
 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

             

             

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠLĠM TEKNOLOJĠ VE TOPLUM - ÜRETĠM DAĞITIM VE TÜKETĠM 

ÜNĠTE DEĞERLENDĠRME ÇALIġMALARI 
 

 AĢağıda verilen ifadelerden doğru olanların baĢına “D” yanlıĢ olanların baĢına “Y” 

yazınız. 

(  )  Teknolojik ürünler tasarlayabilmek için mutlaka bilim insanı olmak gerekir. 

(  )  Röntgen cihazı sağlık alanında kullanılan teknolojik bir üründür. 

(  )  Teknolojik icatlar tarih boyunca oluĢan bilgi birikiminin sonucudur. 

(  )  Teknolojik icatlar tarih boyunca oluĢan bilgi birikiminin sonucudur. 

(  )  Öğrenciler hayal güçlerini geliĢtirmek için sürekli televizyon izlemelidir.  

(  )  Elektrikli ev aletleri kullanılırken kullanma talimatlarına uyulmamalıdır. 

(  )  Reklamı yapılan ürünler daha kalitelidir. 

(  )  Teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflandırabiliriz. 

(  )  Günümüzde edinilen yeni bilgiler teknolojiyi geliĢtirmemek için kullanılmaktadır. 

(  )  Aile bireyleri, planlı yaĢayarak ve genel masrafları en ucuza getirerek para 

arttırabilir. 

(  )  Zamanımızın sonsuz ve sınırsızdır.  

(  )  Ġhtiyaçlarımız bir kez karĢılandıktan sonra bir daha ortaya çıkmaz. 

(  )  Antalya turizm faaliyetlerinin geliĢmiĢ olduğu bir ilimizdir. 

(  )  VatandaĢlara hizmet veren öğretmen, polis, garson, doktor, hemĢire, hakim, savcı 

gibi meslekler sanayi sektörü çalıĢanlarıdır. 

(  )  TSE damgası,CE, ISO 9001 üzerinde bulunduğu ürünün kaliteli olduğunu gösterir. 

(  )  Bütçede harcama yapıldıktan sonra elde kalan paraya gider denir. 

(  )  Kaynakların , ürünlerin , emeğin ve zamanın boĢ yere harcanmasına  israf  denir. 
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 AĢağıdaki cümlelerde yer alan boĢlukları kutucuklardaki uygun ifadelerle eĢleĢtirerek 

noktalı alanlara yazınız.  

 
 

 

 Tüketiciler aldıkları ürünlerle ilgili sorunlar için Tüketici Sorunları ………….. Heyetine 

baĢvururlar. 

 ………………………………. alanında altın, kömür, demir ve petrol gibi ekonomik değeri olan 

maddeler üretilir. 

 Satın alacağı ürünlerin belirlenen standartlara uygun olmasına dikkat eden kiĢiye 

……..….…   tüketici denir. 

 Hezarfen Ahmet Çelebi  ……..….… denemesiyle bilim tarihine geçmiĢtir. 

 Ġnsanların hayatı kolaylaĢtırmak ve ihtiyaçlarını gidermek için yeni ürünler ortaya 

çıkarmasına ……………. denir. 

 Bir sanayi dalında bir maddenin iĢlenerek,  kullanır hale gelmesiyle ilgili bilgi ve 

sürece …….………….denir. 

  

uçma 
madencilik 

teknoloji hakem icat 
bilinçli 
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 AĢağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
 

1-AĢağıdakilerden hangisi iletiĢim alanında  

kullandığımız teknolojilerden biri değildir? 
 

A)       B)  

C)         D)  

7- “Ali elektrikçiye giderek bir ampul 

almak istemiĢtir. Ampulün üzerinde TSE 

etiketi olup olmadığına baktıktan sonra, 

satıcıdan ampulün yanıp yanmadığını da 

kontrol etmesini istemiĢtir.” 
 

Ali’nin bu davranıĢlarına göre 

aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
 

A) Ali bilinçli bir tüketicidir. 

B) Ali alıĢveriĢ yapmayı sevmektedir. 

C) Ali elektrik iĢinden anlamaktadır. 

D) Ali ucuz alıĢveriĢ yapmıĢtır. 
 

2- AĢağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır? 

A) Teknoloji zaman içinde değiĢebilir.   

B)  Ġcatlar  baĢka bir icada ıĢık tutabilir, 

neden olabilir.   

C)  Ġcatlar hayatımızı kolaylaĢtırır.   

D)  Teknolojik ilerlemeler zaman kaybına 

neden olur.  
 

4-AĢağıdakilerden hangisi alıĢveriĢ yaparken 

dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi 

değildir? 

A) TSE damgasını kontrol etmek 

B) Kaliteli olduğu için en pahalısını almak 

C) Son kullanma tarihine bakmak 

D) Alacağımız ürüne ihtiyacımızın olup 

olmadığını belirlemek 
 

5-AĢağıdaki teknolojik icat ve kullanım 

alanları eĢleĢtirmelerinden hangisi yanlıĢtır? 

A) Röntgen cihazı – sağlık 

B) Gözlük - eğitim 

C) Bilgisayar - iletiĢim  

D) Uçak – ulaĢım 
 

6- Ülkemizde üretilen bir malın 

standartlara uygun olup olmadığına 

aĢağıdaki kurumlardan hangisi karar verir? 
 

A) Milli Eğitim Bakanlığı 

B) TEMA 

C) Ankara Valiliği 

D) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
 

 

   AteĢin bulunmasıyla birlikte insanlar 

yaĢadıkları yerleri aydınlatmaya baĢladılar. 

Daha sonraları kandil, mum ,gaz lambası ve 

elektrikle çalıĢan ampulleri kulandırlar. 
 

8- Yukarıda verilen bilgilere aĢağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) En fazla ıĢık mumdan yayılır 

B) Gaz lambaları elektrikle çalıĢır 

C) Ġnsanlar aydınlanma teknolojisini sürekli 

geliĢtirmiĢtir 

D) Ġlk ampuller gaz yağı ile çalıĢırdı 

 

    1.Kandil         2. Gaz lambası 

    3.Floresan      4. Mum 

9- Yukarıdaki aydınlatma araçlarından 

hangisi elektriğin icadından sonra 

bulunmuĢtur? 

A) 1        B) 2       C) 3         D) 4 

C) 3           D) 4 İskender   TAŞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

10-“Ali elektrikçiye giderek bir ampul 

almak istemiĢtir. Ampulün üzerinde TSE 

etiketi olup olmadığına baktıktan sonra, 

satıcıdan ampulün yanıp yanmadığını da 

kontrol etmesini istemiĢtir.” 
 

Ali’nin bu davranıĢlarına göre 

aĢağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Ali bilinçli bir tüketicidir. 

B) Ali alıĢveriĢ yapmayı sevmektedir. 

C) Ali elektrik iĢinden anlamaktadır. 

D) Ali ucuz alıĢveriĢ yapmıĢtır. 
 

12- Yandaki Ģeklin anlamı nedir? 

A) Geri dönüĢüm simgesi     

B) Türk Hava Kurumu simgesi 

C) TSE damgası simgesi        

D) TEMA Vakfı simgesi 

 

 

13- AĢağıdaki bilim insanlarından hangisi 

uçağı icat etmiĢtir ?    
 

A)  Wright  KardeĢler                                                                                           

B)  Graham  Bell                                                                                                                                                   

C)  Thomas  Edison                                                                 

D)  Madam  Curie 
 

15- Osman Bey çamaĢır makinesi almak 

istiyor; 

         I-Garanti belgesi 

        II-Son tüketim tarihi 

       III-TSE belgesi 

gibi özelliklerin hangilerine dikkat etmelidir ? 
 

A) I – II                                        

B) I – III                

C) II – III                                      

D) I – II –III 

 
 

16-AĢağıdakilerden hangisi televizyonun 

yararlarından değildir? 
 

A) Hayal gücünü azaltır. 

B) Olaylardan haberdar eder. 

C) Ġnsanları eğlendirir. 

D) Bilgiyi arttırır. 

   

18-AĢağıda uzun süre bilgisayar baĢında 

oturan insanlarda ortaya çıkabilecek 

olumsuzluklar verilmiĢtir.  

Bu olumsuzluklardan hangisi diğerlerinden 

farklı niteliktedir? 
 

A) Bel ve boyun tutulmaları  

B) Kan basıncında yükselme 

C) BaĢ ve göz ağrıları  

D) Sosyal iliĢkiler kurmakta zorlanma 

Hayatınızdaki tüm problemler bu sorular 

kadar basit ve çözülebilir olsun… İskender07(İlkokul  etkinlikleri) 

 AĢağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
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