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1. “Tükettiğimiz yiyecekler, okulda oturduğumuz 

sıralar, giydiğimiz kıyafetler, oyuncaklar ve birçok 

araç ve ürün bize ulaşana kadar pek çok 

aşamadan geçer. Bunlardan bir kısmı hiçbir işlem 

uygulanmadan doğrudan tüketilir.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu ürünlerden birisi 

değildir? 

A) Domates 

B) Yumurta 

C) Ayçiçek yağı 

D) Bal 

 

2. Süt, yumurta, ıspanak, domates, bal gibi 

ürünlerin ortak özelliği nedir? 

A) İşlenmeden tüketilmesi 

B) Pazarlarda satılması 

C) Marketlerde pazarlanması 

D) Kolay tüketilmesi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi işlenerek başka bir 

ürüne dönüştürülemez? 

A) Şeker pancarı 

B) Zeytin 

C) Pamuk 

D) Salatalık 

 

4. “Anadolu’nun bir köyünde güz rüzgarları 

eserken ekildim toprağa. Üzerimden geçen 

karakışa rağmen sessizce bekledim. Bahar gelince 

bir başağın üzerinde çoğaldım serpildim. Yaz boyu 

güneş ısısı bedenimi. Olgunlaşıp sararınca çiftçi 

hasat etti, harman etti beni. Doldurdu bir çuvala, 

yüklendik kamyonlara. İlk durağım değirmenler… 

Öğütüldüm un haline getirildim. Tekrar 

dolduruldum çuvala bu kez yolculuğum fırınlara… 

Fırıncı beni suyla yoğurdu hamur yaptı. Sıcacık 

fırında pişip ekmek oldum şimdi de. Yolculuğum 

bitmemiş meğer, sabahın erken saatlerinde düştüm 

yine yollara. Son durağım mahalledeki bakkal. 

Eğer sabah kahvaltısında sofrandaysam uzun bir 

yolculuktan sonra ulaşmışım demektir sana.” 

Yukarıda anlatılan süreç hangi ürüne aittir? 

A) Pamuk  B) Zeytin 

C) Şeker  D) Buğday 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ekmeğin üretimdağıtım-

tüketime geçirdiği aşamalarından birisi değildir? 

A) Geri dönüşüm 

B) Ekim ve hasat 

C) Nakliye ve ulaşım 

D) Dağıtım 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi kağıdın 

hammaddesidir? 

A) Talaş 

B) Hamur 

C) Ağaç 

D) Gazete 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kağıdın üretim 

aşamalarından birisi değildir? 

A) Ağaçların öğütülerek un haline getirilmesi. 

B) Ağaçların kesilip fabrikaya getirilmesi. 

C) Ağaçların temizlenip hamur haline getirilmesi. 

D) Ağsı yapı oluşturma ve açma 

 

 

8. Kağıdın geri dönüşümü neden önemlidir? 

A) Geri dönüşüm daha ekonomiktir. 

B) Geri dönüşüm ormanların korunması demektir. 

C) Geri dönüşüm daha çok iş imkanı yaratır. 

D) Geri dönüşüm ürünleri sağlığa zararlıdır. 

 

 

9. Aşağıdaki ürünlerden hangisi ile “gömlek” 

üretim aşamaları birbirine benzer? 

A) Top 

B) Ayakkabı 

C) Bisküvi 

D) Halı 

 

10. Aşağıdaki üretimlerin hangisinde tarımsal 

üretimin katkısı daha fazladır? 

A) Kağıt üretimi 

B) Dokuma sanayi 

C) Otomobil sanayi 

D) Naylon üretimi 
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