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ÜNİTE 4
TESTİ
HareketBİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere 1
1. 

Çinliler yaklaşık 2.000 yıl önce günümüzde kullandığımız kâğıdı keşfetmişlerdir. Kâğıt yapı-
mının ilk aşamasında dut ağacının kabukları suda bekletilip tahta bir tokmakla dövülerek ha-
mur hâline getirilmiştir. Daha sonra bu hamur düz bir yüzey üzerine dökülerek kurutulmuştur. 
8. yüzyıldan itibaren Müslümanlar kâğıt yapımını Çinlilerden öğrenerek kullanmaya başla-
mışlardır. 11. yüzyılda meydana gelen Haçlı Seferleri ile Avrupalılar kâğıt yapımını Müslü-
manlardan öğrenmişlerdir. Matbaanın icadı kâğıda olan gereksinimi arttırmıştır. Ancak kâğıt 
üretiminin pahalı olması bilginin yayılmasını güçleştirmiştir. 13. yüzyılda yaban arılarının yap-
tıkları kovandan esinlenen bilim insanları, günümüzde kullandığımız kâğıt teknolojisini icat 
etmişlerdir. Bunun için ağaç kütüklerini hamur hâline getirip bazı kimyasallar ile karıştırarak 
kâğıt yapmışlardır. Böylece kâğıt ucuzlamış, dolasıyla kitabın maliyetinin düşmesiyle bilginin 
yayılması hızlanmıştır.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Avrupa’nın kâğıtla tanışmasında Müslümanların rolü olmuştur.

B) Kâğıt üretim teknolojisinin icadı sayesinde kâğıt ucuzlamıştır.

C) Kâğıt üretiminin pahalı olması bilginin yayılmasını zorlaştırmıştır.

D) Matbaanın icadı, kâğıda olan ihtiyacı azaltmıştır.

2. I. Tarihte kullanılan ilk yazıyı bulmuşlardır.

II. Resimleri simgeleştirerek Hiyeroglif de-
nilen yeni bir yazı türünü bulmuşlardır.

III. Yazı sistemini geliştirerek sembollere 
dayanan alfabeyi oluşturmuşlardır.

Numaralandırılarak verilen tarihî gelişmeleri 
gerçekleştiren uygarlıklar aşağıdakilerden 
hangisinde doğru belirtilmiştir?

I II III

A) Fenikeliler Sümerler Mısırlılar

B) Mısırlılar Fenikeliler Sümerler

C) Sümerler Fenikeliler Mısırlılar

D) Sümerler Mısırlılar Fenikeliler

3. Kil tablet

Kitap

Bilgisayar

Parşömen

Taşınabilir bellek Ansiklopedi

Kâğıt

Papirüs

Tarih boyunca insanların kullandığı bu araç 
gereçlerin; 

I. Bilgilinin depolanması

II. Bilginin saklanması

III. Bilginin aktarılabilmesi

amaçlarından hangilerine katkıda bulundu-
ğu söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

MÖ 3200’lerde çivi yazısı 
icat edildi.

MÖ 3000’lerde hiyeroglif 
icat edildi.

MÖ 2500’lerde mürekkep 
icat edildi.

MÖ 1000’lerde Fenike 
alfabesi icat edildi.

MS 105’te kâğıt icat edildi.

MS 1455’te matbaa icat 
edildi.
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4. 

MÖ 1000’lerde Fenike medeniyetinde öğrenilmesi güç olan çivi yazısı ve hiyeroglifin yerine 
geçecek bir alfabe icat edildi. 22 sessiz harften oluşan bu alfabe günümüzde kullandığımız 
alfabenin de kökenini oluşturuyordu. Akdeniz’de ticaretle uğraşan Fenikelilerle alışveriş ya-
pan Yunanlar, bu alfabeyi kendi dillerine uyarlayarak Yunan alfabesini geliştirdiler. Yunan 
alfabesinden esinlenen Romalılar da bazı harfleri değiştirerek Latin alfabesini oluşturdular.

Bu bilgilerden hareketle ulaşılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Latin alfabesini Fenikeliler icat etmiştir.

B) Uygarlıklar arasında kültürel etkileşim yaşanmıştır.

C) Latin alfabesinin oluşumunda sadece Romalıların katkısı vardır.

D) Latin alfabesi günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir.

5. 
MÖ 3000’lerde Mısır medeniyetinde hi-
yeroglif adı verilen resim yazısı kullanıl-
maya başlandı. Hiyeroglifteki semboller 
bazen nesneyi, bazen de bir sesi temsil 
ediyordu. Örneğin, bir çift bacak, “git-
mek”; bir çift göz, “görmek” anlamına ge-
liyordu.

Hiyeroglifte yazılar sağdan sola, soldan 
sağa ya da yukarıdan aşağıya doğru ya-
zılabiliyordu.

Verilen metne göre hiyeroglif yazısı hakkın-
da aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yazım şekli Latin alfabesine benzer.

B) Nesneler sembollerle ifade edilmiştir.

C) Resimlerin simgeleştirildiği bir yazı çeşididir.

D) Mısırlılar tarafından kullanılan bir resim ya-
zısıdır. 

6. 

Yapılan bir arkeolojik kazıda bulunan mezarla-
rın üzerinde yukarıda verilen sembol ve işaret-
ler bulunmaktadır. 

Buna göre arkeologlar mezarların üzerinde 
yazılı olan mesajları çözmek için aşağıdaki-
lerin hangisinden yararlanmalıdır?

A) Çivi yazısı 

B) Fenike alfabesi

C) Hiyeroglif yazısı  

D) Latin alfabesi

1945’te bilgisayar icat edildi.

1971’de disket icat edildi

1982’de CD icat edildi

1996’da DVD icat edildi.

2000’de USB bellek icat 
edildi.

2010’da tablet bilgisayar 
icat edildi. 
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