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1. I. Sanayi Devrimi

Suyun gücünden 
faydalanılan ilk 

mekanik tezgâhlar 
bulundu.

III. Sanayi Devrimi

Üretim süreçlerinin 
elektronik ve 

bilgi teknolojileri 
ile otomasyonu 

sağlandı.

II. Sanayi Devrimi

Elektrik enerjisinin 
kullanılmaya 

başlanması ile seri 
üretime geçildi.

IV. Sanayi Devrimi

Bilişim teknolojisi 
ürünlerinin ve genel 
ağın, üretimin aşa-
malarına katılması 

sağlandı.

Verilen görsel ve bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. Sanayi Devriminde buhar makineleri ile üretim sağlanmıştır.

B)  IV. Sanayi Devrimi ile dijital teknoloji üretim zincirine dâhil olmuştur.

C)  Üretim teknolojisinde süreç elektrik enerjisinin kullanılmasıyla bitmiştir.

D)  Üretim zinciri, dijitalleşme ve iletişim sistemlerinin gelişmesi sayesinde değişmiştir.

2. Günümüzde,

• Modern çiftliklerde artık hayvanlar cep tele-
fonundan takip ediliyor.

• Seraların sıcaklık seviyesi tek tuşla ayarla-
nabiliyor.

Buna göre dijital teknoloji insan hayatına; 

IV. Güvenlik

II. Ulaşım

I. Tarım

III. Hayvancılık

alanlarının  hangilerinde kolaylık sağladığı 
söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV 

3. 
İnsanlar, e-ticaret ile farklı firmaların web 
sitelerini inceleyebilmekte ve farklı ürünler 
arasında fiyat araştırması yapabilmektedir.

Bu durum aşağıdakilerin hangisine yol aç-
maz?

A) Ürün fiyatların artmasına

B)  Zamandan tasarruf edilmesine

C)  Firmalar arası rekabetin artmasına

D)  Tüketicilerin çok sayıda ürün çeşidi görebil-
mesine

Genel Ağ: Bilgisayar ağları-
nın birbirine bağlanması so-
nucu ortaya çıkan, herhangi 
bir sınırlaması ve yöneticisi 
olmayan uluslararası bilgi ile-
tişim ağıdır.

Elektronik ticaret (e-ticaret) 
mal ve hizmetlerin tanıtım, 
satış, sigorta, dağıtım ve 
ödeme işlemlerinin bilgisayar 
ağları üzerinden yapılmasıdır.
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4. 

Bir kargo şirketinin yönetim kurulu başkanı Antalya’da 
düzenlenen Uluslararası E-Ticaret Konferansı’nda 
yaptığı konuşmada Türk mühendislerinin ürettiği millî 
drone taşıma aracını tanıttıklarını belirterek “Kendi 
oluşturduğumuz e-ticaret platformumuzu burada bir 
kez daha tanıtma fırsatı bulduk. 2018 yılı içinde fiilen 
drone taşımacılığına başlamış olacağız.” dedi.

Buna göre haberde bahsedilen “drone taşımacılığı”  aşağıdaki süreçlerden hangisine katkı sağ-
layacaktır? 

A) Üretim B) Dağıtım C) Tüketim D) Tanıtım

5. 

E - ticaretin faydaları 
nelerdir? 

Öğretmenin sorusuna öğrenciler aşağıdaki ce-
vapları vermiştir.

Müşterilerin zaman kaybını 
azaltır.

Özgür

Müşterilerin aldığı ürünü görüp 
inceleme ve deneme fırsatı olur. 

Burçak

Müşterilerin firmalar arasında 
fiyat karşılaştırılması yapabil-
mesini sağlar.

Songül

Müşterilerin ulaşım sorunu ve 
giderlerini azaltır.

Buğra

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap 
yanlıştır?

A) Özgür  B) Songül

C) Burçak  D) Buğra

6. I. Bilim insanları kök hücreleri 3D yazıcı 
ile üretmeyi başarmıştır.

II. Navigasyon, GPS uygulamaları ile gi-
deceğimiz yere en yakın yol tarifini öğ-
renmekteyiz.

III. 4,5 G mobil teknolojisi ile hızlı genel ağ 
erişim ve kullanım olanağı sunulmuş-
tur.

Numaralandırılarak verilen çalışmaların ilgi-
li oldukları alanlar  aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?

I II III

A) Sağlık Güvenlik Ulaşım

B) Tıp Ulaşım Ticaret

C) Ulaşım Haberleşme Ticaret

D) Sağlık Ulaşım Haberleşme


