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Üretimden Tüketime Yolculuk Konu Değerlendirme Testi
1. "Bir ürünün üretildiği yerden tüketicilere ulaştırılması işine .............denir."
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İnsanların geçimlerini sağlamak için çalıştıkları iş kollarına üretim diyoruz.
ifadesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir?
A) ulaşım
B) Reklamı yapılan ürün kalitelidir.
B) ticaret
C) Bütün meslekler toplum için önemlidir.
C) tüketim
D) Bisiklet temel ihtiyaçlarımızdan biridir.
D) dağıtım
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Reklâmıma güzelliğine bakmalıdır.
A) Sosyal ihtiyaçlarımızın karşılanması yaşamımızı kolaylaştırır.
II. TSE damgasına bakmalıdır.
B) Kamyon şoförleri üretim işlerini yapar.
III. Ucuz ve kaliteli olmasına bakmalıdır.
C) Gelir ve giderler arasında denge kurarak bütçe yapmalıyız.
IV. Garanti belgesini almalıdır.
D) Bir ürünün standartlara uygunluğunu TSE belirler.
V. Satış fişi veya fatura almalıdır.
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hatalı malı değiştirmek ya da geri vermek tüketicinin hakkıdır.
2. Bilinçli bir tüketici dayanıklı tüketim maddesi alırken yukarıdakilerden hangilerini
B) Alışveriş sonunda satış fişi ya da faturamızı alırsak devletimize vergi
yapmalıdır?
A) II -III
ödenmesini sağlamış oluruz.
B) I-III
C) Bilinçli bir tüketici alışveriş yapmadan önce ihtiyaç listesi hazırlar.
C) I-II-IV
D) Ham maddelerin veya malzemelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek ürün hâline
D) II-III-IV-V
getirilmesine dağıtım denir.
3. Bazı insanlar roman veya hikaye üretirler. Bunlar okuma ihtiyacımızı karşılayan
9. “Ham maddeyi alıp çeşitli yollarla işleyerek yeni ürünler üreten yerlere
………………… denir.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
çalışmalardır. Bu ihtiyacımız hangi mesleğin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A) sanatçılık
A) firma
B) yazarlık
B) sanayi
C) gazetecilik
C) ticaret
D) öğretmenlik
D) fabrika
I- işlenir
4. İnsanların üretim yapmasının temel sebebi nedir?
A) kazançlı bir etkinlik olması
II- ambalajlanır
B) ortamın, üretime müsait olması
III- tüketiciye sunulacak duruma getirilir
C) toplumun ve insanların ihtiyaçlarının karşılanması
IV- ayıklanır
D) insan gücünün değerlendirilmesi
V-temizlenir
5. Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin soframıza gelinceye kadarki geçen süreçte
10. Ham madde halindeki besinlere yapılan ilk ve son işlemler hangi seçenekte
görev alan meslekler arasında yer almaz?
doğru verilmiştir?
A) çiftçi
A) I ve IV
B) fırıncı
B) IV ve III
C) ziraat mühendisi
C)II ve III
D) mimar
D) V ve II
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