
 
 
 
 
 
 
S-1)Cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.  
(elektronik posta adresi – temel ihtiyaçlar  –  sağlık – mucit – meslek – bütçe – sosyal ihtiyaçlarımız – teknolojik 
ürünler  –  eğitim – ihtiyaç listesi) 

1- Röntgen ve ultrason cihazları …..………………...............................  alanında kullanılan bir teknolojik üründür. 

2- Günümüzde internet aracılığı ile yapılan haberleşmede …………………………………………….. kullanılır. 

3- İnsanların maaşlarını doğru şekilde kullanmak için yaptıkları gelir gider planına ………………… diyoruz. 

4- Yeni bir şey icat eden kişiye ………………...............................…. denir. 

5- Telefon, internet, televizyon birer …………………………    ……………………………… dir. 

6- İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları, emek harcadıkları işe ……………………… denir. 

7- Olmadıklarında yaşamımızı devam ettiremeyeceğimiz ihtiyaçlara …………………..……………. denir.   

8- Sinema, gezi, tiyatro vb etkinlikler …………………………………………………………dandır. 

9- Alışverişe çıkmadan önce ……………………………………………………… hazırlanmalıdır. 

10- Bilgisayar ve akıllı tahta …………………………… alanında kullanılan teknolojik ürünlerdendir. 

S-2)Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız. 
1-  (……)Bozuk bir malı satıcı geriye almazsa başvurulması gereken kurum Tüketiciyi Koruma Derneğidir. 
2-  (……)Lagari Hasan Paşa,17. YY başlarında basit hava roketi ile ilk kez havalanmayı başarmıştır. 
3-  (……) İsteklerimiz, temel ihtiyaçlarımızdan önce gelir. 
4-  (……)Yaptığımız her alışverişten sonra kullanım kılavuzunu almalıyız. 
5-  (……) Bazı teknolojik ürünler insan sağlığına zarar verir. Örnek : Bilgisayarın gözleri bozması gibi. 
6-  (……) İhtiyacımız dışında gereksiz alış veriş yapmamalıyız.  
7-  (……)Son kullanma tarihi geçmiş ürünler insan sağlığını iyi yönde, olumlu etkiler. 
8-  (……) Ateşin, yazı ve tekerleğin icadı insanlık tarihindeki önemli buluşlardandır.  
9-  (……) Günümüzde en çok kullandığımız teknolojik ürün tost makinasıdır. 
10-  (……) En pahalı mal en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman en pahalı olan ürünü almalıyız. 

 
S-3)  “akıllı tahta – telefon – otomobil-stetoskop” 
Yukarıdakiler sırası ile hangi teknolojik kullanım alanlarına aittir? 
    A)  sağlık – iletişim – ulaşım – eğitim                            B)  eğitim – iletişim – sağlık – ulaşım                        
    C)  sağlık – ulaşım – iletişim – eğitim                            D)  eğitim – iletişim – ulaşım – sağlık 
 
S-4) Bilinçli bir tüketici alışveriş yaparken aşağıdakilerden hangisine öncelik verir?  
A) Reklamlara      B) İsteklerine       C) Fiyatlara   D) İhtiyaçlarına 
 
S-5) İnsanların daha önce olmayan bir ürünü ilk kez yapmalarına ne denir?      
A) Teknoloji          B) Alet          C) İcat           D) Evcilleştirme 
         
S-8) Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 
A) Alışveriş öncesi bir liste hazırlar.                     B) En kaliteli ve ucuz ürünleri alır. 
C) TSE belgesi olmayan ürünleri de alır.               D) Alışverişlerinde fiş ya da fatura alır. 
 
S-9) Bilinçli bir tüketici aldığı bir ürünle ilgili sorun yaşarsa bu durum karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?  
A) Tüketiciyi Koruma Derneği’ne gitmelidir.                     B) Satıcıyla kavga etmeye gitmelidir. 
C) Tüketici Hakları Hakem Heyetine gitmelidir.                D) Mahkemeye gitmelidir. 
 
 
 
 



 
 
S-10) İnsanlar neden meslek sahibi olurlar?  
A) Zengin olmak için             B) Zevk için            C) Hoş vakit geçirmek için    D) İhtiyaç ve istekleri karşılamak için  

 
S-11)En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?   
     A) fabrika -un- fırın- buğday- ekmek                       B) buğday -un- fabrika- ekmek- fırın 
     C) buğday- fabrika- un- fırın- ekmek                       D) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek 

 
S-12)Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin gelişmesinin olumlu bir etkisi değildir? 
A) İşlerimizi daha kısa bir sürede yapmamızı sağlamışlardır.    C) Zamandan tasarruf yapmamızı sağlamışlardır. 
D) Hayatımızı kolaylaştırmışlardır.                                              B) İnsanların tembelleşmelerine neden olmuştur. 
 
S-13) Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatan bir davranıştır? 
A) Alınan ürünün kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmak.   B) Televizyonu, uygun uzaklıktan izleme  
C) Telefon konuşmalarını kısa tutmak.                                                    D) Araştırma yapmak için internetten yararlanma. 
 
S-14)Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi Üretim-Dağıtım- Tüketim ağında tüketim ile ilgilidir? 
         A)  Çiftçinin tarlaya buğday ekmesi               B)  Buğdayın kamyonla fabrikaya taşınması 
         C)   Buğdayı alan fırıncının ekmek yapması              D)  Bizim fırından ekmeği alıp yememiz. 
 
S-15)Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini yapmaz?  
           A) Ucuz ve kaliteli malları seçer.   B) Ürünün TSE belgesine bakar. 
           C) Reklâmı çok yapılan ürünleri tercih eder. D) Alışveriş sonunda fiş alır. 
 
S-16)Kâğıt, plastik ve cam eşyaları kullandıktan sonra, insanlara ve doğaya zarar vermeden yeniden 
kullanılabilmesi için nereye atmalıyız? 
       A) Çöp kutusuna.           B) Bahçenin uygun bir yerine.      C) Boş bir arsaya.           D) Geri dönüşüm kutusuna 
 
S-17)Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan biri değil, sosyal ihtiyaçtır? 
         A) Tatil   B) Barınma   C) Giyinme   D) Beslenme 
 
 “Sudenur, okuldan eve dönerken annesinin sabah söylediği yoğurdu alarak eve geliyor. Ancak annesi yoğurdun son 
kullanma tarihinin geçtiğini görüyor.” 
S-18)Bu durumda Sudenur ve annesi öncelikle ne yapmalıdır? 
A) Yoğurdu çöpe atarak yenisini almalılar.  C) Fişiyle birlikte bakkala giderek, iade etmeliler. 
B) Hemen polise şikayet etmeliler.   D) Tüketici Hakları Derneği’ni aramalılar. 
 
S-19)Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? 
A) Çamaşır makinesi      B)Buzdolabı        C)  Fırın  D) Stetoskop 
  
             I.  Ampulün icadı          II. Tekerleğin bulunuşu     III. Telefonun icadı          IV. Matbaanın icadı 
S-20) Yukarıda verilenlerden hangisi ulaşım araçlarının gelişmesinde etkili olmuştur?   
A) IV   B) I  C) II  D) III 

     
         I. Mobilyaları duvara sabitlemek                                      II. Deprem çantası hazırlamak 
      III. Binaları sağlam zeminler üzerine yapmak                    IV. Acil servisten yardım istemek 
S-21)Yukarıdakilerden hangisi depremden korunmaya yönelik önlemlerden biri değildir? 
A) I          B) II       C) III                D) IV 
 
 
S-22)Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tutumlu olmaya   teşvik eden bir anlamı vardır? 

A) Bir elin nesi var iki elin sesi var.          B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 
C) Sakla samanı gelir zamanı.                   D) Güneş girmeyen eve doktor girer. 

 


