Konu Testleri
İnsan Gücünden Makineye Konu Testi
Soru 1
D) İngiltere
Aşağıdakilerden hangisi, üretim teknolojisindeki
Soru 7
gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayattaki etkilerine örnek
Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi
olarak verilemez?
tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin
A) İnsanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde konut
hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım
sorununun yaşanması
ürünleri oluşturur?
B) Sanayi Devrimi’yle birlikte insan ve hayvan gücüne
A) Makine sanayii
duyulan ihtiyacın azalması
B) Petrol rafinerisi
C) Buhar gücü ile çalışan makinelerin kullanıl¬ması sonucu
C) Dokuma sanayii
sanayi faaliyetlerinin artması
D) Demir çelik sanay
D) Tarımsal alanlarda makine kullanımının artmasıyla
Soru 8
birlikte birim alandan daha fazla ürün alınması
Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi
Soru 2
istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere "Vakıf denir.
Aşağıdakilerden hangisi, üretilen bir ürünün maliyetini
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş
etkileyen faktörlerden biri, değildir?
amaçları arasında gösterilemez?
A) Ham madde
A) Dini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
B) Ulaşım
B) Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
C) Denize uzaklık
C) İnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı
D) İşçi ücretleri
olunması
Soru 3
D) Sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım
Üretimde teknolojik aletlerin kullanılmaya başlanması
edilmesi
İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimin azalması
Soru 9
İnsanların refah düzeylerinin yükselmesi
Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak
Fabrikaların çoğalmaya başlaması
verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Yukarıdaki gelişmelerin temelinde yatan etken
A) Medreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Ahilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek
A) Sanayi İnkılabı
elemanı yetiştirilirdi.
B) Coğrafi Keşifler
C) Enderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları
C) Eğitim faaliyetlerinin gelişmesi
eğitim görürdü.
D) Ulaşım hizmetlerinin gelişmesi
D) Devletin idari teşkilatında görev alacak ni¬telikli insanlar
Soru 4
enderunda eğitim görürdü.
Devletlerin ekonomik olarak gelişmesinde, aşağıdakilerden
Soru 10
hangisinin etkili olduğu söylenemez?
İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın
A) Ticaretin gelişmiş olması
önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine
B) Nüfus artış hızının fazla olması
ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde
C) Fabrikaların sayısının fazla olması
çeşitli etkinlikler yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu
D) Ulaşım koşullarının gelişmiş olması
etkinliklerden biridir?
Soru 5
A) Yeşilay haftası
Aşağıdakilerden hangisi, Avrupa ülkelerinde Sanayi
B) Vakıflar haftası
İnkılabının gerçekleştirilmesiyle birlikte meydana gelen
C) Orman haftası
gelişmelerden biri değildir?
D) Milli Egemenlik Çocuk Bayramı
A) İnsanların refah seviyelerinin artması
B) Altın, gümüş gibi madenlerin öneminin artması
C) Kadın ve çocuk işçilerinin sayısında artışların olması
D) Fabrikaların çoğalmasıyla birlikte işçi sınıfının ortaya
çıkması
Soru 6
Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin ekonomileri hızla
gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda
bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların
yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar. Buna göre, aşağıdaki
ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında
yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?
A) Japonya
B) Almanya
C) Suriye
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