
 

1.  “Günlük hayatımızda 

kullandığımız …………. ürünler vardır.  Bu ürünleri

kullanma amaçlarımız farklıdır.  Haberleşmede, 

ulaşımda, hastalıklarımızın tedavisinde ve daha birçok 

alanda bu ürünleri kullanırız. “ Yukarıdaki anlatımda 

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) iletişim 

B) ulaşım 

C) teknolojik 

D) bilişim 

 

2. “Teknolojik ürünler ………………..  gelişmeler sonucu 

ortaya çıkıp, hayatımızı kolaylaştırmıştır.” 

anlatımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) tarihsel 

B) geleneksel 

C) toplumsal 

D) bilimsel 

 

3. “Toplumlar bilimdeki ilerleme ile kalkınırlar. Yapılan 

bilimsel çalışmalar teknolojiyi geliştirir. Teknoloji bilimin 

ürünüdür. Teknolojide ilerlemiş toplumlar

toplumlardır.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) gelişmiş 

B) gerilemiş 

C) zayıflamış 

D) karışmış 

 

4. “İnsanların daha iyi bir yaşama 

kavuşması, yeni bilgiler öğrenmesini sağlayan bilimsel 

çalışmalardır. Bu çalışmalar sonucunda  teknolojik 

…………. ortaya çıkmıştır.” Yukarıdaki anlatımda boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) tasarımlar 

B) ürünler 

C) okullar 

D) olaylar 
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5. “Yakınlarımızla haberleşmek için 

mektup kullanırdık. Mektupla 

zaman almaktaydı. Oysa günü

ürünler kullanarak çok kısa sürede, saniyeler içerisinde 

gerçekleşmektedir.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) ulaşım 

B) bilgi 

C) haberleşme 

D) eğitim 

 

6. “ ……… eskiden aylarca gidilen mesafeler, 

teknoloji sayesinde birkaç saatte gidilebiliyor. Uçaklar, 

hızlı trenler mesafeleri kısa sürede kat etmemizi 

sağlamaktadır.”  Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan 

yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) iletişimde 

B) ulaşımda 

C) haberleşmede 

D) bilişimde 

7. “Sınıfımızda ve evimizde hayatımızı 

kolaylaştıran birçok teknolojik ürünler vardır.  

Bunlardan biride ………

kullanılmadığı hiçbir alan yoktur.

boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 

yazılmalıdır? 

A) telefon 

B) bilgisayar 

C) radyo 

D) saat 

 

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Teknolojik ürünler hayatımızı 

da zorlaştırır. 

B) Telefon iletişim alanında kullanılan teknolojik bir 

araçtır. 

C) İnsanların daha iyi yaşama isteği teknolojik 

gelişmelere yol açmıştır. 

D) Teknolojik icatların katkısıyla çok katlı ve işlevsel 

binalar yapılmaktadır. 
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9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Teknolojik ürün ve icatlar üretimi azaltırken 

tüketimi artırmıştır. 

B ) Her türlü sorunun çözümünde teknolojik ürünlere 

ihtiyaç duyarız. 

C ) Ulaşım teknolojisinin gelişmesinde tekerleğin icadı 

çok önemli bir yere sahiptir. 

D ) Teknolojik ürünlerin geliştirilmesinde insan zekası

büyük bir rol oynar. 

10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında 

kullanılan teknolojik araçlardır 

B) Teknolojik gelişmeler internetin bulunmasından 

sonra devam etmemektedir. 

C) Hayatımızda önemli yer tutan icatlar zaman 

içerisinde farklı bilim insanları tarafından

D) Karşılaştıkları sorunlar insanların buluş ve tasarım 

yapmalarındaki nedenlerden biridir. 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Teknolojik ürünler bilimsel araştırmalar sonucunda 

açığa çıkmıştır. 

B) Teknolojik gelişmeler insanlar arasındaki ilişkileri 

etkilemez. 

C) Teknolojik ürünler her alanda hayatımızı 

kolaylaştırır. 

D) Teknolojik icatlar zamanın daha verimli 

kullanılmasını sağlamıştır. 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir 

ürün değildir?  

A) Su 

B) Ekmek 

C) Çorba 

D) Kaşık 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

A) Yapımında araç-gereç kullanılan her şey teknolojik 

bir üründür.  

B) İnsan zekası teknolojinin gelişmesini sağlayan temel 

unsurdur. 

C) Teknolojik gelişmeler insan ömrünü kısaltmıştır.

D) Teknolojik gelişmeler beraberinde çevre sorunlarını 

da getirmiştir. 
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14. Aşağıdakilerden hangisinin icadı ulaşım 

teknolojisinin başlangıcı sayılır

A) Tekerlek  

B) Ampul 

C) Motor 

D) Araba 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi

gelişmesini sağlayan en önemli icattır

A) Pil  

A) Tekerlek 

C) Kablo 

D) Ampul 

 

16. Aşağıdakilerden hangisi evimizde kullandığımız 

teknolojik ürünlerden birisi 

A) Buzdolabı   

B) Bisiklet 

C) Fırın    

D) Televizyon 

 

17. Aşağıdaki ulaşım teknolojisi ürünlerinden hangisi 

en son ve en gelişmiş olandır

A) Uçak 

B) Fayton 

C) Gemi 

D) Otomobil 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan 

teknolojik bir ürün değildir

A) Kalem   

B) Bilgisayar 

C) Paten   

D) Kitap 

 

19. Akıllı tahta daha çok hangi alanda kullanılan 

teknolojik bir üründür? 

A) Eğitim 

B) Ulaşım 

C) İletişim 

D) Üretim 

 

20. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

A) Ampul - Aydınlatma teknolojisi

B) Telefon – İletişim teknolojisi

C) Zeplin - Ulaşım teknolojisi

D) Projeksiyon – Haberleşme teknolojisi
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Aşağıdaki ulaşım teknolojisi ürünlerinden hangisi 

en son ve en gelişmiş olandır? 

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan 

bir ürün değildir?  

    

    

Akıllı tahta daha çok hangi alanda kullanılan 

 

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

Aydınlatma teknolojisi 

İletişim teknolojisi 

teknolojisi 

Haberleşme teknolojisi 


