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5. Sınıf
Sosyal Bilgiler

Küresel Bağlantılar - 1
1.

4.

Aşağıda ülkemizin 2017 yılı ihracat ve ithalat grafiği verilmiştir.
Milyon Dolar
250 000
200 000

II. Telefon, faks, (belge geçer), gibi icatlar iletişim amaçlı
kullanılır.

234.156
157.094

III. Ülkeler arası ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasında
ulaşım araçlarının etkisi azalmıştır.

150 000

İletişim ve ulaşım teknolojisiyle ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

100 000
50 000
İhracat

İthalat

A) İthalat ihracattan fazladır.
B) Tarım ürünleri ihracatı fazladır.
C) İthalatta sanayii ürünlerinin payı fazladır.
D) Hammadde ihracatı sürekli artmıştır.

Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret geçmişe göre daha
hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden
biridir?
A) Tarımsal üretimin artması
B) Tüketimin giderek artması
C) Ulaşım araçlarının gelişmesi
D) İşgücünün ucuzlaması

3.

Avrupa’da üretilmiş ancak ülkemizde henüz satışa sunulmamış bir ürün sipariş edilirken hangi iletişim ve
ulaşım aracı kullanılırsa ürüne daha hızlı ulaşılabilir?
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Grafiğe bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

2.

I. Üretilen ürün internet ortamında satışa sunulursa
daha fazla müşteriye ulaşır.

5.

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret kapsamında kullanılan en hızlı ulaşım aracıdır?
A)

B)

Kara yolu
C)

Hava yolu
D)

Demir yolu

6.

Deniz yolu

Üretilen ürünü satabilmek için reklam gereklidir. Reklamların amacı az zamanda daha fazla alıcıya ürünü tanıtmaktır.

B) Gazete-Demiryolu

Üretici firmalar az zamanda daha fazla müşteriye ürünü tanıtmak için aşağıdaki iletişim araçlarından hangisini tercih etmelidir?

C) Telefon-Karayolu

A) Telefon

B) Fax

D) Faks-Denizyolu

C) Dergi

D) Televizyon

A) İnternet-Havayolu

Cevaplar: www.mebtestleri.com
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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7.

10.

Mal ve hizmetlerin alım satımı, alışveriş olarak adlandırılmaktadır. Yapılan alışveriş ülke sınırları içinde ise
(I)__ __ ülke sınırları dışında ise __ __
(II)__ __ ola__ __
rak adlandırılmaktadır.

Babür Devleti'nde Şah Cihan tarafından
eşi Ercümend Banu'nun ölümü üzerine
bu eser yaptırılmıştır. Dört minareli olan
bu eserin kubbesinin yerden yüksekliği
82 metredir. Yapımında Osmanlı Devleti'nden de mimarların katıldığı bu binanın
yapımında zümrüt, yakut, pırlanta gibi değerli taşlar kullanılmıştır.

Metinde boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)
B)
C)
D)

8.

Alışveriş
İç ticaret
İthalat
Ticaret

II
Ekonomi
Dış ticaret
İhracat
Ekonomi

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Kızılcabölük beldesinde
650 yıldır geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürülen el
dokuması peştamallar ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, Avustralya gibi ülkelere satılmaktadır.
Ülkemizden bu ülkelere yapılan ticarete ne ad verilir?

9.

A) İthalat

B) Turizm

C) İç ticaret

D) İhracat

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasında internetin faydalarından biri
olamaz?
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I

Turist rehberi Ahmet tarafından özellikleri verilen tarihi
eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keops Piramidi

B) Eyfel Kulesi

C) Tac Mahal

D) Çin Seddi

11. Uluslararası ticarette taşıma maliyetinin düşük olması
önemli bir unsurdur. Bunun için tek seferde çok fazla yük
taşıyan ulaşım araçları tercih edilmektedir.
Buna göre ülkeler arasında yapılan ticarette ulaşım
maliyetlerini azaltmak için aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi tercih edilmelidir?
A) Hava yolu

B) Deniz yolu

C) Demir yolu

D) Kara yolu

12. Aşağıdakilerden hangisi turizmin uluslararası ilişkilere
katkılarından biri değildir?

A) Ürünlerin reklamının yapılması

A) Turistik etkinliklerin yapıldığı yerlerde gıda fiyatlarının
artması

B) Ürünlere daha kolay ulaşılması

B) Farklı ülke insanları arasında dostluklar kurulması

C) Ürünlerin dayanıklılığının artması

C) İnsanlar arası kültürel bağların kurulmasını

D) Ürünlerin kargo takibinin yapılması

D) Dünyada barışın sağlanmasına katkı sunması

Cevaplar: www.mebtestleri.com
Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

