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1.  

 Wright kardeşler tarafından motorlu uçak 

icat edildi. 

 Röntgen yada x ışınları, Wilhelm Conrad 

Röntgen ve beraberindeki bir grup bilim 

insanı tarafından keşfedildi. 

 John Logie Baird tarafından televizyon icat 

edildi. 

Bu gelişmeler dikkate alındığında 

aşağıdakilerden hangisi bilim ve 

teknolojinin getirdiği yeniliklerin, insan 

hayatına katkıları arasında gösterilemez? 

A) Dünyadaki ulaşımı kolaylaştırarak uzakları 

yakınlaştırmışlardır. 

B) İnsanların hastalıklarının teşhisini 

kolaylaştırmışlardır. 

C) Dünyadaki üretim hizmetlerinin verimliliğini 

artırmışlardır. 

D) İnsanlar arasındaki iletişimi ve etkileşimi 

artırmışlardır. 

 

 

2. Sürücüsüz taşıtlarla eve kargo teslimatı 

yapan robotlar, giderek profesyonel bir masa 

tenisçisine yakın bir performansla masa tenisi 

oynayan robot kol, akıllı telefonumuzdan 

kuaför randevumuzu ayarlayabilen dijital 

asistanlar, profesyonel bir futbol takımına 

antrenörlük yapmak üzere işe alınan yazılımlar. 

Bu bilgiye göre, hayatımızın her alanında 

yanımızda olan aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnovasyon         B) Yapay Zekâ 

C) ASELSAN          D) MİLGES 

 

 

3. Öyle bir teknoloji ki bu gözle 

göremediğimiz küçük mikro cisimleri 

inceleyerek bizlere kendi kendini temizleyen 

kumaşlar, çok daha dayanıklı ulaşım araçları ve 

kirlenmeyen, paslanmayan eşyalar 

üretilebilecek. Bu teknoloji gelecekte bizlere 

daha neler getirecek merakla bekliyoruz. 

Bu gazete haberinin başlığı aşağıdakilerden 

hangisi olabilir? 

A) Gelecekte bizi neler bekliyor? 

B) Nanoteknolojili gelecek 

C) Yapay zekânın bize getirdikleri 

D) Teknolojinin zararları 

 

4. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde 

meydana gelen depremin ardından hasar 

tespit çalışmaları yapıldı. Hasar tespit 

çalışmalarında “lazer tarayıcı cihaz” kullanıldı. 

Cihaz çevredeki 130 ile 150 metre yarıçapında 

bulunan binalara saniyede 2 milyon atış 

yaparak binaların noktasal ve konumsal bütün 

verilerini tespit etti. Çalışmalar elde edilen 

bilgiler doğrultusunda yürütüldü. 

Yukarıdaki paragrafta teknolojinin hangi 

yönü vurgulanmaktadır? 

A) Teknolojinin doğal afetlerin oluşumuna 

etkisi 

B) Teknolojinin hayatımıza etkisi 

C) Teknolojinin olumsuz yönleri 

D) Teknolojinin zamanla gelişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nanoteknoloji, atom kullanılarak yeni 

cihazlar geliştirmeyi ve üretilmek istenen 

maddenin atomlarından başlayarak 

yapılmasını amaçlayan miniteknolojidir. 

Nanoteknoloji hayatımıza sağlık, boyacılık, 

otomotiv, kumaş, mutfak gereçleri vb. 

alanlarda birçok yenilik sağlar. Hayatımızı 

kökten değiştirmesi beklenen bu yeniliklere 

şunlar örnek verilebilir: 

1. İnsan vücudunda dolaşarak, kanser 

hücrelerini yayılmadan bulup yok eden tıbbi 

araçlar üretilecek 

2. Leke tutmayan kumaşlar üretilecek 

3. Çelikten daha hafif ve daha sağlam yapılar 

yapılacak 

Buna göre nanoteknolojinin kullanımına 

ilişkin örnekler ile kullanım alanları 

aşağıdakilerin hangisinde doğru 

eşleştirilmiştir? 

A) İnşaat - Sağlık - Tekstil 

B) Tekstil – Sağlık -  İnşaat 

C) Sağlık – Tekstil -  İnşaat 

D) Sağlık – İnşaat - Tekstil 
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6. Teknoloji, genelde insan yeteneklerini 

genişletmek ve insan ihtiyaçlarını karşılamak 

için kullanılan bilgidir. İnternet ile birlikte 

günden güne gelişmektedir. Teknolojinin 

gelişmesi ile birlikte birçok alanda yenilikler 

yapılmıştır. Evlerde, iş yerlerinde, fabrikalarda, 

okullarda, hastanelerde kısacası aklınıza 

gelebilecek her yerde teknolojiyi görmek 

mümkündür. Teknoloji faydalı mı yoksa zararlı 

mı diye tartışırken, teknolojinin yol açtığı 

sorunlar bile, yine teknoloji ile çözülür hale 

geldi. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 

teknolojinin yararlarından biri değildir? 

A) Günlük hayatı kolaylaştırması 

B) Sosyal soyutlanmayı artırması 

C) Üretimde verimliliği artırması 

D) Bilginin yayılmasını kolaylaştırması 

 

 

7. Günümüzde ulaşımda kullanılan sürücüsüz 

araçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu 

araçlar daha hızlı, konforlu, güvenli olmakla 

birlikte insan gücüne duyulan ihtiyacı da her 

geçen gün azaltmaktadır. Gelişmeler bu 

şekilde devam ederse gelecekte şoför, kaptan, 

pilot, makinist gibi meslekler yok olabilir. 

Verilen paragrafa göre aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmaktadır. 

B) Mesleklerin bazıları gelecekte olmayabilir. 

C) Ulaşım en önemli teknoloji alanıdır. 

D) Sürücüsüz araçlar yaygınlaşmaktadır. 

 

 

 

8. İletişim teknolojisinin gelişmesiyle, bilgiye 

ulaşma, haberlerin hızla yayılması ve toplumsal 

ilişkilerde değişimler olmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi bu olumlu 

değişimlerden biri değildir? 

A) Yanlış haberlerin de yayılmasına neden 

olması 

B) Duygu paylaşımını kolaylaştırması 

C) Bilgi aktarımı ile bilgiye ulaşmayı 

kolaylaştırması 

D) Sınırları kaldırarak toplumların birbirlerini 

tanımasını sağlaması 

 

9. Eskiden okullarımızda tebeşir kullanılarak 

yazılabilen kara tahtalar vardı. Bu tahtalar 

kullanılırken bir şekli çizmek çok zaman alır, 

ortaya çıkan tebeşir tozu ise sınıfın 

kirlenmesine sebep olurdu. Günümüzde ise 

okullarımızda etkileşimli tahta kullanılıyor. Bu 

tahtalar öğretmenin ders işleyişini 

kolaylaştırıyor. İnternet bağlantısı sayesinde de 

öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgilere anında 

ulaşabiliyor. 

Verilen metinde aşağıdakilerden hangisi 

vurgulanmaktadır? 

A) Eğitim kadar sağlık alanında da 

çalışılmalıdır. 

B) Tebeşir tozu öğrencilerin sağlığını olumsuz 

etkilemiştir. 

C) Teknoloji eğitim hayatımızı 

kolaylaştırmaktadır. 

D) Eğitimde öğretmene duyulan ihtiyaç her 

geçen gün azalmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 

(TOGG) mühendisleri tarafından geliştirilen ve 

tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 

TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip, 

elektrikli otomobilin üretim yeri “Bursa” 

olacak. Fabrikaya 300’ü nitelikli personel 

olmak üzere 4 bin 323 işçi alınacak. Fabrikada 

5 ayrı modelde yılda 175 bin araba üretimi 

yapılacak. 

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Teknolojideki gelişmeler sanayimizi 

etkilemektedir. 

B) Teknoloji ülkemiz ekonomisine olumlu katkı 

yapmaktadır. 

C) Bursa ve çevresinde iş imkânları 

artmaktadır. 

D) Bursa’da elektrikli araba satışları 

artmaktadır. 
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11. TÜBİTAK ülkemizde bilimin gelişmesi için 

faaliyet gösterir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde 

bilim merkezlerinin açılmasını ve bilim 

kültürünün ülke genelinde yayılmasını 

amaçlamaktadır. Bilim merkezleri her yaş 

grubundan insanın bilimle iç içe olmasını 

amaçlar. Herhangi bir maddi gelir elde etmeyi 

amaçlamayan bu kuruluşlar insanlarda bilim 

merakı oluşturmayı ve bilimin gelişmesine 

katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Buna göre, bilim merkezleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Bilim merkezlerine her yaş grubundan insan 

gidebilir. 

B) Bilim merkezleri insanlarda bilimsel merak 

uyandırmayı amaçlar. 

C) Bilim merkezleri maddi gelir elde etmek 

amacıyla kurulmuştur. 

D) TÜBİTAK ülkemizde bilimin gelişmesini 

desteklemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Teknoloji günümüzde hayatımızın 

vazgeçilmez bir noktasına yerleşmiştir. Isı 

koruması sağlayan ayakkabılar, leke tutmayan, 

kurşun geçirmeyen kumaşlar, hücre tamiri vs. 

artık hayal değil. 

Bu bilgiler aşağıdaki hangi teknoloji alanı 

ile ilgilidir? 

A) Gen teknolojisi 

B) Nanoteknoloji 

C) Biyoteknoloji 

D) Makine teknolojisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Nanoteknoloji günlük hayatta tekstil, 

sağlık, kimya, sanayi vb. birçok alanda 

kullanılmaktadır. Örnek olarak çelikten on kat 

daha güçlü fakat çelikten daha hafif 

malzemeler geliştirilerek, daha az yakıt 

tüketen deniz, kara ve hava taşıtlarının 

üretilmesi verilebilir. 

Nanoteknoloji ile ilgili bu açıklamada 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Bazı çevresel sorunlara neden olduğu 

B) Kullanılan bazı malzemelerden çok daha 

güçlülerini üretebildiği 

C) Çeşitli sanayi dallarında kullanıldığı 

D) Kara, deniz ve hava yolları taşımacılığında 

kullanıldığı 

 

 

 

14. İnsanlar geleceği teknolojiyle 

şekillendirmeye devam ediyorlar. Akıllı telefon, 

elektrikli araba, ameliyat yapan robot, leke 

tutmayan kumaş, uzay teknolojileri, yapay 

zekâ, nanoteknoloji gibi birçok araçta ve 

alanda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

insanların yaşamında kolaylık sağlayacaktır. 

Teknolojik gelişmeler sayesinde bizi çok farklı 

bir dünya beklemektedir. Bu dünyada, 

ülkemizle birlikte yer almalıyız. Bunun için 

çalışkan, araştıran, deneyen, hayal gücüyle 

farklı fikirler üreten bilim insanlarına 

ihtiyacımız var. 

Verilen bu açıklamaya göre aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Gelecekte insan yaşamı sınırlandırılacaktır. 

B) Teknolojik gelişmeler pek çok alanda 

yaşanmaktadır. 

C) Teknolojik gelişmeler, günlük hayatımızı 

kolaylaştıracaktır. 

D) Ülkemizde bilim insanlarını desteklemeliyiz. 
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CEVAP ANAHTARI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C B B B C B C A C D 

11 12 13 14       

C B A A       

 

İl ÖDM sorularından derlenmiştir… 
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