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1. Sosyal bilgiler öğretmeni “Geleceğin Meslekleri” konusunu işlerken şu ifadelere yer verilmiştir: Gelecek-

te teknolojinin gelişimine bağlı olarak birçok yeni meslek ortaya çıkacak. İyi eğitim almış, kendini farklı 
alanlarda geliştirmiş, sosyal becerilere sahip, nitelikli bireyler bu değişim karşısında başarılı olacaklar-
dır. Bu mesleklerden bazıları şunlardır:

Sosyal Medya 
Uzmanlığı

Havacılık 
ve Uzay 

Mühendisliği

Yazılım 
Mühendisliği

Tıp 
Mühendisliği 

Buna göre öğretmeninin verdiği bilgilerle ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Gelecekte maddi getirisi yüksek olan meslekler tercih edilecektir.

B)  Teknolojinin gelişimine bağlı olarak yeni meslekler ortaya çıkacaktır.

C)  İletişim, bilişim, ulaşım ve sağlık alanlarında yeni mesleklere ihtiyaç duyulacaktır.

D)  Geleceğin mesleklerinde başarılı olmak için bazı becerilere sahip olunması gerekmektedir.

2. 
Moleküler Biyoloji ve Genetik

Canlıların kalıtsal özellikleri ile ilgilenen bir 
meslektir. Genlerin özellikleri ile ilgilenir ve 
hastaların tedavisi için DNA’nın yapısını in-
celer. Hastaları tedavi edici gen haritaları 
üzerinde çalışır.

Hakkında bilgi verilen bu mesleği tercih et-
mek isteyen bireyin;

I. Araştırma yapmayı sevme 

II. İnsanlarla iyi bir iletişim kurabilme

III. Fen bilimlerine ilgi duyma

IV. Siyasi gelişmeleri takip etme

özelliklerinden hangilerine sahip olması ge-
rekir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) IV ve V

3. Meslek seçiminde bireyin kendine sorması 
gereken;

IV. Neler yapmaktan hoşlanırım?

II. Kişilik özelliklerim nelerdir?

I. Nasıl bir iş istiyorum?

III. Neler yapabilirim?

sorularından hangileri kişinin ilgilerinin far-
kına varabilmek için kendine sorduğu soru-
lardan biridir?

A) I  B) II C) III D) IV 

Dünyada yaşanan gelişmeler 
sonucu yeni meslekler ortaya 
çıkmıştır. Yeni meslekler de 
yeni eğitim alanlarında uz-
manlaşmayı gerektirmiştir.

Kendi özelliklerinize ve koşul-
larınıza en uygun olan, sizi en 
çok tatmin eden ve yetenek-
lerinizi kullanarak kendinizi 
geliştireceğiniz meslek, en iyi 
meslektir.
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4. 

Sevdiğiniz bir işi meslek edinirseniz hayatta bir gün dahi olsa işte çalışmış olamazsınız. Ben 
hayatta bir gün dahi işte çalışmadım. Çalışmalarımın tümü sadece keyif ve mutluluktan ibaretti.

Verilen bu söz ile meslek seçerken dikkat edilmesi gereken;

Maddi getirisiI Bireyin ilgi alanlarıII

Ailenin beklentileriIII

Mesleğin iş imkânlarıIV Kişisel özelliklerV

unsurlarından hangilerinin önemine vurgu yapılmıştır?

A) I ve II B) II ve V C) III ve IV D) IV ve V 

5. Dünyada yaşanan gelişmeler sonucu yeni mes-
lekler ortaya çıkmıştır. Bu meslekler yeni eğitim 
alanlarında uzmanlaşmayı gerekli kılmıştır.

Buna göre günümüzde yaşanan gelişmele-
re bağlı olarak ortaya çıkan;

IV. Sosyal medya uzmanlığı

V. Veterinerlik

II. İklim mühendisliği

I. Robot teknisyenliği

III. Elektrik mühendisliği

mesleklerinden hangileri bunlardan biri de-
ğildir?

A) I ve IV B) II ve III

C) III ve V D) IV ve V

6. Bireyler mesleklerini seçerken ilgi duydukları 
ve hoşlandıkları alanlara yönelmelidirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen 
cümleye uygun bir örnek olamaz?

A) Ayşe’nin, çocukluk hayali olan doktorluk 
mesleğini yapması

B) Tamer Usta’nın oğluna, televizyon tamircili-
ğini zorla öğretmesi

C) Elif’in, babası gibi avukat olmak isteyip hu-
kuk fakültesini okuması

D) Babasının, Onur’u askerî okullar sınavına 
götürmesi


