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7) Eko	sis	te	mi	oluş	tu	ran	öğe	ler	ara	sın	da	ki	ener	ji	ve	

be	sin	zin	ci	ri,	Gü	neş'	ten	ge	len	ener	ji	nin	ye	şil	bit	ki

ler	 ta	ra	fın	dan	 fo	to	sen	tez	yo	luy	la	kul	la	nıl	ma	sı	 ile	

baş	lar.

 Bu açık la ma da, be sin zin ci ri nin ilk aşa ma sın

da aşa ğı da ki ler den han gi si nin ro lün den söz 

edil miş tir?

 A)	Tü	ke	ti	ci	le	rin	 B)	Üre	ti	ci	le	rin

	 C)	Çö	zü	cü	le	rin	 D)	Or	ga	niz	ma	la	rın

	 	 	 E)	Oto	bur	la	rın

8) Kar	bon	mo	le	kül	le	ri	do	ğa	da	bel	li	bir	yol	 iz	le	ye	rek	

can	lı	dan	can	lı	ya	ak	ta	rı	lır.

 Bir kar bon di ok sit mo le kü lü için de ki kar bon 

ato mu nun be sin zincirine ka tı la bil me si için;

 I.	 gü	neş	ener	ji	si

	 II.	 et	çil	can	lı	vü	cu	du

	 III.	 bit	ki	vü	cu	du

	 IV.	ay	rış	tı	rı	cı	can	lı

 gi bi et men ler den han gi le ri ne ih ti yaç var dır?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	IV	 C)	I	ve	III

   D) II ve III E) II ve IV

9) Aşa ğı da ki azot kay nak la rın dan han gi si bit ki

ler ta ra fın dan doğ ru dan kul la nı la bi lir?

 A)	 At	mos	fer	de	ki	ser	best	azot

	 B)	 Can	lı	dış	kı	la	rın	da	ki	amon	yak

	 C)	 Top	rak	ta	ki	nit	rat

	 D)	 Ay	rış	tı	rı	cı	la	rın	oluş	tur	du	ğu	amon	yak

	 E)	 Hay	van	id	ra	rın	da	ki	amon	yak

10) Su dön gü sü sı ra sın da aşa ğı da ki ler den han gi

si ger çek leş mez?

	 A)	Isın	ma	 	 B)	So	ğu	ma	

	 C)	Bu	har	laş	ma	 D)	Yo	ğun	laş	ma

	 	 	 E)	Çö	zün	me

11) –	 Be	sin	zin	ci	ri	nin	son	hal	ka	sı	nı	oluş	tu	rur	lar.

	 –	 Can	lı	do	ku	la	rın	da	ki	or	ga	nik	mad	de	le	ri	par	ça

la	ya	rak,	 bu	 mad	de	le	ri	 di	ğer	 can	lı	lar	 ta	ra	fın

dan	kul	la	nı	la	bi	lir	ha	le	ge	ti	rir	ler.

 Yu ka rı da ba zı özel lik le ri ve ri len can lı lar aşa ğı

da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Bö	cek	ler	 	 B)	Et	çil	ler

	 C)	Ay	rış	tı	rı	cı	lar	 D)	Ot	çul	lar

   E) Bit ki ler

12) Bir be sin mo le kü lü için de ki kar bon atom la rı

nın, at mos fe re kar bon di ok sit şek lin de en kı sa 

yol dan ve ril me si aşa ğı da ki ler den han gi si nin 

so lu nu mu ile ger çek le şir?

	 A)	İn	san	lar	 B)	Et	çil	ler	 C)	Bit	ki	ler

	 	 	 D)	Ay	rış	tı	rı	cı	lar	 E)	Ot	çul	lar

13) At mos fer de en çok bu lu nan ve mik ta rı de ğiş

me yen gaz aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Ok	si	jen	 	 B)	Azot	

	 C)	Kar	bon	di	ok	sit	 D)	Su	bu	ha	rı	

	 	 	 E)	Hid	ro	jen

14) Ye	ral	tı	 su	la	rı	nın	 ta	rım	da	 su	la	ma	amaç	lı	 kul	la	nı

mı	nın	art	ma	sı,	ye	ral	tı	su	se	vi	ye	si	ni	dü	şür	mek	te

dir.

 Bu du ru mun do ğu ra ca ğı olum suz so nuç lar 

aşa ğı da ki illerin han gi sin de da ha faz la olur?

	 A)	Konya	 B)	Bursa	 C)	İzmir

	 	 	 D)	Antalya	 E)	Trabzon
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11.
Sınıf

1) Ekosistemdeki	madde	ve	enerji	nakli	organizma

lar	arasında	görülen	besin	zinciri	yoluyla	gerçek

leşir.	Bazı	canlılar	doğal	enerjiden	 faydalanarak	

ürettikleri	 maddeleri	 besin	 zinciri	 yoluyla	 diğer	

canlılara	vermek	suretiyle	enerji	akışını	sağlarlar.	

Enerji	akışı	bu	şekilde	gerçekleşir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi enerji akı

şının ilk aşamasıdır?

 A)	 Ot	çul	la	rın	bit	ki	le	ri	yi	ye	rek	ener	ji	sağ	la	ma	sı

	 B)	 Ay	rış	tı	rı	cı	la	rın	 can	lı	 atık	la	rı	nı	 par	ça	la	yıp,	 or

ga	nik	mad	de	le	ri	top	ra	ğa	ver	me	si

	 C)	 Hay	van	la	rın	 hay	van	la	rı	 yi	ye	rek	 ener	ji	 sağ	la

ma	sı

	 D)	 Ye	şil	bit	ki	le	rin	fotosentez	yapması

	 E)	 Et	çil	le	rin	 oto	bur	la	rı	 yi	ye	rek	 de	po	lan	mış	 olan	

or	ga	nik	 mad	de	yi	 ener	ji	 üre	ti	mi,	 bü	yü	me	 ve	

ge	liş	me	için	kul	lan	ması

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si in san la rın su dön gü

sü ne doğ ru dan mü da he le si ne ör nek ola cak 

bir durum değil dir?

 A)	 Fab	ri	ka	atık	la	rı	nın	akar	su	la	ra	ka	rış	ma	sı

	 B)	 Tar	la	su	la	mak	ama	cıy	la	ye	ral	tı	su	yu	nun	çe	kil

me si

	 C)	 Ba	raj	la	rın	 ya	pı	mın	da	 plan	la	ma	 yan	lış	lı	ğı	 ya

pıl	ma	sı

	 D)	 Ba	tak	lık	la	rın	ku	ru	tul	ma	sı

	 E)	 Or	man	alan	la	rı	nın	yok	edil	me	si

3) Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitlilik üzerin

de etkili olan doğal faktörlerden biri değildir?

 A)	Sıcaklık	 	 B)	Nüfus

	 C)	Yağış	 	 D)	Dağların	uzanışı

   E) Akarsular

4) I.	 Fosil	yakıt	kullanımının	artması

	 II.	 Bitki	örtüsünün	tahrip	edilmesi

	 III.	 Kentleşme	hızının	artması

	 IV.	Baraj	sayısının	artması

 Yukarıdakilerden hangilerinin hem karbon 

döngüsü hem de su döngüsü üzerindeki 

olumsuz etkisi daha belirgindir?

 A) I ve II B) I ve IV C) II ve III 

  D) II ve IV E) III ve IV

5) Aşağıdaki canlılardan hangisi güneşten gelen 

enerjiyi doğrudan kullanmaktadır?

 A)	Kaplumbağa	 B)	Bakteri

	 C)	Ağaç	 	 D)	Plankton

	 	 	 E)	Balık

6) I.	 Sı	cak	lık	ve	ya	ğış	ko	şul	la	rı	na	bağ	lı	ola	rak	Ek

va	to	ral	Böl	ge’de	bi	yo	çe	şit	li	li	ğin	faz	la	ol	ma	sı

	 II.	 Fo	sil	 ya	kıt	la	rı	nın	 kul	la	nı	mı	 so	nu	cun	da	ha	va

da	ki	kar	bon	mik	ta	rı	nın	art	ma	sı

	 III.	 Su	la	ma	lı	 ta	rı	mın	 yay	gın	laş	ma	sı	na	 bağ	lı	 ola

rak	ye	ral	tı	su	se	vi	ye	si	nin	düş	me	si

	 IV.	Bit	ki	ör	tü	sü	nün	 tah	ri	bi	ne	de	niy	le	sel	 fe	la	ke	ti

nin	art	ma	sı

 Yukarıdaki durumlardan hangileri beşeri un

surların ekolojik hayat üzerindeki etkisine ör

nek değildir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III

   D) II ve IV E) III ve IV

7) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin de

ğişmesi üzerinde etkili değildir?

 A)	 İklim	değişiklikleri

	 B)	 Kıtaların	kayması

	 C)	 İnsan	etkinlikleri

	 D)	 Volkanizma

	 E)	 Yer	yapısı

TEST 3
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8) I.	 Fo	sil	ya	kıt	la	rı	n	kul	la	nıl	ma	sı

	 II.	 Top	rak	ta	ki	nit	ra	tın	be	sin	zin	ci	ri	yo	luy	la	can	lı

dan	can	lı	ya	geç	me	si

	 III.	 So	lu	num	yo	luy	la	at	mos	fer	de	ki	 kar	bon	ora	nı

nın	art	ma	sı

	 IV.	Kar	bo	nat	lı	ka	yaç	la	rın	ay	rış	ma	sı

 Yukarıdaki ifadelerden hangileri diğerlerinden 

farklı bir madde döngüsü ile ilgilidir?

 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	I	ve	III

   D) II ve IV E) III ve IV

9) Aşağıdakilerden hangisi su ekosistemleri ile 

ilgili yanlış bir ifadedir?

 A)	 De	niz	ler	de	200	m’nin	al	tın	da	bit	ki	tür	le	ri	aza	lır.

	 B)	 Plank	ton	lar,	yal	nız	ca	ok	ya	nus	eko	sis	te	min	de	

bu lu nur.

	 C)	 Akar	su	la	rın	kay	nak	kı	sım	la	rın	da	bi	yo	çe	şit	li	lik	

az	dır.

	 D)	 Göl	ler,	dip	kıs	mı	ve	su	küt	le	sin	den	oluş	mak

ta	dır.

	 E)	 Fo	tosen	tez	olayı	üreticiler	tarafın	dan	yapılır.

10) Aşağıdakilerden hangisi ekosistemlerin bo

zulması üzerinde en çok etkilidir?

 A)	 Epirojenik	hareketler

	 B)	 Volkanik	patlamalar

	 C)	 Kıtaların	kayması

	 D)	 Beşeri	faaliyetler

	 E)	 İklim	değişmeleri

11) Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki karbon 

miktarını artırmaz?

 A)	 Karbonatlı	kayaçların	ayrışması

	 B)	 Bitkilerin	fotosentez	yapması

	 C)	 Orman	yangınları

	 D)	 Canlıların	solunumu

	 E)	 Fosil	yakıt	kullanımı

12) 

III

I
IV

II
V

Ekvator

 Yu ka rı da ki ha ri ta da nu ma ra lan mış böl ge ler

den han gi sin de sa na yi leş me ye bağ lı ola rak 

biyoçeşitliliğin azaldığı söylenebilir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

13) I.	 Nüfus	artış	hızının	azalması

	 II.	 Suyun	sanayide	kullanılması

	 III.	 Fosil	yakıtların	aşırı	kullanılması

	 IV.	Sulamalı	tarımın	yaygınlaşması

	 V.	 Buzulların	erimesi

 Yukarıda verilenlerden hangileri oksijen dön

güsünü etkiler?

	 A)	I	ve	III	 B)	Yalnız	V	 C)	II	ve	III

   D) II ve IV E) IV ve V
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11.
Sınıf

1) Her	mev	si	min	sı	cak,	yıl	lık	ya	ğış	mik	ta	rı	nın	 faz	la	

ve	ya	ğış	re	ji	mi	nin	dü	zen	li	ol	du	ğu	ik	lim	böl	ge	le	rin

de	bi	yo	çe	şit	li	lik	faz	la	dır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ay lık or ta la ma sı cak lık ve 

ya ğış gra fi ği ve ri len böl ge le rin han gi sin de bi

yo çe şit li lik da ha faz la olur?

 
A)
Yağış (mm) Sıcaklık (°C)

OŞMNMH T A E E K A

300

250

200

150

100

50

0

40

30

20

10

0

–10

–20

B)
Yağış (mm) Sıcaklık (°C)

OŞMNMH T A E E K A

120

100

80

60

40

20

0

40

20

0

–20

–40

–60

–80

C)
Yağış (mm) Sıcaklık (°C)

OŞMNMH T A E E K A

500
450

350
300
250

50
0

50
40
30

0
–10
–20

–40

D)
Yağış (mm) Sıcaklık (°C)

OŞMNMH T A E E K A

60

50

40

30

20

10

0

10

0

–10

–20

–30

–40

–50

400

200
150
100

20
10

–30

E)
Yağış (mm) Sıcaklık (°C)

OŞMNMH T A E E K A

500
450

350
300
250

50
0

50
40
30

0
–10
–20

–40

400

200
150
100

20
10

–30

 

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si yan lış tır?

 A)	 İk	li	min	de	ğiş	me	si	can	lı	tür	le	ri	nin	de	de	ğiş	me

si ne yol açar.

	 B)	 Eko	sis	tem	sa	de	ce	üre	ti	ci,	tü	ke	ti	ci	ve	ay	rış	tı	rı

cı	öğe	le	rin	den	oluş	muş	tur.

	 C)	 İn	san	lar	eko	lo	jik	den	ge	nin	bo	zul	ma	sın	da	ki	en	

bü	yük	fak	tör	dür.

	 D)	 Ye	şil	bit	ki	ler	üre	ti	ci	dir	ler.

	 E)	 Bak	te	ri	ve	man	tar	lar	ay	rış	tı	rı	cı	dır	lar.

3) I.	 Yük	sek	sı	cak	lık	ta	bit	ki	le	rin	ku	ru	ma	sı

	 II.	 Can	lı	la	rın	en	düst	ri	yel	atık	lar	dan	ze	hir	len	me	le	ri

	 III.	 Bit	ki	le	rin	top	ra	ğın	kim	ya	sal	ya	pı	sı	nı	et	ki	le	me	le	ri

	 IV.	So	lu	can	la	rın	top	ra	ğı	yu	ta	rak,	sin	di	rim	sis	tem

le	rin	de	 ufa	la	yıp,	 kal	si	yum	 kar	bo	nat	 ila	ve	 et

me le ri

	 V.	 İn	san	la	rın	bit	ki	le	ri	su	la	ma	sı

 Yu ka rı da ki ler den han gi le rin de can lı la rın can

sız çev re üze ri ne yap tık la rı et ki ler den bah se

dil mek te dir?
 

 A) I ve II B) I ve III C) II ve V

   D) III ve IV E) IV ve V

4)	 –	 Uzun	boy	lu	ot	top	lu	lu	ğu	olan	sa	va	nın	yay	gın	

ol	du	ğu	alan	lar	da	zü	ra	fa	nın	bu	lun	ma	sı

	 –	 Çöl	 alan	la	rın	da	 su	 ih	ti	ya	cı	 az	 olan	 de	ve	nin	

yay	gın	ol	ma	sı

 Yu ka rı da ki le re ben zer bir du rum aşa ğı da ki ler

den han gi sin de verilmemiştir?

 A)	 Bit	ki	 ve	çi	çek	çe	şit	li	li	ği	nin	 faz	la	ol	du	ğu	alan

lar	da	hayvan	türlerinin	de	fazla	ol	ma	sı

	 B)	 Ok	ya	nus	ve	de	niz	ler	de	akın	tı	nın	yo	ğun	ol	du

ğu	ke	sim	ler	de	ba	lık	çe	şit	li	li	ği	nin	faz	la	ol	ma	sı

	 C)	 Ku	tup	 ayı	sı	nın	 so	ğuk	 ku	şak	ta	 ya	şam	 ala	nı	

bulmuş	olması

	 D)	 Ba	zı	kuş	 tür	le	ri	nin	ba	zı	mev	sim	ler	de	göç	et

me si

	 E)	 Ta	vuk,	hin	di	gi	bi	ka	nat	lı	hay	van	la	rın	kü	mes	te	

bes le ne bil me si

5)  

Çayır

Ceylan

Aslan

?

Üreticiler

I.cil tüketiciler

II.cil tüketiciler

III.cül tüketiciler

 Yu	ka	rı	da	ener	ji	ve	be	sin	dön	gü	sü	şe	ma	ti	ze	edil

miş	tir.

 Yu ka rı da so ru işa re tiy le gös te ri len ye re aşa

ğı da ki ler den han gisi getirilebilir?

 A) Akbaba B) Geyik C) Man tar 

	 	 D)	Tav	şan	 E)	Keçi

TEST 4
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6) Aşa ğı da eko sis te mi oluş tu ran ba zı et men ler 

ve ril miş tir:

 I. Bitki

 II. Su

 III. Mantar

 IV. Otçul

	 V.	 Oksijen

	 VI.	Böcek

 Bun lar dan han gi le ri can lı et men ler den  

de ğil dir?

 A) I ve III B) II ve V C) III ve IV

   D) III ve VI E) IV ve VI

7) Hepçiller

Etçiller

Otçullar

Üreticiler

AY
R

Ifi
T

IR
IC

IL
A

R

Günefl Enerjisi

 Gü	neş	ten	ge	len	ener	ji

nin	 bir	 kıs	mı	 üre	ti	ci	ler	

ta	ra	fın	dan	 kul	la	nı	la	bi	lir	

ve	 bu	 ener	ji	 can	lı	la	ra	

be	sin	zin	ci	ri	yo	luy	la	ak

ta	rı	lır.

 Yu ka rı da ve ri len be sin pi ra mi di şe ma sı na gö re 

aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ne ula şı la maz?

 

	 A)	 Besin	 zinci	ri	nin	 son	 hal	ka	sın	da	 ay	rış	tı	rı	cı	lar	

bu lu nur.

	 B)	 En	çok	ener	ji	hepçillere	ak	ta	rı	lır.

	 C)	 Ener	ji	ön	ce	lik	le	bit	ki	le	rin	bünye	si	ne	gi	rer.

	 D)	 Can	lı	lar	için	te	mel	ener	ji	kay	na	ğı	Gü	neş’tir.

	 E)	 Tü	ke	ti	ci	ler	fark	lı	sı	nıf	la	ra	ay	rıl	mak	ta	dır.

8) Tür ki ye’de bi yoçe şit li li ği nin faz la ol ma sı;

 I.	 Vol	ka	nik	alan	la	rın	ge	niş	yer	kap	la	ma	sı,

	 II.	 Ku	zey	Ya	rım	kü	re’de	yer	al	ma	sı,

	 III.	 Yü	zey	şe	kil	le	ri	nin	çe	şit	li	ol	ma	sı

	 IV.	İk	lim	çe	şit	li	liği	n	in	faz	la	ol	ma	sı

 gi bi özel lik ler den han gilerine bağ lı bir sonuç

tur?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 C)	Yalnız	IV

   D) II ve III E) III ve IV

9) Fo	sil	ya	kıt	la	rı	nın	kul	la	nı	mı,	at	mos	fer	de	ki	kar	bon

di	ok	sit	ora	nı	nın	ar	tma	sı	na	ne	den	olur.	At	mos	fer

de	bi	ri	ken	kar	bon	di	ok	sit	sera	etkisi	yaparak	küre

sel	ısınmaya	neden	olur.

 Yu ka rı da sö zü edi len du rum;

 I.	 Su	eko	sis	tem	le	ri	nin	bo	zul	ma	sı

	 II.	 Ener	ji	ve	be	sin	akı	şı	nın	bozulması

	 III.	 Madde	döngülerinin	bozulması

	 IV.	Top	rak	ve	rim	li	li	ği	nin	art	ma	sı

 gi bi olay lar dan hangilerine neden olmaz?

	 A)	Yalnız	III	 B)	Yalnız	IV	 C)	I	ve	II

   D) I ve IV E) II ve III

10) Eko	lo	ji	nin	uğ	raş	ala	nını	oluş	tu	ran	do	ğal	var	lık	lar	

ve	bun	lar	 ara	sın	da	ki	 iliş	ki	ler	 gü	nü	müz	de	ki	 in	sa

noğ	lu	nun	bir	ta	kım	olum	suz	et	ki	le	ri	so	nu	cu	gi	de

rek	bo	zul	mak	ta	dır.

	 I.	 Eroz	yo	nun	 faz	la	ol	du	ğu	yer	ler	de	ağaç	lan	dır

ma	ya	pıl	ma	sı

	 II.	 Çe	şit	li	sprey	le	rin	kul	la	nıl	ma	sı

	 III.	 Ta	rım	da	bö	cek	ilaç	la	rı	nın	kul	la	nıl	ma	sı

	 IV.	Or	man	lık	alan	la	rın	yer	le	şi	me	açıl	ma	sı

	 V.	 Ya	ban	ha	ya	tı	nı	ko	ru	mak	için	ve	te	ri	ner	lik	hiz

met	le	ri	nin	oluş	turulması.

 Yukarıda nu ma ra lan dı rı lan lar dan han gi le ri 

eko sis tem le re za rar ve ren in san et kin lik le rin

den değildir?

 A) I ve III B) I ve V C) II ve III

   D) III ve IV E) IV ve V

11) Tüm	bi	yo	lo	jik	sis	tem	ler	gi	bi,	eko	sis	tem	ler	de	açık	

sis	tem	ler	dir.	Na	sıl	bir	ma	ki	ne	iş	le	ye	bil	mek	için	bir	

ener	ji	ye	 ih	ti	yaç	du	yar	sa,	eko	sis	tem	ler	de	iş	le	ye

bil	mek	için	ener	ji	sağ	la	mak	zo	run	da	dır.

 Bu na göre, tüm eko sis tem ler için ge rek li olan 

ener ji kay nağı aşağıdakiler den han gisidir?

	 A)	Üreticiler		 																				B)	Ay	rış	tı	rı	cı	lar

	 C)	Gü	neş	 																				D)	Or	ga	nik	Mad	de	ler	

				 	 E)	İnor	ga	nik	Maddeler
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11.
Sınıf

TEST 5

1) Bir	yö	re	de;

	 –	 or	man	la	r›n	tah	rip	edil	me	si

 – su kay nak la r› n›n kir len me si

	 –	 top	ra	ğ›n	afl›	r›	ifl	len	me	si

 gi	bi	du	rum	la	ra	bağ	l›	ola	rak	eko	lo	jik	den	ge	bo	zu	lur.

 Bu na gö re, eko lo jik den ge nin bo zul ma sın da 

aşa ğı da ki ler den han gi si nin et ki si en faz la dır?

	 A)	 Kü	re	sel	ik	lim	de	ği	flik	lik	le	ri	nin

	 B)	 Hay	van	la	r›n	ço	ğal	ma	s›	n›n

	 C)	 Do	ğal	afet	le	rin

	 D)	 Je	olo	jik	sü	re	cin

	 E)	 ‹n	san	fa	ali	yet	le	ri	nin

2)	 Bir	do	ğal	or	tam	da	bu	lu	nan	can	l›	ve	can	s›z	un	sur

lar	ara	s›n	da	ki	ilifl	ki	ve	den	ge	ye	eko	sis	tem	de	nir.	

Eko	sis	te	mi	 olufl	tu	ran	 un	sur	lar	dan	 bi	ri	nin	 za	rar	

gör	me	si	eko	lo	jik	den	ge	nin	bo	zul	ma	s›	na	yol	açar.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si eko lo jik den ge nin 

bo zul ma sı na yol aç maz?

	 A)	 Ça	y›r	ve	me	ra	lar	da	afl›	r›	ot	lat	ma	ya	p›l	ma	s›

	 B)	 Top	ra	ğ›n,	su	yun	ve	ha	va	n›n	kir	le	til	me	si

	 C)	 Tür	le	ri	tü	ken	me	teh	li	ke	siy	le	kar	fl›	kar	fl›	ya	olan	

hay van la r›n av lan ma s›

	 D)	 Or	man	la	r›n	 tah	rip	 edil	di	ği	 yer	ler	de	 ağaç	lan

d›r	ma	ya	p›l	ma	s›

	 E)	 Do	ğal	kay	nak	la	r›n	h›z	l›	ve	plan	s›z	fle	kil	de	tü

ke til me si

3)	 Ben	zer	 bit	ki	 ve	 hay	van	 top	lu	luk	la	r›	n›	 ba	r›n	d›	ran	

böl	ge	le	re	“bi	yom”	ad›	ve	ri	lir.

 Bu na gö re aşa ğı da ve ri len bi yom ve bi yo ma 

ait hay van tü rü eş leş tir me le rin den han gi si 

yan lış tır?

      Bi yom                      Hay van tü rü 

	 A)	 Çöl	 	 	 	 De	ve

	 B)	 Ku	tup	lar	 	 	 Pen	gu	en

	 C)	 Sa	van	 	 	 Zü	ra	fa

	 D)	 Tro	pi	kal	yağ	mur	or	man	la	r›	 Orangutan

	 E)	 Çöl	 	 	 	 Ren	ge	yi	ği

4) Aşa ğı da özel konumları benzer olan en lem ve 

boy lam de re ce le ri ve ri len böl ge ler den han gi

sin de bit ki çe şit li li ği da ha az dır?

 5°A) 10°

20°

10°

45°B) 20°

30°

40°

26°C) 45°

42°

36°

32°D) 24°

80°

70°

25°E) 30°

42°

56°

5)	 Akar	su	la	r›n	bol	alüv	yon	lu	ve	bu	la	n›k	olan	ke	sim

le	rin	de	bi	yoçe	flit	li	lik	az	olur.

 Bu du rum, aşa ğı da ki ler den han gi si ile en iyi 

açık la na bi lir?

	 A)	 Su	s›	cak	l›	ğ›	n›n	azal	ma	s›y	la

	 B)	 De	rin	li	ğin	art	ma	s›y	la

	 C)	 Fo	to	sen	te	zin	zor	lafl	ma	s›y	la

 D) Plank ton la r›n art ma s›y la

	 E)	 Ak›fl	h›	z›	n›n	art	ma	s›y	la

6)	 Do	ğal	or	tam	da,	can	l›	lar	 ile	bun	la	r›n	çev	re	le	ri	 ve	

bir	bir	le	ri	ile	olan	ilifl	ki	le	rin	den	olu	flan	bü	tü	ne	eko

sis tem de nir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si eko sis te mi oluş tu

ran un sur lar için de di ğer le rin den fark lı bir 

grup ta yer alır?

 A) Or man lar

	 B)	 Or	ga	nik	be	sin	ler

	 C)	 Kufl	lar

	 D)	 Mik	ro	or	ga	niz	ma	lar

 E) Ba l›k lar
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7)	 Bir	 eko	sis	tem	de	 y›	lan	la	r›n	 bir	 kısmının	 insanlar	

tarafından	öl	dü	rül	me	si	ne	bağ	l›	ola	rak	fa	re	sa	y›	s›

n›n	art	t›	ğ›	göz	len	mifl	tir.

 Bu du rum hay van tür le ri nin da ğı lı şın da;

 I. ik lim

	 II.	 top	rak

	 III.	 yü	zey	fle	kil	le	ri

 IV. bi yo tik et men ler

	 V.	 be	fle	ri	et	men	ler

 gi bi özel lik ler den han gi le ri nin et ki si ne ör nek tir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	I	ve	III

   D) II ve IV E) IV ve V

8) Bir eko sis tem de üre ti ci sa yı sı nın art ma sı;

	 I.	 ya	ğ›fl		mik	ta	r›

 II. in san sa y› s›

 III. et çil sa y› s›

	 IV.	top	rak	ta	ki	or	ga	nik	mad	de	kir	li	li	ği

 gi bi özel lik ler den han gi le ri nin art ma sıy la ger

çekleşebilir?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	IV	 C)	I	ve	III

   D) II ve III E) III ve IV

9) Bir akar su eko sis te min de can lı çe şit li li ği nin 

en faz la ol du ğu yer akar su yun han gi bö lü mü

dür, ne den?

	 A)	 Kay	nak	k›s	m›;	çün	kü	su	s›	cak	l›	ğ›	dü	flük	tür.

	 B)	 Or	ta	bö	lü	mü;	çün	kü	ak›fl	h›	z›	faz	la	d›r.

	 C)	 Ağ›z	k›s	m›;	çün	kü	be	sin	mik	ta	r›	faz	la	d›r.

	 D)	 Kay	nak	k›s	m›;	çün	kü	ok	si	jen	az	d›r.

	 E)	 Ağ›z	k›s	m›;	çün	kü	s›	cak	l›	ğ›	yük	sek	tir.

10)	 De	niz	ler	de	gü	nefl	›fl›n	la	r›	an	cak	200	m	de	rin	li	ğe	

ka	dar	ula	fla	bi	lir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si sö zü edi

len du ru ma bağ la na bi lir?

	 A)	 De	niz	ler	de,	de	niz	can	l›	la	r›	için	be	sin	kay	na	ğ›	

olan	bit	ki	sel	ve	hay	van	sal	or	ga	niz	ma	la	r›n	bu

lun ma s›

	 B)	 De	rin	li	ğin	 art	t›	ğ›	 yer	ler	de	 ba	z›	 bit	ki	 tür	le	ri	nin	

azal	ma	s›	ve	ya	or	ta	dan	kalk	ma	s›

	 C)	 De	niz	dip	le	rin	de	bak	te	ri	ve	man	tar	gi	bi	ay	r›fl

t›	r›	c›	la	r›n	bu	lun	ma	s›

	 D)	 De	niz	ler	de	ki	ba	l›k	tür	le	ri	nin	fark	l›	da	ğ›	l›fl	gös

ter me si

	 E)	 De	niz	ler	de	ki	 tuz	lu	luk	 ora	n›	n›n	 en	le	me	 gö	re	

de	ğifl	me	si

11) At mos fer de en çok bu lu nan ve mik ta rı pek 

de ğiş me yen gaz aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	Ok	si	jen	 	 B)	Azot

 C) Kar bon di ok sit D) Su bu ha r›

	 	 	 E)	Hid	ro	jen

12)	 Su	 mo	le	kül	le	ri;	 gü	nefl	 ener	ji	si	 ve	 yer	 çe	ki	mi	nin	

et	ki	siy	le	li	tos	fer,	hid	ros	fer,	at	mos	fer	ara	s›n	da	ha

re	ket	 eder.	 Bu	 ha	re	ket	 so	nu	cun	da	 su	 dön	gü	sü	

olu	flur.

 Su dön gü sün de;

	 I.	 yo	ğufl	ma

	 II.	 bu	har	lafl	ma

 III. ›s›n ma

	 IV.	ya	ğ›fl

 gi bi olu şum la rın doğ ru sı ra la nı şı aşa ğı da ki

ler den han gi si dir?

	 A)	I		II		III		IV	 B)	II		III		I		IV

	 C)	III		II		I		IV	 D)	III		I		II		IV

	 	 	 E)	IV		II		III		I
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11.
Sınıf

TEST 6

 1. ve 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA 
GÖRE YANITLAYINIZ.

	 Dün	ya	Kuş	la	rı	Ko	ru	ma	Bir	li	ği’nin	son	ra	po	ru	na	gö
re	Tür	ki	ye	kuş	tür	le	ri	ni	ve	do	ğal	ya	şam	alan	la	rı	nı	
Av	ru	pa’da	 en	 hız	lı	 kay	be	den	 ül	ke	 ol	du.	 Bi	lim	sel	
ça	lış	ma	la	ra	gö	re	kuş	tür	le	ri	nin	yok	ol	ma	sı	nın	ana	
ne	de	ni	de	hid	ro	elekt	rik	sant	ral	ler	(HES)	ve	ba	raj
lar.	Kay	bo	lan	tür	le	rin	ba	şın	da	tur	na	lar	ge	li	yor.

	 Bir	li	ğin	 ül	ke	ler	den	 ge	len	 bil	gi	le	re	 gö	re	 pe	ri	yo	dik	
ola	rak	 gün	cel	le	di	ği	 ra	por	da	 ge	çen	 10	 yıl	 için	de	
do	ğal	 ya	şam	 alan	la	rı	nın	 kay	bol	ma	sı	 ne	de	niy	le	
Tür	ki	ye’de	ki	465	kuş	tü	rü	nün	en	az	yüz	de	55’inin	
cid	di	 oran	da	 azal	dı	ğı	 or	ta	ya	 çık	tı.	 Kuş	la	rın	 yok	
oluş	hı	zın	da	Tür	ki	ye’yi,	yüz	de	46.4	 ile	AB	üye	si	
İs	veç	iz	le	di.

	 Tür	ki	ye’de	ki	 HES	 ve	 ba	raj	 in	şa	at	la	rı	 dur	ma	dı	ğı	
tak	dir	de,	su	lak	alan	la	rın	iyi	ce	aza	la	ca	ğı,	on	yıl	için
de	en	az	üç	kuş	tü	rü	nün	tü	müy	le	yok	ola	ca	ğı	tah
min	edi	li	yor.	Dün	ya	da	sa	de	ce	Tür	ki	ye’de	ya	şa	yan	
yak	la	şık	500	bit	ki	tü	rü	nün	de	yi	ne	HES’ler	ne	de	niy
le	on	yıl	için	de	yer	yü	zün	den	si	li	ne	ce	ği	ön	gö	rü	lü	yor.

1) Yu ka rı da ki par ça da aşa ğı da ki le rin han gi sin
den söz edil me miş tir?

	 A)	 Ba	raj	sa	yı	sı	nın	git	tik	çe	art	tı	ğın	dan

	 B)	 Üre	ti	ci	le	rin	sa	yı	sı	nın	azal	dı	ğın	dan

	 C)	 HES’ler	 ne	de	niy	le	eko	lo	jik	 den	ge	le	rin	bo	zul
du	ğun	dan	

	 D)	 Tür	ki	ye’nin	kuş	tü	rü	en	çok	aza	lan	ül	ke	ler	den	
bi	ri	ol	du	ğun	dan

	 E)	 Elekt	rik	ener	ji	si	nin	ba	raj	lar	ye	ri	ne	 fo	sil	 ya	kıt
lar	dan	üre	til	me	si	ge	rek	ti	ğin	den

2) Par ça da sö zü edi len barajların neden olduğu 
kuş ve bit ki tür le ri nin azal ma sı nı ön le mek için 
alı na cak en et ki li ön lem aşa ğı da ki ler den han
gi si dir?

	 A)	 Yer	le	şim	alan	la	rı	nı	sı	nır	la	mak

	 B)	 Ba	raj	la	rı	eko	sis	tem	le	re	za	rar	ver	me	ye	cek	şe
kil	de	in	şa	et	mek

	 C)	 En	ge	be	li	yer	ler	de	ta	rım	sal	et	kin	lik	le	ri	ar	tır	mak

	 D)	 Kir	li	 su	la	rın	 arı	tı	la	rak	 tek	rar	 kul	la	nıl	ma	sı	nı	
sağ	la	mak

	 E)	 Ter	mik	sant	ral	sa	yı	sı	nı	ar	tır	mak

3)	 Canlıların	 yeryüzündeki	 dağılışı,	 coğrafi	 özellik

lerle	yakından	ilgilidir.	Coğrafi	özellikler	dünyanın	

her	 yerinde	aynı	 değildir.	Canlı	 türleri	 kendi	 ya

şam	şartlarına	uygun	alanlarda	yayılış	gösterir.

Tundra
Biyomu

1. Harita

2. Harita

Çalı
Biyomu

•

•

•

•
•

III V

IV II

I

Ekvator

•

•

•

•
•Ekvator

Dağ
Biyomu

Savan
Biyomu

Çöl
Biyomu

     

 

Buna göre, yukarıdaki 1. haritada gösterilen 

alanlarda canlı türleri, 2. haritadaki merkezler

le eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 

yanlış olur?

 A) I  B) II C) III D) IV E) V

4) Ekosistemlere çeşitli zararlar veren sıvı 

atıkların aşağıdaki biyomlardan hangisine za

rar verme olasılığı en azdır?

	 A)	 Dağ	biyomu

 B) Il›man çay›r biyomu

	 C)	 Deniz	biyomu

 D) Tatl› su biyomu

 E) Il›man orman biyomu
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5)	 Batı	Avustralya	Üniversitesi'nde	görevli	 bilim	 in

sanları,	Akdeniz'de	geçmişinin	200	bin	yıl	kadar	

eskiye	 dayanabileceğini	 düşündükleri,	 "en	 yaşlı	

organizma"yı	buldu.	Prof.	Carlos	Duarte	ve	ekibi,	

İspanya'dan	Kıbrıs'a	kadar	olan	alandan,	40	'de

niz	çayırı'	örneği	aldı	ve	bunların	DNA'larını	ince

ledi.	 Çalışmalarının	 sonuçlarını	 "PLOS	ONE"da	

yayınlayan	bilim	adamları,	"Bu	deniz	çayırına	12	

bin	ila	200	bin	yıl	arasında	ömür	biçtik,	ama	tah

minimiz	en	az	100	bin	yaşında	olduğu	yönünde.	

Bu	da	bu	organizmayı	Tazmanya'daki	43	bin	ya

şında	olan	bir	bitkiden	bile	yaşlı	kılıyor"	dedi.

	 Prof.	Duarte,	kıyılardaki	yapılaşma,	deniz	suyunun	

kalitesinin	bozulması	ve	küresel	ısınma	nedeniyle	

Akdeniz'deki	deniz	çayırlarının	azaldığını	vurgula

dı.	Duarte,	bu	organizmaların	denizlerin	oksijenini	

sağlamaları	 nedeniyle	 çok	 önemli	 olduğuna	 da	

dikkati	çekerek,	 "Bu	kadar	 ileri	yaşa	ulaşmasının	

nedeni	eşeysiz	olarak	üremesi"	diye	konuştu.

 Parçada sözü edilen deniz çayırı ile ilgili ola

rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

	 A)	 Dünya'da	bulunan	en	eski	organizma	olduğu

	 B)	 Sadece	iç	denizlerde	görüldüğü

	 C)	 Üreme	şeklinin	yaşam	süresini	uzattığı

	 D)	 Çevre	sorunlarının	bazılarından	olumsuz	ola

rak	etkilendiği

	 E)	 Denizdeki	canlı	yaşamına	katkı	sağladığı

6) Biyolojik	çeşitliliği	tehdit	eden	insan	kaynaklı	bir

çok	faktör	vardır.	İnsanlar	endüstriyel	ve	tarımsal	

faaliyetlerle	 çevresini	 önemli	 ölçüde	 değiştirir.	

Ekosistemler	içerisinde	bu	nedenlere	bağlı	olarak	

birçok	canlı	türü	yok	olmuştur.

 

II III

IV

V

I

Ekvator

 Buna göre haritada numaralanmış merkezler

den hangisinde canlı türü kayıpları daha azdır?

 A) I  B) II C) III D) IV E) V

7) Dünyamızda	tahrip	olan	ekolojik	denge	ile	birlik

te,	içinde	barındırdığı	değerler	de	yok	olmaktadır.	

Bir	canlının	doğal	olarak	yaşayıp	çoğaldığı,	nes

lini	 devam	 ettirdiği	 yer,	 o	 türün	 habitatıdır.	

Günümüzde	 bu	 alanların	 bozulması	 ile	 içindeki	

canlı	türlerinin	nesli	de	tükenmektedir.	Dünyadaki	

bütün	türlerin	bir	kısmı	önümüzdeki	30	yıl	içinde	

yok	olma	tehlikesiyle	karşı	karşıyadır.	Bunun	en	

önemli	nedenlerinden	birisi	de	pek	çok	türün	ha

bitatının	tahrip	edilmesinden	kaynaklanmaktadır.	

Örneğin,	 Amazon	 ormanları	 dünyadaki	 türlerin	

yarısından	 fazlasını	bulundurmaktadır.	Böyle	bir	

tropik	ormanda	yapılabilecek	hatalı	ve	plansız	bir	

faaliyet	burada	bulunan	türlerin	30	yıl	 içinde	%5	

	%15'inin	yok	olmasına	neden	olacaktır.	Biyolojik	

çeşitliliğinin	azalmasının	bir	diğer	sebebi	ise	tür

lerin	ticari	değerlerinin	olması	ve	bu	amaçla	tüke

tilmesinden	ileri	gelmektedir.	Günümüzde	balina

lardan	fillere	kadar	birçok	tür,	ticari	çıkar	uğruna	

tehlike	altında	bulunmaktadır.	Diğer	 taraftan	sa

nayi	ve	tarım	faaliyetlerinin	kirlettiği	toprak,	hava

da	 ve	 suda	 yaşayan	 pek	 çok	 türün	 sayısının	

azalmasına	 neden	 olmuştur.	 Biyolojik	 varlıklar,	

içinde	 yaşadıkları	 ekolojik	 çevreden	 soyutlana

mazlar.	 Dolayısıyla	 tür	 ve	 çeşitlerin	 korunması	

sorunu	 aslında	 doğal	 alanların	 korunması	 soru

nudur.

 Bu parçaya göre, ekolojik dengenin bozulma

sı ile aşağıdaki durumlardan hangisi arasında 

bir ilişki yoktur?

	 A)	 Bazı	 canlı	 türlerinin	üreme	alanlarının	daral

ması

	 B)	 Hayvan	ticareti

	 C)	 Bazı	bitki	 türlerinin	genetik	yapısının	değişti

rilmesi

	 D)	 Yeni	tarım	alanlarının	açılması

	 E)	 Tarımda	kimyasal	ilaç	ve	gübre	kullanılması

8) Bir ener ji ve be sin dön gü sü pi ra mi din de, aşa

ğı da ki hay van lar dan han gi si ikincil tüketici 

grubunu oluş tu ran can lı lar dan bi ri de ğil dir?

	 A)	Kurt	 	 B)	Tavflan	 C)	 Çakal	

  D) Tilki  E) Aslan
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1)   Bit	ki	ve	hay	van	tür	le	ri	ya	flam	la	r›	n›	de	vam	et	ti	re

bil	mek	için	bu	lun	duk	la	r›	or	ta	m›n	ik	lim	ko	flul	la	r›	na	

uyum	sağ	la	mak	(adap	tas	yon)	zo	run	da	d›r.	

 Bu na gö re aşa ğı da ki ler den han gi si can lı la rın 

adap tas yo nu na ör nek ve ri le mez?

 

	 A)	 Kak	tüs	le	rin	su	yu	göv	de	le	rin	de	de	po	la	ma	s›

	 B)	 Yağ	mur	 or	man	la	r›n	da	 ağaç	 boy	la	r›	n›n	 uzun	

ol ma s›

	 C)	 Ku	tup	hay	van	la	r›n	›n	de	ri	sin	de	 yağ	 ta	ba	ka	s›

n›n ka l›n ol ma s›

 D) Çöl	ler	de	ba	z›	hay	van	la	r›n	ge	ce	or	ta	ya	ç›k	ma	s›

	 E)	 Ye	flil	bit	ki	le	rin	fo	to	sen	tez	yap	ma	s›

2) 

IV

I
II

III
V

Ekvator

 Yukarıdaki haritada verilen biyomlardan han

gisinde bitki ve canlı türü çeşitliliği daha faz

ladır?

 

 A) I B) II C) III D) IV E) V

3)   Özel ko num la rı nın ben zer ol du ğu dü şü nül dü

ğün de aşa ğı da coğ ra fi ko or di nat la rı ve ril miş 

olan alan lar dan han gi sin de bit ki ve hay van 

çe şit li li ği nin en faz la ol ma sı bek le nir?

 

D)

B)
30° 20°

40°

50°

A)
80° 90°

60°

50°

C)

E)
15° 20°

45°

55°

20° 10°

30°

20°

30° 20°

0°

10°

4)   Aşa ğı daki eko sis te mi olum suz et ki le yen olay

lar dan han gi si be şe ri kay nak lı de ğil dir?

	 A)	 Tarlaların	genişletilmesi

	 B)	 Asit	yağ	murl	ar›	n›n	olufl	ma	s›

	 C)	 Ye	ni	yer	le	flim	alan	la	r›	n›n	olufl	tu	rul	ma	s›

	 D)	 Dep	rem	le	rin	y›	k›m	la	ra	yol	aç	ma	s›

	 E)	 Atmosferdeki	karbon	oranının	artması

5)			 I.	 Ok	si	jen	mik	ta	r›

	 II.	 Tuzluluk	oran›

	 III.	 Gü	nefl	›fl›n	la	r›

 Yu ka rı da ve ri len ler den han gi le ri su eko sis te

min de can lı la rın da ha çok yü ze ye ya kın kı sım

lar da ya şa ma la rı na yol açar?

	 A)	Yal	n›z	I	 B)	Yal	n›z	II	 C)	I	ve	II	

  D) I ve III E) II ve III

6)	 I.	 Su	yun	bu	har	lafl	ma	s›

 II. Can l› la r›n so lu nu mu

	 III.	 Or	man	yan	g›n	la	r›

	 IV.	Su	yun	ok	si	jen	ve	hid	ro	je	ne	ay	r›fl	ma	s›

 Yu ka rı da ki ler den han gi si at mos fer de ki kar

bon mik ta rı nı et ki le mez?

	 A)	Yal	n›z	II	 B)	Yal	n›z	III	 C)	I	ve	IV

   D) II ve IV E) III ve IV

TEST 7
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7)   

VI

III

I

II IV

V
Ekvator

Sa na yi leş me nin eko lo jik dön gü ler ve eko sis

tem ler üze rin de ki olum suz et ki le ri dü şü nül dü

ğün de, ha ri ta da nu ma ra lan mış alan la rın han

gi sin de eko lo jik dön gü ler de ki bo zul ma nın 

da ha faz la ol ma sı bek le nir?

 A) I ve II B) I ve VI C) II ve III 

  D) IV ve V E) IV ve VI

8) 

I

IV

III

II

V

Ekvator

 
 

 Yukarıdaki haritada verilen merkezlerden han
gisi fauna ve flora bakımından daha fakirdir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V

9)   Karbon	 döngüsü	 karbonun	 tüketimi	 ve	 tüketilen	
karbonun	 doğaya	 tekrar	 geri	 dönmesi	 şeklinde	
olur. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tüketilen 
karbonun doğaya geri dönmesine örnek ola
rak gösterilemez?

 A)	 Ölen	canlıların	çürümesi

	 B)	 Orman	yangınları

	 C)	 İnsan	ve	hayvanların	solunumu

	 D)	 Fosil	yakıtların	kullanılması

	 E)	 Bitkilerin	fotosentez	yapması

10) Aşa ğı da ki bi yom ve bi yo ma ait bit ki ör tü sü 

eş leş tir me le rin den han gi si yan lış tır?

	 A)	 Sa	van		Yük	sek	boy	lu	ot	lar

	 B)	 Ça	l›	l›k		Bo	dur	ağaç	lar

	 C)	 Çöl		Kak	tüs

	 D)	 Tund	ra		Ge	nifl	yap	rak	l›	or	man

	 E)	 Tat	l›	su	bi	yom	la	r›		Saz	l›k

11)  Aşa ğı da ki ül ke ler den hangisinde biyoçeşitli

lik daha azdır?

 

	 A)	Hin	dis	tan	 B)	Mısır		 C)	Fran	sa

   D) Çin  E) Ka na da

12) – Akar su lar

	 –	 Göl	ler

	 –	 De	niz	ler

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, yu ka rı da ki su kay

nak la rı nın tü mün de ger çek leş ti ri le bi len fa ali

yet ler ara sın da gös te ri le mez?

 

	 A)	Ula	fl›m	 B)	Su	la	ma	 C)	 Tu	rizm	

	 	 D)	Ba	l›k	ç›	l›k	 E)	Sanayide	so	ğut	ma

13)	 Atmosfer	 bünyesindeki	 karbondioksit	miktarı	 in

sanların	çeşitli	etkinlikleri	sonucunda	artmaktadır.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duru

ma yol açan etkinliklerden değildir?

 A)	 Taşkömürü	ve	linyitin	yakılması

	 B)	 Orman	yangınlarının	artması

	 C)	 Kentleşmenin	yaygınlaşması

	 D)	 Kültür	balıkçılığının	giderek	yaygınlaşması

	 E)	 Sanayi	tesislerin	sayısının	artması
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TEST 8

1) Aşa ğı da ki ler den han gi si nü fus ar tış hı zı nı 

azalt ma ya yö ne lik po li ti ka lar iz le yen bir ül ke

nin baş vur du ğu yol lar dan bi ri dir?

	 A)		Ai	le	le	re	yük	sek	mik	tar	da	do	ğum	pa	ra	sı	öden

me si

	 B)	 Ev	len	me	ya	şı	nın	ya	sa	lar	la	yük	sek	tu	tul	ma	sı

	 C)	 Ha	mi	le	lik	dö	ne	min	de	an	ne	aday	la	rı	na	ba	kım	

yar	dı	mı	uy	gu	lan	ma	sı

	 D)	 Kür	ta	jın	azal	tıl	ma	ya	ça	lı	şıl	ma	sı

	 E)	 Be	kar	lar	dan	da	ha	 yük	sek	oran	da	 ver	gi	 alın

ma	sı

2) Gelişmiş	 ve	 ekonomisi	 büyük	 olan	 devletlerin	

önemli	kentlerinin	etkili	alanı	geniştir.

New York

Londra Moskova

Tokyo

Sydney

Ekvator

•
•

•

•

• 

 Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen 

kentlerden hangisinin etki alanı diğerlerinden 

dardır?

	 A)		New	York		 B)	Londra

 C) Tokyo  D) Moskova

	 	 	 E)	Sydney

3) Genel	 olarak	 gelişmiş	 ülkeler,	 nüfus	 artış	 hızını	

artırıcı	nüfus	politikası	izlerken	geri	kalmış	ülkeler	

nüfus	artış	hızını	azaltıcı	nüfus	politikası	izler.

 Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisine 

sahip olan ülkelerin, nüfus artış hızını artırıcı 

politika izlemesi beklenir?

	 A)	 Hammadde	dışsatımı	fazla	olan

	 B)	 Nüfus	artış	hızı	yüksek	olan

	 C)	 Bebek	ölüm	oranı	fazla	olan

	 D)	 Çalışan	nüfusun	yaş	ortalaması	yüksek	olan

	 E)	 Ekonomisinde	tarımın	payı	fazla	olan

4) Kentler	etki	alanına	göre	yerel,	bölgesel	ve	küre

sel	olarak	sınıflandırılır.

	 I.	 Sivas

	 II.	 Bakü

	 III.	 Paris

 Buna göre yukarıdaki kentlerin etki alanı aşa

ğıdakilerden hangisinde doğru olarak veril

miştir?

	 	 Yerel		 Bölgesel	 Küresel                                           

 A)  II I III

 B)  III II I 

 C)  I III II 

 D)  II III I

 E)  I II III

5)	 Nü	fus	po	li	ti	ka	sı,	bir	ül	ke	nin	kal	kın	ma	sı	nı,	re	fa	hın	

top	lu	mun	bü	tün	ke	sim	le	rin	de	da	ğı	lı	mı	nı	sağ	la	ya

cak	 şe	kil	de	 sos	yo	eko	no	mik	 po	li	ti	ka	la	rı	n	 be	nim

sen	me	si	ve	uy	gu	lan	ma	sı	dır.

 Bir ül ke de nü fus po li ti ka la rı nın uy gu lan ma

sın da,

	 I.	 nü	fu	sun	yaş	or	ta	la	ma	sı

	 II.	 nü	fu	sun	mik	ta	rı

	 III.	 nü	fu	sun	ül	ke	içi	ne	da	ğı	lı	mı

 özel lik le rin den han gi le ri nin et ki li ol du ğu söy

le ne bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II

   D) I ve III E) II ve III

6) Nü	fu	su	 çok	 faz	la	 olan	 ba	zı	 ül	ke	ler,	 nü	fus	 ar	tış	

hı	zı	nı	azal	tı	cı	po	li	ti	ka	lar	iz	ler.

 Bu na gö re,

	 I.	 İn	gil	te	re

	 II.	 Çin

	 III.	 Fran	sa

	 IV.	ABD

	 V.	 Hin	dis	tan

 gi bi ül ke ler den han gi le ri bu po li ti ka yı iz ler?

 A) I ve III B) II ve IV C) II ve V

   D) III ve IV E) IV ve V
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7) Aşağıdakilerden hangisi nüfusunu artırmak 

isteyen ülkelerin uyguladığı yöntemler arasın

da yer almaz?

 A)	 Doğum	izni	süresinin	artırılması

	 B)	 Doğum	yapan	bireylerin	vergiden	muaf	tutul

ması

	 C)	 Çok	çocuklu	ailelere	maaş	verilmesi	

	 D)	 Evlenme	yaşının	yüksek	tutulması

	 E)	 Doğum	masraflarının	devlet	tarafından	karşı

lanması

8)	 Dün	ya	üze	rin	de	de	ği	şik	özel	lik	le	re	sa	hip	pek	çok	

şe	hir	 bu	lun	mak	ta	dır.	Ba	zı	 şe	hir	ler	 ko	nu	mu,	hin

ter	lan	dı	ve	fonk	si	yon	la	rı	so	nu	cun	da	ol	duk	ça	ge

liş	miş	 ve	 dün	ya	da	ki	 sa	yı	lı	 kent	ler	 ara	sın	da	 yer	

al	mış	tır.	Bu	kentlerin	etki	alanı	geniştir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki şe hir ler den han gi si nin 

et ki ala nı da ha ge niş tir?

	 A)	Lond	ra		 B)	Bük	reş	 C)	Şam

	 	 	 D)	Ati	na		 E)	Ka	hi	re

9) Aşa ğı da ki ler den han gi si Ja pon ya’da ki hız lı 

nü fus ar tı şı nın azal ma sın da et ki li ol muş tur?

	 A)	 Do	ğal	afet	ler	ne	de	niy	le	nü	fus	kay	bı	nın	 faz	la	

ol	ma	sı

	 B)	 Eği	tim	ve	pro	pa	gan	da	ya	da	ya	lı	 ai	le	plan	lan

ma	sı	nın	ya	pıl	ma	sı

	 C)	 Bir	ada	dev	le	ti	ol	ma	sı

	 D)	 II.	Dün	ya	Sa	va	şı’nda	uğ	ra	dı	ğı	nü	fus	ka	yıp	la	rı	

	 E)	 Ül	ke	den	dı	şa	rı	ya	olan	göç	ler

10) Bir	şeh	rin	ge	liş	me	sin	de	ve	çev	re	siy	le	sü	rek	li	ile	ti

şim	 ha	lin	de	 bu	lun	ma	sın	da	 önem	li	 bir	 ye	ri	 olan	

iş	lev	le	rin	bü	tü	nü	şe	hir	sel	fonk	si	yon	la	rı	ifa	de	eder.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki şe hir ler den han gi si  

hem baş kent hem de din sel mer kez fonksiyo

nu taşır?

	 A)	Lond	ra	 B)	Şam	 	 C)	Ro	ma

	 	 	 D)	Pe	kin		 E)	New	York

11) I.	 Ço	cuk	lu	ai	le	le	re	ver	gi	in	di	ri	mi	yap	mak

	 II.	 Genç	le	rin	ev	len	me	si	ni	teş	vik	et	mek

	 III.	 Kür	ta	jı	teş	vik	et	mek

	 IV.	Ço	cu	ğu	 ol	ma	yan	 ai	le	le	re	 daha	 faz	la	 eko	no
mik	yar	dım	da	bu	lun	mak

 ABD, İn gil te re, Al man ya gi bi ge liş miş ül ke le
rin yu ka rı da ki uy gu la ma lar dan han gi le ri ne 

baş vur ma sı bek len mez?

 

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	II	ve	III

   D) II ve IV E) III ve IV

12) 

I V

IVIII

II

Ekvator

	 Doğum		ve	ölüm	oranlarının	düşük	olduğu	geliş

miş	ülkelerde	nüfusun	yaşlanmasını	engellemek	

ve	genç	nüfus	oranını	arttırmak	için	doğum	oran

larını	artırmaya	yönelik	nüfus	politikaları	uygula

nır.

 Buna göre, yukarıdaki haritada numaralanmış 

bölgelerin hangisinde böyle bir politika izlen

mektedir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V
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1)	 I.	 Do	ğur	gan	lık	ora	nı	faz	la	dır.

	 II.	 Genç	nü	fus	ora	nı	yük	sek	tir.

	 III.	 Eko	no	mik	bü	yü	me	hı	zı	dü	şük	tür.

	 IV.	Ni	te	lik	li	iş	gü	cü	faz	la	dır.

 Yu ka rı da ve ri len özel lik ler den han gi le ri nü fus 

ar tış hı zı nı dü şür me ye yö ne lik po li ti ka lar iz le

yen ül ke le re ait de ğil dir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	IV	 C)	II	ve	III

   D) II ve IV E) III ve IV

2) Az	ge	liş	miş	ve	ya	ge	liş	mek	te	olan	ül	ke	ler	de	nü	fus	

ar	tış	hı	zı	nı	azalt	mak	için	bir	ta	kım	ted	bir	ler	alı	nır.

 Bu ül ke ler de nü fu sun hız la art ma sı aşa ğı da ki

ler den han gi si ne yol aç maz?

 A)	 Ka	mu	hiz	met	le	rin	de	ak	sa	ma	lar	ol	ma	sı	na

	 B)	 Do	ğal	kay	nak	la	rın	tü	ke	ti	mi	nin	art	ma	sı	na

	 C)	 Ya	tı	rım	la	ra	ay	rı	lan	kay	nak	la	rın	azal	ma	sı	na

	 D)	 İş	gü	cü	po	tan	si	ye	li	nin	art	ma	sı	na

	 E)	 İş	siz	li	ğin	azal	ma	sı	na

3) Aşa ğı da ki ül ke ler den han gi sin de nü fus ar tı şı 

teş vik edil me mek te dir?

	 A)	Al	man	ya	 B)	Fran	sa	 C)	Ja	pon	ya

	 	 	 				D)	Çin	 E)	İn	gil	te	re

4) Nü fus ar tış hı zı nı ar tır ma ya yö ne lik po li ti ka lar 

iz le yen bir ül ke, aşa ğı da ki yol lar dan han gi si

ne baş vur maz?

 A)	 Do	ğan	her	ço	cuk	için	do	ğum	pa	ra	sı	öde	nir.

	 B)	 Ço	cuk	lu	ai	le	le	re	ver	gi	in	di	ri	mi	uy	gu	la	nır.

	 C)	 Ço	cuk	ba	şı	na	her	ay	pa	ra	öde	nir.

	 D)	 Ev	len	me	ya	şı	ya	sa	lar	la	yük	sek	tu	tu	lur.

	 E)	 Kür	taj	kar	şı	tı	kam	pan	ya	lar	dü	zen	le	nir.

5) Do	ğur	gan	lık	ora	nı	dü	şük,	nü	fus	ar	tı	şı	ya	vaş,	eko

no	mik	bü	yü	me	si	faz	la	olan	ül	ke	ler	de	nü	fus	ar	tı	şı	

teş	vik	edil	mek	te	dir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si, bu ül ke le re ör nek 

gös te ri le bi lir?

	 A)	Al	man	ya	 B)	Çin	 					C)	Bang	la	deş

	 	 	 D)	Bre	zil	ya	 E)	Hin	dis	tan

6) Nüfus mik tar ları göz önüne alın dığın da;

 I.	 Hin	dis	tan

	 II.	 Brezil	ya

	 III.	 Pakistan

	 IV.	İtalya

	 V.	 Kanada

 gi bi ül ke ler den han gi le ri nin nü fus ar tış hı zı nı 

dü şür me ye yö ne lik da ha ka tı po li ti ka lar iz le

me si bek le nir?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

   D) III ve V E) IV ve V

7)  Ba	zı	 şe	hir	ler	 bir	 ma	den	 ya	ta	ğı	nın	 bu	lun	ma	sı	na	

bağ	lı	ola	rak	ge	liş	me	gös	te	rir	.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si bu tür şe

hir le re ör nek ve ri le bi lir?

	 A)	Adana	 B)	Batman	 C)	İzmir

	 	 	 D)	Rize	 	 E)	Aydın

8)		 Şe	hir	le	rin	 ge	liş	me	si	 kır	sal	 alan	lar	dan	 şe	hir	le	re	

gö	çe	ve	ba	zı	olum	suz	so	nuç	la	rın	or	ta	ya	çık	ma	sı

na	ne	den	ol	muş	tur.

 Buna göre;

 I.	 tarım	alanlarının	boş	kalması

	 II.	 konut	yetersizliği

	 III.		su,	hava	ve	çevre	kirliliği

	 IV.	tarımsal	üretim	miktarının	düşmesi

	 V.	 altyapı	eksikliği

 gi bi özel lik ler den han gi le ri kır sal alan lar dan 

şe hir le re gö çün, şe hir ler de yol aç tı ğı olum

suz luk la ra ör nek gös te ri le mez?

 A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

   D) III ve V E) IV ve V

TEST 9
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9) Kanada,	 Almanya,	 Fran	sa	 gi	bi	 ül	ke	ler	de	 nü	fus	

ar	tış	hı	zı	nı	ar	tır	ma	ya	yö	ne	lik	po	li	ti	ka	lar	uy	gu	la	nır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si bu ül ke le

rin özel lik le rin den bi ri ola maz?

 A)	 Doğum	oranı	düşüktür.

	 B)	 Nüfusun	yaş	ortalaması	yüksektir.

	 C)	 İşgücüne	duyulan	ihtiyaç	fazladır.

	 D)	 Ekonomik	büyüme	hızı	fazladır.

	 E)	 Çalışan	nüfusun	yaş	ortalaması	düşüktür.

10) Kent	le	rin	dü	zen	siz	ve	hız	lı	bü	yü	me	si,	sa	na	yi	ku

ru	luş	la	rı	nın	ar	tı	şı,	ve	rim	li	ta	rım	ara	zi	le	ri	nin	ku	l	la

nıl	ama	ma	sı	na	ne	den	ol	mak	ta	dır.

 Bu du rum aşa ğı da ki yö re ler den han gi sin de 

da ha be lir gin dir?

 

	 A)	 Çu	ku	ro	va	çev	re	si	

	 B)	 Men	te	şe	Yö	re	si	

	 C)	 Teke	Ya	rı	ma	da	sı	

	 D)	 Ka	pa	dok	ya	çev	re	si	

	 E)	 Göl	ler	Yö	re	si	

11) I.	 Eko	no	mik	fa	ali	yet	le	rin	çe	şit	len	me	si	

	 II.	 Kır	sal	alan	dan	şe	hir	le	re	yoğun	gö	çün	ya	şan

ma	sı	

	 III.	 İle	ti	şi	min	hız	lan	ma	sı	

	 IV.	Şe	hir	ler	de	asa	yi	şin	daha	zor	sağlanması

 Yu ka rı da sa yı lan özel lik ler den han gi le ri şe hir

le rin ge liş me si nin olum lu so nuç la rı ara sın da

dır?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) II ve IV E) III ve IV

12) Aşa ğı da ki kent le rin han gi si nin ge liş me sin de 

en düst ri ku ru luş la rı be lir le yi ci rol oy na mış tır?

	 A)	Ku	şa	da	sı		 B)	Ak	hi	sar		 C)	Ka	ra	bük	

	 	 	 D)	Alan	ya		 E)	Ed	re	mit

13) 

Ekvator I

III

II

IV

V

 Yukarıdaki haritada numaralanmış bölgelerin 

nüfus artış hızları düşünüldüğünde, hangile

rinde nüfus artış hızını düşürmeye yönelik 

politikalar izlendiği söylenebilir?

 A) I ve II B) I ve V C) II ve III

   D) III ve IV E) IV ve V

14) Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin nüfus hı

zı nı dü şür me ye yö ne lik po li ti ka iz le di ği nin 

gös ter ge si dir?

	 A)	 Çocuklu	ailelere	vergi	indirimi	uygulamak

	 B)	 Aile	planlamasını	teşvik	etmek

	 C)	 Kürtajı	yasaklamak

	 D)	 Bekarlardan	daha	fazla	vergi	almak

	 E)	 Doğan	her	çocuk	 için	yüklü	bir	çocuk	parası	

ödemek
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1) 

15

65

15

65

	 Yu	ka	rı	da,	iki	ülkenin	nü	fus	yaş	piramiti	ve	ril	miş	tir.

 Gra fik ler in ce len di ğin de iki ül ke nin aşa ğı da ki

ler den han gi si ba kı mın dan ke sin lik le fark lı 

ol du ğu söy le ne bi lir?

	 A)	 Nü	fus	yo	ğun	lu	ğu

	 B)	 Uy	gu	la	dıkları	nü	fus	po	li	ti	ka	la	rı

	 C)	 Ener	ji	üre	ti	mi

	 D)	 Tarım	alanlarının	oranı

	 E)	 Yeraltı	kaynakları

2) Bir	ül	ke	de	ki	köy,	bu	cak,	il	çe,	il	gi	bi	ida	ri	bö	lün	me	

za	man	la	ida	ri	bir	de	ği	şik	li	ğe	uğ	rar.	Ba	zı	mer	kez

ler	 önem	 ka	za	nır	ken	 ba	zı	la	rı	 öne	mi	ni	 yi	ti	rir	ler.	

Şe	hir	ler	de	 psi	ko	pos	luk,	 müf	tü	lük	 gi	bi	 hiz	met	ler	

de	yer	alır.	İh	ti	sa	sa	yö	ne	lik	bü	yük	has	tan	eler	de	

çev	re	le	rin	de	ki	 ge	niş	 kır	sal	 sa	ha	ya	 hiz	met	 ve	rir.	

Es	ki	 çağ	lar	da	 ku	rul	muş	Efes,	Mi	let	 gi	bi	 şe	hir	ler	

de	kül	türel	bakım	dan	çev	relerine	hiz	met	eder	ler.

 Buna göre, yukarıda şehir le rin han gi fonk si

yo nun dan bah se dil memiş tir?

	 A)	İdari		 B)	Tıb	bi		 C)	Kül	tü	rel

	 	 	 D)	Di	ni	 	 E)	Ticari

3) I.	 El	sa	nat	la	rı	nın	yay	gın	ol	ma	sı

	 II.	 Dış	alım	ve	dış	sa	tım	 fa	ali	yet	le	ri	nin	ge	liş	miş	

ol	ma	sı

	 III.	 İş	lek	ula	şım	yol	la	rı	nın	kav	şak	nok	ta	sın	da	bu

lun	ma	sı

	 IV.	Do	ğal	gü	zel	lik	lere	ve	tarihi	zenginliklere	sahip	

olması

 Yu ka rı da nu ma ra lan mış özel lik ler den han gi le

ri hem ti ca ret hem de sa na yi şe hir le rin de or

tak ola rak bu lunan temel özelliklerdir?
 

 A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

   D) II ve IV E) III ve IV

4) Nü	fus	 ar	tış	 hı	zı	nı	 azalt	mak	 ve	ya	 art	tır	mak	 için	

dev	let	çe,	ül	ke	ça	pın	da	uy	gu	la	nan	po	li	ti	ka	la	ra	nü

fus	po	li	ti	ka	la	rı	de	nir.	

 Aşa ğı da ki ül ke ler den han gi si nü fus ar tış hı zı

nı artır ma ya yö ne lik po li ti ka lar iz ler?

	 A)	Kanada	 B)	Türkiye	 C)	Mısır

	 	 	 D)	Brezilya	 E)	Çin

5) Genel	olarak	az	gelişmiş	ve	ge	liş	mek	te	olan	ül	ke

ler	nü	fus	ar	tış	hı	zı	nı	dü	şür	me	ye	yö	ne	lik	po	li	ti	ka

lar	iz	ler.

   Bu ül ke ler de hız lı nü fus art şı ne de niy le aşa ğı

da ki ler den han gisinin ger çek leş mesi bek 

lenemez?

 

	 A)	 Ekonomik	büyüme	hızının	düşük	olması

	 B)	 Dışarıdan	beyin	göçü	alınması

	 C)	 İşsizlik	sorununun	yaşanması

	 D)	 Doğal	kaynakların	hızla	tükenmesi

	 E)	 Üretimin	yetersiz	kalması

6) Kent	ler	de	 ta	rım,	 sa	na	yi,	 ti	ca	ret,	 ula	şım,	 ka	mu	

hiz	met	le	ri,	ma	den	ci	lik	gibi	bir	çok	et	kin	lik	bir	ara

da	 bu	lu	nur.	 Bir	 kent	te	 eko	no	mik	 et	kin	lik	le	rin	 bir	

ya	da	bir	ka	çı	ön	plana	çı	ka	bi	lir.	Kent	le	rin	eko	no

mik	 et	kin	lik	le	ri	ne	 gö	re	 sı	nıf	lan	dı	rıl	ma	sın	da	 bu	

du	rum	göz	önü	ne	alı	nır.

 Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisi hem 

ticaret, hem sanayi kenti hemde turizm kenti 

olarak nitelenebilir?

	 A)	Zonguldak	 B)	İzmir		 C)	Adana

	 	 	 D)	Trabzon		 	E)	Muğla
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7) Eko no mi si bü yük öl çü de sa na yi ye da ya lı olan 

bir kent te aşa ğı da ki eko no mik et kin lik ler den 

han gis inin yay gın ol ma ola sı lı ğı da ha dü şük

tür?

 A)	 Ulaşım	 	

	 B)	 Ticaret	

	 C)		Ahır	hayvancılığı	

	 D)		Enerji	üretimi	

	 E)		Mera	hayvancılığı

8) Bir ülkede 1960 yı lı na ka dar;

	 –	 Faz	la	ço	cuk	sa	hi	bi	olan	ai	le	le	rin	çe	şit	li	ver	gi

ler	den	mu	af	tu	tul	ma	sı

	 –	 Al	tı	ya	da	da	ha	faz	la	ço	cuk	lu	an	ne	le	rin	pa	ra	

ya	da	ma	dal	ya	ile	ödül	len	di	ril	me	si

	 –	 Yurt	dı	şın	dan	ge	len	göç	men	le	re	ha	zi	ne	ye	ait	

top	rak	lar	dan	tar	la	ba	ğış	lan	ma	sı	

	 gi	bi	nü	fus	ar	tı	şı	nı	teş	vik	edi	ci	uy	gu	la	ma	lar	ya	pıl

mış	tır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu dö nem de söz ko

nu su uy gu la ma la rı ge rekli ha le ge ti ren ko şul

lar dan bi ri değil dir?

	 A)	 Nü	fu	sun	ül	ke	için	si	ya	si	ve	as	ke	ri	güç	ola	rak	

gö	rül	me	si

	 B)	 Ta	rım	alan	la	rın	da	ma	ki	ne	kul	la	nı	mı	nın	art	ma	sı

	 C)	 Sa	vaş	lar	ne	de	niy	le	er	kek	le	re	du	yu	lan	 ih	ti	ya

cın	faz	la	ol	ma	sı

	 D)	 Hız	la	 kal	kın	mak	 için	 iş	gü	cü	ne	 ih	ti	yaç	 du	yul

ma	sı

	 E)	 Sağ	lık	 hiz	met	le	ri	nin	 ye	ter	siz	li	ğin	den	 do	la	yı	

ölüm	ora	nı	nın	yük	sek	ol	ma	sı

9) İstanbul’un küresel etkiye sahip bir şehir ol

ma sın da aşa ğı da ki özel lik le rin den hangi si nin 

pa yı en azdır?

	 A)	 Ka	ra	de	niz’i	Ak	de	niz’e	bağ	la	yan	boğaza	sa	hip	

ol	ma	sı

	 B)	 Ticaret	mer	ke	zi	ol	ma	sı

	 C)	 Karadeniz	ikliminin	etkili	olması

	 D)	 Farklı	kültürlere	ait	tarihi	zenginliklerin	varlığı

	 E)	 Eğitim	ve	kültür	merkezi	olması

10) –	 Genç	le	rin	ev	len	me	si	ni	teş	vik	için	ev	li	lik	yar	dı

mı	nın	ya	pıl	ma	sı

	 –	 Ha	mi	le	lik	dö	ne	min	de	an	ne	aday	la	rı	na	ba	kım	

yar	dı	mı	nın	ya	pıl	ma	sı

	 –	 Ço	cuk	ba	şı	na	her	ay	dol	gun	mik	tar	da	ço	cuk	

pa	ra	sı	nın	öden	me	si

 gi bi uy gu la ma la rın dev let ta ra fın dan ger çek

leş ti ril di ği bir ül ke de aşa ğı da ki ler den han gi si

nin amaç lan dığı söy lenebilir?

 

	 A)	 Nüfus	artış	hızının	yükseltilmesi

	 B)	 Ülke	dışına	yapılan	göçlerin	engellenmesi

	 C)	 Nüfusun	yaş	ortalamasının	yükseltilmesi

	 D)	 Ekonomik	büyüme	hızının	yavaşlatılması

	 E)	 Erkek	nüfus	oranının	artırılması

11) Bir ye rin köy ya da şe hir sa yıl ma sın da aşa ğı

da ki ler den han gi si be lir leyici değildir?

	 A)	 İdari	yapı

	 B)	 Nüfus	miktarı

	 C)	 Ekonomik	etkinlikler

	 D)	 Matematik	konum

	 E)	 Çalışan	nüfusun	sektörlere	dağılımı
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11.
Sınıf

1) Bir	li	ma	nın	art	böl	ge	sin	de	ki	sa	na	yi	te	sis	le	ri,	ti	ca	ri	

fonk	si	yon	la	rı,	 ta	rım	alan	la	rı,	ener	ji	kay	nak	la	rı	nın	

ya	yıl	dı	ğı	alan	ne	ka	dar	ge	niş	se	li	man		da	o	oran

da	ge	li	şir.

 Bu na gö re aşa ğı da ki li man lar dan han gi si nin 

da ha faz la ge liş ti ği söy le ne bi lir?

	 A)	Trab	zon	 		B)	Mer	sin	 C)	An	tal	ya

	 	 	 D)	Bandırma	 E)	Si	nop

2) 

Lizbon
Berlin

Yeni Delhi
Tokyo

Ekvator

• •
•

•
•

Washington

 Yukarıdaki haritada gösterilen kentlerden 

hangisinin etki alanı daha dardır?

 A)	 Washington	 B)	Lizbon

	 C)	Berlin	 	 D)	Yeni	Delhi

   E) Tokyo

3) Aşağıdaki	tabloda	1900,	1950	ve	2014	yıllarında	

dünya'daki	kentli	nüfus	oranı	gösterilmiştir.

Yıllar Kentli Nüfus Oranı (%)

1900 9,4

1950 21

2014 50

 1900'lü yıllardan sonra dünyada kentli nüfu

sun hızla artmasına yol açan etken aşağıdaki

lerden hangisidir?

 A)	 Nüfus	artış	hızının	azalması

	 B)	 Sulamalı	tarım	yönetimlerinin	yaygınlaşması

	 C)	 Sanayi	faaliyetlerinin	yaygınlaşması

	 D)	 Yeni	petrol	kuyularının	bulunması

	 E)	 Uluslararası	 deniz	 taşımacılığının	 yaygınlaş

ması

4) Aşağıdaki	haritada	nüfusu	10	Milyonu	geçen	beş	

kent	gösterilmiştir.

 

Buenos
Aires

Şanghay Osaka

Ekvator

•

•

•
• •Los Angeles İstanbul

 Bunlardan hangisi idari kent olma özelliğine 

sahiptir?

 A)	Los	Angales	 B)	İstanbul

	 C)	Şanghay	 	 D)	Osaka

	 	 	 E)	Buenos	Aires

5) Aşa ğı da ki kent le rin han gi si nin ge liş me sin de 

en düst ri ku ru luş la rı be lir le yi ci rol oy na mış tır?

	 A)	Ku	şa	da	sı	 B)	Ak	hi	sar	 C)	Ka	ra	bük

	 	 	 D)	Alan	ya	 E)	Ed	re	mit

6) İstanbul, Marsilya, New York, Hamburg ve 

İzmir şehirlerinin ortak özelliği, aşağıdakiler

den hangisidir?

 A)	 Liman	kenti	olmaları

	 B)	 Nüfuslarının	10	milyonun	üzerinde	olması

	 C)	 Akarsu	boylarında	kurulmuş	kentler	olması

	 D)	 İklim	tiplerinin	aynı	olması

	 E)	 Turizm	kenti	olmaları

7) Şe hir le rin 18. ve 19. yüz yıl lar da hız lı bir ge liş

me gös ter me sin de;

 I.	 kö	mü	rün	önem	ka	zan	ma	sı

	 II.	 yer	le	şik	ha	ya	ta	ge	çil	me	si

	 III.	 sa	na	yi	dev	ri	mi

	 IV.	hay	van	cı	lık	ve	ta	rı	mın	ge	liş	me	si

 gi bi et men ler den han gi le ri rol oy nar?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) II ve IV E) III ve IV
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8) Aşa ğı da ki kent ler den han gi si nin ge li şi mi, İs

ken de run’un ge liş me sin den fark lı bir ne de ne 

bağ la na bi lir?

	 A)	Kı	rık	ka	le	 B)	Ka	ra	bük	 C)	İz	mit

	 	 	 	D)	An	tal	ya	 	E)	Bat	man

9) Aşa ğı da ki ler den han gi si, bir yer le şim mer ke zi 

ola rak Ada na’nın bü yü me sin de en az et ki li ol

muş tur?

	 A)	Ti	ca	ret	 B)	En	düst	ri	 C)	Ta	rım

	 	 	 D)	Ula	şım	 E)	Tu	rizm

10) Bü	yü	me	sin	de	 ula	şım	 hiz	met	le	ri	nin	 et	ki	li	 ol	du	ğu,	

kav	şak	 nok	ta	la	rı	 ve	 iş	lek	 yol	la	rın	 üze	rin	de	 yer	

alan	şe	hir	le	re	ula	şım	şeh	ri	de	nir.

 Bu na gö re;

 I.	 Es	ki	şe	hir

	 II.	 An	tal	ya

	 III.	 İs	tan	bul

	 IV.	Muğ	la

	 V.	 An	ka	ra

 gi bi şe hir ler den han gi le ri ula şım şe hir le ri ne 

ör nek gös te ri le mez?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve IV

   D) II ve V E) IV ve V

11) Aşa ğı da ki şe hir ler den han gi si nin ge liş me sin

de da ha faz la sayıda eko no mik fonk si yon et

ki li ol muş tur?

	 A)	Zon	gul	dak	 B)	Er	zu	rum	 C)	İs	tan	bul

	 	 	 D)	Mer	sin	 E)	Yoz	gat

12) Aşa ğı da ki ler den han gi si eko no mi si sa na yi ye 

da ya lı olan şe hir mer kez le ri nin özel lik le ri ara

sın da gös te ri le mez?

 A)	 Ula	şım	ola	nak	la	rı	nın	ge	liş	miş	ol	ma	sı

	 B)	 Ener	ji	tü	ke	ti	mi	nin	az	ol	ma	sı

	 C)	 Ti	ca	re	tin	ge	liş	miş	ol	ma	sı

	 D)	 Ta	rım	la	uğ	ra	şan	nü	fus	ora	nı	nın	dü	şük	ol	ma	sı

	 E)	 Çev	re	kir	li	li	ği	nin	oluşması

13) Bir	den	 faz	la	 fonk	si	yo	nun	 bi	r	 a	ra	da	 yü	rü	tül	dü	ğü	

ve	ge	çi	mi	ni	fark	lı	kay	nak	lar	dan	sağ	la	yan	in	san	la

rın	bi	r	a	ra	da	ya	şa	dı	ğı	yer	leş	me	le	re	şe	hir	de	nir.

 Mo dern şe hir le rin ge liş me sin de aşa ğı da ki fa

ali yet ler den han gi si nin pa yı en az dır?

	 A)	Ta	rım	 B)	Ula	şım	 C)	Ti	ca	ret

	 	 	 D)	Sa	na	yi	 E)	Tu	rizm

14) Bir şehrin gelişmesi, çevresiyle sürekli ileti

şim halinde olması ve küreselleşmesi için 

gerekli olan işlevlerinin tümü aşağıdakilerden 

hangisiyle ifade edilir?

 A)	Nüfus	yapısı	 B)	Fonksiyonu

	 C)	Ulaşımı	 	 D)	Konumu

	 	 	 E)	Nüfusu

15) Şe hir le rin 18. ve 19.  yüz yıl lar da hız lı bir ge liş

me gös ter me sin de;

 I.	 kö	mü	rün	önem	ka	zan	ma	sı

	 II.	 yer	le	şik	ha	ya	ta	ge	çil	me	si

	 III.	 sa	na	yi	dev	ri	mi

	 IV.	hay	van	cı	lık	ve	ta	rı	mın	ge	liş	me	si

 gi bi et men ler den han gi le ri rol oy na mış tır?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) II ve IV E) III ve IV
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11.
Sınıf

1)	 Ba	z›	ül	ke	le	rin	nü	fus	ar	t›fl	h›	z›	n›	ar	t›r	ma	ya	yö	ne	lik	

po	li	ti	ka	iz	le	me	sin	de;

	 I.	 nü	fus	yo	ğun	lu	ğu	nun	ar	t›	r›l	ma	s›

	 II.	 bü	yü	yen	eko	no	mi	nin	ifl	gü	cü	ih	ti	ya	c›	n›n	kar	fl›

la	na	bil	me	si

	 III.	 ba	r›n	ma,	 bes	len	me,	 eği	tim	 ve	 sağ	l›k	 alan	la

r›n	da	ki	hiz	met	le	rin	ye	ter	siz	kal	ma	s›	n›n	ön	len

me si

	 IV.	nü	fu	sun	yafl	or	ta	la	ma	s›	n›n	yük	sek	ol	ma	s›	n›n	

önü	ne	ge	çil	me	si

 gi bi de ği şim ler den han gi le ri nin amaç lan dı ğı 

söy le ne bi lir?

 A) I ve II B) I ve IV C) II ve III

   D) II ve IV E) III ve IV

2)	 Ge	lifl	mifl	 ül	ke	ler	de,	 bü	yü	yen	eko	no	mi	nin	 ifl	gü	cü	

ih	ti	ya	c›	n›n	kar	fl›	la	na	bil	me	si	için	nü	fus	ar	t›fl	h›	z›	n›	

ar	t›	r›	c›	bir	ta	k›m	tefl	vik	ler	uy	gu	la	n›r.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu teş vik ler ara sın da 

gös te ri le mez?

	 A)	 Ço	cuk	lu	ai	le	le	re	ver	gi	in	di	ri	mi	uy	gu	lan	ma	s›

	 B)	 Ha	mi	le	lik	 dö	ne	min	de	 ve	 do	ğum	 son	ra	s›n	da	

mad	di	yar	d›m	ya	p›l	ma	s›

	 C)	 Do	ğum	kont	ro	lü	ile	il	gi	li	hiz	met	le	rin	yay	g›n	lafl

t›	r›l	ma	s›

	 D)	 Ço	cuk	ba	fl›	na	her	ay	pa	ra	yar	d›	m›	ya	p›l	ma	s›

	 E)	 Ço	cuk	la	ra	ve	ri	len	hiz	met	le	rin	üc	ret	siz	ol	ma	s›

3)	 Ge	lifl	mifl	 ül	ke	ler	de	 ifl	gü	cü	po	tan	si	ye	li	ni	 ar	t›r	mak	

için	nü	fus	ar	t›fl	h›	z›	n›	art›rmaya	yö	ne	lik	nü	fus	po

li	ti	ka	la	r›	uy	gu	la	n›r.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ül ke ler den han gi sin de 

uy gu la nan nü fus po li ti ka la rı nın nü fu su ar tır

ma ya yö ne lik ol du ğu söy le ne mez?

	 A)	ABD		 B)	Çin	 	 C)	‹n	gil	te	re

	 	 	 D)	Fran	sa	 E)	Al	man	ya

4) Aşa ğı da ki ül ke le rin han gi sin de ba rın ma, bes

len me, eği tim ve sağ lık ala nın da ki so run lar en 

alt dü zey de dir?

	 A)	Pa	kis	tan	 B)	Ma	ke	don	ya	 C)	Fran	sa

	 	 	 D)	Ni	jer	ya	 E)	Bre	zil	ya

5) Nü fus ar tış hı zı yük sek olan ül ke ler aşa ğı da ki 

so run lar dan han gi si ni ya şa maz lar?

	 A)	 Bes	len	me

	 B)	 Ko	nut	edin	me

	 C)	 Eği	tim	ve	sağ	l›k

	 D)	 ‹fl	siz	lik

	 E)	 Sa	na	yi	kir	li	li	ği

6) Aşa ğı da ki ler den han gi si nü fus ar tı şı nı dü şür

me ye yö ne lik po li ti ka iz le yen ül ke le re ait bir 

özel lik de ğil dir?

	 A)	 Eko	no	mik	güç	le	ri	s›	n›r	l›	d›r.

	 B)	 Do	ğur	gan	l›k	oran	la	r›	faz	la	d›r.

	 C)	 Eko	no	mik	bü	yü	me	h›z	la	r›	dü	flük	tür.

	 D)	 Nü	fus	ar	t›fl	h›	z›	yük	sek	tir.

	 E)	 Eko	no	mi	le	ri	nin	 ifl	gü	cü	 ih	ti	yaç	la	r›	n›	 kar	fl›	la	ya

maz	lar.

7)	 Cum	hu	ri	ye	tin	 ilk	 y›l	la	r›n	da,	 Türkiye’de	 nü	fus	 ar

t›fl›	tefl	vik	edil	mifl	tir.

 Bu duruma yol açan temel et ken aşağıdakiler

den han gisidir?

	 A)	 Ül	ke	savun	mas›

	 B)	 Ül	kenin	genifl	ol	mas›

	 C)	 Üretici	nüfusun	az	ol	mas›

	 D)	 Maden	lerin	çeflit	li	ol	mas›

	 E)	 Doğal	afet	lerin	çok	ol	mas›
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8) Şe hir le rin ge liş me siy le or ta ya çı kan;

	 I.	 eko	no	mik	fa	ali	yet	le	rin	çe	flit	len	me	si

	 II.	 ti	ca	ret	ha	ya	t›	n›n	can	lan	ma	s›

	 III.	 ula	fl›m	im	kan	la	r›	n›n	iyi	lefl	me	si

	 IV.	ile	ti	fli	min	h›z	ka	zan	ma	s›

	 V.	 k›r	sal	alan	lar	dan	fle	hir	le	re	göç	ya	flan	ma	s›

 gi bi so nuç lar dan han gi le ri nin olum suz et ki le ri 

da ha faz la ol muş tur?

	 A)	Yal	n›z	III	 B)	Yal	n›z	V	 C)	I	ve	III

   D) II ve IV E) IV ve V

9) Aşa ğı da ki ler den han gi si hız lı ve plan sız şe hir

leş me nin ne den ol du ğu so run lar ara sın da 

gös te ri le mez?

	 A)	 Ge	ce	kon	du	semt	le	ri	nin	or	ta	ya	ç›k	ma	s›

	 B)	 Alt	ya	p›	hiz	met	le	ri	nin	ye	ter	siz	kal	ma	s›

	 C)	 Çev	re	kir	li	li	ği	nin	art	ma	s›

	 D)	 Tra	fik	te	s›	k›n	t›	lar	ya	flan	ma	s›

	 E)	 ‹n	fla	at	sek	tö	rü	nün	can	lan	ma	s›

10)	 ‹n	san	la	r›n	yer	le	flik	ha	ya	ta	geç	me	si	ve	eko	no	mik	

et	kin	lik	le	rin	çe	flit	len	me	siy	le	ka	la	ba	l›k	yer	le	flim	bi

rim	le	ri	olan	fle	hir	ler	or	ta	ya	ç›k	m›fl	t›r.

 Bu na gö re, şe hir leş me ye bağ lı ola rak aşa ğı

da ki ler den han gi si nin or ta ya çık tı ğı söy le ne

mez?

	 A)	 Ula	fl›m	ola	nak	la	r›	n›n	ge	lifl	me	si

	 B)	 ‹le	ti	flim	ça	l›fl	ma	la	r›	n›n	h›z	lan	ma	s›

	 C)	 Ti	ca	re	tin	can	lan	ma	s›

	 D)	 Kül	tü	rel	ge	li	fli	min	ya	vafl	la	ma	s›

	 E)	 K›r	sal	alan	la	r›n	göç	ver	me	si

11)	 Her	 tür	lü	mal	ve	hiz	me	tin	al›m	sa	t›m	et	kin	lik	le	ri

nin	tü	mü	ne	ti	ca	ret	de	nir.

 Bu na gö re ti ca ri fa ali yet le ri ile ön pla na çık

mış olan şe hir ler aşa ğı da ki ler den han gi si ba

kı mın dan da ha faz la ben zer lik gös te rir?

	 A)	 S›	cak	l›k	ve	ya	ğ›fl	ko	flul	la	r›

	 B)	 Yü	zey	fle	kil	le	ri	nin	uza	n›fl	doğ	rul	tu	su

	 C)	 Ta	r›m	ürü	nü	çe	flit	li	li	ği

	 D)	 Arit	me	tik	nü	fus	yo	ğun	lu	ğu

	 E)	 Ula	fl›m	ola	nak	la	r›

12)	 Bir	ülkede	nüfus	politikaları	belirlenirken,

	 I.	 Nüfusun	yaş	ortalaması

	 II.	 İşgücüne	duyulan	ihtiyaç

	 III.	 Nüfus	artış	hızı

	 IV.	Aritmetik	nüfus	yoğunluğu

	 V.	 Ülkenin	bulunduğu	yarımküre

 gibi özelliklerden hangileri dikkate alınmaz?

 A) I ve II B) II ve III C) II ve V

   D) III ve IV E) IV ve V

13) Yayla	ve	mezralar	bir	köyden	ayrılmış	fakat	köy	

sayılmayan	yerleşme	birimleridir.

 Bu yerleşmelerin köy sayılmamasının nedeni 

aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	 Yüzölçümlerinin	küçük	olması

	 B)	 İdari	fonksiyonlarının	olmaması

	 C)	 Ekonomik	faaliyetlerinin	sınırlı	olması

	 D)	 Genç	nüfusun	az	olması

	 E)	 Doğal	kaynakların	sınırlı	olması

14) Aşa ğı da ki ler den han gi si, şe hir le rin ge liş me

siy le bir lik te or ta ya çı kan olum lu so nuç lar dan 

bi ri de ğil dir?

	 A)	 Ti	ca	ret	ha	ya	t›	n›n	can	lan	ma	s›

	 B)	 Ula	fl›	m	ola	nak	la	r›	n›n	art	ma	s›

	 C)	 Çev	re	ve	gü	rül	tü	kir	li	li	ği	nin	art	ma	s›

	 D)	 ‹le	ti	fli	min	h›z	ka	zan	ma	s›

	 E)	 Kül	tü	rel	 ge	lifl	me	 ve	 eği	tim	 fa	ali	yet	le	ri	nin	 art

ma	s›
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11.
Sınıf

1) Aşağıdaki	 haritada	 başkent	 konumundaki	 beş	

idari	kent	gösterilmiştir.

 

Pekin

Ekvator •

• •

•

•

Brasillia

Meksico City
Amsterdam

Canberra

 Bu kentlerden hangisinin etki alanı daha ge

niştir?

 A)	Meksico	City	 B)	Amsterdam

	 C)	Pekin	 	 D)	Brasillia

	 	 	 E)	Canberra

2) 

Adis Ababa

Ad›yaman Şangay
New York

Ekvator
•

••

 Yukarıdaki haritada gösterilen kentler etki 

alanına doğru sınıflandırıldığında aşağıdaki

lerden hangisi doğru olur?

       Yerel     	Bölgesel	    Küresel   

	 A)	 Adis	Ababa	 Adıyaman	 Şangay

	 B)	 Adıyaman	 Şangay	 Adis	Ababa

	 C)	 Şangay	 Adıyaman	 Adis	Ababa

	 D)	 Adis	Ababa	 Şangay	 Adıyaman

	 E)	 Adıyaman	 Adis	Ababa	 Şangay

3) Türkiye'de	 1985	 yılından	 yakın	 zamana	 kadar	

nüfus	artış	hızını	azaltıcı	politika	izlenirken	günü

müzde	nüfus	artış	hızını	artırıcı	politika	izlenmek

tedir.

 Bu durumda 15 yıl sonra Türkiye'nin nüfus 

piramiti aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 A)

8

B)

6 4 2 0 2 4 6 8

60
E

15

K

8 6 4 2 0 2 4 6 8

60

E

15

K

C)

8 6 4 2 0 2 4 6 8

60
E

15

K

%

%

D)

8 6 4 2 0 2 4 6 8

60
E

15

K

%

%

E)

8 6 4 2 0 2 4 6 8

60
E

15

K

%

4) Dünyada	birbirinden	farklı	nüfus	politikaları	izlen

mektedir.

	 Bu	nüfus	politikaları	şunlardır:

	 I.	 Nüfus	artış	hızını	artırmaya	yönelik	politika

	 II.	 Nüfus	artış	hızını	azaltmaya	yönelik	politika

	 III.	 Nüfusun	 niteliğini	 ve	 niceliğini	 artırmaya	 yö

nelik	politika

 Yukarıdaki politikalar ile bunları uygulayan 

aşağıdaki ülkeler eşleştiğinde hangisi doğru 

olur?

   I           II         III    

	 A)	 Çin	 	 Pakistan	 Kanada

	 B)	 İngiltere	 Türkiye	 	 Nijerya

	 C)	 Fransa	 Hindistan	 Türkiye

	 D)	 Bangladeş	 Rusya	 	 ABD

	 E)	 İsviçre	 Almanya	 Almanya

TEST 13
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5) Aşağıdaki	haritada	küresel	etkiye	sahip	üç	kent	

gösterilmiştir.

 

Ekvator

• •
•

Vatikan

Kudüs

Mekke

 Bu kentlerin küresel etkiye sahip olmalarına 

hangi ortak özellikleri yol açmıştır?

 A)	 Kuzey	Yarımküre'de	bulunmaları

	 B)	 Denize	yakın	olmaları

	 C)	 Yükseltilerinin	az	olması

	 D)	 Sanayi	merkezlerine	uzak	olmaları

	 E)	 Dini	merkez	olmaları

6) Gelişmiş	ülkeler,	büyüyen	ekonominin	işgücü	ih

tiyacını	karşılayabilmek	için	doğum	oranlarını	ar

tırmak	isterler.	Bunu	sağlamak	içinde	çeşitli	 teş

vikler	uygularlar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu teşviklerden biri 

değildir?

 A)	 Doğum	izninin	uzaltılması

	 B)	 Evliliğin	çeşitli	yardımlarla	teşvik	edilmesi

	 C)	 Kürtaj	karşıtı	kampanyalar	düzenlenmesi

	 D)	 Çocuklu	ailelerin	asgari	ücretlerinin	vergiden	

muaf	olması

	 E)	 Bekarlardan	daha	düşük	oranlarda	vergi	alın

ması

7) Dünya nüfusu hızla artarken doğal kaynakla

rın sınırlı olması;

	 I.	 nüfusun	niteliğinin	arttırılması,

	 II.	 nüfus	artış	hızının	azaltılması

	 III.	 nüfusun	yeryüzüne	dengeli	dağıtılması,

	 IV.	doğal	kaynakların	tüketiminin	azaltılması

 politikalarından hangilerinin uygulamasını zo

runlu hale getirmektedir?

 A) I ve II B) I ve III C) II ve III

   D) II ve IV E) III ve IV

8)	 Dünyayı	bir	havuza,	şehirleri	de	farklı	boyutlarda
ki	taşlara	benzetirsek	şehirlerin	dünyadaki	etkile
rini	daha	kolay	anlayabiliriz.	Küçük	taşın	havuzda	
oluşturduğu	halka	büyüklüğü	 ile	 büyük	bir	 taşın	
havuzda	meydana	getirdiği	halkaların	büyüklüğü	
aynı	 değildir.	 Bu	 etkinin	 oluşmasında	 şehirlerin	
nüfusu	ve	fonksiyonel	özellikleri	en	önemli	etken
dir.	Bazı	şehirler,	sahip	oldukları	özellikler	saye
sinde	dünyayı	etkisi	altına	alabilmektedir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi şehrin 
etki alanının küresel olduğunu kanıtlar?

	 A)	 New	 York	 borsasında	 oluşan	 bir	 düşüşten	
bütün	ülkelerin	borsalarının	etkilenmesi

	 B)	 İstanbul'da	 oluşan	 ekonomik	 bir	 sorundan	
Türkiye	ekonomisinin	olumsuz	etkilenmesi

	 C)	 Moskova'ya	 bir	 yılda	 gelen	 turist	 sayısının	
azalmasına	 bağlı	 olarak	 Rusya'nın	 turizm	
gelirlerinin	azalması

	 D)	 Konya'da	aşırı	kuraklık	nedeniyle	buğday	ve
riminin	düşmesiyle	tarımdan	elde	edilen	geli
rin	azalması

	 E)	 Almanya'nın	 dış	 alım	 ve	 dış	 satımının	 azal
masından	 Avrupa	 Birliği	 ülkelerinin	 olumsuz	
etkilenmesi	

9) 

I
II

III

IV

V
Ekvator

 Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin 
hangilerinde şehirleşme oranının daha düşük 
olduğu söylenebilir?

 A) I ve V B) II ve III C) II ve IV
   D) III ve V E) IV ve V

10) Bir ülkede nüfusun çok hızlı artması ile birlik
te aşağıdakilerden hangisinde artma meyda
na gelmez?

 A)	 İşsizlikte	 	
 B) Tüketimde
	 C)	 Doğal	kaynakların	tüketiminde
	 D)	 Genç	nüfus	oranında
	 E)	 Kişi	başına	düşen	milli	gelirde
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11.
Sınıf

TARAMA TESTİ  1

1) Bir	eko	sis	te	min	de	vam	lı	lı	ğı	eko	sis	te	mi	oluş	tu	ran	

un	sur	lar	ara	sın	da	ki	ener	ji	ve	mad	de	dön	gü	sü	ne	

bağ	lı	dır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si ener ji ve be sin dön

gü sün de yer alan un sur lar dan bi ri de ğil dir?

	 A)	De	niz	ler	 	 B)	Ye	şil	bit	ki	ler

	 C)	Oto	bur	lar	 	 D)	İn	san	lar	 	

	 	 E)	Ay	rış	tı	rı	cı	lar

2)	 I.	 Rize

	 II.	 Konya

	 III.	 İzmir

 İk lim çe şit li li ği özel lik le ri göz önü ne alın dı ğın

da, yu ka rı da ve ri len illerin bi yo çe şit li li ği en 

faz la olan dan en az ola na doğ ru sı ra la nı şı 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) I – II – III  B) I – III – II

 C) II – I – III  D) II – III – I  

     E) III – II – I

3) Bir kent te ti ca ret fa ali yet le ri nin ön pla na çık

ma sı;

	 I.	 ula	şım	 yol	la	rı	nın	 kav	şak	 nok	ta	sın	da	 bu	lun

ma	sı

	 II.	 eko	no	mik	de	ğe	ri	yük	sek	ürün	le	rin	üre	til	me	si

	 III.	 yü	zey	şe	kil	le	ri	nin	en	ge	be	li,	nü	fus	yo	ğun	lu	ğu

nun	az	ol	ma	sı

 gi bi du rum lar dan han gi le ri ne bağ lı dır?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	II

   D) I ve III E) II ve III

4) 	 Kent	ler	de	 ta	rım,	 sa	na	yi,	 tu	rizm,	 ma	den	ci	lik	 gi	bi	

bir	çok	et	kin	lik	bir	ara	da	bu	lu	nur.	Bir	kent	te	et	kin

lik	le	rin	bi	ri	ya	da	bir	ka	çı	ön	pla	na	çı	ka	bi	lir.	Kent

le	rin	 et	kin	lik	le	ri	ne	 gö	re	 sı	nıf	lan	dı	rıl	ma	sın	da	 bu	

du	rum	gö	z	ö	nü	ne	alı	nır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki kent ler den han gi si hem 

sa na yi ken ti hem de ta rım ken ti ola rak ni te le

ne bi lir?

	 A)	Bur	sa	 B)	An	tal	ya	 C)	İs	tan	bul

	 	 	 D)	Ri	ze	 	 E)	Er	zu	rum

5) Şe	hir	ler	ilk	de	fa	iklimin	tarıma	uygun	olduğu	böl

ge	ler	de,	bü	yük	ne	hir	le	rin	su	la	dı	ğı	ova	lar	da	or	ta

ya	çık	mış	lar	dır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki ler den han gi si ilk şe hir

le rin or ta ya çık tı ğı ül ke ler ara sın da yer al maz?

	 A)	Irak	 	 B)	Mı	sır		 C)	Hin	dis	tan

	 	 	 D)	Nor	veç		 E)	Çin

6) Şe	hir	ler,	yö	ne	tim	mer	ke	zi	ol	ma	sı,	ma	den	ya	ta	ğı

nın	 bu	lun	ma	sı,	 sa	na	yi	nin	 ge	liş	miş	 ol	ma	sı,	 ta	rı

mın	 ge	liş	miş	 ol	ma	sı,	 önem	li	 ula	şım	 yol	la	rı	nın	

üze	rin	de	bu	lun	ma	sı	gi	bi	 fonk	si	yon	la	ra	bağ	lı	ola

rak	bü	yü	me	gös	te	rir	ler.	

 Bu na gö re, aşa ğı da ki  şe hir ler den han gi si nin 

bü yü me si di ğer le rin den fark lı bir ne de ne bağ

lı dır?

 

	 A)	Bat	man	 	B)	So	ma		 C)	Ku	şa	da	sı

	 	 	 D)	Div	ri	ği		 E)	Sey	di	şe	hir	

7) Dün ya da do ğal kay nak la rın sı nır lı ol ma sı;

	 I.	 nü	fus	ar	tış	hı	zı	nın	dü	şü	rül	me	si

	 II.	 do	ğal	kay	nak	la	rın	plan	lı	tü	ke	til	me	si

	 III.	 sağ	lık	hiz	met	le	ri	nin	ge	liş	ti	ril	me	si

 gi bi po li ti ka lar dan han gi le ri nin uy gu lan ma sı

nı ge rek ti rir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	II	

  D) I ve III E) II ve III

8) Nü fus ar tış hı zı nın dü şü rül me si ne yö ne lik bir 

po li ti ka iz le yen ül ke de aşa ğı da ki ler den han gi

sin de bir art ma mey da na ge lir?

	 A)	 Ya	ban	cı	ül	ke	le	re	iş	çi	gö	çün	de

	 B)	 Do	ğal	kay	nak	la	rın	tü	ke	ti	min	de

	 C)	 Genç	nü	fus	mik	ta	rın	da

	 D)	 Ki	şi	ba	şı	na	dü	şen	mil	li	ge	lir	de

	 E)	 Do	ğur	gan	lık	ora	nın	da

TEST 14
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TARAMA TESTİ  1

9)	 I.	 Ai	le	plan	la	ma	sı	na	önem	ver	mek

	 II.	 Hal	kı	bi	linç	len	dir	mek

	 III.	 Köy	den	ken	te	gö	çü	teş	vik	et	mek

 Hız lı nü fus ar tı şı nı azalt mak için yu ka rı da sa

yı lan lar dan han gi le ri ni uy gu la mak doğ ru 

olur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	II	 C)	I	ve	II	

  D) I ve III     E) II ve III

10) Aşa ğı da ki ler den han gi si su dön gü sü nün ya

rar la rı ara sın da gös te ri le mez?

	 A)	 Ka	yaç	la	rın	 kim	ya	sal	 yol	la	 çö	zün	me	si	ni	 sağ

lar.

	 B)	 Bit	ki	le	rin	kök	le	riy	le	top	rak	ta	ki	be	sin	mad	de	le

ri	ni	al	ma	sı	nı	ve	yap	ra	ğa	ta	şı	ma	sı	nı	sağ	lar.

	 C)	 Top	rak	olu	şu	mun	da	ge	rek	li	dir.

	 D)	 Can	lı	ya	şa	mı	nın	de	vam	lı	lı	ğı	nı	sağ	lar.

	 E)	 Bi	rin	cil	ve	ikin	cil	tü	ke	ti	ci	ler	için	ener	ji	üre	ti	min

de	kul	la	nı	lır.

11)	 I.	 Ener	ji	ve	be	sin	dön	gü	sü

	 II.	 Kar	bon	dön	gü	sü

	 III.	 Azot	dön	gü	sü

	 IV.	Su	dön	gü	sü

 Yu ka rı da ki dön gü ler de han gi le ri bit ki tür le ri

nin azal ma sı ile or ta ya çı kan olum suz luk tan 

en az et ki le nir?

	 A)	 Ener	ji	dön	gü	sü

	 B)	 Su	dön	gü	sü

	 C)	 Ok	si	jen	dön	gü	sü

	 D)	 Kar	bon	dön	gü	sü

	 E)	 Azot	dön	gü	sü

12) –	 Çöl

	 –	 Sa	van

	 –	 Ku	tup

	 Yu	ka	rı	da	 ba	zı	 bit	ki	 ve	 hay	van	 top	lu	luk	la	rı	nı	 bir	

ara	da	ba	rın	dı	ran	üç	bi	yom	ve	ril	miş	tir.

 Bu na gö re aşa ğı da ve ri len fak tör ler den han gi

si bi yom la rın oluş ma sın da et ki li de ğil dir?

	 A)	 Ya	ğış	mik	ta	rı

	 B)	 Ya	ğış	re	ji	mi

	 C)	 Nem	mik	ta	rı

	 D)	 Sı	cak	lık	or	ta	la	ma	sı

	 E)	 Hay	van	tü	rü

13) Can	lı	lar	ile	için	de	ya	şa	dık	la	rı	fi	zik	sel	çev	re	ara	sın

da	bu	lu	nan	çok	yön	lü	iliş	ki	le	re	eko	sis	tem	de	nir.

 Eko sis te min sü rek li li ği ni sağ la yan en önem li 

et ken aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

	 A)	 Mad	de	ve	ener	ji	akı	şı	nın	de	vam	et	me	si

	 B)	 Fi	zik	sel	çev	re	nin	ge	niş	ol	ma	sı

	 C)	 Tü	ke	ti	ci	ve	üre	ti	ci	mik	ta	rı	nın	az	ol	ma	sı

	 D)	 Ay	rış	tı	rı	cı	la	rın	bu	lun	ma	sı

	 E)	 Do	ğal	afet	le	rin	gö	rül	me	me	si

14) Bi	yo	çe	şit	li	lik;	 bir	 böl	ge	de	ki	 tür	le	rin,	 ekosis	tem

lerin,	ekolojik	olay	ların	oluş	tur	duğu	bir	bütün	dür.

 Buna göre biyoçeşit lilik açısın dan aşağıdaki 

böl geler den han gisi daha fakir dir?

	 A)	 Ek	vatoral	ik	lim	böl	gesi

	 B)	 Savan	ik	lim	böl	gesi

	 C)	 Kutup	ik	lim	böl	gesi

	 D)	 Step	ik	lim	böl	gesi

	 E)	 Ak	deniz	ik	lim	böl	gesi

15) Aşağıdakiler den han gisi bir ekosis tem de bu

lunan can sız öğeler arasın da yer al maz?

	 A)	Işık	 	 B)	Rüz	gar	 C)	Böcek

	 	 	 D)	Yağış		 E)	Sıcak	lık
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TEST 15

1) Aşa ğı da ki ler den han gi sin de bi rin cil eko no mik 

fa ali yet ler den ba zı la rı bir ara da ve ril miş tir?

	 A)	 Ba	lık	çı	lık,	or	man	cı	lık,	ma	den	ci	lik

	 B)	 Sa	na	yi,	ula	şım,	ti	ca	ret

	 C)	 İn	şa	at,	ha	ber	leş	me,	gü	ven	lik

	 D)	 Ma	den	ci	lik,	pa	zar	la	ma,	sa	na	yi

	 E)	 Or	man	cı	lık,	ula	şım,	pa	zar	la	ma	

2) Zengin akarsu kaynaklarına sahip bir ülkede;

	 I.	 balıkçılık,

	 II.	 madencilik,

	 III.	 hidroelektrik	enerji	üretimi,

	 IV.	sanayi

 sektörlerinden hangilerinin bu duruma bağlı 

olarak gelişme göstermesi beklenir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	III

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	IV

3) Aşa ğı da ki ler den han gi si dağıtımı etkileyen 

beşeri unsurlardan birisi değildir?

 A)	 İletişim	araçları

	 B)	 Ulaşım

	 C)	 İnsan	kaynakları

	 D)	 Toprak	türleri

	 E)	 Teknolojik	gelişmeler

4) Ok ya nus, de niz, göl ve akar su gi bi su kay nak

la rı nın aşa ğı da ki eko no mik fa ali yet ler den 

han gi sin de kul la nı mı da ha az dır?

	 A)	 Tu	rizm	 	 B)	Ula	şım

	 C)		Ba	lık	çı	lık	 	 D)	Or	man	cı	lık

	 	 	 E)	Ener	ji	üre	ti	mi

5) Eko	no	mi	nin	 ana	 un	sur	la	rın	dan	 bi	ri	 üre	tim	dir.	

Üre	tim	fa	ali	yet	le	ri	hem	do	ğal	hem	be	şe	ri	pek	çok	

un	sur	dan	et	ki	le	nir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si üre ti mi et ki le yen be

şe ri un sur lar dan bi ri dir?

	 A)	 Coğ	ra	fi	ko	num	 B)	İş	gü	cü	kay	nak	la	rı

	 C)	 Top	rak	şart	la	rı	 D)	Yer	yü	zü	şe	kil	le	ri

	 	 	 E)	Za	man

6) Aşa ğı da ki ler den han gi si, eko no mi ile do ğal 

kay nak lar ara sın da ki iliş ki ye ör nek gös te ri le

mez?

	 A)	 Al	man	ya’nın	 Ruhr	 Hav	za	sı’nda	 de	mir	 çe	lik	

sa	na	yi	si	nin	bu	lun	ma	sı	

	 B)	 İs	kan	di	nav	 ül	ke	le	rin	de	 kâ	ğıt	 sa	na	yi	si	nin	 ge

liş	me	si

	 C)	 Or	ta	As	ya’da	kü	çük	baş	hay	van	cı	lı	ğın	yay	gın	

ol	ma	sı

	 D)	 İtal	ya’nın	 eko	no	mi	sin	de	 tu	riz	min	 önem	li	 ol

ma	sı

	 E)	 İstanbul'da	sa	na	yi	nin	en	önem	li	iş	ko	lu	ol	ma	sı

7) Üre	tim,	tü	ke	tim	ve	da	ğı	tım	ye	ni	iş	kol	la	rı	nı	or	ta	ya	

çı	kar	mak	ta	dır.

 Bu na gö re, ürün le rin ça buk bo zul ma sı, aşa ğı

da ki iş kol la rın dan han gi si ni or ta ya çı kar mış tır?

	 A)	 Am	ba	laj	sa	na	yi	si

	 B)	 Do	ku	ma	sa	na	yi	si

	 C)	 De	mir	çe	lik	sa	na	yi	si

	 D)	 Ma	ki	ne	sa	na	yi	si

	 E)	 İlaç	sa	na	yi	si
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8) Mal	ve	hiz	met	le	rin	sağ	lan	ma	sı	na	üre	tim;	mal	ve	

hiz	met	le	rin	 tü	ke	ti	ci	le	re	 ulaş	tı	rıl	ma	sı	na	 da	ğı	tım,	

mal	ve	hiz	met	le	rin	kul	la	nıl	ma	sı	na	tü	ke	tim	de	nir.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki eko no mik fa ali yet ler den 

han gi si, da ğı tım fa ali yet le rin den bi ri dir?

	 A)	Hay	van	cı	lık	 B)	Ta	rım

	 C)	Sa	na	yi	 	 D)	Ma	den	ci	lik

	 	 	 E)	Pa	zar	la	ma

9) Bir ül ke de tü ke tim üre tim den hız lı ar tı yor sa o 

ül ke ile il gi li aşa ğı da ki yar gı lar dan han gi si ke

sin lik le doğ ru dur?

	 A)	 Ki	şi	ba	şı	na	dü	şen	mil	li	ge	lir	faz	la	dır.

	 B)	 Yü	zey	şe	kil	le	ri	en	ge	be	li	dir.

	 C)	 Nü	fus	ar	tı	şı	faz	la	dır.

	 D)	 Dı	şa	rı	dan	göç	alır.

	 E)	 Dış	ti	ca	ret	ge	lir	le	ri	yük	sek	tir.

10)	 I.	 Pet	rol

	 II.	 De	mir

	 III.	 Taş	kö	mü	rü

	 IV.	Krom

	 V.	 Lin	yit

 Yu ka rı da ki ye ral tı kay nak la rın dan han gi le ri 

ener ji kay na ğı ola rak kul la nı la maz?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	V	 C)	II	ve	IV

	 	 	 D)	III	ve	IV	 E)	IV	ve	V

11) Doğal	 kaynakların	 ekonomiye	 yeterli	 düzeyde	

katkı	 sağlayabilmesi	 için	 sermaye,	 teknoloji,	 iş	

gücü	ve	pazar	gibi	unsurlarla	bir	arada	bulunma

sı	 gerekir.	 Zengin	 doğal	 kaynaklara	 sahip	 bazı	

ülkeler	 teknik	bilgi	ve	sermaye	bakımından	fakir	

oldukları	için	yeterince	gelişmemişlerdir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek 

olarak gösterilebilir?

	 A)	ABD		 B)	İsveç		 C)	Kanada

	 	 	 D)	İngiltere	 E)	Irak

12)	 –	 Do	ğum	ora	nı

	 –	 Bit	ki	ör	tü	sü

	 –	 Nü	fus	mik	ta	rı

	 –	 Yü	zey	şe	kil	le	ri

	 –	 Sa	na	yi	leş	me	hı	zı

	 –	 İk	lim

 Yu ka rı da ve ri len ler den kaç ta ne si bi rin cil eko

no mik fa ali yet tü rü nü et ki le yen do ğal un sur

lan dan dır?

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

13)	 I.	 İk	lim

	 II.	 Nü	fus	yo	ğun	lu	ğu

	 III.	 De	niz	den	uzak	lık

	 IV.	Yü	zey	şe	kil	le	ri

 Yu ka rı da nu ma ra lan dı rı lan fak tör ler den han

gi le ri eko no mi nin te mel un sur la rın dan bi ri 

olan da ğı tım fa ali ye ti ni en faz la et ki ler?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	I	ve	IV

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV
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11.
Sınıf

1) Tür	ki	ye’de	 ay	çi	çe	ği	 eki	mi	 ilk	 de	fa	 1940	 yı	lın	da	

Bal	kan	lar	dan	 ge	len	 göç	men	ler	 ta	ra	fın	dan	 Trak

ya’da	ya	pıl	mış	tır.	Za	man	la	ge	li	şe	rek	ül	ke	nin	bir

çok	ye	ri	ne	da	ğıl	mış	tır.

 Yu ka rı da sö zü edi len du rum, aşa ğı da ki ler den 

han gi si nin eko no mik fa ali yet ler üze rin de ki et

ki si ne ör nek tir?

	 A)	Ula	şım	 B)	Kül	tür	 C)	İklim

	 	 	 D)	Tu	rizm	 E)	Po	li	ti	ka

2) Tür ki ye’de;

	 –	 haş	haş	üre	ti	mi	yal	nız	ca	be	lir	li	alan	lar	da,	be	lir

li	mik	tar	da	ve	dev	let	kont	ro	lün	de	ya	pıl	mak	ta,

	 –	 pi	rinç	tar	la	la	rı	yer	le	şim	alan	la	rı	nın	dı	şın	da	bu

lun	mak	ta	dır.

 Bu na gö re, haş haş ve pi rin cin üre ti min de 

aşa ğı da ki be şe ri un sur lar dan han gi si nin da ha 

çok et ki li ol du ğu söy le nir?

	 A)	Nü	fus	 B)	Yer	le	şme	 C)	Eko	no	mi

	 	 	 D)	Kül	tür		 E)	Po	li	ti	ka

3) Aşa ğı da ki ma den ler den han gi si sa na yi kol la rı 

için ham mad de oluş tur maz?

	 A)	Ba	kır	 B)	De	mir	 C)	Lü	le	ta	şı

	 	 	 D)	Bok	sit	 E)	Fos	fat

4) Ener	ji	üre	ti	min	de,	ye	ni	le	ne	me	yen	ve	çev	re	ye	za

rar	 ve	ren	ener	ji	 kay	nak	la	rı	 ye	ri	ne,	 ye	ni	le	ne	bi	len	

ve	çev	re	ye	za	ra	rı	ol	ma	yan	kay	nak	lar	ter	cih	edil

me	li	dir.

 Bu na gö re; aşa ğı da ki ener ji kay nak la rın dan 

han gi si nin yay gın laş tı rıl ma sı yu ka rı da ki gö rü

şü des tek ler?

	 A)	Lin	yit	 B)	Taş	kö	mü	rü	 C)	Nük	le	er

	 	 	 D)	Rüz	gâr	 E)	Pet	rol

5) İstanbul'da aşa ğı da ki eko no mik fa ali yet ler den 

han gi si nin ge liş me sin de hem ula şı mın ge liş

miş ol ma sı hem de nü fu sun ka la ba lık ol ma sı 

et ki li ol muş tur?

 A)	 Madencilik

	 B)	 Ti	ca	ret

	 C)	 Tu	rizm

	 D)	 Ba	lık	çı	lık

	 E)	 Kü	çük	baş	hay	van	cı	lık

6) Yü zey şe kil le ri ta rı ma el ve riş li olan bir böl ge

de aşa ğı da ki eko no mik et kin lik ler den han gi si

nin ge li şe ce ği söy le ne mez?

 A)	 Ula	şım

	 B)	 Ti	ca	ret

	 C)	 Sa	na	yi

	 D)	 Kü	çük	baş	hay	van	cı	lık

	 E)	 Kış	tu	riz	mi

7) Dün	ya	nü	fu	su	nun	hız	la	art	ma	sı	tü	ke	ti	min	de	hız

la	art	ma	sı	na	ne	den	ol	mak	ta	dır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru mun so nuç

la rı ara sın da gös te ri le mez?

 A)	 Or	man	la	rın	tah	rip	edil	me	si

	 B)	 Ener	ji	kay	nak	la	rı	nın	kul	la	nı	mı	nın	art	ma	sı

	 C)	 Ta	rım	alan	la	rın	da	eroz	yon	la	 top	rak	kay	bı	nın	

art	ma	sı

	 D)	 Eko	lo	jik	den	ge	nin	bo	zul	ma	sı

	 E)	 Ürün	çe	şit	li	li	ği	nin	art	ma	sı

TEST 16
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8) Aşa ğı da ki ler den han gi si do ğal kay nak la rın 

aşı rı kul la nı mı nın çev re ye olan olum suz et ki

si ne ör nek gös te ri le mez?

 A)	 Me	ra	lar	da	 aşı	rı	 ot	lat	ma	 so	nu	cu	 eroz	yo	nun	

art	ma	sı

	 B)	 Ener	ji	üre	ti	min	de	fosil	ya	kıt	la	rın	kul	la	nıl	ma	sı

nın	çev	re	kir	li	li	ği	ya	rat	ma	sı

	 C)	 Ye	ni	ta	rım	alan	la	rı	aç	mak	ama	cıy	la	or	man	la

rın	tah	rip	edil	me	si

	 D)	 Ka	ra	de	niz	kıyılarında	sık	sık	he	ye	lan	oluş	ma	sı

	 E)	 Usul	süz	ve	za	man	sız	av	lan	ma	ne	de	niy	le	ba

lık	tür	le	ri	nin	azal	ma	sı

9) I.	 Ok	ya	nu	sa	 kı	yı	sı	 olan	 ül	ke	ler	de	 ba	lık	çı	lı	ğın	

ge	liş	me	si

	 II.	 Lin	yit	 re	zer	vi	nin	 faz	la	 ol	du	ğu	böl	ge	ler	de	 ter

mik	ener	ji	üre	ti	mi	nin	faz	la	ol	ma	sı

	 III.	 Bol	 ya	ğış	 alan	 yer	ler	de	 or	man	cı	lı	ğa	 da	ya	lı	

sa	na	yi	kol	la	rı	nın	ge	liş	me	si

	 IV.	Fay	hat	la	rı	nın	yay	gın	ol	du	ğu	yer	ler	de	kap	lı	ca	

tu	riz	mi	nin	ge	liş	me	si

	 V.	 Nü	fu	su	ka	la	ba	lık	olan	böl	ge	ler	de	kü	mes	hay

van	cı	lı	ğı	nın	ge	liş	me	si

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri eko no mik fa ali yet

le rin ge liş me sin de be şe ri un sur la rın etkisine 

ör nek gös te ri le bi lir?

	 A)	Yal	nız	II	 B)	Yal	nız	V	 C)	I	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	V

10) Tür	ki	ye,	 üç	 ta	ra	fı	 de	niz	ler	le	 çev	ri	li	 bir	 ya	rı	ma	da	

ül	ke	si	dir.

 Bu du rum aşa ğı da ki eko no mik fa ali yet ler den 

han gi si nin or ta ya çık ma sın da et ki li ol ma mış

tır?

	 A)	Ba	lık	çı	lık	 	 B)	Or	man	cı	lık

	 C)	Denizyolu	Ulaşımı	 D)	Ma	den	ci	lik

	 	 	 E)	Yaz	tu	riz	mi

11) Aşa ğı da ki eko no mik fa ali yet ler den han gi si 

de niz le rin kir len me sin de da ha az et ki li dir?

 A)	 Deniz	diplerinden	pet	rol	çı	ka	rı	mı

	 B)	 Limancılık	faaliyetleri

	 C)	 Kül	tür	ba	lık	çı	lı	ğı

	 D)	 Kıyı	turizmi

	 E)	 Ta	rımsal	etkinlikler

12) –	 İstanbul'da	tü	ke	ti	min	faz	la	ol	ma	sı

	 –	 Kır	sal	alan	lar	da	ta	rım	ve	hay	van	cı	lı	ğın,	kent

ler	de	 ise	sa	na	yi	ve	hiz	met	sek	tö	rü	nün	ge	liş

me	si

	 –	 Tür	ki	ye’de	dı	şa	lım	ürün	le	ri	nin	 İs	tan	bul	Li	ma

nı’ndan	ül	ke	içi	ne	da	ğı	tı	la	bil	me	si

	 –	 Tür	ki	ye’de	 haş	haş	 üre	ti	mi	nin	 yal	nız	ca	 be	lir	li	

alan	lar	da	ve	be	lir	li	mik	tar	da	ya	pıl	ma	sı

 Yu ka rı da sa yı lan özel lik ler üze rin de eko no mi

yi et ki le yen be şe ri un sur lar dan han gi si nin et

ki si ni doğ ru la ya cak bir bil gi yok tur?

 A)	 Yer	leş	me		tipinin

	 B)	 Dev	let	po	li	ti	ka	sı	nın

	 C)	 Nü	fu	sun

	 D)	 Ula	şı	mın

	 E)	 Tu	riz	min

13) 
?

Üretim Pazar

 

	 Yukarıdaki	şemada	ekonomiyi	oluşturan	unsurlar	

verilmiştir.

 Buna göre boş kutucuğa aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir?

	 A)	Hammadde	 B)	Tarım	

	 C)	Enerji	 	 D)	Ulaşım

	 	 	 E)	Sanayi
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11.
Sınıf

1) Ak de niz kıyılarında kış la rın ılık geç me si, yaz 

mev si mi nin uzun sür me si ve gü neş li gün sa

yı sı nın faz la ol ma sı aşa ğı da ki ler den han gi si ni 

et ki le me miş tir?

 A)	 Se	ra	cı	lık	ve	tur	fan	da	seb	ze	ci	li	ği

	 B)	 De	niz	tu	riz	mi	ni

	 C)	 Pa	muk	ta	rı	mı	nı

	 D)	 Ta	rım	alan	la	rın	dan	bir	yıl	da	 iki	ürün	alı	na	bil

me	si	ni

	 E)	 Ma	ğa	ra	gi	bi	kars	tik	şe	kil	le	rin	yay	gın	ol	ma	sı	nı

2) Ege kıyılarındaki ik lim ko şul la rı, aşa ğı da ki ler

den han gi si üze rin de et ki li ol ma mış tır?

 A)	 Kap	lı	ca	ve	ılı	ca	la	rın	yay	gın	ol	ma	sı	

	 B)	 Ta	rım	sal	ürün	çe	şi	di	nin	faz	la	ol	ma	sı

	 C)	 De	niz	tu	riz	mi	nin	ge	liş	me	si

	 D)	 Se	ra	cı	lı	ğın	ge	liş	me	si

	 E)	 Zey	tin	ci	li	ğin	ge	liş	me	si

3) I.	 Iğ	dır’da	pa	muk	ye	tiş	ti	ri	le	bil	me	si

	 II.	 An	tal	ya’da	yaz	tu	riz	mi	nin	ge	liş	me	si

	 III.	 Ka	ra	de	niz’de	ba	lık	çı	lı	ğın	yay	gın	ol	ma	sı

	 IV.	Bur	sa	ve	çev	re	sin	de	kap	lı	ca	la	rın	yay	gın	ol	ma	sı

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri üze rin de doğal un

surlardan ik lim ko şul la rı et ki li ol muş tur?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	III	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

4) Do	ğu	 Ana	do	lu	 Böl	ge	si	 akar	su	la	rı	 hid	ro	elekt	rik	

ener	ji	üre	ti	mi	için	el	ve	riş	li	dir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si bu du ru mun ne den

le rin den bi ri de ğil dir?

 A)	 Akar	su	la	rın	dar	ve	de	rin	va	di	ler	için	de	ak	ma	sı

	 B)	 Akar	su	la	rın	ya	tak	eğim	le	ri	nin	faz	la	ol	ma	sı

	 C)	 Yü	zey	şe	kil	le	ri	nin	en	ge	be	li	ol	ma	sı

	 D)	 Akar	su	la	rın	akış	hız	la	rı	nın	faz	la	ol	ma	sı

	 E)	 Kış	mev	si	mi	nin	so	ğuk	geç	me	si

5) Gü ney do ğu Anadolu'da yü zey şe kil le ri nin ge

nel de en ge be siz ol ma sı nın, aşa ğı da ki ler den 

han gi si ne ne den ol du ğu söy le ne mez?

 A)	 Do	ğal	bit	ki	ör	tü	sü	nün	boz	kır	ol	ma	sı	na

	 B)	 Eki	lidi	ki	li	alan	lar	ora	nı	nın	Tür	ki	ye	or	ta	la	ma	sı

nın	üs	tün	de	ol	ma	sı	na

	 C)	 Ula	şı	mın	ko	lay	ya	pıl	ma	sı	na

	 D)	 Ma	ki	ne	kul	la	nı	mı	na	el	ve	riş	li	ta	rım	alan	la	rı	nın	

ge	niş	ol	ma	sı	na

	 E)	 Mer	kez	le	ri	 bir	bi	ri	ne	 bağ	la	yan	 ka	ra	yo	lla	rı	nın	

en	kı	sa	yo	lu	iz	le	ye	rek	ya	pıl	ma	sı	na

6) Yü	zey	 şe	kil	le	ri	nin	 en	ge	be	li	 ol	du	ğu	 yer	ler	de	 ula

şım	güç	lük	le	ya	pı	lır.

 

II

III

IV V

I

 Bu na gö re yu ka rı da ki ha ri ta da nu ma ra lan mış 

yö re le rin han gi sin de, yü zey şe kil le ri nin ula

şım üze rin de ki olum suz et ki si nin da ha faz la 

ol du ğu söy le ne bi lir?

 A) I  B) II C) III D) IV E) V

TEST 17
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7)	 Doğal	 kaynaklar	 ülkelerin	 kalkınmasında	 son	

derece	önem	taşır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal kay

nakların etkisiyle açıklanamaz?

 A)	 Norveç'te	balıkçılığın	gelişmiş	olması

	 B)	 Kuveyt'te	petrol	sanayisinin	gelişmiş	olması

	 C)	 Kanada'da	 orman	 ürünleri	 sanayisinin	 geliş

miş	olması

	 D)	 İspanya'da	deniz	turizminin	gelişmiş	olması

	 E)	 Japonya'da	 elektronik	 sanayinin	 gelişmiş	 ol

ması

8)	 Doğal	 ve	 beşeri	 unsurların	 üretim,	 tüketim	 ve	

dağıtım	 üzerindeki	 etkisi	 düşünüldüğünde,	

Türkiye’de;

 I.	 Akdeniz	 kıyılarında	 ısınma	 masraflarının	

Doğu	Anadolu'dakinden	az	olması

	 II.	 İç	Anadolu'da	buğday,	Karadeniz	kıyılarında	

mısır	üretiminin	yaygın	olması

	 III.	 Gebze'de	 enerji	 tüketiminin	 Afyon'dan	 fazla	

olması

	 IV.	Sa	na	yi	ve	ti	ca	re	tin	ge	liş	ti	ği	İstanbul'da	mo	tor

lu	araç	sa	yı	sı	nın	Diyarbakır'dan	fazla	olması	

 gi bi özel lik ler den han gi le ri nin or ta ya çık ma sın

da be şe ri un sur lar da ha faz la et ki li ol muş tur?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

9) I.	 Enerji	üretme

	 II.	 Taşkınları	önleme

	 III.	 Spor	faaliyetlerine	ortam	sağlama

	 IV.	Akarsu	rejimini	düzenleme

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri ba raj la rın sağ la dı

ğı ya rar lar ara sın da gös te ri le mez?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	IV	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

10) Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının 

ekonomiye etkileri arasında gösterilemez?

 A)	 Ticaretin	canlanması

	 B)	 Tüketimin	artması

	 C)	 Yaşam	standartının	yükselmesi

	 D)	 Üretimin	artması

	 E)	 İşgücü	potansiyelinin	artması

11) I.	 Üretim

	 II.	 Tüketim

	 III.	 Dağıtım

 Bir	ül	ke	nin	po	li	ti	ka	sı	ile	eko	no	mi	nin	un	sur	la	rı	ara

sın	da	bir	iliş	ki	bulunur.	Örneğin;	iki	ülke	arasında	

siyasi	ilişkiler	bozuksa	üretilen	malların	ülkeye	gi

rişinde	sorunlar	çıkar	ya	da	ürün	talebi	geri	çevrilir.

 Bu na gö re, po li ti ka ön ce lik le yu ka rı da nu ma

ra lan dırılan hangi faktörleri etkilemektedir?

	 A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

12) Aşa ğı da ki ler den han gi si bir bölgenin ge liş

me sin de et ki li olan be şe ri un sur lar ara sın da 

de ğil dir?

 A)	 Sermaye	birikiminin	fazla	olması

	 B)	 Nitelikli	işgücünün	bulunması

	 C)	 Pazar	olanaklarının	bulunması

	 D)	 İklimin	çeşitli	olması

	 E)	 Ulaşımın	kolay	olması



41

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM -
DOĞAL KAYNAKLAR

11.
Sınıf

1) Aşa ğı da ki ler den han gi sin de ve ri len do ğal un

sur ile bir lik te ve ril di ği eko no mik fa ali yet tü rü 

ara sın da önemli bir et ki le şim ol du ğu söy le ne

mez?

	 A)	 ‹k	lim	→	ta	r›m

	 B)	 Bit	ki	ör	tü	sü	→	hay	van	c›	l›k

	 C)	 Yü	zey	fle	kil	le	ri	→	ula	fl›m

	 D)	 Top	rak	→	ta	r›m

	 E)	 Su	kay	nak	la	r›	→	top	rak	sa	na	yi	si

2) Or ta ku şa ğın yük sek ve en ge be li ke sim le ri;

	 I.	 ta	r›m	sal	fa	ali	yet	ler

	 II.	 k›fl	tu	riz	mi

	 III.	 hid	ro	elekt	rik	ener	ji	üre	ti	mi

	 IV.	ka	ra	yo	lu	ula	fl›	m›

 gi bi eko no mik et kin lik ler den han gi le ri nin ge li

şi mi için el ve riş li dir?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

3)	 I.	 Se	ra	mik

	 II.	 Güb	re

	 III.	 Do	ku	ma

	 IV.	Çi	men	to

	 V.	 Oto	mo	tiv

 Yu ka rı da ki en düst ri ku ru luş la rın dan han gi le

rin de ham mad de ola rak top rak kul la nı lır?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	IV	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	III	ve	V	 E)	IV	ve	V

4)	 I.	 Po	li	ti	ka

	 II.	 İklim

	 III.	 Ta	r›m	sal	fa	ali	yet	ler

	 IV.	Tek	no	lo	jik	ge	lifl	me	ler

	 V.	 Yer	yü	zü	fle	kil	le	ri

	 VI.	Ser	ma	ye	bi	ri	ki	mi

 Aşa ğı da ki ler den han gi si üre ti mi et ki le yen do

ğal un sur lar dan dır?

	 A)	I	ve	II	 B)	II	ve	III	 C)	II	ve	V

	 	 	 D)	III	ve	V	 E)	V	ve	VI

5)	 I.	 An	tal	ya’da	 ya	k›t	 tü	ke	ti	mi	nin	 ‹s	tan	bul’dan	 az	

ol	ma	s›

	 II.	 Ga	zi	an	tep’te	 ta	r›m	da	su	la	ma	ya	du	yu	lan	 ih	ti

ya	c›n	Ri	ze’den	faz	la	ol	ma	s›

	 III.	 Sam	sun	 Li	ma	n›’n›n	 hin	ter	lan	d›	n›n	 Si	nop	 Li

ma	n›’ndan	ge	nifl	ol	ma	s›

 Yu ka rı da ki özel lik le rin or ta ya çık ma sın da rol 

oy na yan et men ler aşa ğı da ki le rin han gi sin de 

doğ ru ve ril miş tir?

        I                     II                      III       

	 A)	 En	lem	 ‹k	lim	 	 Yer	fle	kil	le	ri

	 B)	 Ba	k›	 Yük	sel	ti		 ‹k	lim

	 C)	 Yük	sel	ti	 En	lem	 	 De	ni	zel	lik

	 D)	 De	ni	zel	lik	 Dağ	la	r›n	uza	n›	fl›	 Ba	k›

	 E)	 En	lem	 Yük	sel	ti		 ‹k	lim

6) Eko no mi yi et ki le yen do ğal un sur lar ara sın da 

aşa ğı da ki ler den han gi si yer al maz?

	 A)	‹k	lim	 	 B)	Yü	zey	fle	kil	le	ri

	 C)	Bit	ki	ör	tü	sü	 D)	Ulaşım	ağı

	 	 	 E)	Su	kay	nak	la	r›

TEST 18
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7)	 Tür	ki	ye’de;

	 I.	 Do	ğu	Ana	do	lu'da	ener	ji	üre	ti	mi	nin

	 II.	 Rize'de	çay	üretiminin

	 III.	 Şanlıurfa'da	su	la	ma	su	yu	tü	ke	ti	mi	nin

	 IV.	Konya'da	buğ	day	üre	ti	mi	nin

	 V.	 İstanbul'da	ham	mad	de	tü	ke	ti	mi	nin

 faz la ol ma sı gi bi du rum lar dan han gi le ri nin or

ta ya çık ma sı, ik lim ko şul la rı nın eko no mi üze

rin de ki et ki siy le açık la na maz?

	 A)	Yal	n›z	III	 B)	Yal	n›z	V	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	I	ve	V		 E)	III	ve	IV

8) Sanayi Çağı'nda aşağıdakilerden hangisi di

ğerlerinden sonra önem kazanmıştır?

 A)	Kömür	 B)	Demir	 C)	Akarsu

	 	 	 D)	Dinamo	 E)	Petrol

9)	 I.	 İstanbul'da	tü	ke	ti	min	faz	la	ol	ma	s›

	 II.	 K›r	sal	alan	lar	da	ta	r›m	ve	hay	van	c›	l›	ğ›n,	kent

ler	de	 ise	sa	na	yi	ve	hiz	met	sek	tö	rü	nün	ge	lifl

me	si

	 III.	 Tür	ki	ye’de	d›	fla	l›m	ürün	le	ri	nin	 ‹s	tan	bul	Li	ma

n›’ndan	ül	ke	içi	ne	da	ğ›	t›	la	bil	me	si

	 IV.	Tür	ki	ye’de	 hafl	hafl	 üre	ti	mi	nin	 yal	n›z	ca	 be	lir	li	

alan	lar	da	ve	be	lir	li	mik	tar	da	ya	p›l	ma	s›

 Yu ka rı da sa yı lan özel lik ler üze rin de eko no mi

yi et ki le yen be şe ri un sur lar dan han gi si nin et

ki si ni gös te ren bir ör nek yok tur?

	 A)	 Yer	lefl	me	nin

	 B)	 Dev	let	po	li	ti	ka	s›	n›n

	 C)	 Nü	fu	sun

	 D)	 Ula	fl›	m›n

	 E)	 Tu	riz	min

10)	 İnsanlar	ilkçağlardan	günümüze	kadar	çeşitli	do

ğal	 kaynaklardan	 yararlanmışlardır.	 Fakat	 her	

çağda	bazı	doğal	kaynaklar	önem	kazanarak	ön	

plana	çıkmıştır.

 Buna göre, aşağıdaki çağlardan hangisinde 

önem kazanan doğal kaynak yanlış verilmiş

tir?

  						Çağ						 								Doğal	Kaynak								

	 A)	 Paleolitik	çağ	 Obsidyen	ve	çakmak	taşı

	 B)	 Neolitik	çağ	 Petrol	ve	doğal	gaz

	 C)	 Mezolitik	çağ	 Toprak	ve	su

	 D)	 Kalkolitik	çağ	 Madenler	ve	su

	 E)	 Sanayi	çağı	 Kömür	ve	demir

11)	 Üre	ti	len	mal	la	r›n,	 tü	ke	ti	ci	le	re	ulafl	t›	r›l	ma	s›	na	da

ğ›	t›m	de	nir.

 Aşa ğı da ki ler den han gi si da ğı tı mın ger çek leş

me si ni et ki le yen en önem li et men dir?

	 A)	Ula	fl›m	 	 	 B)	Nü	fus

	 C)	‹k	lim	ko	flul	la	r›	 	 D)	Za	man

	 	 	 E)	Coğ	ra	fi	ko	num

12) Aşa ğı da ki ler den han gi si be şe ri un sur la rın 

eko no mik fa ali yet ler üze rin de ki et ki si ne ör

nek gös te ri le mez?

	 A)	 Tür	ki	ye’de	 hafl	hafl	 üre	ti	mi	nin	 yal	n›z	ca	 be	lir	li	

alan	lar	da,	be	lir	li	mik	tar	da	ve	dev	let	kont	ro	lün

de	ya	p›l	ma	s›

	 B)	 K›r	 yer	lefl	me	le	rin	de	 hay	van	sal	 ve	 ta	r›m	sal	

üre	ti	min	yük	sek	ol	ma	s›

	 C)	 Üre	tim	 fa	ali	yet	le	ri	nin	 yay	g›n	 ola	rak	 ya	p›l	d›	ğ›	

yer	ler	de	ula	fl›m	sek	tö	rü	nün	ge	lifl	mifl	ol	ma	s›

	 D)	 Ge	lifl	mifl	 ül	ke	ler	de	 ula	fl›m	 sek	tö	rü	ne	 ay	r›	lan	

büt	çe	nin	faz	la	ol	ma	s›

	 E)	 Yü	zey	 fle	kil	le	ri	nin	 en	ge	be	li	 ol	du	ğu	 alan	lar	da	

hid	ro	elekt	rik	ener	ji	üre	ti	mi	nin	yay	g›n	ol	ma	s›
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11.
Sınıf

1) Aşa	ğı	da	Tür	ki	ye’de	ki	eko	no	mik	et	kin	lik	ler	ile	il	gi	li	

ba	zı	özel	lik	ler	ve	ril	miş	tir.

 Bu özel lik ler den han gi si nin or ta ya çık ma sın

da Tür ki ye’nin ma te ma tik ko nu mu et ki li ol

muş tur?

	 A)	 Ba	tı	dan	do	ğu	ya	doğ	ru	gi	dil	dik	çe	ta	rım	ürün	le

ri	nin	ol	gun	laş	ma	sü	re	si	nin	uza	ma	sı

	 B)	 Ahır	hay	van	cı	lı	ğı	nın	bü	yük	kent	le	rin	çev	re	sin

de	yo	ğun	laş	mış	ol	ma	sı

	 C)	 Ener	ji	üre	ti	min	de	lin	yi	tin	taş	kö	mü	rün	den	da

ha	faz	la	kul	la	nıl	ma	sı

	 D)	 Sa	na	yi	ku	ru	luş	la	rı	nın	da	ha	çok	ba	tı	böl	ge	le

rin	de	top	lan	mış	ol	ma	sı

	 E)	 Gü	ney	 kı	yı	la	rın	da	 tu	rizm	 se	zo	nu	nun	 ku	zey	

kı	yı	la	rın	dan	da	ha	uzun	sür	me	si

2) Aşa ğı da ki ler den han gi si do ğal un sur la rın üre

ti me et ki sine örnektir?

	 A)	 Akar	su	lar	dan	hid	ro	elekt	rik	ener	ji	si	üre	til	me	si	

	 B)	 Ta	r›m	 ürün	le	ri	nin	 be	sin	 sa	na	yi	sin	de	 ham

mad	de		ola	rak	kul	la	n›l	ma	s›	

	 C)	 Sa	na	yi	de	ki	ge	lifl	me	le	rin	ye	ni	 ifl	ala	nla	r›	n›	or

ta	ya	ç›	kar	ma	s›	

	 D)	 Ula	fl›m	araç	la	r›	n›n	h›z	ve	ka	li	te	le	ri	nin	git	tik	çe	

art	ma	s›	

	 E)	 Nü	fu	sun	ar	t›fl	h›	z›	n›n	git	tik	çe	azal	ma	s›

3) Üre ti mi et ki le yen do ğal ve be şe ri un sur lar dü

şü nül dü ğün de aşa ğı da ki ler den han gi si be şe ri 

fak tör le rin et ki si so nu cun da or ta ya çık mış tır?

	 A)	 Nor	veç	ve	Ja	pon	ya’da	ba	lık	çı	lı	ğın	ge	liş	me	si

	 B)	 Tür	ki	ye’de	ma	den	çe	şit	li	li	ği	nin	faz	la	ol	ma	sı

	 C)	 Gü	ney	do	ğu	 As	ya’da	 pi	rinç	 ta	rı	mı	nın	 yay	gın	

ol	ma	sı

	 D)	 Al	man	ya’da	oto	mo	tiv	sek	tö	rü	nün	ge	liş	me	si

	 E)	 Ka	na	da’da	or	man	cı	lık	fa	ali	ye	ti	nin	ge	liş	me	si

4) İsviçre'nin	batı	ve	kuzeybatısında	yer	yer	küçük	

vadilerle	 yarılmış	 Jura	 Dağları	 uzanmaktadır.	

Jura	 Dağları'nda	 geçitler	 az	 olduğu	 için	 ulaşım	

güçtür.	 Sadece	 iki	 noktadan	 demir	 yolu	 geçer.	

Jura'da	yaşayan	insanlar	uzun	kış	aylarında	ka

rın	kapattığı	yolların	birbirinden	ayırdığı	köylerde	

başka	bir	uğraş	olmadığı	için	kendilerini	saat	ya

pımına	 vermişlerdir.	 Saatçilik	 sadece	 şehirlerde	

değil	 köylerde	de	yapılır.	Burada	köyler	arası	 iş	

birliği	 kurulmuştur.	 Bazı	 köyler	 saatlerin	 belirli	

parçalarını	 yaparlar.	 Bu	 parçalar	 merkezlerde	

toplanır.	Saatçilik	sayesinde	büyük	şehir	görünü

mü	almışlardır.

	 Jura	 Dağları'nın	 kuzeydoğusunda	 yaylalar	 yer	

alır.	Burada	tarım	imkanları	da	artar.	Bu	yaylalar	

yolların	geçtiği	noktalardır.	Jura'dan	geçen	yolla

rın	birçoğu	bu	yaylanın	kuzeyindeki	Basel	şehrin

de	düğümlenir.	Bu	şehir	aynı	zamanda	Ren	Nehri	

üzerindeki	 nakliyatın	 güneydeki	 son	 iskelesidir.	

Ulaşım	 bakımından	 önemli	 olan	 bu	 şehir	

İsviçre'nin	kuzeybatıdan	giriş	kapısıdır.

 Yukarıdaki parçada;

	 I.	 İklim	koşullarının	ekonomiye	etkisi

	 II.	 Coğrafi	konumun	ulaşıma	etkisi

	 III.	 Teknoloik	 gelişmelerin	 doğal	 sistemler	 üze

rindeki	etkisi

	 IV.	Doğal	unsurların	insan	faaliyetlerine	etkisi

 gibi durumların hangilerinden bahsedilme

miştir?

	 A)	Yalnız	II	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	IV

	 	 	 D)	I	ve	III	 E)	II	ve	III

5)	 I.	 As	ya	ile	Av	ru	pa	kı	ta	la	rı	nı	bir	bi	ri	ne	bağ	la	ma	sı

	 II.	 Sa	na	yi	fa	ali	yet	le	ri	nin	ge	liş	me	si

	 III.	 İs	tan	bul	Bo	ğa	zı’na	sa	hip	ol	ma	sı

	 IV.	Pa	zar	la	ma	ko	şul	la	rı	nın	uy	gun	ol	ma	sı

 Yu ka rı da ki ler den han gi le ri İs tan bul’un önem li 

bir ti ca ret ken ti ol ma sın da et ki li olan be şe ri 

un sur lar ara sın da gös te ri le bi lir?

	 A)	Yal	nız	I	 B)	Yal	nız	IV	 C)	I	ve	III	

	 	 D)	II	ve	IV	 E)	III	ve	IV

TEST 19
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6) •	 Tu	rizm

	 •	 Po	li	ti	ka

	 •	 Kül	tür

	 •	 Ula	şım

 Tür ki ye’nin eko no mik et kin lik le ri ile il gi li aşa

ğı da ki ör nek ler den han gi si yu ka rı da ki et men

ler den bi riy le açık la na maz?

	 A)	 Haş	haş	üre	ti	mi	nin	yal	nız	ca	bel	li	alan	lar	da,	be	lir

li	mik	tar	da	ve	dev	let	kont	ro	lün	de	ya	pıl	ma	sı

	 B)	 Ay	çi	çe	ği	 eki	mi	nin	 ilk	 de	fa	 Bal	kan	lar	dan	 ge	len	

göç	men	ler	ta	ra	fın	dan	Trak	ya’da	ya	pıl	mış	ol	ma

sı

	 C)	 Ege	Böl	ge	si’nde	kı	yı	ile	iç	ke	sim	ler	ara	sın	da	ki	

ti	ca	re	tin	ge	liş	miş	ol	ma	sı

	 D)	 An	tal	ya’da	 yaz	 mev	si	min	de	 nü	fu	sun	 art	ma

sıy	la	tü	ke	ti	min	art	ma	sı

	 E)	 Kent	leş	me	nin	az	ol	du	ğu	Ka	ra	de	niz	kıyıların

da	ta	rı	mın	böl	ge	eko	no	mi	sin	de	ki	pa	yı	nın	faz

la	ol	ma	sı

7) Tür ki ye’nin;

	 •	 üç	ta	ra	fı	nın	de	niz	ler	le	çev	ri	li	ol	ma	sı,

	 •	 pet	rol	 ba	kı	mın	dan	 zen	gin	 Or	ta	do	ğu	 ül	ke	le	ri	

ile	pet	rol	tü	ke	tim	le	ri	faz	la	olan	ge	liş	miş	Av	ru

pa	ül	ke	le	ri	ara	sın	da	yer	al	ma	sı,

	 •	 As	ya,	Av	ru	pa	ve	Af	ri	ka	kı	ta	la	rı	nın	bir	bi	ri	ne	en	

çok	yak	laş	tı	ğı	yer	de	bu	lun	ma	sı,

 gi bi özel lik le re sa hip ol ma sı;

	 I.	 ula	şım

	 II.	 hay	van	cı	lık

	 III.	 ti	ca	ret

	 IV.	ma	den	ci	lik

	 V.	 ener	ji	üre	ti	mi

 gi bi eko no mik et kin lik ler den han gi le ri ni da ha 

çok et ki le miş tir?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	V

	 	 	 D)	III	ve	IV	 E)	IV	ve	V

8) I.	 Yüzey	 şekilllerinin	 engebeli	 olduğu	 bölgeler

de	turizm	çeşitliliğinin	fazla	olması

	 II.	 Ulaşım	olanaklarının	geliştiği	alanlarda	ticare

tin	yoğun	olması

	 III.	 Güneşli	 gün	 sayısının	 fazla	 olduğu	 yerlerde	

güneş	enerjisinden	elektrik	üretilmesi

	 IV.	Yeraltı	 kaynaklarının	 fazla	 olduğu	 yerlerde	

maden	sanayisinin	gelişmesi

 Yukarıda verilenlerden hangisi üzerinde do

ğal unsurların etkisi en azdır?

 A)	Yalnız	II	 B)	Yalnız	III	 C)	I	ve	II

	 	 	 D)	II	ve	III	 E)	III	ve	IV

9) Tü	ken	me	yen	ener	ji	kay	nak	la	rı	je	oter	mal,	rüz	gar,	

dal	ga,	gü	neş	ve	su	dur.

 Bu kay nak la rın Tür ki ye’de ki po tan si yel le riy le 

il gi li, aşa ğı da ki ler den han gi si söy le ne mez?

	 A)	 İk	lim	ve	yer	şe	kil	le	ri	nin	et	ki	siy	le	bu	kay	nak	lar	

böl	ge	le	ri	mi	ze	gö	re	fark	lı	lık	lar	gös	te	rir.

	 B)	 Gü	neş	ener	ji	si	po	tan	si	ye	li	Ak	de	niz	kıyılarında	

diğer	kıyılardan	faz	la	dır.

	 C)	 Ya	tak	eğim	le	ri	nin	faz	la	ol	ma	sı	ne	de	niy	le	Do

ğu	Ana	do	lu’da	ki	akar	su	la	rın	ener	ji	po	tan	si	ye

li	da	ha	faz	la	dır.	 	 	

	 D)	 Mar	ma	ra	ve	Ege	kıyılarının	rüz	gâr	ener	ji	si	po

tan	si	ye	li	di	ğer	böl	ge	le	ri	miz	den	da	ha	faz	la	dır.	

	 E)	 Dal	ga	la	rın	 ener	ji	 po	tan	si	ye	li	 gi	rin	ti	li	 çı	kın	tı	lı	

kı	yı	la	rı	mız	da	da	ha	faz	la	dır.
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11.
Sınıf

1) Tür	ki	ye’de	or	man	lık	alan	lar	yüz	yıl	lar	için	de	bü	yük	

öl	çü	de	azal	mış	tır.

 Bu du rum üze rin de aşa ğı da ki ler den han gi si

nin et ki si en faz la dır?

 

	 A)	Kü	re	sel	ısın	ma	nın		 B)	Kuraklığın

	 C)	Eroz	yo	nun		 D)	He	ye	la	nın	

	 	 	 E)	İn	san	la	rın

2) Çöllerde	bitki	örtüsü	seyrek,	bit	ki	çe	şi	di	az	dır.

 Bu du rum bit ki ör tü sü ile aşa ğı da ki ler den han

gi si ara sın da ki iliş ki ye ör nek gös te ri le bi lir?

	 A)	Yü	zey	şe	kil	le	ri		 B)	Bi	yo	tik	fak	tör	ler	

	 C)	Be	şe	ri	fak	tör	ler		 D)	Do	ğal	afet	ler	

	 	 	 E)	İk	lim	ko	şul	la	rı	

3) Bir	 yö	re	de	 sa	na	yi	nin	 ge	li	şe	bil	me	si,	 ham	mad	de	

te	mi	ni	nin	ko	lay	ol	ma	sı	ve	üre	ti	len	ürü	nün	pa	zar

la	na	bil	me	si	 için	 ulaşım	 koşullarının	 gelişmiş	 ol

ması	gerekir.

 
II

III

IV

V

I

 

 

 Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralanmış 

yörelerden hangisinde sanayinin gelişmiş ol

ması bu özellikle çelişir?

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

4) Aşağıda verilen şehir ekonomik fonksiyon 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

	 A)	 Tarsus	–	Tarım

	 B)	 Mersin	–	Ticaret

	 C)	 Van	–	Sanayi	

	 D)	 Antalya	–	 Turizm

	 E)	 Eskişehir	–	Ulaşım

5) Ege	Böl	ge	si’nin	kı	yı	ke	si	min	de	zey	tin,	in	cir	ve	tu

runç	gil	 gi	bi	 ürün	ler	 ye	tiş	ti	ri	lir	ken	 iç	 ke	sim	ler	de	

da	ha	çok	ta	hıl	ve	şe	ker	pan	ca	rı	gi	bi	ürün	ler	ye	tiş

ti	ril	mek	te	dir.

 Böl ge nin kı yı ve iç ke sim le rin de ye tiş ti ri len 

ta rım ürün le ri nin bir bi rin den fark lı ol ma sı 

aşa ğı da ki ler den han gi siy le açık la na bi lir?

 A)	 Yer	ya	pı	sıy	la

	 B)	 Ürünlerden	elde	edilen	gelirle

	 C)	 Ta	rım	alan	la	rı	nın	ora	nıy	la

	 D)	 İk	lim	özel	lik	le	riy	le

	 E)	 Eroz	yon	şid	de	tiy	le

6) İki	mer	kez	ara	sın	da	yü	zey	şe	kil	le	ri	ne	ka	dar	sa	de	

ise	bu	iki	mer	kez	ara	sın	da	ka	ra	yo	lu	ya	pım	ma	li

ye	ti	de	o	ka	dar	az	dır.

 Bu na gö re, aşa ğı da ki mer kez ler den han gi le ri 

ara sın da ya pı la cak ka ra yo lu nun bi rim ma li ye

ti da ha faz la dır?

	 A)	Ur	fa		Ga	zi	an	tep	 B)	Es	ki	şe	hir		Kon	ya

	 C)	Kars		Art	vin	 D)	İz	mir		De	niz	li

	 	 	 E)	Mer	sin		Ada	na

TARAMA TESTİ  2 TEST 20
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7) Aşa ğı da ki ye ral tı kay nak la rın dan han gi si dün

ya ener ji üre ti mi açı sın dan önem ta şı maz?

 A)	Bakır	 	 B)	Linyit

	 C)	Doğalgaz	 	 D)	Taşkömürü

	 	 	 E)	Petrol

8) Aşa ğı da ki ler den han gi si eko sis te min var lı ğı nı 

sür dü re bil me si için ge rek li ko şul lar dan bi ri 

de ğil dir?

 A)	 Biyolojik	çeşitliliğin	korunması

	 B)	 Yağış	rejiminin	düzenli	olması

	 C)	 Madde	döngülerinin	devamlılığı

	 D)	 Enerji	akışının	sağlanması

	 E)	 Yeterli	besin	kaynakları

9) “Şeh	rin	ge	liş	me	si	ne	bağ	lı	ola	rak	de	ği	şen	or	ta	ya	

da	bü	yük	öl	çek	li	 sa	na	yi	 te	sis	le	ri,	 ti	ca	ret	mal	la	rı

nın	 alı	nıp	 sa	tıl	dı	ğı,	 üre	til	di	ği,	 de	po	lan	dı	ğı	 çok			

sa	yı	da	 iş	ye	ri,	 pa	zar	 ve	 bü	yük	 kü	çük	 alış	ve	riş	

mer	kez	le	ri	var	dır.

 Aşa ğı da ki şe hir ler den han gi si yu ka rı da sö zü 

edi len fonk si yo na bağ lı ola rak ge liş me gös

ter me miş tir? 

 A)	Adana	 	 B)	İstanbul

	 C)	Tunceli	 	 D)	İzmir	 	

	 	 		E)	Bursa

10) I.	 Bitki	örtüsünün	tahrip	edilmesi

	 II.	 Sanayi	faaliyetlerinin	gelişmesi

	 III.	 Tarımsal	ilaçların	kullanımının	artması

 Yu ka rı da ve ri len fa ali yet ler sı ra sıy la aşa ğı da

ki mad de dön gü le rin den han gi le rin de bo zul

ma la ra ne den olur?

        I               I                   III      

	 A)	 Azot	 Karbon	 Enerji

	 B)	 Enerji	 Karbon	 Azot

	 C)	 Karbon	 Azot	 Su

	 D)	 Azot	 Karbon	 Oksijen

	 E)	 Oksijen	 Enerji	 Azot

11) I.	 Sınırları	az	çok	belirgindir.

	 II.	 Genişlikleri	farklıdır.

	 III.	 Fiziksel	özellikleri	benzerdir.

	 IV.	Enerji	ve	besin	döngüsü	mutlaka	bulunur.

	 V.	 Tüketicileri	aynı	türdendir.

	 VI.	Durağan	değil	dinamiktirler.

 Yukarıdakilerden hangileri ekosistemler için 

genelleme yapılarak söylenemez?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	IV	 C)	II	ve	VI

	 	 	 D)	III	ve	V	 E)	IV	ve	VI

12) Dağıtım faaliyetlerinde denizyolu ulaşımının 

kullanılmasında;

 I.	 Zonguldak

	 II.	 Antalya

	 III.	 İzmir

	 IV.	Sinop

	 V.	 istanbul

 gi bi il ler den han gi le ri en el ve riş li ko şul la ra 

sa hip tir?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	III

	 	 	 D)	III	ve	V	 E)	IV	ve	V

TARAMA TESTİ  2
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Sınıf

TEST 21

1) Tür ki ye’de;

 –	 ka	ra	ve	de	miryo	lu	ya	pı	mı	ma	li	ye	ti	nin	yük	sek	

ol	ma	sı

	 –	 ta	rım	ürün	le	ri	nin	çe	şit	li	lik	gös	ter	me	si

	 –	 tran	sit	ti	ca	re	tin	ge	liş	miş	ol	ma	sı

	 –	 kış	tu	riz	mi	ne	el	ve	riş	li	alan	la	rın	bu	lun	ma	sı

 gi bi özel lik le rin or ta ya çık ma sın da rol oy na

yan et men ler ile aşağıdakiler eşleştirildiğinde 

hangisi dışarıda kalır? 

	 A)	Coğ	ra	fi	ko	num	 B)	Yük	sel	ti

	 C)	Yü	zey	şe	kil	le	ri	 D)	İk	lim

	 	 	 E)	Yer	ya	pı	sı

2) Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de eko

nomiyi etkileyen beşeri faktörlerden biri de

ğildir?

	 A)	Doğal	kaynaklar	 B)	Sermaye

	 C)	Ulaşım	 	 D)	Enerji	kaynakları

	 	 	 E)	Teknolojik	gelişmeler

3) Tür	ki	ye’de	ka	ra	ve	de	mir	yo	lu	ağı	sık	lı	ğı	böl	ge	ler	

ara	sın	da	fark	lı	lık	lar	gös	te	rir.

 Bu du rum Tür ki ye’nin aşa ğı da ki özel lik le rin

den han gi siy le açık la na bi lir?

	 A)	İk	lim	özel	lik	le	riyle	 B)	Yü	zey	şe	kil	le	riyle

	 C)	Je	olo	jik	ya	pıyla	 D)	Nü	fus	da	ğı	lı	şıyla

	 	 	 E)	Bit	ki	ör	tü	süyle

4) Tür	ki	ye’de	1920’ler	de	sa	na	yi	ürün	le	ri	 ih	ti	ya	cı	nın	

ta	ma	mı	na	ya	kı	nı	dı	şa	rı	dan	alın	mak	tay	dı.	Gü	nü

müz	de	 ise	dı	şa	rı	ya	sa	tı	lan	mal	la	rın	bü	yük	bö	lü

mü	nü	sa	na	yi	ürün	le	ri	oluş	tur	mak	ta	dır.

 Bu na gö re, Tür ki ye’de 1920’ler den gü nü mü ze 

aşa ğı da ki ler den han gi sin de ar tış olduğu söy

le ne mez?

	 A)	 Ham	mad	de	dı	şa	lı	mın	da

	 B)	 Ni	te	lik	li	iş	çi	sa	yı	sın	da

	 C)	 Köy	den	ken	te	olan	göç	ler	de

	 D)	 Bebek	ölüm	ora	nın	da

	 E)	 Or	ta	la	ma	ya	şam	sü	re	sin	de

5) Tür	ki	ye’de	ba	zı	sek	tör	ler	eko	no	mi	ye	bü	yük	öl	çü

de	kat	kı	sağ	lar.

 Bun lar dan,

 –	 öde	me	ler	den	ge	sin	de	önem	li	yer	tu	tan,

	 –	 dış	sa	tım	 sa	ye	sin	de	 bü	yük	 bir	 dö	viz	 gir	di	si	

sağ	la	yan		

 sek tör aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A)	Ta	rım												 B)	Or	man	cı	lık											

	 C)	Hay	van	cı	lık													 D)	Sa	na	yi							

	 	 	E)	Ula	şım 

6) Tür ki ye’de fark lı ta rım ürün le ri nin ye tiş ti ril me

sin de aşa ğı da ki ler den han gi si nin et ki si en 

az dır?

 A)	 Ya	ğış	mik	ta	rı	nın

	 B)	 Sı	cak	lık	ko	şul	la	rı	nın

	 C)	 Top	rak	tip	le	ri	nin

	 D)	 Nü	fu	sun	da	ğı	lı	şı	nın

	 E)	 Su	la	ma	ko	şul	la	rı	nın	
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7) Tür	ki	ye’de	sa	na	yi	nin	gü	nü	müz	de	ki	en	önem	li	so

ru	nu	ser	ma	ye	ye	ter	siz	li	ği	dir.

 Bu so ru nu or ta dan kal dır mak için aşa ğı da ki

ler den han gi si ne ağır lık ve ril mek te dir?

 A)	 Ta	rı	ma	ya	pı	lan	ya	tı	rım	la	rın	ar	tı	rıl	ma	sı	na

	 B)	 Ma	den	ara	ma	ça	lış	ma	la	rı	na	hız	ve	ril	me	si	ne

	 C)	 Sa	na	yi	mal	la	rı	nın	dışsatımının	azal	tıl	ma	sı	na

	 D)	 Al	ter	na	tif	ener	ji	kay	nak	la	rı	nın	kul	la	nıl	ma	sı	na

	 E)	 Ya	ban	cı	ya	tı	rım		la	rın	des	tek	len	me	si	ne

8) Tür ki ye’de

 l.	 nü	fu	sun	ka	la	ba	lık	ol	ma	sı

	 ll.	 çe	şit	li	böl	ge	ler	de	fark	lı	ürün	le	rin	ye	tiş	ti	ril	me	si

	 lll.	 üre	tim	alan	la	rı	ve	tü	ke	ti	ci	ara	sın	da	uzun	me

sa	fe	le	rin	bu	lun	ma	sı

	 lV.	or	ta	la	ma	yük	sel	ti	nin	faz	la	ol	ma	sı

	 V.	 sık	bir	akar	su	ağı	nın	bu	lun	ma	sı	

 gi bi özel lik ler den han gi le ri ti ca re tin can lı ol

masında fazla etkili değildir?

 A)	l	ve	ll			 B)	l	ve	lV		 C)	ll	ve	Ill

	 												D)	lll	ve	V	 E)	lV	ve	V

9) Tür	ki	ye’de	1950’li	yıl	lar	dan	iti	ba	ren	ta	rım	alan	la	rı	

yak	la	şık	iki	kat	ar	tış	gös	ter	miş	tir.

 Bu du ru mun or ta ya çık ma sın da aşa ğı da ki ler

den han gi si nin yay gın laş ma sı nın et ki si en 

faz la  olmuştur?

	 A)	 Su	la	ma	nın

	 B)	 Ma	ki	ne	kul	la	nı	mı	nın

	 C)	 Güb	re	le	me	nin

	 D)	 Ka	li	te	li	to	hum	kul	lan	ma	nın

	 E)	 Se	ra	cı	lı	ğın

10) Nü	fu	sun	ka	la	ba	lık	 ol	du	ğu	yörelerde	 tü	ke	tim	art

mak	ta	dır.	 Bu	 nedenle	 bu	ra	da	ki	 tü	ke	ti	mi	 kar	şı	la

mak	 ama	cıy	la	 üre	tim	 fa	ali	yet	le	ri	nde	 de	 ar	tış	 ol

mak	ta	dır.

 

III

I

II

V
IV

 

 Bu na gö re, yu ka rı da ki ha ri ta da nu ma ra lan mış 

yö re le rin han gi le rin de nü fus, üre tim fa ali yet

le ri ni da ha çok ar tı rır?

	 A)	I	ve	II	 B)	I	ve	III	 C)	II	ve	IV

	 	 	 D)	II	ve	V	 E)	III	ve	IV

11) Ka	ra	de	niz’i	 Ak	de	niz	 üze	rin	den	 At	las	 Ok	ya	nu

su’na	bağ	la	yan	İs	tan	bul	ve	Ça	nak	ka	le	Bo	ğaz	la	rı	

Tür	ki	ye	sı	nır	la	rı	için	de	yer	alır.

 Bu du rum Tür ki ye’de;

 l.	 ta	rım

	 ll.	 ula	şım

	 lll.	 ti	ca	ret

	 lV.	 tu	rizm

 gi bi eko no mik fa ali yet ler den han gi le ri üze rin

de et ki li ol muş tur?

  

 A)	l	ve	ll		 B)	l	ve	lll			 C)	ll	ve	Ill

	 												D)	ll	ve	lV	 E)	Ill	ve	lV

12) Tür ki ye’de ta rım ve sa na yi sek tö rün de uy gu

la nan po li ti ka lar Tür ki ye’nin;

 l.	 ta	rım	sal	üre	tim	de	ken	di	ne	ye	te	bil	me	si

	 ll.	 sa	na	yi	ürün	le	ri	dış	sa	tı	mı	nın	art	ma	sı

	 lll.	 na	das	alan	la	rı	nın	azal	ma	sı

	 lV.	 tarımsal	ürün	dı	şa	lı	mı	nın	artması

 gi bi özel lik ler den han gi le rini ka zan ma sı na ne

den ol ma mış tır?

 A)	Yal	nız	l		 B)	Yal	nız	lV		 C)	l	ve	Il

	 	 	 D)	ll	ve	lll	 E)	Ill	ve	lV
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11.
Sınıf

1) Tür ki ye’de yü zey şe kil le ri nin en ge be li ol ma sı, 
aşa ğı da ki ler den han gi si üze rin de et ki li ol ma
mış tır?

 A)	 Ta	rım	alan	la	rı	nın	sı	nır	lı	ol	ma	sı
	 B)	 Kı	sa	me	sa	fe	ler	de	sı	cak	lı	ğın	de	ğiş	me	si
	 C)	 Ka	ra	yol	la	rın	da	 yol	 ya	pım	ma	li	ye	ti	nin	 yük	sek	

ol	ma	sı
	 D)	 Bit	ki	ör	tü	sü	nün	çe	şit	li	ol	ma	sı
	 E)	 Yaz	tu	riz	mi	nin	ge	liş	me	si

2) Ana	do	lu,	es	ki	çağ	lar	dan	be	ri	çe	şit	li	uy	gar	lık	la	rın	
do	ğup	 ge	liş	ti	ği	 bir	 yer	 olup,	 do	ğuba	tı	 ara	sın	da	
bir	köp	rü	iş	le	vi	gör	müş	tür.	Do	ğu	nun	ipe	ği	ile	ba
ha	ra	tı	nın	ve	di	ğer	ürün	le	ri	nin	ker	van	lar	la	Ba	tı	'ya	
ta	şın	ma	sı,	Çin’den	Av	ru	pa’ya	uza	nan	ve	bu	gün	
“İpek	 Yo	lu”	 ola	rak	 ad	lan	dı	rı	lan	 ti	ca	ret	 yol	la	rı		 ile	
oluşmuştur.

 Bu du ru mun or ta ya çık ma sı nın te mel ne de ni 
aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

 A)	 Ana	do	lu’nun	or	ta	ku	şak	ta	yer	al	ma	sı
	 B)	 Dört	mev	si	mi	be	lir	gin	ola	rak	ya	şa	ma	sı
	 C)	 Av	ru	pa’nın	 As	ya’ya	 bağ	lan	dı	ğı	 yer	de	 bu	lun

ma	sı	ve	her	iki	kı	ta	da	da	top	rak	la	rı	nın	ol	ma	sı
	 D)	 Ek	va	tor	 ül	ke	le	ri	 gi	bi	 sı	cak	 ve	 bo	ğu	cu,	 ku	tup	

ül	ke	le	ri	ka	dar	da	so	ğuk	ol	ma	ma	sı
	 E)	 İn	san	la	rın	ya	şa	ma	la	rı	için	el	ve	riş	li	 ik	lim	özel

lik	le	ri	ne	sa	hip	ol	ma	sı

3) 

1980

%
60

13

27

2015

Birincil İkincil Üçüncül

%55

22

23

 
Yu	ka	r›	da	ki	 gra	fik	ler	de	 1980	 ve	 2015	 y›l	la	r›n	da	
Tür	ki	ye’de	 ça	l›	flan	 nü	fu	sun	 sek	tör	le	re	 da	ğ›	l›	m›	
gös	te	ril	mifl	tir.

 Bu gra fik le re gö re aşa ğı da ki ler den han gi si ne 
ula şı la bi lir?

	 A)	 Ta	r›m	sal	ge	lir	azal	m›fl	t›r.
	 B)	 ‹fl	siz	lik	azal	m›fl	t›r.
	 C)	 Sa	na	yi	de	ça	l›	flan	la	r›n	ora	n›	art	m›fl	t›r.
	 D)	 Tu	rizm	ge	lir	le	ri	art	m›fl	t›r.

	 E)	 Ta	r›m	da	ça	l›	flan	lar›n	say›s›	azal	m›fl	t›r.

4) Türkiye'de	1933	yılında	yılında	devletçilik	yoluyla	

sanayileşme	politikasına	geçilmiştir.

 Bu uygulamanın nedeni, aşağıdakilerden han

gisidir?

	 A)	 Tarımsal	üretimin	artırılması

	 B)	 Özel	sermaye	biriminin	yetersizliği

	 C)	 Teknolojik	 gelişim	 için	 bilgi	 birikiminin	 yeter

sizliği

	 D)	 Uluslararası	anlaşmaların	uygulanabilmesi

	 E)	 Dış	borçlanmanın	sağlanması

5) Türkiye'de deniz ulaşımı ve deniz ticaretinin 

olmasının temel nedeni aşağıdakilerden han

gisidir? 

 A)	 Verimli	ovalara	sahip	olması

	 B)	 Orta	kuşakta	bulunması

	 C)	 Farklı	denizlere	komşu	olması

	 D)	 İhracat	ürünlerinin	çeşitli	olması

	 E)	 Engebeli	bir	ülke	olması

6)	 Türkiye'de	kıyı	kesimlerindeki	düzlükler	genellikle	

tarım	amaçlı	kullanılmaktadır.

 

II I

III

IV V

 

 Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandı

rılarak gösterilen yerlerden hangisinde sanayi 

ve ticaret geliştiği için tarım etkinlikleri fazla 

değildir?

 A)	I	 B)	II	 C)	III	 D)	IV	 E)	V

TEST 22


