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5. Sınıf
Sosyal Bilgiler

Üretim, Dağıtım ve Tüketim - 2

1. İş adamı Harun Bey, Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde süt 
ürünleri fabrikası açmak istiyor.

 Buna göre, fabrika kurulduğunda ilçede aşağıdaki 
gelişmelerden hangisinin olması beklenmez?

A) İşsizlik azalır.
B) Göç verir.
C) Konut ihtiyacı artar.
D) Üretim artar.

2. İlkbahar mevsiminin kurak geçmesi buğday üretimini 
olumsuz etkilemektedir.

 Bu durumdan aşağıdaki sanayi dallarından hangisi 
doğrudan etkilenir?

A) Makarna fabrikaları
B) Zeytin yağı fabrikaları
C) Şeker fabrikaları
D) Süt ürünleri fabrikaları

3. Nem ve yağış koşullarının yeterli olduğu alanlarda or-
mancılık faaliyetleri gelişmiştir.

 Buna göre ülkemizde;
 I. Rize,
 II. Muğla,
 III. Konya

 şehirlerinin hangilerinde ormancılığın geliştiği söyle-
nebilir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.

C) I ve II.   D) I, II ve III.

4. Ülkemizde ticaretin, sanayinin, ulaşımın ve hizmet sektö-
rünün en fazla geliştiği illerden biri de İstanbul’dur.

 Buna göre İstanbul’da aşağıdaki mesleklerden hangi-
sinin daha az olması beklenir?

A) Bankacı   B) Şoför

C) Tüccar   D) Çiftçi

5. Akdeniz Bölgesi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu bir 
bölgedir. Ayrıca bölgede seracılık gibi tarımsal faaliyetler 
ön plandadır. Sanayi faaliyetleri ise çoğunlukla Adana ili 
sınırlarında yoğunlaşmıştır. Pamuklu dokuma, konserve, 
yağ fabrikaları ve otomotiv sanayi bunlardan bazılarıdır.

 Buna göre Akdeniz Bölgesinde çalışmak isteyen bir 
kişinin aşağıdaki mesleklerden hangisini seçmesi uy-
gun olmaz?

A) Çiftçilik
B) Petrol mühendisliği
C) Turizm rehberliği
D) Ziraat mühendisliği

6. 

Planlı olması

I II

III IV

Hiç kimseye ihtiyaç 
duymadan 

çalışabilmesi

Sorumluluk sahibi 
olması

Mücadeleci ve 
azimli olması

 Yukarıda verilen kutucuklardan hangisi girişimci bir 
kişide bulunması gereken niteliklerden biri değildir?

A) I B) II C) III D) IV
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Doğu Anadolu Bölgesi nüfus yoğunluğunun en az olduğu 
bölgemizdir.

 Bu durumun nedeni olarak;
 I. Dışarıya göç vermesi,
 II. İş imkânlarının az olması,
 III. Büyükbaş hayvancılığın yapılması

 faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) I ve II.  B) I ve III.

C) II ve III.  D) I, II ve III.

8. Mine’nin babası Edirne’de ayçiçeği fabrikası kurmayı 
planlamaktadır.

 Buna göre planlama yaparken;
 I. Ulaşım olanakları
 II. Ham maddeye yakınlık
 III. Sermaye

 faktörlerinden hangilerini göz önünde bulundurmalıdır?

A) I ve II.  B) I ve III.

C) II ve III.  D) I, II ve III.

9. Aşağıdakilerden hangisi, bir bölgede tarımın gelişme-
sine daha az katkı sağlar?
A) Geniş ve verimli arazilerin olması
B) Ilıman iklim özelliğinin görülmesi
C) Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

10. Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde turizmin 
gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yazların uzun sürmesi
B) Doğal ve tarihî güzelliklerin olması
C) Dağların denize paralel uzanması
D) Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması

11. Ahmet Bey marketten kilosu 20 TL olan zeytinden bir kilo 
almıştır. Alışveriş fişini kontrol ettiğinde zeytinin fiyatının 
fişte 25 TL yazdığını farketmiştir.

 Bilinçli bir tüketici olan Ahmet Bey bu durumda önce-
likle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Tüketici Hakları Hakem heyetine başvurmalı
B) Yaşadığı sorunu satıcı veya hizmet sağlayan kişiyle 

çözmeye çalışmalı
C) Satıcıyı veya hizmet sağlayan kişiyi mahkemeye ver-

meli
D) İl merkezinde valiliklere ilçe merkezinde kaymakamlığa 

gitmeli

12. 

 
Yaşadığım yer deniz kenarındadır. 
Buranın iklimi çok güzel, kışları hiç 
üşümüyoruz. Yazları ise sıcak ve 
nemli oluyor. Biz yazları  daha serin 
yerlere tatile giderken, diğer insanlar 
yaz tatilleri için buraya geliyorlar. Böl-
gemizde birçok ürün yetişebiliyor. İn-
sanlar av sezonunda balık avlamak 
için tekneleriyle denize açılıyorlar. 
Yaşadığım yeri çok seviyorum.

 Alperen, yaşadığı bölgede hangi ekonomik faaliyetin 
yapıldığından söz etmemiştir?

A) Tarım  B) Balıkçılık

C) Sanayi  D) Turizm


