
  

 

1) Aşağıdaki ülkelerden hangisinin çalışma çağındaki 
nüfusu içinde birincil ekonomik faaliyetlerde 
çalışanların oranı daha fazladır? 
A) Nepal  B) İsviçre  C) Türkiye 

D) Bulgaristan  E) Almanya 
 
 
2) İngiltere, Japonya ve Almanya gibi ülkelerde; 
I. birincil, 
II. ikincil, 
III. üçüncül 
ekonomik faaliyetlerinden hangilerinde çalışanların 
oranı daha fazladır? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III 

D) I ve II  E) II ve III 
 
 
3) Modern tarım yöntemlerinin yoğun olarak 
uygulandığı bir ülkeyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) Tarım sektöründe daha fazla kişi çalışır. 
B) Nüfus artış hızı çok düşüktür. 
C) İhracatında işlenmiş mamullerin payı daha fazladır. 
D) Birim alandan alınan verim yüksektir. 
E) Enerji tüketimi fazladır. 
 
 
4) "Ham madde işlenerek, yeni ürünler imal ediliyor 
mu?" sorusuna "evet" yanıtının verildiği ekonomik 
faaliyetlerin yaygın olduğu bir ülke için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) Eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri oldukça gelişmiştir. 
B) İhraç malların çoğunluğunu tarım ürünleri oluşturur. 
C) Doğum oranları düşük, bebek ve çocuk ölümü çok 
azdır. 
D) İhracatında imalat sanayisi ürünleri önemli yer tutar. 
E) Tarımda makineleşme fazladır. 
 
 
5) Ham maddenin işlenip kullanılabilir hâle getirilmesiyle 
ilgili faaliyetler bu grupta yer alır. 
Yukarıda tanımlanmış olan ekonomik faaliyetlerin millî 
gelire katkısının fazla olduğu bir ülke ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) İhracatında imalat sanayisi ürünleri önemli yer tutar. 
B) Sağlık hizmetleri gelişmiştir. 
C) Kişi başına düşen enerji tüketimi fazladır. 
D) Doğurganlık oranı yüksektir. 
E) Ortalama yaşam süresi uzundur. 

6) Aşağıda verilen ekonomik sektörlerden hangisi 
ikincil ekonomik faaliyetler arasında yer almaz? 
A) Güvenlik  
B) İnşaat 
C) Bayındırlık  
D) Metalürji 
E) Enerji üretimi 
 
 
 
 
 

 
 
7) Aşağıdakilerden hangisi ikincil ekonomik faaliyetlerle 
elde edilen ürünlerden biridir? 
A) Balık  
B) Buğday 
C) Tavuk  
D) Makarna 
E) Kömür 
 
 
 
 
 
 
 
8) I. Pamuk üretimi 
II. Pamuğun fabrikalara taşınması 
III. Pamuklu elbise üretimi 
IV. Üretilen pamuklu elbisenin satılması 
Yukarıdakilerden hangileri üçüncül ekonomik 
faaliyetler grubunda yer alır? 
A) Yalnız I  B) Yalnız III  C) II ve IV 
D) II ve III  E) III ve IV 
 
 
 
 
 
 
9) Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ikincil ve üçüncül 
ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranı aktif nüfus 
içinde en fazla paya sahiptir? 
A) Almanya  
B) Bulgaristan 
C) Afganistan  
D) Nepal 
E) Türkiye 
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10) Aşağıdakilerden hangisi tarım, hayvancılık, 
madencilik, balıkçılık ve ormancılık gibi ekonomik 
sektörlerde çalışanların fazla olduğu ülkelerin genel 
özelliklerinden biri değildir? 
A) Çocuk bağımlılık oranı yüksektir. 
B) Doğum oranı fazladır. 
C) Nüfus artış hızı yüksektir. 
D) Yaşlı bağımlılık oranı fazladır. 
E) İhracatında ham maddeye dayalı ürünler önemli yer 
tutar. 
 
 
 
 
11) I. Almanya 
II. Türkiye 
III. Angola 
Yukarıdaki ülkelerde aktif nüfus içinde birincil 
ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının fazladan 
aza doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 
A) I, II, III  
B) III, II, I  
C) II, I, III 
D) I, III, II  
E) II, III, I 
 
 
 
 
12) – Bir üretim söz konusudur. 
– Ham madde işlenir. 
– Gelişmiş ülkelerde bu sektörde çalışanların oranı 
yüksektir. 
– Fabrikada çalışanlar bu ekonomik faaliyet grubundadır. 
Yukarıdaki özellikler hangi ekonomik faaliyete aittir? 
A) Beşincil  B) Dördüncül C) Üçüncül  
D) İkincil E) Birincil 
 
 
 
 
13) Aşağıdakilerden hangisi birincil ekonomik 
faaliyetler içinde yer almaz? 
A) İstanbul Boğazı'nda yapılan balıkçılık 
B) Bozkır ve çayırlarda yapılan mera hayvancılığı 
C) Şanlıurfa'da yapılan pamuk tarımı 
D) Sivas Divriği'de yapılan demir çıkarımı 
E) Karabük'teki demir-çelik fabrikasında yapılan çelik 
üretimi 

14) Ormancılık kereste elde etmek, mobilya ve kâğıt gibi 
birçok sanayi koluna ham madde sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen bir ekonomik faaliyettir. 

 
Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan koyu 
renkli alanların hangisinde ormancılık önemli bir 
ekonomik etkinliktir? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 
 
 
 
 
 
15)  

 
 
Yukarıdaki meslek ve yer aldığı ekonomik faaliyet 
grubu eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? 
A) Okul Müdürü  
B) Balıkçı 
C) Grafiker  
D) Garson 
E) Tekstil işçisi 
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