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Konu: Üretim, Tüketim ve Dağıtım Ünite Değerlendirme Etkinliği
1) Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan
biri değildir?
A) Beslenme

B) Barınma

C) Müzik dinleme

D) Giyinme

6) Aşağıdaki davranışlardan hangisi israftır?
A)
B)
C)
D)

2) Aşağıdaki meslek ve hizmet alanı
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Doktor

Sağlık

B) Hakim

Adalet

C) Şoför

Ulaşım

D) Hemşire

7) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Yemek yemek bir istektir.
B) Sinemaya gitmek sosyal bir ihtiyaçtır.
C) İsteklerimiz karşılanmadığında hayatımız
tehlikeye girer.
D) İsteklerimiz ihtiyaçlardan önce gelir.

Eğitim

I. Üretim ve son kullanma tarihine
II. Ucuz olmasına
III.TSE damgasına
IV. Ambalajına
Bilinçli bir tüketici bir ürün alırken yukarıdakilerden
hangilerine dikkat etmelidir?

Paketli ekmek tüketimini yaygınlaştırmak
Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmamak
Giyecekleri topluca değil tek tek ütülemek
Çamaşır ve bulaşık makinelerini ekonomik
programda çalıştırmak

3)

A) Yalınız I

B) I. ve II

C) I., II. ve III.

D) I., III. ve IV

4) Dayanıklı tüketim malların verilen garanti
belgesinin tüketici için önemi hangisidir?

A) Ürünün nasıl kullanılması gerektiği hakkında
bilgi verir.
B) Tüketicinin zarar görmesini engeller.
C) Üretim ve tüketim tarihini bildirir.
D) Ürünün nasıl yapıldığı hakkında bilgi verir.

5)

8)

İlimiz tarihi eserleri, sıcak iklimi ve doğal
güzellikleri ile ünlüdür. Bu nedenle ..........
merkezidir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) turizm

B) sanayi

C) maden

D) tarım

9) Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini
yapmaz?

A) Aynı kalitedeki üründen ucuz olanı almalıyız.
B) Alışverişe çıkmadan ihtiyaç listesini hazırlamalıyız.
C) Alışverişlerimizde yerli malları tercih etmeliyiz.
D) Reklamı yapılan ürünleri almalıyız.

Paranın nasıl kullanılacağının planlanmasıdır.

Yukarıdaki kutuda aşağıdakilerden hangisinin
tanımı yapılmıştır?

10) Aşağıdaki ürünlerden hangisini alırken garanti
belgesini de istemeliyiz?

A) Bütçe

B) Kaynak

A) yoğurt

B) meyve suyu

C) Üretici

D) Tüketici

C) ütü

D) ayakkabı

11) Aile bütçemize hangi davranışı yaparak katkıda 16)
bulunabiliriz?

A) Okulumuza her gün yeni bir kalem alarak
gelerek
B) Eşyalarımız özenle kullanarak

I.Son kullanma tarihi
II. İçindekiler
III.Garanti belgesi
IV. Ağırlığı
Yukarıdaki meyve suyu kutusu üzerinde hangileri
vardır?

C) Okul harçlıklarımızı harcayarak

A) I. ve II.

B) I. II. ve III.

D) Odamızın lambasını açık bırakarak

C) I. II. ve IV.

D) II. ve IV.

12) Aşağıdakilerden hangisi zaman tasarrufu ile
ilgili değildir?

17) Aile bütçesi için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

A) Her ailenin gelirine göre hazırlayacağı bir
bütçesi olmalıdır.
B) Gelir ve giderlerin denk olmasına dikkat
edilmelidir.
C) Aile bütçesine çocuk giderleri dahil
edilmemelidir.
D) Aile bütçesi için önce giderler belirlenmelidir.

A) Hayatımızı ve işlerimizi planlamalıyız.
B) Bilgisayarın başında fazla kalmamalıyız.
C) Uykumuza ve yemek düzenimize dikkat
etmeliyiz.
D) Giyeceklerimizi topluca ütülemeliyiz.

13) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ihtiyaçtan
söz edilmektedir ?

18) Aşağıdakilerden hangisi kağıt israfını önlemek
için yapılabileceklerden değildir?

A) Arabam eski değil ama yeni modelini
almak istiyorum.
B) Ayakkabım eskidi yenisini almak
istiyorum.
C) Odama da televizyon alınmasını istiyorum
D) Mavi kalem kutumu seviyorum. Kırmızısını
da almak istiyorum.

A) Kağıdın bir yüzünü kullanmalıyız.
B) Yapacağımız işe uygun olarak doğru kağıdı
kullanmaya özen göstermeliyiz.
C) Bilgilerimizi bilgisayar ortamında korumalı ve
iletmeliyiz.
D) Kullanılmış kağıtları ve kartonları geri
dönüşüm kutularına atmalıyız.

19) Aşağıdakilerden hangisi bir istektir?
14)

Tüm meslekler üretim yapmak içindir.
İnsan emeği olmadan üretim olmaz.
Üretim sayesinde ihtiyaçlarımızı karşılarız.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız

B)

C)

D)

A) ekmek almak

B) kırılan masayı değişmek

C) faturaları ödemek

D) bisiklete binmek

20)

Aşağıda bazı ürünler ve bu ürünlerin
üretilmesinde kullanılan ham
maddeler verilmiştir.
Buna göre hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?

15) Aşağıdakilerden hangisinin karşılanması daha
önceliklidir?

A) peynir

süt

B) plastik

toprak
ağaç

A) defter

B) dondurma

C) kağıt

C) giyinme

D) armut

D) cam
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