
 

 

  

 
1) Yukarıdaki haritada gösterilen bölgelerin 
ekonomik faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır? 
A) V. bölgede daha çok ikincil ve üçüncül ekonomik 
faaliyetler gelişmiştir. 
B) IV. bölgede daha çok birincil ekonomik faaliyetler 
gelişmiştir. 
C) III. bölgede halkın büyük çoğunluğu birincil 
ekonomik faaliyetlerde çalışır. 
D) II. bölgede sanayi üretimi fazladır. 
E) I. bölgede birincil ekonomik faaliyetler önde 
olmakla birlikte ikincil faaliyetlerde gelişmektedir. 
 
 
Bir ülkede son yıllarda aktif nüfus içinde; birincil 
ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfus oranı 
azalırken, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde 
çalışan nüfus oranı artmıştır. 
2) Buna göre, ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 
A) Ekonomik yönden gelişmiştir. 
B) Dış göç vermektedir. 
C) Tarımsal üretimi artmıştır. 
D) Nüfus artış hızı artmıştır. 
E) Sanayi ürünleri ithalatı fazladır. 
 
 
Aşağıda bazı ülkeler ve bu ülkelerde ön plana çıkan 
ekonomik faaliyetler eşleştirilmiştir. 
I. İngiltere               İkincil ve üçüncül 
II. Danimarka    Birincil 
III. Somali   Birincil 
IV. Bangladeş İkincil ve üçüncül 
3) Yapılan eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 

 
 
 

- Sanayileşme üst düzeydedir. 
- Nüfus artış hızı düşüktür. 
- Kişi başına okunan gazete ve dergi sayısı fazladır. 
- Yaşam standartları yüksektir. 
4) Yukarıdaki özelliklere sahip bir ülkede çalışan 
nüfusun ekonomik faaliyet gruplarına dağılımı 
daha çok aşağıdakilerden hangisine benzer? 

 
 

 
Gelişmiş ülkelerde birincil ekonomik faaliyetlerden 
olan tarım modern yöntemlerle yapılır. Birim 
alandan elde edilen verim yüksek, tarım sektöründe 
çalışan nüfus azdır. 
5) Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden 
hangisinde tarım sektöründe çalışan nüfus 
oranının az, tarımsal verimin yüksek olması 
beklenir? 
A) Hindistan  B) Meksika 
C) Bangladeş   D) ABD 
E) Azerbaycan 
 
 

 
6) Yukarıdaki haritada gösterilen alanlardan 
hangisinde ikincil ve üçüncül ekonomik 
faaliyetlerin daha çok geliştiği söylenebilir? 
A) I  B) II    C) III     D) IV      E) V 
 
 
 

TEST 
18 

Testlerimizin tamamı için web sitemizi ziyaret edin. 

EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI- 2 



 

 

 
7) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) Tır şoförü - İkincil ekonomik faaliyet 
B) Doktor - Üçüncül ekonomik faaliyet 
C) Fabrika işçisi - İkincil ekonomik faaliyet 
D) Çoban - Birincil ekonomik faaliyet 
E) Öğretmen - Üçüncül ekonomik faaliyet 
 
Gelişmiş ülkelerde halk daha çok hizmet ve sanayi 
sektöründe, gelişmemiş ülkelerde ise tarım 
sektöründe çalışır. 
8) Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde hizmet 
sektöründe çalışan kişi sayısı tarım sektöründen 
azdır? 
A) Almanya          B) Çin 
C) Bangladeş          D) İtalya 
E) Japonya 
 
9) Aşağıda verilen mesleklerden hangisi birincil 
faaliyetlere girmez? 
A) Pirinç üreticisi 
B) Otomotiv üreticisi 
C) Pamuk üreticisi 
D) Balık üreticisi 
E) Maden çıkarımı 
 
 
10) ‘’Ülkemizde insanların büyük çoğunluğu hizmet 
sektöründe çalışır’’ diyen bir kişinin yaşadığı ülke 
ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı 
fazladır. 
B) İhracatı daha çok hammaddeye dayanır. 
C) Kişi başına düşen milli gelir fazladır. 
D) Dış ticaret açığı azdır. 
E) Ortalama insan ömrü uzundur. 
 
 
11) Halkın çoğunluğunun birincil ekonomik 
faaliyetlerle uğraştığı bir ülke için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) Okur-yazar oranı düşüktür. 
B) Bağımlı nüfus oranı fazladır 
C) Ortalama yaşam süresi kısadır. 
D) Kentleşme oranı yüksektir. 
E) Doğumla nüfus artışı fazladır. 
 

 
12) Aşağıdaki mesleklerden hangisi ikincil 
ekonomik faaliyet grubunda yer alır? 
A) Sebzecilik           B) Fırıncılık 
C) Turizmcilik          D) Hayvancılık 
E) Bankacılık 
 
13) Dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyetlerde 
çalışanların oranı aşağıdaki ülkelerin hangisinde 
daha fazladır? 
A) Afganistan   B) Mısır 
C) Brezilya   D) Nijerya 
E) Kanada 
 
14) Norveç, Japonya, Alaska gibi ülkelerde birincil 
ekonomik faaliyetlerden hangisinin üretimi daha 
fazladır? 
A) Tarım          B) Bankacılık 
C) Madencilik          D) Hayvancılık 
E) Balıkçılık 
 
 
- Topraktan elde edilen ürünlerin önemli bir kısmı 
doğrudan ihraç edilir. 
- Nüfusun önemli bir kısmı tarım faaliyetlerinde 
çalışır. 
- İhraç edilen mallar içinde tarım ürünlerinin payı 
fazladır. 
15) Yukarıda ekonomik faaliyetleri ile ilgili 
özellikleri verilen ülke için aşağıdaki yargılardan 
hangisi kesinlikle doğru olur? 
A) Tarım arazilerinin ülke toprakları içindeki payı 
fazladır. 
B) Tarım arazilerinde verimlilik fazladır. 
C) Gelişmişlik seviyesi düşüktür. 
D) İkincil ekonomik faaliyetlerdeki istihdam fazladır. 
E) İhracat gelirleri fazladır. 
 
 
16) Aşağıda verilen iş kolları ekonomik faaliyetlere 
göre sınıflandırıldığında, hangisi diğerlerinden 
farklı bir grupta yer alır? 
A) Buğday yetiştiriciliği 
B) Balıkçılık 
C) Taşkömürü çıkarımı 
D) Kâğıt üretimi 
E) Hayvan yetiştiriciliği   
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