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1. Tarımsal alanlarda üretimin artmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?
A) Çiftçilere eğitim verilmesinin
B) Tarım arazilerinin bölünmesinin
C) Kaliteli tohumların kullanılmasının
D) Tarımsal üretimin desteklenmesinin
2. Aşağıdakilerden hangisi bir yöredeki ekonomik üretimi artırmak için yapılabileceklerden
birisi değildir?
A) Eğitim kalitesini artırmak
B) Mesleki eğitimi yaygınlaştırmak
C) Çalışanları işten çıkarmak
D) Yeni fabrikalar açmak
3. Mahallemizdeki ev hanımları, belediyenin açtığı kurslara katılarak halı dokumasını
öğrendiler ve bu alanda çalışmaya başladılar.
Yukarıdaki anlatılanlardan, seçeneklerdeki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Kadınların el becerileri gelişmiştir.
B) Kadınlar, para kazanmaya başlamışlardır.
C) Kadınlar, üretime katkıda bulunmaktadırlar.
D) Belediyeler, sadece kadınlar için kurslar açmaktadır.
4. I Dayımın bisiklet tamirciliği yaparak evini geçindirmesi
II Emekli olan amcamın ihtiyacı kadar sebzeyi bahçesinde yetiştirmesi
III Komşumuzun köylülerden aldığı yumurtaları, üzerine kâr koyarak marketllere satması
Yukarıdaki numaralandırılmış ifadelerden hangisi veya hangileri ekonomik faaliyettir?
A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
5. Köylerde imece adı verilen eski bir kültürel gelenek vardır. Yapılacak işlerde birçok
köylü toplanıp el birliği ile bir kişinin veya bir topluluğun işini görür. Böylece işler kolayca
sıra ile bitirilir.
Köylerde yapılan imece çalışmaları için aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?
A) İşsiz gençlere para kazanma imkanı sağlar.
B) Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını geliş-tirir.
C) İşlerin daha erken bitmesini sağlar.
D) Köylüler arasında kaynaşma ve yakınlaşmayı sağlar.
6. Atıkların şişe, kutu, kâğıt, plastik gibi yeni bir mad-deye dönüştürülmesine “geri dönüşüm”
denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi geri dönüşü-mün sağladığı faydalardan biri
değildir?
A) İsrafı artırır.

B) Doğal kaynakları korur.
C) Ekonomide tutumluluk sağlar.
D) Enerji tasarrufu sağlar.
7. "Girişimciler ilk iş olarak ……………………….. " Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile
tamamlanmalıdır?
A) Pazarlama ağı oluşturur.
B) Dağıtıma başlar.
C) İhtiyaçları belirler.
D) Üretime başlar.
8. "Aysel Hanım, çocuklarına kazak, atkı, eldiven gibi kışlık ürünler örmeyi çok seviyordu.
Bir gün komşusu Yüksel Hanım’a birlikte çalışıp örülenleri satmayı önerdi. Aysel Hanım’ın kız
kardeşi de onlara destek olabileceğini söyledi. Şimdi el örgüsü ürünlerin satıldığı tanınmış
bir mağazaları var."
Hangisi bu yazının başlığı için diğerlerinden daha uygundur?
A) Üretim ve İnsan
B) Üretimde İşbirliği
C) Üretimin Gücü
D) Üretimde Sermaye
9. Emine Hanım, boş zamanlarında evinde ördüğü dantelleri nasıl değerlendireceğini
düşünürken, uzaktan akrabası olan Sermet Bey’den güzel bir teklif alır. Dantelleri Sermet
Bey’in eşinin işlettiği çeyiz dükkanında satabilecektir. Bu duruma çok sevinen Emine Hanım,
çalışmalarını artırarak daha yeni ve güzel modeller örmeye başlamıştır.
Bu bilgilere bakılarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Emine Hanım’ın ticaret yapmaya başladığına
B) Emine Hanım ile Sermet Bey’in eşinin işbirliği yaptığına
C) Sermet Bey’in teklifinin, Emine Hanım’ın çalışmalarını artırmasını sağladığına
D) Sermet Bey’in ticaretle uğraşmak istemediğine
10. “Bölgemizde şeker fabrikasının kurulmasından sonra işsizlik sorunu kısmen
çözümlenmiştir.”
Cümlede bahsi geçen bölgemizde hangi ekonomik faaliyet şeker fabrikasının açılmasını
sağlamış olabilir?
A) Ticaret
B) Tarım
C) Hayvancılık
D) Turizm
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