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1. Çevremizde gördüğümüz ekonomik faaliyetlerin 

temel nedeni nedir? 

A) Çalışma isteği 

B) Ekonomik istekler 

C) İnsan ihtiyaçları 

D) Rekabet 

 

2. “İnsanlar, günlük yaşamlarını devam ettirebilmek için 

pek çok şeye ihtiyaç duyarlar. Giyinme beslenme, 

barınma, sağlık gibi ihtiyaçlarının tamamını kendileri 

karşılayamazlar. Bu nedenle bazı ihtiyaçlarını satın 

almak zorunda kalırlar.” Bunun sonucunda ortaya 

çıkan bütün faaliyetlere ne ad verilir? 

A) Tüketim 

B) Tüketim 

C) Ekonomi 

D) Hizmet 

 

3. “İnsanlar bazı ekonomik faaliyetlerde çalışarak 

ürünler elde ederler. Tarım, sanayi, madencilik ürün 

elde edilen faaliyetlerdendir. Bazı iş kollarında ise 

yeni bir ürün elde edilmez.” Bu faaliyetlere ne ad 

verilir? 

A) Ticaret sektörü 

B) Hizmet sektörü 

C) Üretim sektörü 

D) Güvenlik sektörü 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörü içerisinde 

yer almaktadır? 

A) Güvenlik 

B) İşçilik 

C) Tarım 

D) Hayvancılık 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi üretim sektörü içerisinde 

yer almaz? 

A) Tarım ve hayvancılık 

B) Sanayi 

C) Eğitim 

D) Madencilik  

 

6. Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin 

hangi özellikleri belirler? 

A) Bölgenin nüfus yapısı 

B) Bölgenin coğrafi yapısı 

C) Bölgenin ekonomik yapısı 

D) Bölgenin gelişmişlik düzeyi 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin ekonomik 

faaliyetlerini belirleyen coğrafi özelliklerden birisi 

değildir? 

A) İklim ve bitki örtüsü 

B) Yeryüzü şekilleri ve ulaşım 

C) Yer altı ve yer üstü kaynakları 

D) Sanayi ve teknolojik gelişmeler 

 

8. Verimli topraklara ve elverişli iklime sahip, sulama 

imkânları olan yerler hangisi için elverişlidir? 

A) Tarım 

B) Hayvancılık  

C) Sanayi 

D) Ulaşım 

 

9. “Ulaşıma elverişli ve büyük şehirlerin yakınındaki 

yerler fabrikalar kurmak için uygundur.” İfadesi hangi 

ekonomik faaliyetle ilgilidir? 

A) Ulaşım 

B) Sanayi 

C) Tarım 

D) Madencilik 

 

10. “Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan 

yerler turizm faaliyetleri için elverişlidir. Bunu yanı sıra 

birçok oluşumlarda turizme katkı sağlamaktadır.” 

Yukarıdaki ifadeye göre turizmin nerelerde gelişmesi 

beklenir? 

A) Tarım ve hayvancılığın geliştiği yerlerde 

B) Sanayi ve ticaretin geliştiği yerlerde 

C) Ekonomik faaliyetlerin geliştiği yerlerde 

D) Doğal ve tarihi zenginliklere sahip yerlerde 

 

11. Tarım için elverişli geniş düzlüklerin olmadığı ve 

çayırların geniş yer kapladığı yerler hangisi için 

elverişlidir? 

A) Sanayi 

B) Ticaret 

C) Hayvancılık 

D) Ulaşım 

 

12. Hizmet sektörünün gelişmesinde aşağıdakilerden 

hangisi etkilidir? 

A) Sanayi 

B) Tarım 

C) Ulaşım 

D) Nüfus 
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