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ÜNİTE 5
TESTİ
HareketÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

3Üretim Teknolojisi Hayatımı Etkiliyor 1
1. Geçmişte tarım Günümüzde tarım      

Görsellerden yola çıkılarak;

I.   Zamanla insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır.

II.  Üretim araçlarında süreç içinde değişim yaşanmıştır.

III. Ulaşımın gelişmesi üretim araçlarının gelişmesini sağlamıştır.

yargılarının hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

2. Tarih öncesi çağlarda insanlar;

• Toprağa tohum atmak için çubuklar kul-
landılar. 

• Taş ve çamurlarla su kanalları yaparak 
toprağı suladılar.

• Madenleri işleyerek kazma, orak, çapa 
ve toprağı sürmeye yarayan sabanı bul-
dular. 

• Hayvanların gücünden daha fazla ya-
rarlanmak için koşum takımları yaptılar.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) İlk üretim araçları tarım alanında kullanıl-
mıştır.

B) Üretim sürecinde hayvan gücünden fayda-
lanılmıştır.

C) Kullanılan üretim araçlarında zamanla de-
ğişim yaşanmıştır.

D) Üretim daha sonraları fabrikalarda makine-
ler aracılığıyla gerçekleşmiştir.

3. Geçmiş zamanlarda üretim araçlarında en çok 
hayvan gücü kullanılıyordu. Günümüzde ise 
teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Üretim araçlarında yaşanan bu değişim ile 
ilgili olarak;

II. Üretim artmıştır.

I. İş gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır.

III. Tarımla uğraşan nüfus artmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız III B) I ve II

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

Eski dönemlerde üretim, in-
san ve hayvan gücüyle yapıl-
mıştır. Daha fazla zaman ve 
güç harcamayı gerektiren bu 
üretim şekli 18. yüzyıla kadar 
devam etmiştir.

18. yüzyılın sonlarına doğru 
yeni icatların ortaya çıkmasıy-
la tekstil, demir, çelik ve kö-
mür üretimine yönelik büyük 
ilerlemeler sağlanmıştır.
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ÜNİTE5
TESTİ
Hareket ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM

3 Üretim Teknolojisi Hayatımı Etkiliyor 1

4. 
Güneydoğu’da robotlu üretim! Güneş panelini robotlarla üretiyor.

Güneydoğu’da robotik teknoloji ile üretim yapan 
ilk firmanın üretim şefi “Fabrikamızda hâlihazırda 
üretim hattında kullandığımız 5 robottan oluşan bir 
çerçeveleme istasyonumuz mevcuttur. Robotla-
rımız ortak bir PLC sistemi üzerinden birbirleri ile 
senkronize haberleşerek, vardiya başına yaklaşık 
360 adet olmak üzere seri ve sorunsuz şekilde çer-
çeveleme yapıyor...” ifadelerini dile getidi.

Genel ağ haberinden düzenlenmiştir. 
23 Aralık 2019

Verilen genel ağ haberine göre;

I. Robotların üretime dâhil olması tüm sorunları çözmüştür.

II. Teknolojinin gelişmesiyle üretimde makinelerin payı artmıştır.

III. Robotlar günümüzde üretim teknolojisinin geldiği son noktadır.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 

5. 
Önceleri ürünleri taşıma işi at arabası 
ve su kanallarıyla yapılıyordu. Buhar 
makinesi ulaşım ve taşımacılıkta yeni 
gelişmeler sağladı.

Lokomotif ve gemilerde buhar maki-
nesinin kullanımı ulaşımı kolaylaştırdı. 
Denizaşırı ticaretin gelişmesinde bu-
harlı gemilerin büyük katkısı oldu.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıka-
rımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Buhar makinesinin icadı ulaşımın gelişme-
sini sağlamıştır.

B) Ulaşım araçlarındaki gelişmeler ülkeler 
arası ticarete katkı sağlamıştır.

C) Ulaşım alanındaki gelişmeler insan gücüne 
olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. 

D) Ulaşım alanındaki gelişmeler ülke ekono-
milerine olumlu katkı sağlamıştır.

6. Sanayide en hızlı gelişme tekstil sektöründe 
oldu. Dokuma tezgâhları çok gelişti. 1815 yılına 
gelindiğinde bir kişinin gözetimindeki dokuma 
tezgâhı, eski tarzda çalışan on beş dokumacı-
nın yaptığı işi yapıyordu.

Verilen bilgiden hareketle;

II. Zamandan tasarruf edilmiştir.

I. İnsan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır.

III. Üretim ve tüketim azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

SANAYİ İNKILABI

• 18.yy.da ilk olarak İngilte-
re’de başlamış, daha sonra 
Avrupa ülkelerine yayılmış 
ve tüm dünyayı etkilemiştir.

• İnsan ve hayvan gücüne 
dayalı üretimin yerini sana-
yi ve makine gücü almıştır.


