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1. 

Günümüz Fabrikalaşmasının Temeli Buhar Makinesi

Thomas Savery, İngiltere’de maden ocaklarını basan 
suyu dışarı pompalamayı sağlayan bir makine geliştirdi 
ve 1698’de buhar makinesini icat etti. Bu makinede buhar, 
buhar kazanından gelen çift tekneye geçiyor ve burada yo-
ğunlaştırılıyordu. Böylece oluşan vakum, aşağıdaki maden 
ocağından yeni su çekilmesini sağlıyordu. Buhar basın-
cıyla yönlendirilen su, dikey bir boşaltma borusuyla yukarı 
doğru itiliyordu. 1712’de Thomas Newcomen atmosferik 
buhar makinesini icat etti. 1765’te James Watt’ın buhar 
makinesinin ticari üretimine geçildi. 1769’da ilk buharlı ara-
balar üretildi. 1802’de Richard Trevithick ilk buharlı lokomotifi hareket ettirdi.

Metinde verilen bilgilere göre buhar makinesi ile ilgili olarak;

I. İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

II. İletişim ve haberleşme teknolojisinin gelişmesine katkısı olmuştur.

III. Ulaşım alanında kullanılmıştır.

IV. İcadı ve geliştirilmesinde birçok bilim insanın katkısı olmuştur.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

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

2. 
Galileo, kendi yaptığı teleskop ile Ay’ın yü-
zeyini inceledi. Ay’ın Dünya ile aynı mad-
delerden oluştuğunu söyledi. Samanyolu 
galaksisinin küçük yıldızlardan oluştuğu-
nu ve Jüpiter gezegeninin dört uydusu 
olduğunu keşfetti. Copernicus’un görüş-
lerini savunduğu için Katolik kilisesine 
bağlı engizisyon mahkemesi tarafından 
yargılandı. Bilimsel çalışmaları kendisin-
den sonraki bilim insanları tarafından ge-
liştirilerek birçok gelişmenin öncüsü oldu.

Bu bilgilere göre Galileo ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Astronomi alanında çalışmalar yapmıştır.

B) Özgür bir ortamda çalışmalarını yürütmüş-
tür.

C) Kendinden sonraki bilimsel gelişmelerin 
öncüsü olmuştur. 

D) Deney ve gözleme önem vermiştir.

3. 

Gutenberg’in baskı makinesinden çıkan 
ilk basılı belgeler, papalığa ait resmî buy-
ruklardı. Bunun ardından Gutenberg’in 
en büyük projesi olan Latince İncil geldi. 
İncil’in çok sayıda basılması ile ilk kez bir 
rahip yardımı olmadan İncil’i inceleme fır-
satı bulan insanlar, kiliseye eleştirel gözle 
bakmaya başladı.

Buna göre modern matbaanın icadıyla Av-
rupa’da aşağıdaki alanların hangisinde de-
ğişim yaşandığı söylenebilir?

A) Askerî B) Dinî        

C) Ekonomik D) Sanat 

Johannes Gutenberg
(1398-1468)

Nicolaus Copernicus

(1473-1553)

Galileo Galilei
(1564-1642)

Isaac Newton

(1642-1727)

Thomas Savery 
(1650 - 1715 )

AVRUPALI BAZI 
BİLİM İNSANLARI
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4. 

Ünlü fizik bilimci Feynman 1959’daki “Daha Aşağıda Çok Yer Var” 

başlıklı konuşmasında şöyle diyordu:

“24 ciltlik bir ansiklopediyi niçin toplu iğnenin başına sığdıramaya-

lım? Niçin elektron mikroskoplarını daha da geliştirip atomları gö-

remeyelim? Niçin hastalar hap boyutundaki bir robotu yutup tedavi 

olamasın? Niçin atom veya moleküllerden makineler yapamayalım?”

Ünlü fizikçinin hayali olan çalışmalar günümüzde hızla devam 

etmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalara nanoteknoloji denil-

mektedir. Artık 250 bin kez büyütme yapabilen modern elektron 

mikroskopları sayesinde atom ve molekülleri görülebilmektedir. Bu sayede nanoteknoloji kul-

lanılarak yüzlerce yeni ve yararlı malzeme üretilebilmektedir.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Feynman geleceğin bilimine ışık tutmuştur.

B) Nanoteknoloji sayesinde teknolojik gelişmeler yaşanmıştır.

C) Nanoteknoloji’nin gelişimi Feynman Dönemi ile sınırlı kalmıştır.

D) Feynman günümüzdeki bilimsel çalışmaların gelişmesine katkı sunmuştur.

5. 
Orta Çağ Avrupa’sında Dünya, evrenin 
merkezi kabul edilmekteydi. Rönesans 
Dönemi’nin önemli bilim insanlarından 
olan Nikolas Kopernik ise bu görüşe 
karşı çıktı. O, yaptığı gözlemler sonucu 
Dünya’nın Güneş etrafında dönen bir ge-
zegen olduğunu ortaya koydu. 

Verilen metne göre Kopernik “Güneş mer-
kezli sistem”i ortaya koyarak aşağıdaki bi-
limlerden hangisinin gelişmesine katkıda 
bulunmuştur?

A) Coğrafya B) Matematik 

C) Astronomi D) Felsefe

 

6. 
      Türk-İslam bilginlerinden Hazini, 

• Newton’dan 500 yıl önce “Her cismi 
yerkürenin merkezine doğru çeken bir 
gücün olduğunu” söylemiştir.

• Roger Bacon’dan yaklaşık yüz yıl önce 
Dünya’nın merkezine doğru yaklaştıkça 
suyun yoğunlaştığı fikrini ortaya atmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Hazini’nin Avrupalı bilim insanlarından etki-
lendiği

B) Hazini’nin çalışmalarının yaşadığı dönem 
ile sınırlı kaldığı

C) Hazini’nin çalışmalarının Avrupalı bilim in-
sanlarına kaynak olduğu

D) Hazininin kendinden sonraki Türk-İslam bi-
lim insanlarını etkilediği

Çinlilerin icat ettiği matbaa 
bilginin yayılmasını ve aktarıl-
masını kolaylaştırmıştır.

Matbaanın icadı ile;

• Çok sayıda kitap basıldı.

• Kitapların fiyatları ucuzladı.

• Okuma yazma oranı arttı.

• Bilgi çok daha hızlı yayıl-
maya başladı.


