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1. “Yaşamımızı sürdürebilmemiz için çeşitli 

ihtiyaçlarımızın olduğunu biliyoruz. İhtiyaçlarımızı 

karşılamak için ……… ortaya çıkmıştır.” Bu cümlede boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Ticaret 

B) İşçilik 

C) Meslekler  

D) Üretim 

 

2. “İstek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün 

istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması imkansızdır. 

Bu nedenle toplumda iş bölümü ve dolayısıyla 

……………. ortaya çıkmıştır.” Yukarıdaki anlatımda 

aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması 

anlatılmaktadır? 

A) Mesleklerin 

B) Sanayinin 

C) Üretimin 

D) Ticaretin 

 

3. Mesleklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden 

hangisi etkili olmuştur? 

A) Ticaret ve sanayinin gelişmesi 

B) Ulaşım ve iletişimin gelişmesi 

C) İnsan ihtiyaçlarının çeşitliliği 

D) Bilimsel icatların çoğalması 

 

4. Aşağıda verilen meslek ve ihtiyaç eşleştirmelerinden 

hangisi yanlıştır? 

A) Sağlık – Doktorluk  

B) Eğitim- Öğretmenlik 

C) Gıda - Çiftçilik 

D) İnşaat – Sanayicilik 

 

5. “Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi sonucu zaman 

içinde bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir.” Aşağıdaki 

mesleklerden hangisi bunlardan birisidir? 

A) Dokumacılık 

B) Oto tamirciliği 

C) Nalbantlık 

D) Çinicilik 

 

6. “Teknolojinin gelişmesi de bir çok yeni mesleğin 

ortaya çıkmasını sağlanmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi 

bu mesleklerden birisi değildir? 

A) Mimarlık 

B) Bilgisayar mühendisliği 

C) Yazılım uzmanlığı 

D) Programcılık 

 

7. “Ülkemizde insanların geçimini sağlamak için çalıştığı 

pek çok meslek vardır. Meslekler genellikle 

yaşadığımız bölgenin ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir.” 

Buna göre Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanların 

aşağıdaki mesleklerden hangisini daha çok seçmesi 

beklenir? 

A) Madencilik   B) Turizmcilik 

C) Hayvancılık   D) Uçak mühendisliği 

 

8. “Akdeniz Bölgesi’nin geniş kıyılara sahip olması, 

bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi turizm 

faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.” Bu bölgemizde 

aşağıdaki mesleklerden hangisi en az seçilmesi 

beklenir? 

A) Madencilik   B) Tercümanlık 

C) Turizm rehberliği  D) otel işletmeciliği 

 

9. “Marmara Bölgesi sanayinin en çok geliştiği 

bölgedir. İş imkanlarının çok olması nedeniyle göç 

aldığından nüfusu da fazladır.” Bu anlatıma göre 

Marmara bölgesinde en çok hangi mesleğini yapıldığı 

söylenebilir? 

A) İşçilik   B) Çiftçilik 

C) Şoförlük   D) Mühendislik 

 

10. “Karadeniz Bölgesi dört mevsim yağış aldığı için 

orman bakımından en zengin bölgemizdir. Bu nedenle 

ormancılık bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir. 

Orman mühendisliği, orman bekçiliği, marangozluk ve 

orman işçiliği ormancılığa bağlı olarak gelişen 

mesleklerdir.” Buna göre mesleklerin oluşmasında 

hangisinin etkili olduğu söylenemez? 

A) İklim    B) Bitki örtüsü 

C) Hayvancılık   D) Hammadde  

 

11. “İç Anadolu Bölgesi’nin geniş düzlükleri ve iklimi 

tahıl tarımı için çok elverişlidir. Bu nedenle tarım 

bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir.” Buna bağlı 

olarak hangi mesleğin bu bölgemizde gelişmesi 

beklenir? 

A) Makine mühendisliği B) Ziraat mühendisliği 

C) Orman mühendisliği  D) İnşaat mühendisliği 

 

12. “Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz mevsiminin yağışlı 

geçmesi nedeniyle otlaklar geniş yer kaplar. Bu 

nedenle hayvancılık bölgenin önemli bir ekonomik 

faaliyetidir.” Doğu Anadolu Bölgesi’nde  aşağıdaki 

mesleklerden hangisi en az görülür? 

A) Çobanlık   B) Veterinerlik 

C) Besicilik   D) Marangozluk 
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