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1. Akden�z Bölges�’nde Akden�z İkl�m�
görülmekted�r. Bu �kl�mde yazlar sıcak ve kurak
kışlar �se ılık ve yağışlıdır. Kış sıcaklıklarının en
yüksek olduğu bölgem�z Akden�z Bölges�’d�r.
Akden�z Bölges�nde yapılan aşağıdak�
faal�yetlerden hang�s�, �kl�mle bağlantılı
değ�ld�r?

A)Tarım B)Tur�zm
C)Seracılık D)Madenc�l�k

 

2.

Yukarıda Karaden�z �kl�m�ne a�t yağış ve sıcaklık
graf�ğ� ver�lm�şt�r.
Aşağıda ver�len tarım ürünler�nden hang�s� bu
�kl�m�n görüldüğü yerde yet�şt�r�lemez?

A)Fındık B)Çay C)P�r�nç D)Pamuk

 

3.
Tarım, hayvancılık, sanay�, ormancılık ve
madenc�l�k faal�yetler� sonucu üret�len ürünler
öncel�kle ülkem�zde yaşayan �nsanların �ht�yacı
�ç�n kullanılır. İht�yacımızdan fazla üret�len
ürünler ülke dışına satılarak kazanç sağlanır.

Aşağıda ver�lenlerden hang�s� yurt dışına
sattığımız ürünlerden b�r� değ�ld�r?

A)Bor B)Doğalgaz C)Kayısı D)Fındık

 

 

4.
I. Kayısı, en fazla Doğu Anadolu

Bölges�nde üret�lmekted�r.
II. Seracılık, en fazla Ege Bölges�nde

gel�şm�şt�r.
III. Karabük ve Ereğl� dem�r-çel�k

fabr�kları enerj� kaynağına
yakınlıktan dolayı kurulmuştur.

Yukarıda ekonom�k faal�yetlerle �lg�l� ver�len
b�lg�lerden hang�ler� doğrudur?

A)Yalnız I B) I ve III
C)II ve III D)I ve II

5.
Erzurum-Kars yöres�nde yaz yağışları fazla
olduğu �ç�n uzun boylu otlardan oluşan çayırlar
gen�ş yer kaplar. Bu durum büyükbaş mera
hayvancılığının bu çevrede gel�şmes�n�
sağlamıştır.

I. B�tk� örtüsünün uygunluğu
II. Engebel� araz�ler�n fazlalığı

III. Kış süres�n�n uzun olması

Açıklamada, ver�len maddelerden
hang�ler�n�n hayvancılığa olan etk�s�nden
söz ed�lm�şt�r?

A)Yalnız I B)Yalnız II
C)I ve II D)II ve III

6.
Şeh�rler�n coğraf�, f�z�k� ve beşer� özel�kler�ne
göre ön plana çıkan bazı ekonom�k faal�yetler
vardır.
İstanbul, Antalya ve Kars kentler�nde
sırasıyla hang� ekonom�k faal�yetler yoğun
olarak yapılmaktadır?

A)Sanay� - Tur�zm - Hayvancılık
B)Hayvancılık - Tur�zm- Sanay�
C)Sanay� - Hayvancılık - Tur�zm
D)Tur�zm - Hayvancılık - Sanay�
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7.
Ben�m adım Hasan, Tur�st Rehberl�ğ�
yapmaktayım. Yaz aylarında ülkem�ze gelen
yabancı tur�stlere yardımcı olmaktayım.

Metne göre Hasan hang� �lde daha kolay �ş
bulab�l�r?

A)Ankara B)Kayser� C)Antalya D)Van

 

8.
Zonguldak, Türk�ye'n�n tek taşkömürü maden
bölges�d�r. Taşkömürü yüksek kalor�ye sah�p
olduğundan bölgede Karabük ve Ereğl� Dem�r
Çel�k fabr�kaları kurulmuştur.
Ver�len açıklamaya göre, bölgede aşağıdak�
mesleklerden hang�s�n�n görülmes�
beklenmez?

A)Maden Mühend�s�
B)Petro-K�mya Uzmanı
C)Maden İşç�s�
D)Fabr�ka Müdürü

 

9.
I. Orman mühend�sler�; orman

alanlarının saptanması,
ağaçlandırılması, korunması,
�şlet�lmes� ve gel�şt�r�lmes� g�b�
konularda h�zmet ver�r.

II. Orman �şç�ler�; kereste üretmek
amacıyla kes�len ormanları
yen�den ağaçlandırır, ormanların
bakımını üstlen�r.

Yukarıda ver�len meslek gruplarında çalışan
�nsanlar ülkem�zde en rahat hang� bölgede �ş
bulab�l�r?

A)Ege Bölges�
B)Marmara Bölges�
C)Karaden�z Bölges�
D)Doğu Anadolu Bölges�

 

10.
Doğu Anadolu Bölges�nde, ortalama
yükselt�s�n�n fazla olması, düz alanların az
olması ve ulaşım olanaklarının kısıtlı olması
b�rçok ekonom�k faal�yet�n alanını daraltmıştır.
Bu b�lg�lere göre aşağıdak�lerden hang�s�
Doğu Anadolu Bölges�'nde faal�yet alanı az
olan mesleklerden b�r� değ�ld�r?

A)Ç�ftç�l�k B)Marangozluk
C)Çobanlık D)Tüccarlık

 

11.
Ülkem�z�n Akden�z Bölges�’nde Antalya �l�nde
yaşayan Bek�r amcanın 50 dönüm serası ve
120 küçükbaş hayvanı vardır.
Dört çocuğunu da okutup �şler�n� onlara
devretmek �steyen Bek�r amcanın
çocuklarından hang�s� babasının onlara
emanet edeceğ� �şe uygun b�r bölümde 
okumamıştır?

A)Z�raat Mühend�sl�ğ�
B)Veter�nerl�k
C)Maden Mühend�sl�ğ�
D)Toprak b�l�m� ve b�tk� besleme bölümü

 

12.
Antalya, ülkem�z�n öneml� b�r tur�zm
merkezler�nden b�r�d�r. Alanya, Manavgat ve
Kemer �lçeler� öneml� tur�st�k alanlar arasında
yer almaktadır.

Bölgede tur�zm�n gel�şmes�yle;

1. Bölge �nsanları �ç�n yen� �ş alanları açılmıştır.

2. Farklı kültürler�n etk�leş�m�ne sahne olmuştur.

3. Antalya'da nüfus artışına yol açmıştır.

yargılarından hang�ler�ne ulaşılab�l�r?

A)Yalnız 1 B)2 ve 3
C)1 ve 2 D)1, 2 ve 3
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13. GAP, Güneydoğu Anadolu Bölges�’ndek� 9 �lde
uygulanmakta olan, çok sektörlü entegre b�r
bölgesel kalkınma projes�d�r. Proje sadece
barajlar, h�dro-elektr�k santraller�, sulama
kanalları g�b� f�z�ksel yatırımlarla kalmayıp,
bunların yanında sosyo-ekonom�k sektörler�n
gel�şt�r�lmes�n� hedeflemekted�r.
GAP �le b�rl�kte bölgede beklenen sosyo-
ekonom�k gel�şmeler arasında
aşağıdak�lerden hang�s� yer almaz?

A)Kültürel faal�yetler�n artması
B)Tur�zm sektöründe gel�şme sağlanması
C)Sağlık kurumların artması
D)Bölge dışına yapılan göçler�n artması

 

 

 

14.
I. Akden�z Bölges�'nde doğal ve

tar�h� güzell�kler�n fazla olması
II. Marmara Bölges�'nde �ş gücü,

ulaşım, pazar g�b� şartların uygun
olması

III. Doğu Anadolu Bölges�'nde çayır
ve meraların gen�ş yer kaplaması

B�lg�lere göre bu bölgeler�m�zde sırasıyla
hang� ekonom�k faal�yet daha çok gel�şme
gösterm�şt�r?

A)Tarım-Tur�zm-Hayvancılık
B)Tur�zm-Sanay�-Hayvancılık
C)Hayvancılık-Madenc�l�k-T�caret
D)T�caret-Tur�zm-Hayvancılık

 

15.
İnsanlar farklı ekonom�k faal�yetler yürüterek
geç�mler�n� sağlarlar. Çevrem�zdek� ekonom�k
faal�yetler yaşamımızda da b�rçok alana etk�s�n�
göster�r. Yaşadığı yerdek� ekonom�k faal�yetler
�nsanların sosyal yaşamına da etk� eder.

Yukarıda ver�len b�g�lerden yola çıkarak b�r
�lçede yen� kurulan b�r fabr�ka, orada
yaşayan �nsanların yaşamında aşağıdak�
hang� değ�ş�kl�ğe yol açmaz?

A)Konut �ht�yacı artar
B)Dışarıdan göç alır
C)Gel�r düzey� yüksel�r
D)Alım gücü düşer

 

 

16.
Çanakkale'n�n B�ga �lçes� Türk�ye'n�n öneml�
domates yet�şt�rme merkezler� arasında yer
almaktadır. Ç�ftç�n�n ürett�ğ� domatesler
bölgedek� salça fabr�kalarınca satın alınmakta
ve salça üret�m�nde kullanmaktadır.
Fabr�kalarda üret�len salçalar kamyonlarla
Türk�ye'n�n d�ğer �ller�ndek� marketlere
dağıtılmaktadır. Vatandaşlar marketten aldıkları
salçaları mutfaklarında tüketmekted�r.

Metne göre, aşağıdak�lerden hang�s�
söylenemez?

A)Salçaların kamyonlarla taşınması dağıtım
aşamasıyla �lg�l�d�r.

B)Domatesler�n fabr�kalarda �şlenmes� üret�m
aşamasına a�tt�r.

C)B�ga domates�, Türk�ye'n�n en ünlü
domates�d�r.

D)Selma Hanım'ın marketten aldığı salça �le
salçalı makarna yapması tüket�mle �lg�l�d�r.
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17.
Bazı ürünler �şlenmeden tüket�leb�l�rken, bazı
ürünler�n �se tüket�lmeden önce �şlenmes�
gerekmekted�r.

Aşağıdak�lerden hang�s� �şlenm�ş ürünler
arasında yer almaz?

A)Salça B)Elma C)Yoğurt D)Pekmez

 

18.
I. Ed�rne’ de ayç�çeğ� tarımının

yapılması

II. Sıvı yağın Ed�rne’dek� fabr�kadan
İstanbul’a get�r�lmes�

III. Yapılan yemeklerde sıvı yağın
kullanılması

Yukarıda ver�len faal�yetler hang� şıkta doğru
olarak sıralanmıştır?

A)Üret�m- Dağıtım- Tüket�m
B)Dağıtım- Tüket�m- Üret�m
C)Üret�m- Tüket�m- Dağıtım
D)Dağıtım- Üret�m- Tüket�m

 

19.
Ülkem�zde ver�ml� topraklarda sulama �mkanı
gel�şm�ş yerlerde tarımsal üret�m yapılır.

Aşagıdak� faal�yetlerden hang�s� üret�m
aşamasına a�t  değ�ld�r?

A)Akden�z Bölges�'nde pamuk yet�şt�r�lmes�
B)Pamuktan �pl�k elde ed�lmes�
C)İpl�ğ�n fabr�kada kumaşa çev�r�lmes�
D)Kumaşların mağazaya gönder�lmes�

 

20.

Yukarıdak� görselde şeker pancarının
sofralarımıza gel�nceye kadar k� yolculuğuna a�t
üret�m, dağıtım ve tüket�m aşamaları
göster�lm�şt�r.

Görsele bakarak aşağıdak� sonuçlardan
hang�s�ne ulaşılab�l�r?

A)Üret�m aşaması tüket�mden daha fazla zaman
almaktadır

B)Üret�m,dağıtım ve tüket�m aşamaları b�rb�r�n�
tamamlamaktadır.

C)Dağıtım ham madden�n olduğu yerlerde
yapılmıştır.

D)Tüket�m ağındak� ürün kontrolünün tüket�c�
yapmalıdır.


