
 

  

1.    -    Köyler büyüyerek kentlere dönüştü. 

- Devletler arası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkiler 

ortaya çıktı. 

- Tarım yerleşmeleri büyüdü ve daha çok hayvan 

beslenmeye başladı. 

Yukarıda, sözü edilen olaylar, aşağıdaki tarihi 

çağların hangisinde meydana gelmiştir? 

A) Yeni Çağ B)  Paleolitik Çağ 

C) Kalkolitik Çağ D) Orta Çağ 

E) Neolitik Çağ 

2.    Aşağıdakilerden hangisi, Paleolitik Çağ'daki 

etkin ekonomik faaliyet türüdür? 

A) Ticaret 

B) Sanayi 

C) Zanaatkârlık 

D) Avcılık ve toplayıcılık 

E) Tarım ve Hayvancılık 

3.    Aşağıdakilerden  hangisi, gelişmiş ülkelerin 

ekonomik özelliklerinden biri değildir? 

A) Tarımsal verim yüksektir. 

B) Sanayi ürünleri ihraç eder. 

C) Üçüncül ekonomik faaliyetler yaygındır. 

D) İthalat tutarları, ihracat tutarlarından fazladır. 

E) Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe 

çalışır. 

Grafikteki verilerden yararlanarak, bu ülke ile 

ilgili aşağıdakilerden hangisini söylenemez?. 

A) Ekonomik olarak gelişmemiş bir ülkedir. 

B) En az çalışan, ikincil ekonomik faaliyetlerdedir. 

C) En fazla çalışan, birincil ekonomik faaliyetler-

dedir. 

D) İkincil ekonomik faaliyetlerde tekstil sanayii 

ağırlıktadır. 

E) Nüfusun dörtte biri üçüncül ekonomik faali 

yetlerle uğraşır. 

6.      I. Sanayi 

II. Tarım 

III. Ticaret 

IV. Avcılık ve toplayıcılık 

Yukarıda verilen ekonomik faaliyet türlerinin 

ortaya çıkış dönemlerine göre, eskiden yeniye 

doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) I, II, III, IV B) II, IV, III, I C) III, II, IV, I 

D) IV, II, III, I E) IV, II, I, III 

 

4. Genellikle birincil ekonomik faaliyetlerle elde edilen 

ürünlerin işlenmesi şeklinde ortaya çıkan fa-

aliyetlere ikincil ekonomik faaliyetler denir. 

Buna göre, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden 

hangisi ikincil ekonomik faaliyetler arasında yer 

almaz? 

A) Dericilik 

B) Yağ sanayii 

C) Tekstil sanayii 

D) Çelik eşya üretimi 

E) Şeker pancarı üretimi 

7. K ülkesi sanayi ürünleri ihraç edip, daha çok gıda 

maddeleri, petrol ve ham madde ithal etmektedir. 

Buna göre, K ülkesiyle ilgili olarak aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Nüfus artış hızı yüksektir. 

B) Yaşam standardı yüksektir. 

C) Gazete ve dergi satışları fazladır. 

D) Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşar. 

E) Nüfusun önemli bir kısmı hizmet sektöründe 

çalışmaktadır. 

 

 

5.    Aşağıda, bir ülkenin çalışan nüfusunun ekonomik 

faaliyet türlerine göre dağılımı gösterilmiştir. 


