) Medya okuryazarlığı eğitiminin yeterli olmadığı
C) İnternetteki bilgilerin doğruluğuna şüpheyle yaklaşılması gerektiği
D) Medya kuruluşlarının faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiği

Leyla

Suat’ın sorduğu soruya Leyla, aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur?
A) İhtiyaç duyulan ürünlerin internet üzerinden satın alınmasıdır.
B) Görsel, işitsel ve basılı medya mesajlarına erişebilme ve eleştirel olarak değerlendirme becerisidir.
C) Kitle iletişim araçlarının, kısa sürede birçok insana bilgi aktarabilmesidir.
D) Radyo ve televizyon yayınlarının içeriğinin devlet
tarafından denetlenmesidir.

4.

Güvenli internet hizmetiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireylerin, internetin zararlı içeriklerinden korunmasını sağlar.
B) İnternet sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak
verilir.
C) Yalnızca internet bankacılığının güvenli şekilde
kullanılmasını sağlar.
D) Aile ve çocuk profili olmak üzere iki alternatif
sunulmaktadır.

2.

5.

Yukarıda görseli verilenlerden kaç tanesi, kitle iletişim araçlarına örnek gösterilebilir?
A) 1

B) 2

C) 3

Kimlik hırsızlığı, günümüzde internet kullanıcıları için
oldukça büyük bir sorundur.
Bu sorun karşısında;
I. Kişisel bilgileri internet ortamında paylaşmama,
II. Bilgisayarda güncel ve lisanslı antivirüs programı
kullanma,
III. Şüpheli e-postaları açmama
uygulamalarından hangilerinin yapılması gerektiği
söylenebilir?
A) I ve II			
C) II ve III			

D) 4
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B) I ve III
D) I, II ve III

Bilim, Teknoloji ve Toplum

PATLAT

6.
Sosyal ağlar üzerinden İnsanlar kendileri ile ilgili çeşitli bilgileri başkaları ile paylaşmaktadır. Sosyal ağlardaki
paylaşımlarımız günlük hayatımızı ve insanlar olan ilişkilerinizi etkiler. Bu nedenle sosyal ağları kullanırken önce
güvenliğimizi düşünmeliyiz. Sosyal ağları kullanırken olumsuz bir durumla karşılaşmamak için güvenliğimizi düşünerek bazı tedbirler almalıyız.

Yukarıda sözü edilen olumsuz durumu engellemek için aşağıda verilen tedbirlerden;
• Paylaşılan video ve fotoğrafları kötü amaçlı kullanılabileceği unutulmamalıdır.
• Gizlilik ayarlarına dikkat edilmeli, kişisel bilgileri herkesin görmesi engellenmelidir.
• Sosyal paylaşım sitelerine kayıt esnasında ve sonrasında kişisel bilgilerin tümü paylaşılmamalıdır.
• Kullanıcıların ilgisini çeken kazandınız veya bedava gibi mesajlara karşı dikkatli olunmalıdır.
kaç tanesi alınırsa doğru olur?
A) 1

7.

B) 2

C) 3

D) 4

Ülkemizde 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren 6, 7 ve 8. sınıflarda “Medya Okuryazarlığı” dersi, seçmeli ders
olarak okutulmaya başlanmıştır.
Bu uygulamanın aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olarak sürdürüldüğü söylenemez?
A)
B)
C)
D)

Medya kuruluşlarının faaliyetlerini sınırlandırma
Medyanın etkili ve doğru kullanılmasını sağlama
Medyanın zararlı içeriklerine karşı çocukları ve gençleri koruma
Bireyleri, medyanın şiddet içeren mesajlarından koruma
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TÜRKİYE’NİN DOĞAL VE TARİHÎ GÜZELLİKLERİ
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1.

3.

Doğal Tarihî
güzellik eser

Turistik Değerler
Manyas Kuş Cenneti Millî Parkı

√

Safranbolu Evleri

√

A) Balıkesir			
C) Adıyaman			

√

Zir Vadisi

Tablodaki turistik değerler, doğal ve tarihî olmak
üzere √ işareti konularak gruplandırılmıştır. Buna
göre, kaç tane işaretleme yanlış yapılmıştır?

2.

B) Çanakkale
D) Ankara

√

Ankara Kalesi

A) 1

Manyas Kuş Cenneti Millî Parkı hangi ilimizin sınırları içinde yer alır?

B) 2

C) 3

4.

D) 4

Geçmişten bizlere kalan ve tarihî değer taşıyan eşyalar
tarihî nesne olarak adlandırılır. Tarihî nesneler taşınabilir oldukları için müzelerde koruma altına alınır.

Zümra’nın yukarıda verdiği bilgiler;
I. Tarihî nesnelerin müzelerde görülebileceği,
II. Taşınmaz eserlerin, tarihî nesne olarak adlandırıldığı,
III. Tarihî nesnelerin tarihî değer taşıdığı
yargılarından hangisini ya da hangilerini kanıtlar niteliktedir?

Aşağıda görseli verilen turistik değerlerimizden
hangisi, ülkemizin doğal güzellikleri arasında yer
alır?

A) Yalnız I			
C) I ve II			

B) Yalnız II
D) I ve III

B)

A)

Selimiye Camisi
C)

Çanakkale Şehitlik Anıtı

5.

D)

Mersin Kız Kalesi

Yaz tatilini geçirmek için memleketine giden Ahmet,
bulunduğu şehirde tarihin ilk taş kemerli köprüsü
olarak kabul edilen Malabadi Köprüsü’nün olduğunu
öğrenmiş ve buraları ziyaret etmiştir.
Buna göre, Ahmet’in tatilini geçirmek için aşağıdaki
şehirlerden hangisine gittiği söylenebilir?
A) Şırnak			
C) Şanlıurfa			

Pamukkale Travertenleri
36

B) Gaziantep
D) Diyarbakır

Kültür ve Miras

PATLAT

6.

Muradiye Şelalesi

Van Kalesi

Akdamar Kilisesi

Bronz Aslan Heykeli

Yukarıda Van ilinde yer alan ve turizm açısından değer taşıyan bazı örnekler verilmiştir. Bu örneklerden hareketle, Van
ile ilgili;
I. Doğal varlık, tarihî mekân, tarihi eser ve tarihî nesnelere ait örneklerin birarada bulunduğu,
II. Tarihi değerlerinin uluslararası alanda koruma altına alındığı,
III. Kültürel mirasın iyi tanıtılmadığı,
IV. Türkiye’nin en eski tarihî eserlerinin burada yer aldığı
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

7.

B) I ve IV

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

Manyas Kuş Cenneti Millî Parkı, yılda 2 milyondan fazla kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Ancak günümüzde doğal şartların
bozulması, göçmen kuşların buraya daha az uğramaya başlamasına neden olmuştur.
Buna göre, Manyas Kuş Cenneti Millî Parkı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A)
B)
C)
D)

Tarihî açıdan değer taşıdığına
Yerleşim yeri olarak kullanıldığına
Devlet tarafından koruma altına alındığına
Çevre kirliliğinden olumsuz yönde etkilendiğine
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İnsanlar, Yerler ve Çevreler

6.

PATLAT

Karadeniz İklimi
 Karadeniz kıyı şeridi boyunca görülen iklim
tipidir.
 Bu iklimin en temel özelliği her mevsim yağışlı
olmasıdır. Yazları serin kışları ise ılıktır.
 Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormandır.
 En yağışlı mevsim sonbahardır.

Akdeniz İklimi
 Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında
görülen iklim tipidir.
 Bu iklimin en temel özelliği yazları sıcak ve kurak
kışları ılık ve bol yağmurlu olmasıdır.
 Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir.
 Deniz kıyılarında kar yağışı ve donma olayları
nadiren görülür. En yağışlı mevsim kış mevsimidir.

Karasal İklim
 Ülkemizde en yaygın görülen iklim tipidir.
 Denize kıyısı olmayan iç bölgelerimizde görülür.
 Bu iklimi en temel özelliği havanın çabuk ısınıp,
çabuk soğumasıdır.
 Mevsimler arasında sıcaklık farkı görülür. Karasal
iklimin bitki örtüsü bozkırdır. Kışın kar yağışı ve
don olaylarının sıkça rastlanır. En yağışlı mevsim
ilkbahardır.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında;
I. Karasal iklim tipinde sıcaklık farklarının belirgin ve sıcaklık ortalamalarının düşük olduğu,
II. Akdeniz iklim tipinin farklı bölgelerde etkilerinin görüldüğü,
III. Karadeniz ikliminde yağışın mevsimlere dağılışının düzenli olduğu,
IV. İklim tiplerinin en yağışlı oldukları mevsimlerin farklılık gösterdiği
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II

7.

B) I ve II

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

Ülkemizde Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olmak üzere üç farklı iklim tipi görülür. İklim çeşitliliğinin görülmesi, farklı sonuçlara neden olur.
Bu durumun;
I. Bitki örtüsü çeşitliliğinin görülmesi,
II. Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi,
III. Ulaşım olanaklarının artması
gelişmelerinden hangisine ya da hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

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

İnsanlar, Yerler ve Çevreler
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6.

Yukarıdaki haritada Türkiye’nin illerinin nüfus miktarı haritası verilmiştir. Haritada verilen bilgiler dikkate alındığında
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

7.

Nüfusun illere göre dağılışı düzenli değildir.
Batıdan doğuya doğru gidildikçe nüfus miktarı artar.
Nüfus miktarında yıllara göre düzenli artış olmuştur.
Nüfus miktarının artışında dışarıdan yapılan göçler etkilidir.

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizin en seyrek nüfuslu bölgesi olmasına rağmen Elazığ, bölgede nüfusun yoğun olduğu
bir ildir. Bu ilin bir sanayi ve ticaret merkezi olması, nüfusunun fazla olmasında etkili olmuştur.
Yukarıda verilen bilgiler;
I. Nüfusun ülke geneline dengeli dağıldığı,
II. Sanayi ve ticari faaliyetlerin yerleşim üzerinde etkili olduğu,
III. Nüfusun dağılışı üzerinde yalnızca doğal faktörlerin etkili olduğu
yargılarından hangisini ya da hangilerini kanıtlar niteliktedir?
A) Yalnız I

8.

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I, II ve III

Ülkemizde yağışlara bağlı olarak Karadeniz Bölgesi’nde ahşap evler, yağış miktarının az olduğu Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde toprak evler, kurak veya yarı kurak hava koşullarının etkili olduğu Akdeniz Bölgesi’nde ise taş evler
yaygındır.
Yukarıdaki örnekler, evlerin yapı malzemesinin belirlenmesinde hangisinin etkili olduğunun göstergesidir?
A) Toprak yapısının			
C) Yeryüzü şekillerinin			

B) İklim özelliklerinin
D) Ekonomik faaliyetlerin
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COĞRAFİ BÖLGELERİMİZ VE EKONOMİK
FAALİYETLERİ

A0E459A7

1.

4.

KARADENİZ

Ben Marmara Bölgesi’nde yaşıyorum.
Yaşadığım bölgede ekili dikili alanlar geniş
yer kaplar.


EGE DENİZİ




TEST - 39


AKDENİZ

Yukarıdaki Türkiye haritasında yer alan hangi sembol, ayçiçeği üretiminde ilk sırada yer alan bölgemizi göstermektedir?
A) 

2.

C) 

D)

A)
B)
C)
D)



Yüz ölçümünün küçük olması
Yeryüzü şekillerinin sade olması
Turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması
Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

Marmara Bölgesi, tüketici nüfus miktarının fazla olduğu bir bölgedir.
Buna göre, Marmara Bölgesi’nde hangi hayvancılık
faaliyetinin en fazla geliştiği söylenebilir?
A)
B)
C)
D)

3.

B) 

Yiğit’in ifadelerinde geçen bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Arıcılık
Balıkçılık
Kümes hayvancılığı
Küçükbaş hayvancılık

5.

1

Karadeniz

2

Doğu Anadolu

3

Akdeniz

4

Marmara

Yukarıda görseli verilen ipek böcekçiliği faaliyeti ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) İklim koşullarına bağlı olarak yapılmaktadır.
B) En fazla Marmara Bölgesi’nde yapılmaktadır.
C) Yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu yerlerde
yapılır.
D) Ülke ekonomisine en fazla katkısı olan hayvancılık faaliyetidir.

Tabloda hangi numara ile gösterilen bölge için,
“Yeryüzü şekilleri bakımından tarımda makine kullanımına elverişlidir.“ ifadesi kullanıldığında doğru
olur?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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Üretim, Dağıtım ve Tüketim
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6.

Karadeniz Bölgesi’nde çay ve fındık tarımı ön plandadır. Marmara Bölgesi'nde ayçiçeği ve pirinç tarımı yoğun yapılır.

Ege Bölgesi’nde daha çok tütün, üzüm, incir, zeytin
yetiştirilirken İç Anadolu Bölgesi’nde şeker pancarı
ve tahıl yetiştirilir.

Antep fıstığı ve mercimek Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde; kayısı yetiştiriciliği ise Doğu Anadolu
Bölgesi’nde yapılır..

Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil ve muz tarımı yapılır. Özellikle kış aylarında yapılan seracılık, bölgenin
ekonomisinde önemli yer tutar.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aşağıda hangi sembolle gösterilen yorum yapılamaz?
 Ülkemiz tarım yapmaya uygun şartalara sahiptir.
 Yetişmek için farklı koşullar isteyen tarım ürünleri ülkemizde ekilip biçilebilmektedir.
 Ülkemizin bölgelerinde birbirinden farklı tarım ürünleri yetiştirilmektedir.
 Yetiştirilen tarım ürünleri ülkemizdeki iç tüketimi karşılayabilecek düzeyde değildir.
A)



B) 

C) 
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D) 

