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11 SORU BANKASICOĞRAFYA

TEST - 1Ekosistem ve Madde Döngüsü
DOĞAL SİSTEMLER

1. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış I. bölgede-
k  b yoçeş tl l ğ n II. bölgeden fazla olmasının 
nedenler  arasında, aşağıdak lerden hang s  
yoktur?

A) Su kaynaklarının fazla olması

B) Mevs m farklılığının az olması

C) Sıcaklık ortalamasının fazla olması

D) Yağış m ktarının fazla olması

E) B tk  örtüsünün gür olması
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3. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış yerler n aşa-
ğıdak  özell kler nden hang s , b yoçeş tl l ğ  
olumsuz yönde etk lemez?

A) I ® Örtü buzullarının bulunması

B) II ® Sıcaklık ortalamasının düşük olması

C) III ® Yağış m ktarının az olması

D) IV ® Tuzlu toprakların yaygın olması

E) V ® Yer şek ller n n çeş tl l k göstermes  
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4. Canlıların yeryüzüne dağılımını etk leyen faktör-
lere bağlı olarak farklı b tk  ve hayvan toplulukla-
rını barındıran bölgeler bulunur. Benzer b tk  ve 
hayvan topluluklarını barındıran bölgelere b yom 
adı ver l r. Her b yomun kend ne özgü b tk  ve hay-
van türler  vardır. Karasal b yomlar genell kle ----, 
su b yomları se ----- göre sınıflandırılır.

 Yukarıdak  parçada boş bırakılan numaralan-
mış yerlere aşağıdak lerden hang ler  get r l-
mel d r?

I II

A) toprak t p ne den z ve okya-
nuslara uzaklığa

B) kl m t p ne su kütles n n 
gen şl ğ ne

C) karaların yüz 
ölçümüne

den zler n 
der nl ğ ne

D) hak m b tk  
örtüsüne

suların k myasal 
özell ğ ne

E) kayaç yapısına yağış m ktarına

(I)
(II)

2. 

 Yukarıdak  dünya har tasında numaralanmış 
alanlardan hang s n n b yomu yanlış ver lm ş-
t r? 

A) I ® Arkt k tundra

B) II ® Da ma yeş l kalan soğuk neml  ormanlar

C) III ® Ilıman çayırlar

D) IV ® Savan

E) V ® Trop kal çalılık orman   

�
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���
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Çözümlü Soru
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TEST - 1Ekosistem ve Madde Döngüsü

1-B 2-E 3-E 4-D 5-E 6-E 7-A 8-D 9-B 

9. B tk  örtüsünü yüksek boylu otlar, yer yer ağaç-
lar ve çalılar; hayvan türler n  se zebra, zürafa, 
deve kuşu, t msah, gey k ve ant lopların oluş-
turduğu b yom aşağıdak lerden hang s d r?

A) Trop kal yağmur ormanları

B) Savan 

C) Yaprak döken ormanlar

D) İğne yapraklı ormanlar

E) Çayırlar

7. B r bölgedek  genler n, türler n, ekos stemle-
r n ve ekoloj k olayların uzun sürel  uyum çe-
r s nde oluşturduğu b r bütün aşağıdak  kav-
ramlardan hang s yle fade ed l r?

A) B yoçeş tl l k B) B yom C) Madde döngüsü

            D) Bes n z nc r         E) Hab tat  

5. Aşağıda Kızılırmak Nehr ’n n bazı kes tler  numa-
ralanmıştır. 

 Bu kes tlerden hang s nde, b yoçeş tl l k en 
fazladır?

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

���

���
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Su ekosistemlerinde biyoçeşitliliğin fazla 
veya az olması, besin miktarına bağlıdır.

Anı
m

sa
tm

a 8. Aşağıdak  kl m özell kler nden hang s n n faz-
la olduğu yerlerde b yoçeş tl l k en fazladır?

A) Yazları sıcak, kışları yağışlı

B) Yazları ser n, kışları ılık

C) Yazları yağışlı, kışları soğuk

D) Yıl boyunca yağışlı, sıcaklık ortalaması yüksek

E) Yazları ser n, kışları soğuk

Bu soruyu çözerken biyoçeşitliliğin ekvato-
ral bölgede en fazla olduğuna dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e

6. Canlıların yeryüzüne dağılışını etk leyen aşa-
ğıdak  faktörlerden hang s , ayraç çer s nde 
yanlış ver lm şt r?

A) B rçok b tk  türü ç n sınırlayıcı en alt ve en üst 
sıcaklığın -40°C le + 40°C arasında olması 
(İkl m)

B) Dağların den ze bakan yamaçlarında kl m şart-
larına bağlı olarak tür çeş tl l ğ  fazla ken ç ke-
s mlerde az olması (Yer şek ller )

C) Nüfus artışına bağlı olarak şeh rler n yayılım 
alanının gen şlemes n n b rçok canlı türünün 
yaşadığı çevrey  daraltması (İnsan)

D) Ber ng Boğazı’nın kara hal ne geçmes yle S -
b rya ve Kuzey Amer ka arasında hayvan tür-
ler n n geç ş ne olanak sağlaması (Paleocoğ-
rafya)

E) Kutuplarda yaşayan hayvanların düşük sıcak-
lıklar ve bes n yeters zl ğ  g b  şartlara uyum 
sağlaması (Toprak)
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TEST - 2Ekosistem ve Madde Döngüsü
DOĞAL SİSTEMLER

3. Trop kal yağmur ormanlarında;

 • Daha az ışık alan küçük ve genç ağaçların 
oluşturduğu, 

 • Otlardan, ağaç kökler  ve dökülmüş yapraklar-
dan oluşan, böcekler ve solucanların yoğun 
olarak yaşadığı

 katmanlar aşağıdak lerden hang s nde sırasıy-
la ver lm şt r?

A) Çatı ve çalı katmanları

B) Çalı ve ot katmanları

C) Üst ve çatı katman

D) Ot ve üst katman

E) Çatı ve ot katmanları

2. Kara ve den zler n dağılımında doğal olmayan ne-
denlerle meydana gelen değ şmeler canlı türler -
n n geç ş ne mkan sağlayab l r.
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 Buna göre, yukarıdak  har tada göster len yer-
lerden hang ler  arasında buna benzer b r du-
rum bulunmaktadır?

A) S b rya - Alaska

B) Akden z - Karaden z

C) Kızılden z - H nt Okyanusu

D) Akden z - Atlas Okyanusu

E) Akden z - Kızılden z 

4. Aşağıda dört farklı b yomda yaşayan hayvan tür-
ler ne a t bazı özell kler ver lm şt r.

 • K rp kler n n uzun olması ve hörgücünde yağ 
depolaması

 • Beyaz renkl , gen ş ayaklı ve kalın tüylü der -
ler n n altında kalın yağ tabakası bulunması

 • Yüzeb lmek ç n ayak parmaklarının arasında 
perde olması 

 • Yırtıcı kuşların gaga ve pençe uzuvlarının av-
larını yakalayacak ve parçalayacak yapıya sa-
h p olması

 Aşağıdak lerden hang s  bu b yomlardan b r  
değ ld r?

A) Kutup b yomu

B) Dağ b yomu

C) Den z b yomu

D) Çayır b yomu

E) Çöl b yomu

1. I. Çöl b tk ler n n yapraklarının d kenl  olmaları

 II. Yağmur ormanlarının gen ş yapraklı ve uzun 
boylu olmaları 

 III. Kutup altı bölgelerde tundraların kışın donmuş 
halde bulunmaları

 IV. Geçm şte mak ler n bulunduğu sahalarda kı-
zılçamların yayılış göstermes

 Yukarıdak lerden hang ler  adaptasyona örnek 
oluşturur? 

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

             D) II ve IV               E) III ve IV

Çözümlü Soru
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TEST - 2Ekosistem ve Madde Döngüsü

1-A 2-E 3-B 4-D 5-C 6-D 7-B 8-C 

5. B tk ler n bünyes ndek  su m ktarı bell  b r oranın 
altına düşerse b tk ler yaşam fonks yonlarını kay-
beder.

 Buna göre yukarıdak  har tada numaralanmış 
yerler n hang s nde b tk ler n yaşam fonks -
yonlarının daha sınırlı olduğu söyleneb l r?

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

�
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6. 

 Yukarıdak  har tada göster len yerlerden han-
g s n n b yoçeş tl l k özell ğ  ve bu özell ğ  et-
k leyen en öneml  faktör yanlış ver lm şt r?

Yer Özell k Neden

A) Galapagos 
Adaları

B yoçeş tl l k 
fazla

Okyanus akıntı-
larının karşılaş-
ması

B) Amazon 
Havzası

B yoçeş tl l k 
fazla

Sıcaklık ve yağı-
şın fazla olması

C) Grönland B yoçeş tl l k 
az

Örtü buzullarının 
yaygın olması

D) Kızılden z B yoçeş tl l k 
fazla

İç den z olması

E) Mercan 
Den z

B yoçeş tl l k 
fazla

Bes n m ktarının 
fazla olması 
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7. Akarsuların den ze döküldüğü ağız kısımlarında 
tatlı ve tuzlu su b rb r ne karışır. Buralar bes n m k-
tarının fazla olmasından dolayı b tk  ve hayvan tü-
rü bakımından oldukça zeng nd r.

 Buna göre, aşağıdak  göllerden hang s ne dö-
külen akarsuların ağız kısımlarındak  canlı çe-
ş tl l ğ n n daha az olduğu söyleneb l r?

A) Sapanca Gölü

B) Burdur Gölü

C) Beyşeh r Gölü

D) Manyas Gölü

E) Eğ rd r Gölü

Çözümlü Soru

8. Su ekos stemler yle lg l  aşağıdak  b lg lerden 
hang s  yanlıştır?

A) Dünyadak  en gen ş ekos stem  oluştururlar.

B) Karasal su ve den zel ekos stemlerden oluşur-
lar.

C) Der nlere doğru b yoçeş tl l k artar.

D) Suların k myasal özell ğ  canlı yapılarında be-
l rley c  olmaktadır.

E) Akıntıların karşılaşma sahalarında canlı çeş t-
l l ğ  fazladır.

Su ekosistemlerinde canlıların çoğu güneş 
ışınlarının ulaşabildiği 0-200 metre de-
rinlikte yaşar.

Anı
m

sa
tm
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TEST - 3Ekosistem ve Madde Döngüsü
DOĞAL SİSTEMLER

3. Ülkem zde;

 • IV. jeoloj k zamandak  soğuk ve az yağışlı de-
v rde Avrupa ve S b rya’da yet şen b tk ler n ya-
yılış göstermes  

 • Sıcak ve neml  dev rde Akden z kl m bölges n-
de yet şen b tk ler n Anadolu’nun kuzey ne ka-
dar lerlemes

 durumları, canlıların yeryüzüne dağılışında 
aşağıdak lerden hang s n n etk s ne örnekler-
d r?

A) İkl m değ ş kl kler

B) Yer şek ller

C) Kıtaların kayması

D) Toprak yapısı

E) B yoloj k faktörler

4. 

 Yukarıdak  har tada hang  karasal b yomun ya-
yılış alanı yanlış ver lm şt r?

A) İğne yapraklı orman

B) Tundra

C) Çalılık

D) Dağ

E) Çöl

!"��#��������
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Bu soruyu çözerken iklim tipi-bitki örtü-
sü ilişkisine dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e

1. Aşağıdak lerden hang s  canlıların yeryüzüne 
dağılışında f z k  faktörler n etk s ne örnek gös-
ter lemez?

A) Sıcak ve neml  bölgelerde canlı çeş tl l ğ n n 
fazla olması

B) Dağların güneşe dönük yamaçlarında orman 
üst sınırının yüksek olması

C) Ormanların tahr p ed lmes yle yaban hayatı-
nın kes nt ye uğraması

D) Den z ve okyanusların karalarda yaşayan can-
lıların yaşam alanını sınırlandırması

E) Tuzlu ve k reçl  topraklardak  canlı türü sayısı-
nın az olması

Çözümlü Soru

2. Benzer b tk  ve hayvan toplulukları barındıran böl-
gelere b yom adı ver l r. Her b yomun kend ne öz-
gü b tk  ve hayvan türler  vardır.

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s  kutup b -
yomuna uyum sağlamış canlıların özell kler n-
den b r  değ ld r?

A) Bes nler  genell kle den zden sağlamaları

B) Açık renkl  olmaları

C) Der ler n n altında kalın b r yağ tabakasının bu-
lunması

D) Tür sayılarının fazla olması

E) Kış mevs m n  uyuyarak geç rmeler  

Sıcaklık ve yağış değerlerinin düşük oldu-
ğu yerlerde biyoçeşitlilik azdır.

Anı
m

sa
tm

a
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TEST - 3Ekosistem ve Madde Döngüsü

1-C 2-D 3-A 4-B 5-D 6-C 7-D 8-B 9-C 

5. Aşağıdak  b yomlardan hang s ne a t b tk  ör-
tüsü ve hayvan türü yanlış ver lm şt r?

B yom B tk  örtüsü Hayvan türü

A) Tundra Yosun ve 
küçük otlar

Ren gey ğ , 
boz ayı

B) Çalılık Bodur ağaçlar Keç , tavşan
C) Çayırlar Savan Kanguru, zürafa
D) Den z 

b yomu
Saz, kamış Kurbağa, 

solucan
E) Çöl Kaktüs, çalılar Kertenkele, yılan

7. Aşağıdak lerden hang s  den zel su ekos ste-
m n  karasal su ekos stem nden ayıran en 
öneml  özell kt r?

A) Çeş tl  büyüklüktek  canlıları barındırması

B) B tk  türü sayısının az olması

C) Der n ve gen ş olmaları

D) Tuzlu sulardan oluşmaları

E) Atmosfere su buharı sağlamaları

6. B yoçeş tl l k le lg l  aşağıdak lerden hang s  
yanlıştır?

A) Orta Afr ka’dak  b yoçeş tl l k Kuzey ve Güney 
Afr ka’ya göre daha fazladır.

B) Kurak mevs m n olmadığı sıcak yerlerde b yo-
çeş tl l k fazladır.

C) Yer şek ller n n kısa mesafelerde değ şmes  b -
yoçeş tl l ğ  azaltır.

D) Akarsuların hızlı akış gösterd ğ  çağlayan ve 
şelalelerdek  b yoçeş tl l k ağız kısmına göre 
azdır.

E) Dağ yamacı boyunca d key yönde b yoçeş tl -
l k farklılık göster r.

9. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış yerlerden 
hang ler ndek  b yomların daha fazla benzer-
l k gösterd ğ  söyleneb l r?

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

             D) III ve IV               E) IV ve V  

�
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Bu soruyu çözerken iklim özelliklerinin 
benzer olmasına dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e

8. Günümüzde Güneydoğu Amer ka le Güney-
batı Afr ka’da benzer canlı fos ller n n bulun-
ması, aşağıdak lerden hang s  le açıklanab -
l r?

A) İkl m özell kler

B) Kıtaların kayması

C) Toprak faktörü

D) B yoloj k faktörler

E) Yer şek ller n n uzanışı

Fosil, geçmiş devirlerde yaşamış canlı ka-
lıntılarının yer kabuğu hareketleri sırasın-
da oksijensiz ortamda kalmalarıyla oluş-
muştur.

Anı
m

sa
tm

a
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TEST - 4Ekosistem ve Madde Döngüsü
DOĞAL SİSTEMLER

3. Aşağıdak lerden hang s  atmosferde karbon-
d oks t oranını artırıcı etk de bulunmaz?

A) Fos l yakıtların kullanımının artması

B) Orman yangınları

C) B tk ler n fotosentez yapması

D) Sanay  tes sler n n artması

E) Hızlı nüfus artışı

1. I. Çek rge

 II. Yılan

 III. Kartal

 Yukarıdak  hayvanlar enerj  akışında, en fazla 
enerj  alandan en az alana doğru aşağıdak ler-
den hang s nde sıralanmıştır?

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

              D) III, I ve II            E) III, II ve I

4. I. B tk ler tarafından yapılan fotosentez

 II. Canlıların solunumu

 III. Karbonatlı kayaçların f z ksel ve k myasal yol-
larla ayrışması

 IV. Den z hayvanlarının kabuk oluşumu

 Karbond oks t, yukarıdak  olaylardan hang le-
r  sonucunda açığa çıkar, hang ler  sonucun-
da se tüket l r?

Açığa çıkması Tüket lmes

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

Çözümlü Soru

5. Bes n z nc r nde enerj n n b r gruptan d ğer ne ak-
tarıldığı her halka b r beslenme sev yes n  oluştu-
rur. Bes n z nc r  boyunca aktarılan enerj n n bü-
yük b r kısmı bu canlının yaşam gereks n mler  ç n 
kullanılırken ger ye kalanı z nc r n b r sonrak  hal-
kasına aktarılır.

 Buna göre aşağıdak  canlı türler nden hang -
s ne aktarılan bes n m ktarı daha azdır?

A) Tavşan B) Gey k C) Zebra

                 D) Aslan               E) Koyun   

Besin zincirinin en son halkasına aktarı-
lan besin miktarı en azdır.

Anı
m

sa
tm

a

2. Dünyada bes n üretmek ç n gerekl  olan her tür-
lü madde bulunur. Bu maddeler n canlılar tarafın-
dan kullanılab lmes  ç n organ k bes nlere dönüş-
türülmes  gerek r.

 Buna göre, aşağıdak  süreçlerden hang s  so-
nucunda maddeler organ k bes nlere dönü-
şür?

A) Bes n z nc r   B) Fotosentez

C) Enerj  p ram d   D) Azot döngüsü

                          E) Enerj  akışı
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TEST - 4Ekosistem ve Madde Döngüsü

1-A 2-B 3-C 4-B 5-D 6-B 7-B 8-C 9-D 10-C 

9. 

 Yukarıdak  şek lde boş bırakılan yere, aşağı-
dak lerden hang s  get r lmel d r?

A) B tk ler B) Otçullar C) Etç ller

            D) Ayrıştırıcılar         E) Hepç ller   
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6. Canlıların yaşamında önem taşıyan bazı madde-
ler canlı ve cansız çevre arasında dolaşım hal n-
ded r. Bazen katı, bazen sıvı ve bazen de gaz ha-
l ndek  bu maddeler n düzenl  olarak yaptıkları bu 
dolaşıma madde döngüsü den r.

 Buna göre, 

 • atmosferde %78 oranında bulunan,

 •  b tk ler ve hayvanlar tarafından doğrudan kul-
lanılamayan,

 • m kroorgan zmalar tarafından n tr t ve n trata 
dönüştürülen,

 • bes n z nc r yle b tk lerden otçullara geçen

 madde, aşağıdak lerden hang s d r?

A) Karbon B) Azot C) Fosfor

                 D) Oks jen               E) Su

7. Aşağıdak lerden hang s  azot döngüsü aşama-
larından b r  değ ld r?

A) Atmosferde yıldırım ve volkan k faal yetler sı-
rasında ortaya çıkan elektr k deşarjları sonu-
cunda oks jen le b rleşerek n tr t ve n tratlara 
dönüşmes  

B) Azotun fotosentez sürec yle b tk ler n bünye-
ler ne alınması

C) Bazı b tk lerde bulunan azot bağlayıcı bakte-
r ler n n tratları yapılarına almaları

D) Azotun bes n z nc r  le b tk lerden, onlarla bes-
lenen otçullara geçmes

E) Ölen b tk  ve hayvanların ayrıştırıcılar tarafın-
dan parçalanması sonucu azotun n tr t ve n t-
ratlar hal nde döngüye katılması

Çözümlü Soru

10. Aşağıdak lerden hang s , ekos stem  oluştu-
ran cansız f z k  etmenler arasında yer almaz?

A) Sıcaklık B) Yağış C) Oks jen

                D) Rüzgâr                E) Işık

Bu soruyu çözerken ekosistemi oluşturan 
cansız ögelerin fi ziksel ve kimyasal (orga-
nik-inorganik) etmenler şeklinde ayrıldı-
ğına dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e

8. Oks jen le lg l  aşağıdak  b lg lerden hang s  
yanlıştır?

A) Doğal döngüler sayes nde oranı değ şmemek-
ted r.

B) Vücuttak  bes nler n yakılmasında kullanılır.

C) Fotosentez sırasında tüket l r.

D) Petrol ve kömür g b  fos l yakıtların yanmasın-
da kullanılır.

E) Fotol z sürec  sonunda doğaya ger  döner.
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TEST - 5Ekosistem ve Madde Döngüsü
DOĞAL SİSTEMLER

3. Mercanlar, Dünya ekos stem n n en karmaşık ve 
en zeng n beslenme damarlarındandır. Tuzlu su-
larda yaşayan balıkların yaklaşık üçte k s  mer-
can atıkları le beslen r. Mercanlar bulundukları 
den zlerdek  d ğer canlı türler  le b rer barınma ve 
bes n kaynağıdır. Bu nedenle mercanların oluş-
turduğu res fler den zlerdek  canlı çeş d  ve m k-
tarı bakımından en ver ml  bölgelerd r. 

 Buna göre, yukarıdak  har tada numaralanmış 
den zler n hang s nde, bu nedene bağlı olarak 
bes n m ktarının ve canlı çeş tl l ğ n n daha faz-
la olduğu söyleneb l r?

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

�
��

���

��

�

2. Su moleküller , güneş enerj s  ve yer çek m n n et-
k s yle l tosfer, h drosfer ve atmosfer arasında ha-
reket eder. Bu hareket sonucunda su döngüsü de-
n len büyük b r s stem oluşur.

 Aşağıdak lerden hang s , bu döngünün fayda-
ları arasında yer almaz?

A) B tk ler n bes n üretmes

B) Kayaçların ayrışması ve toprak oluşması

C) İkl m olayların yaşanması

D) Tem z su kaynaklarının oluşumu ve devamlı-
lığının sağlanması

E) Yer altı sularına den z sularının karışması 

4. Den z ve okyanus sularında dalgaların patlama-
sıyla açığa çıkan ve tuz kr staller  bakımından zen-
g n aerosoller atmosfere karışmaktadır.

 Aerosoller n atmosfere karışması;

 I. küresel ısınma

 II. bulut ve yağış oluşması

 III. toprak ver m n n artması

 IV. atmosfer k k rlenmeler

 durumlarından hang ler ne yol açar?

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

             D) II ve IV                E) III ve IV    

1. 

 Kartal, tavşan ve t lk  yukarıdak  enerj  p ram -
d nde numaralanmış basamaklardan hang le-
r nde yer alır?

Kartal Tavşan T lk

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

II

I

Üreticiler

III

Bu soruyu çözerken etçillerle beslenen et-
çillerin piramidin en üst kısmında oldu-
ğuna dikkat ediniz.Yönl

en
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rm
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TEST - 5Ekosistem ve Madde Döngüsü

1-B 2-E 3-E 4-C 5-C 6-A 7-E 8-C 9-D 

5. Akarsuların den ze döküldükler  ağız kısımla-
rının, d ğer kes mler ne göre b yoçeş tl l k ba-
kımından zeng n olmasının temel neden  aşa-
ğıdak lerden hang s d r?

A) İkl m n neml  olması

B) Akış hızının az olması

C) Bes n m ktarının fazla olması

D) Deb s n n fazla olması

E) Taşıdığı alüvyonları b r kt rmes  

9. I. Yağmur ormanlarının tahr p ed lmes

 II. B tk ler n +40 °C le -40 °C arasındak  sıcak-
lıklarda yaşamaları

 III. Ber ng Boğazı’nın kara hal ne geçmes  

 Yukarıdak  örnekler, canlıların yeryüzüne da-
ğılışında etk l  olan aşağıdak  coğraf  faktörler-
den hang ler ne a tt r?

I II III

A) İkl m B yoloj k 
faktörler

İkl m 
değ ş kl kler

B) B yoloj k
faktörler

Toprak Kıtaların 
kayması

C) İkl m değ ş k-
l kler

Yer şek ller B yoloj k 
faktörler

D) B yoloj k 
faktörler

İkl m Paleocoğrafya

E) Yer şek ller İkl m B yoloj k 
faktörler 

7. Madde döngüsü, norgan k maddeler n sürekl  ola-
rak cansız ortamdan alınıp canlı unsurlar arasın-
da aktarıldıktan sonra cansız ortama tekrar ver l-
mes  şekl nde çalışır.

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s  bu döngü-
de yer almaz?

A) Fosfor B) Karbon C) Su

                 D) Azot                    E) Rüzgâr  

6. I. Tarlalarda baklag ller n yet şt r lmes

 II. Volkan k faal yetler

 III. Fos l yakıt kullanımının artması

 IV. B tk ler n fotosentez yapması

 Yukarıda ver lenlerden hang ler  topraktak  azot 
m ktarını artırır?

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

              D) II ve IV              E) III ve IV  

8. Trop kal yağmur ormanları b yomundak  b tk -
ler n terlemey  artırmak ç n gen ş yapraklı, çöl 
b yomundak ler n se su tutmak ç n d kenl  ve 
açık renkl  olmaları, aşağıdak lerden hang s -
n n farklı olmasından kaynaklanır? 

A) Sıcaklık farkları

B) Yer altı su rezerv

C) Yağış m ktarı

D) Toprak özell kler

E) Güneşlenme süres   

Adaptasyon canlıların, yaşadığı ortamın 
özelliklerine ve bu ortamdaki değişimlere 
uyum sağlamasıdır.

Anı
m
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tm

a
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TEST - 6Ekosistem ve Madde Döngüsü
DOĞAL SİSTEMLER

5. Aşağıdak lerden hang s  canlıların yeryüzüne 
dağılışında, kl m koşullarının etk s ne örnek 
göster lemez?

A) Çöl b tk ler n n toprak yüzey ndek  bölümler -
n n kısa ve açık renkl  olması

B) Yağmur ormanları b yomunda 50 metreden 
yüksek ışığı seven ağaçların bulunması

C) Soğuk kl m bölgeler ndek  canlı çeş tl l ğ n n 
sıcak ve neml  bölgelerden az olması

D) Okyanuslardak  adalarda, büyük kara parça-
larında olmayan b tk  ve hayvan türler n n gö-
rülmes

E) Kutuplardak  bazı hayvanların kış uykusuna 
yatması

3. Kaya yosunları, l kenler, otlar ve bazı çalılar le 
ren gey ğ , m sk öküzü, t lk , boz ayı g b  hay-
vanların bulunduğu b yom aşağıdak lerden 
hang s d r? 

A) Çalılık b yomu

B) Tundra b yomu

C) Dağ b yomu

D) Yaprak döken ormanlar b yomu

E) Kutup b yomu

4. Coğraf  şartların değ şmes  durumunda canlı tür-
ler  yen  ortama uyum sağlar ya da uygun yaşam 
koşullarının olduğu ortamlara göç eder. Göç ede-
meyen veya ortama uyum sağlayamayan canlı 
türler n n nesl  önce azalır, sonra yok olur.

 Buna göre yeryüzündek  sıcaklık ortalamala-
rında meydana gelmes  muhtemel 3-4 °C’l k b r 
artış, aşağıdak  b yomlardan hang s ndek  b -
yoçeş tl l ğ  daha az etk ler?

A) Trop kal yağmur ormanları b yomu

B) Savan b yomu

C) Tatlı su b yomu

D) Çöl b yomu

E) Tundra b yomu

Biyoçeşitliliğin az olduğu biyomlar, sıcak-
lık ve yağış değerlerinde meydana gelen 
artışlardan daha az etkilenir.

Anı
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2. Den z ve okyanus ekos stemler nde, aşağıda-
k lerden hang s nde b yoçeş tl l k daha azdır?

A) Kıta sahanlıkları

B) Akıntıların karşılaşma alanları

C) Gelg t genl ğ  yüksek kıyılar

D) Akarsu ağızları

E) Der n çukurlar

1. Aşağıdak  b yomlardan hang s nden d ğer ne 
g d ld ğ nde b yoçeş tl l k azalır?

A) Yaprak döken ormanlar b yomundan ğne yap-
raklı ormanlar b yomuna

B) Kutup b yomundan tundra b yomuna

C) Çalılık b yomundan savan b yomuna

D) Çöl b yomundan dağ b yomuna 

E) Savan b yomundan trop kal yağmur ormanla-
rı b yomuna  
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TEST - 6Ekosistem ve Madde Döngüsü

1-A 2-E 3-B 4-D 5-D 6-A 7-A 8-A 9-B 10-B 

7. Aşağıdak lerden hang s  fotosentez sürec nde 
kullanılan veya açığa çıkan maddelerden b r  
değ ld r?

A) Azot B) Güneş enerj s  C) Gl koz

            D) Su                     E) Karbond oks t   

9. Aşağıdak  olaylardan hang s , b rl kte ver ld -
ğ  madde döngüsüyle bağlantılı değ ld r?

A) Suyun fotol z  – Oks jen döngüsü

B) Kömür, doğal gaz, petrol g b  enerj  kaynakla-
rının oluşumu – Fosfor döngüsü

C) Su buharının çeş tl  yükselt lerde yoğunlaşma-
sı – Su döngüsü

D) Canlıların solunum yapması – Karbon dön-
güsü

E) Yıldırımlar ve volkan k faal yetler – Azot dön-
güsü

Çözümlü Soru

8. Ekos stemler n çoğunda enerj n n öneml  b r kıs-
mı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır. Örneğ n b r 
otlakta bulunan b tk lerdek  enerj n n sadece %10’u 
otlayan hayvanlar tarafından, ger  kalan kısmı se 
ayrıştırıcılar tarafından alınır.

 Buna göre aşağıdak  hayvanların beslenme se-
v yeler  göz önüne alındığında, hang s nden 
d ğerler ne aktarılan bes n m ktarı daha fazla-
dır? 

A) Gey k B) Kartal C) Yılan

             D) Leopar                   E) T lk    

Üreticilerden 3. beslenme seviyesine doğ-
ru aktarılan besin miktarı sürekli azalır.

Anı
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6. I. Üçüncü zamanda yaşayan mamutların orta-
dan kalkması

 II. Ber ng Boğazı’nın kara hal ne geçmes  sonu-
cu S b rya’dan Kuzey Amer ka’ya hayvan göç-
ler n n yaşanması

 III. Meraların tarım araz s ne dönüştürülmes

 IV. Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akden z le Kı-
zılden z arasında tür geç şler n n olması

 Yukarıdak lerden hang ler , canlı türler n n da-
ğılışı üzer nde Paleocoğrafya faktörünün etk -
l  olduğuna örnek göster leb l r?

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

             D) II ve IV               E) III ve IV 

10. İğne yapraklı ormanlar b yomunun Kuzey Ya-
rım Küre’de Güney Yarım Küre’ye oranla daha 
gen ş alan kaplamasının temel neden  aşağı-
dak lerden hang s d r? 

A) Yer şek ller n n çeş tl l k göstermes  

B) Karasal lk m özell kler n n gen ş alanlarda gö-
rülmes  

C) Mevs ml k sıcaklık farklarının daha fazla ol-
ması

D) Farklı toprak t pler n n görülmes

E) Doğal b tk  örtüsünün nsanlar tarafından tah-
r p ed lmes

İğne yapraklı orman biyomu kışların so-
ğuk, yazların serin geçtiği nemli bölgeler-
de yetişen ve yıl boyunca yeşil kalan ağaç-
ların oluşturduğu biyomdur.

Anı
m

sa
tm

a
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DOĞAL SİSTEMLER

3. Bel rl  b r canlı türünün yaşam alanı hab tat olarak 
adlandırılır. Hab tat b r canlının doğadak  adres -
d r.

 Buna göre yukarıdak  har tada numaralanmış 
yerlerden hang s , bel rt len canlı türünün ha-
b tatı değ ld r?

A) I ® Ren gey ğ

B) II ® Kaktüs

C) III ® Çayır

D) IV ® Bodur ağaçlar

E) V ® T bet öküzü

�� �

���
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1. Coğraf  şartlar dünyanın her yer nde aynı değ ld r. 
Canlı türler  kend  yaşam şartlarına uygun alan-
larda yayılış göster r. Coğraf  şartların değ şmes  
durumunda canlı türler  yen  ortama uyum sağlar 
ya da uygun yaşam koşullarının olduğu alanlara 
göç eder. Göç edemeyen veya ortama uyum sağ-
layamayan canlı türler n n nesl  önce azalır, son-
ra yok olur.

 Buna göre aşağıdak  yerlerden hang s ndek  
coğraf  koşulların değ şmes  daha az canlı tü-
rünü etk ler?

A) Galapagos Adaları

B) Amazon Havzası

C) Güney Asya 

D) Batı Avrupa

E) Orta Avustralya

4. Atmosferdek  karbond oks t m ktarı bell d r. Tüke-
t len m ktardak  karbond oks t sürekl  olarak atmos-
fere ger  döner.

 Buna göre, tüket len m ktardak  karbond oks -
t n atmosfere ger  dönmem ş olması durumun-
da aşağıdak lerden hang s  gerçekleş r?

A) Küresel ısınma artar.

B) Fotosentez ve canlı yaşamı sona erer.

C) Su kaynakları artar.

D) Ağaç türler  ve sayısı artar.

E) Fos l yakıt rezerv  artar.  

Çözümlü Soru
2. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış yerlerden 
hang s nde b r m alandak  b yoloj k tür ve çe-
ş tl l k daha fazladır?

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

�

��

���

��

�

Sıcaklık ve yağış ortalamalarının yüksek 
olduğu alanlarda biyoçeşitlilik fazladır. 

Anı
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1-E 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-C 8-E 9-C 10-D 

5. Açık havzada akış gösteren akarsuların ağız 
kısımlarındak  b yoçeş tl l ğ n, kapalı havzada-
k lere oranla fazla olması, daha çok aşağıda-
k lerden hang s ne dayandırılab l r?

A) Kıyıların der n olmasına

B) Gelg t genl ğ ne

C) Bes n m ktarına

D) Havzanın yükselt s ne

E) Akarsuyun akım düzen ne  

10. Yeryüzünde farklı b yomların oluşmasında aşa-
ğıdak lerden hang s n n etk s  daha fazladır?

A) İnsan faal yetler n n

B) Yer şek ller n n

C) Toprak t pler n n

D) İkl m koşullarının

E) Yer yapısının

8. Canlıların toprak yüzey nden yaklaşık 10 met-
re der nl ğe ve 120 metre yüksekl ğe kadar ya-
şayab lmeler , aşağıdak lerden hang s ne bağ-
lanamaz?

A) Havanın yoğunluğunun uygun olmasına

B) Bes n ht yaçlarının karşılanmasına

C) Sıcaklık değerler n n elver şl  olmasına

D) Su kaynaklarının fazla olmasına

E) Yer yapısının kırıklı olmasına

6. Türk ye’de aşağıdak  b yomlardan hang s  gö-
rülmez?

A) Tatlı su b yomu

B) İğne yapraklı ormanlar b yomu

C) Savan b yomu

D) Yaprak döken ormanlar b yomu

E) Çalılık b yomu

7. Trop kal yağmur ormanlarının uzun boylu, ge-
n ş yapraklı ağaçlardan oluşması ve terleme-
y  artırmak ç n yapraklarını dökmemes , aşa-
ğıdak lerden hang s n  örneklend r r?

A) B yom B) Ekos stem C) Adaptasyon

           D) B yoçeş tl l k         E) Fotol z   

Tropikal yağmur ormanlarındaki ağaç-
lar terlemeyi artırmak için geniş yapraklı 
iken, kaktüsler su tutmayı artırmak için 
dikenli yapıdadır.
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9. İnorgan k maddelerden organ k madde üret-
me şlem n  yapan canlılar, aşağıdak lerden 
hang s d r?

A) Mantarlar B) Ayrıştırıcılar C) B tk ler

             D) Otçullar        E) İk nc l tüket c ler
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TEST - 8Doğanın Ekstremleri - İnsan ve Doğa Etkileşimi
DOĞAL SİSTEMLER

1. Herhang  b r yerde o güne kadar görülmeyen ya 
da çok seyrek görülen olaylara ekstrem olaylar 
den r. 

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s  ekstrem 
olay olarak n telend r lemez?

A) Kuzey Afr ka’da en yüksek sıcaklığın 57 °C 
olarak ölçülmes

B) Japonya’da 8,9 büyüklüğündek  deprem n tsu-
nam ye yol açması

C) İzlanda’dak  yanardağın uzun süre püskürttü-
ğü kül ve dumanın Batı Avrupa’da hava ulaşı-
mını uzun süre durdurması

D) V etnam’dak  tayfunun neden olduğu seller n 
b nlerce k ş n n ölümüne sebep olması

E) Marmara Den z  çevres nde etk l  olan poyra-
zın den z ulaşımını zaman zaman aksatması 

Çözümlü Soru

2. Aşağıdak lerden hang s , küresel kl m değ -
ş kl kler  le l şk lend r lemez?

A) Avrupa’da yerl  kelebek türler n yayılım alanı-
nın 30-40 km kuzeye kayması

B) Avrupa’dak  pek çok b tk  türünün 50 yıl önce-
s ne göre b r hafta erken ç çek açması

C) İng ltere’de kuşların geçm ş yıllara oranla or-
talama 9 gün erken kuluçkaya yatması

D) Kuzey Amer ka’da ağaç kırlangıçları 25 yıl ön-
ces ne göre lkbaharda kuzeye 12 gün erken 
göç etmes

E) Güney Doğu Asya kıyılarına kış musonlarına 
oranla yaz musonlarının 6 ay boyunca bol ya-
ğış bırakması

4. • L bya’dak  Yapay Neh r Projes  le ülken n gü-
ney ndek  yer altı suları kuzeyde oluşturulan 
b r göle taşınmıştır.

 • Kal forn ya’dak  Central Valley Pojes  le baraj-
larda depolanan suların kanallarla güneydek  
tarım alanlarına taşınması amaçlanmıştır.

 Buna göre, bu k  projen n oluşturulma amacı 
aşağıdak lerden hang s d r?

A) H droelektr k üret m artırmak

B) İkl m n ılımanlaşmasını sağlamak

C) Yerleşmeye elver şl  alanları artırmak

D) Akarsuları b rb r ne bağlamak

E) Sulamalı tarımı artırmak

3. Büyük b r bölümü den z sev yes n n altında olan 
Hollanda kıyıları, den z doldurularak ve “Mühen-
d sl k Har kası” olarak n telenen kıyı koruma s s-
temler yle den zden geleb lecek tehd tlere karşı 
koruma altına alınmıştır.

 Bu uygulamalar le,

 I. den z yükselmen n neden olduğu su baskın-
larının azaltılması 

 II. h droelektr k enerj  üret m n n artırılması

 III. l man faal yetler n n artırılması

 IV. tarım ve yerleş m alanlarının artırılması 

 faal yetler nden hang ler n n amaçlandığı söy-
lenemez?

A) Yalnız II B) Yalnız IV C) I ve III

                D) II ve IV               E) III ve IV   

Hollanda kıyıları, ortalama yükseltinin az 
olmasından dolayı deniz yükselmeleri ve 
kuzey yönlü fırtınaların neden olduğu su 
baskınlarına karşı kıyı koruma sistemleri 
ile korunmaktadır.  

Anı
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1-E 2-E 3-A 4-E 5-B 6-C 7-E 8-D 9-D 10-C 

5. I. İng ltere le Fransa arasındak  Manş Tünel

 II. Kal forn ya’dak  Central Valley Projes

 III. Güneydoğu Anadolu Projes  (GAP)

 IV. Japonya’dak  Dağdan Den ze Projes

 Yukarıdak  projelerden hang ler n n amacı, yer 
şek ller n n neden olduğu elver şs z durumu 
azaltmaktır?

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

             D) II ve IV               E) III ve IV 

7. Ekstrem b r tayfunun neden olacağı zararlar 
arasında aşağıdak lerden hang s  yoktur?

A) Sel ve su baskınları

B) Toprak kaymaları

C) Tatlı suların k rlenmes

D) Alt yapı s stemler n n kullanılamaz hale gel-
mes

E) Jeotermal suların azalması 

10. Yağışların uzun süre normal değerler n altına 
düşmes  ve tatlı su kaynaklarının azalması, 
aşağıdak  ekstrem olaylardan hang s ne doğ-
rudan neden olur?

A) Erozyon B) Orman yangını C) Kuraklık

        D) Kütle hareketler          E) Hortum   

6. Sıcaklıkların –30 °C’lere düşmes  S b rya’da 
ekstrem b r olay olarak görülmezken Batı Av-
rupa’da görülmes , bu yerler n aşağıdak  özel-
l kler nden hang s ne daha çok dayandırılır?

A) Yer şek ller  özell kler ne

B) Ekonom k faal yetler n gel şm şl ğ ne

C) İkl m koşullarına

D) Nüfus özell kler ne

E) Araz  yapısına

8. • Kaynak ve kaplıca sularında değ şmeler

 • Zem n sıvılaşması

 • Yamaç ve çamur akıntısı 

 • Göllerde ve yeraltı su sev yeler nde değ şme-
ler

 Yukarıdak  durumların tamamı, aşağıda ver -
len olaylardan hang s n n ekstrem sev yede 
meydana gelmes  sonucunda ortaya çıkab l r?

A) Kuraklık B) Heyelan C) Tsunam

              D) Deprem             E) Kasırga   

9. Aşağıdak lerden hang s , jeoloj k ve jeomorfo-
loj k karakterl  ekstrem olaylardan b r  değ l-
d r?

A) Tsunam             B) Kütle hareketler

C) Volkan zma           D) Tayfun

                      E) Deprem  

Bu soruyu çözerken jeolojinin yer yapısı, 
jeomorfolojinin yer şekilleri ile ilgili oldu-
ğuna dikkat ediniz.Yönl

en
di

rm
e
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TEST - 9Doğanın Ekstremleri - İnsan ve Doğa Etkileşimi
DOĞAL SİSTEMLER

1. Küresel ısınma sonucu ortaya çıkab lecek 
olumsuz durumlar arasında aşağıdak lerden 
hang s  göster lemez?

A) Kış sıcaklıklarının artması

B) Göçmen kuşların göç dönem n n değ şmes

C) Kutup altı bölgeler n tahıl üret m  ç n elver şl  
hale gelmes

D) Okyanusların ısınması

E) Kıyıların erozyona uğraması

2. Aşağıdak lerden hang s  doğal koşulların mey-
dana get rd ğ  olumsuzluğu azaltmak ç n ya-
pılan uygulamalar arasında yer almaz?

A) İtalya’dak  V ganella Projes

B) Konya Ovası Projes

C) Hollanda’dak  Kıyı Koruma S stemler

D) İsv çre’de Alp Dağlarına yapılan tünel ve v ya-
dükler

E) İzlanda’da jeotermal kaynaklardan enerj  üre-
t lmes

3. Aşağıdak lerden hang s  ekstrem b r tsunam -
n n neden olab leceğ  olaylar arasında yer ol-
maz?

A) Kıyıları den z n basması

B) Tatlı suların k rlenmes

C) Alt yapı s stemler n n çökmes

D) Doğal b tk  örtüsünün değ şmes

E) Tarım alanlarının ve tur st k yerler n tahr p ol-
ması

4. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış yerlerden 
hang s nde, karşısında ver len olayın ekstrem 
sev yede yaşanması söz konusu değ ld r?

A) I ® Volkan patlaması

B) II ® Kuraklık 

C) III ® Heyelan

D) IV ® Orman yangını

E) V ® Tayfun

�

��

���

��

�

5. Aşağıdak lerden hang s  ekstrem olay olarak 
n telenemez?

A) Orta Amer ka’da faal yete geçen yanardağdan 
uzun süre lav ve kül püskürmes

B) Afr ka’nın Sahra Altı Bölges ’nde etk l  olan ku-
raklığın çok sayıda nsanın ölümüne neden ol-
ması

C) Avustralya’da meydana gelen orman yangınla-
rının çok gen ş ormanlıkları küle döndürmes

D) Antalya sah l nde öğlen saatler nde oluşan hor-
tumun kısa b r süre sonra kaybolması

E) Afgan stan’da b rçok köyün heyelan altında 
kalması

Bu soruyu çözerken doğal afetin yol aç-
tığı can ve mal kayıplarına dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e
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TEST - 9Doğanın Ekstremleri - İnsan ve Doğa Etkileşimi

1-C 2-E 3-D 4-C 5-D 6-E 7-E 8-C 9-B 

7. Aşağıdak  proje ve çevre uygulamalarından 
hang s n n b yoçeş tl l kte daha fazla bozulma-
lara neden olacağı söyleneb l r?

A) İng ltere’y  Fransa’ya bağlayan Manş Tüne-
l ’n n

B) Kal forn ya’dak  Central Valley Projes ’n n

C) İsv çre’de Alp Dağlarına ulaşımı sağlamak ç n 
yapılan tünel ve v yadükler n

D) İtalya’da b r panelle güneşlenme süres  artırı-
lan V ganella Köyü Projes ’n n

E) Bazı Orta Doğu ülkeler nde otel yapmak ama-
cıyla den z doldurularak kazanılan araz ler n 

Çözümlü Soru

9. Aşağıdak  proje ve uygulamalardan hang s -
n n nşa sahasının d ğerler nden daha dar ol-
duğu söyleneb l r?

A) Yapay Neh r Projes ’n n

B) V ganella Köyü Projes ’n n

C) Hollanda’dak  kıyı koruma s stemler n n

D) Central Valley Projes ’n n

E) Dağdan Den ze Projes ’n n

Çözümlü Soru

8. Batı Avrupa’da yer alan ülkelerden Hollanda’da 
ülke topraklarının öneml  b r kısmı, su baskınları-
nın önlenmes  amacıyla kıyı koruma s stemler y-
le korunmaktadır.

 Benzer b r uygulamaya Portek z kıyılarında h-
t yaç duyulmaması, Portek z’ n aşağıdak  özel-
l kler nden hang s nden kaynaklanır?

A) Gel şm şl k sev yes n n düşük olmasından

B) Gelg t genl ğ n n az olmasından

C) Ortalama yükselt s n n fazla olmasından

D) Yüz ölçümünün daha büyük olmasından

E) Nüfus yoğunluğunun daha az olmasından

Bu soruyu çözerken ülkelerin yer şekilleri 
özelliklerine dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e

6. Buzulların er mes  neden yle den z sev yes nde 
yükselmeler meydana gelecekt r. Uzmanlar, Dün-
ya’nın 4,5 m lyar yıllık tar h  boyunca, den z sev -
yes n n alçalıp yükseld ğ n  bel rt yor. Ancak son 
yıllarda den z sev yes nde hızlı yükselme nede-
n yle kıyı ç zg s nde büyük değ ş mler meydana 
geleceğ  ve bu değ ş m n sadece den z sev yes -
n n yükselmes yle sınırlı kalmayacağı, değ ş k so-
runlara da yol açacağını bel rt yor.

 Aşağıdak lerden hang s  bu sorunlar arasında 
göster lemez?

A) Okyanusların tuzluluk oranının değ şmes

B) Ekvator le kutuplar arasında sıcaklığın taşın-
masında değ ş mler olması

C) Kıyı bölgeler n yağış değerler n n değ şmes

D) Büyük kl m değ ş kl kler n n olması

E) Su döngüsünün durması

Küresel iklim değişimleri, bazı sorunların 
oluşmasına doğrudan, bazılarına ise do-
laylı yollardan neden olmaktadır.

Anı
m

sa
tm

a
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TEST - 9Genel Tekrar
DOĞAL SİSTEMLER

1. Yeryüzünde farklı b yomların bulunmasında 
aşağıdak lerden hang s n n öneml  b r etk s  
yoktur?

A) Yağış m ktarının

B) Yer şek ller n n

C) Su kaynaklarının

D) Kırıklı yer yapısının

E) Sıcaklık ortalamalarının

4. Aşağıdak lerden hang s  karasal su ekos ste-
m nde yer almaz?

A) S b rya’dak  bataklıklar

B) Avustralya’nın doğusundak  mercan res fler

C) Baykal Gölü

D) H malayalar’dak  buzullar

E) Fırat Nehr

3. Akarsuların aşağıdak  özell kler nden hang s , 
b yoçeş tl l ğ  olumsuz yönde etk ler?

A) Komşu akarsuyu kapması

B) Denge prof l ne ulaşması

C) Bulanık akması

D) Den z ve okyanuslara dökülmes

E) Ağız kısmında gelg t genl ğ n n fazla olması

6. Aşağıdak  nsan faal yetler nden hang s n n b -
yoloj k çeş tl l ğ  azalttığı söylenemez?

A) Yaylaların aşırı otlatılması

B) Bataklıkların kurutulması

C) Den z kıyılarının doldurulması 

D) Çıplak araz ler n ağaçlandırılması 

E) Dere yataklarının değ şt r lmes    

5. I. Körfezler

 II. Boğaz ve kanallar

 III. Bataklıklar

 IV. Göller

 V. Neh rler

 Yukarıdak lerden hang ler , den zel su ekos s-
temler  arasında yer alır?

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

              D) III ve V               E) IV ve V

2. Aşağıdak lerden hang s  bes n z nc r ndek  k n-
c l tüket c ler  oluşturur?

A) Güneş enerj s n  kullanarak bes n üreten b tk -
ler

B) Otçullar

C) Otçullarla beslenen etç ller

D) Etç llerle beslenen etç ller

E) Ayrıştırıcılar

Besin zincirindeki enerjinin bir gruptan 
diğerine aktarıldığı her halka, bir beslen-
me seviyesini oluşturur.

Anı
m

sa
tm

a
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TEST - 9Genel Tekrar

1-D 2-C 3-C 4-B 5-A 6-D 7-A 8-D 9-B 10-E 11-D 

7. Küresel ısınma, atmosfere salınan gazların neden 
olduğu düşünülen sera etk s n n sonucunda, Dün-
ya üzer nde yıl boyunca kara, den z ve havada öl-
çülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır.

 Bu artışa bağlı olarak geleb lecek olaylar ara-
sında aşağıdak lerden hang s  göster lemez?

A) Yer kabuğunun faylarla parçalanması

B) Deltaları den z sularının basması

C) Kasırga ve hortum oluşumlarının ve ş ddet n n 
artması

D) Yüksek enlemlerde sıcaklıkların artması

E) Buzulların er mes

8. Ekstrem düzeyde yaşanab lecek aşırı yağışla-
rın aşağıdak lerden hang s ne neden olması 
beklenmez?

A) Göl ve yer altı su sev yeler nde yükselmeye

B) Kütle hareketler ne

C) Neh r ekos stemler nde bozulmaya

D) Doğal b tk  örtüsünün değ şmes ne

E) Tarım ve yerleş m alanlarının su altında kal-
masına

9. Aşağıdak lerden hang s  küresel ısınmaya bağ-
lanamaz?

A) Orman yangınlarının artması

B) Gündüzler n uzaması

C) Sonbaharın gec kmes

D) Yüksek enlemlerde sıcaklıkların artması

E) Buzul tabakalarının parçalanması  

10. Esk den çöl olan Kal forn ya’dak  Central Valley, 
sulama s stemler  ve kanallar sayes nde ver ml  
tarım alanına ve otlaklara dönüştürülmüştür. Hız-
la büyüyen yöre günümüzde şeh rleşme tehd d  
altındadır.

 Buna göre Central Valley ç n aşağıdak lerden 
hang s  söylenemez?

A) Yoğun göç almıştır.

B) Tarıma dayalı sanay  tes sler  kurulmuştur.

C) Ulaşım ağı gel şm şt r.

D) Sosyoekonom k düzey  artmıştır.

E) Ilıman kl m koşulları oluşmuştur. 

11. Ortalama yükselt s  az olan kıyıların, küresel kl m 
değ ş kl kler n n neden olacağı den z yükselmele-
r nden daha çok etk leneceğ  öngörülmekted r.

 Buna göre, yukarıdak  har tada numaralanmış 
kıyılardan hang s n n küresel kl m değ ş kl k-
ler nden daha çok etk leneceğ  söyleneb l r?

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

�

��

���

��

�

Çözümlü Soru
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ÇÖZÜMLER

2. Har tada numaralanmış 

 I. alanda arkt k tundra,

 II. alanda da ma yeş l kalan soğuk neml  orman-
lar,

 III. alanda ılıman çayırlar,

 IV. alanda uzun boylu çayırların bulunduğu sa-
vanlar,

 V. alanda se bodur ağaçlar ve çalılar bulunur.

 Trop kal çalılık ormanlar ekvatoral kl m bölges n-
de bulunur.

Cevap E

TEST-1 Soru-2

7. Burdur Gölü’nün suları acıdır. Bu nedenle bu gö-
le dökülen akarsuların ağız kısmındak  b yoçeş t-
l l k d ğer göllere dökülen akarsu ağızlarındak le-
re oranla daha azdır.

Cevap B

TEST-2 Soru-7

1. Ormanların tahr p ed lmes  le yaban hayatının ke-
s nt ye uğraması canlıların yeryüzüne dağılışın-
dak  beşer  faktörlere, d ğer özell kler se f z k  fak-
törlere a t örneklerd r.

Cevap C

TEST-3 Soru-1

7. Azotun fotosentez sürec yle b tk ler n bünyes ne 
alınması söz konusu değ ld r. Fotosentez sürec  
sırasında b tk ler bünyes ne karbond oks t ve gü-
neş ışığı alır. Azot m kroorgan zmalar tarafından 
n tr t ve n trata dönüştürülerek b tk ler n bünyes -
ne katılır.

Cevap B

TEST-4 Soru-7

1. Adaptasyon, canlıların yaşadığı ortamın özell kle-
r ne ve bu ortamdak  değ şmelere uyum sağlama-
sıdır. Buna göre çöl b tk ler n n terlemey  azaltmak 
ç n yapraklarının d kenl ; yağmur ormanlarının se 
terlemey  artırmak ç n gen ş yapraklı ve uzun boy-
lu olmaları adaptasyona örneklerd r. 

Cevap A 

TEST-2 Soru-1

4. B tk ler tarafından yapılan fotosentez ve den z hay-
vanlarının kabuk oluşumu sırasında karbond ok-
s t kullanılır. Canlıların solunumu le karbonatlı ka-
yaçların f z ksel ve k myasal yollarla ayrışması sı-
rasında karbond oks t açığa çıkar.

Cevap B 

TEST-4 Soru-4
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ÇÖZÜMLER

9. Kömür, doğal gaz ve petrol g b  enerj  kaynakları-
nın oluşumu karbon döngüsü sonucunda gerçek-
leş r. Fosfor döngüsü; kayaçların yapısında bulu-
nan fosforun, kayaçların aşınması ve erozyonla 
den zlere taşınması ve burada depolanmasıyla 
meydana gel r. 

Cevap B

TEST-6 Soru-9

1. Herhang  b r yerde o güne kadar görülmeyen ya 
da çok seyrek görülen olaylar ekstrem olaylar ola-
rak n telen r. Marmara Den z  çevres nde bell  dö-
nemlerde poyrazın görülmes  ve den z ulaşımını 
aksatması ekstrem olay olarak n telenemez.

Cevap E

TEST-8 Soru-1

7. Central Valley projes  kurak alanların sulama s s-
temler  le tarıma kazandırılmasını amaçlar. Bu 
proje le b yoçeş tl l k azalmaz aks ne artar.

 Manş Tünel  İng ltere le Fransa arasında den z 
altından dem r yolu ulaşımını sağlayan b r proje-
d r. V ganella Projes  de yılın büyük b r bölümün-
de güneş görmeyen b r köyün ayna le güneşlen-
d r lmes n  kapsar. Bu projelerle b rl kte Alp Dağ-
ları’ndak  tünel ve v yadükler b yoçeş tl l ğe büyük 
zarar vermez. Ancak çeş tl  amaçlar ç n den z n 
doldurulması kıyı ekos stemler nde öneml  bozul-
malara yol açar.

Cevap E

TEST-9 Soru-7

11. Küresel kl m değ ş kl ğ n n neden olacağı den z 
yükselmeler nden en fazla alçak kıyıların etk le-
neceğ  ön görülmekted r. Bu nedenle Hollanda ve 
Bangladeş g b  ülkeler n kıyı kes mler  b r nc  de-
rece r sk alanları arasında yer alır.

Cevap D

TEST-10 Soru-11

4. Karbond oks t b tk ler n bes n üretme sürec  olan 
fotosentezde son derece öneml d r. Tüket len m k-
tarda karbond oks t atmosfere ger  dönmem ş ol-
saydı fotosentez olayı gerçekleşmeyecek ve can-
lı yaşamı b r süre sonra sona erecekt .

Cevap B 

TEST-7 Soru-4

9. Yapay Neh r Projes  le L bya’nın güney ndek  su 
kaynaklarının kuzeye taşınması, Kıyı Koruma S s-
temler  le Hollanda kıyılarının den z sularının bas-
masına karşı korunması, Dağdan Den ze Projes  
le Japonya’da dağlık alanlardan get r len malze-
melerle kıyıların doldurulması, Central Valley Pro-
jes  le Kal forn ya’da kurak bölgeler n sulama s s-
temler  le tarıma kazandırılması amaçlanmıştır. 
V ganella Köyü Projes  le İtalya’da dağın güneş  
görmeyen yamacında bulunan köyün ayna le gü-
neşlend r lmes  amaçlanmıştır. Bu projen n nşa 
sahası d ğer projelere göre daha dardır. 

Cevap B 

TEST-9 Soru-9



2. ÜNİTE

BEŞERİ SİSTEMLER

Bu ünitede ne var?
 İlk Kültür Merkezleri

 Nüfus Politikaları

 Türkiye’de Nüfusun Geleceği

 Şehirler, Fonksiyonları ve Etki Alanları

 Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

 Ekonomik Faaliyet Türleri

 Doğal Kaynaklar ve Ekonomi



BEŞERİ SİSTEMLER
ÜNİTESİNDEN SON 6 YILDA KAÇ SORU ÇIKTI?

SORU MODELİ 2018 2017 2016 2015 2014 2013

İlk Kültür Merkezler 1 1 1 2

Nüfus Pol t kaları 1 1 1 1

Türk ye’de Nüfusun Geleceğ 1 1

Şeh rler, Fonks yonları ve Etk  Alanları 1 2 1 1

Şeh rleşme, Sanay  ve Göç İl şk s 1 1 1 1 1 1

Ekonom k Faal yet Türler 1 1 2 1 2

Doğal Kaynaklar ve Ekonom 1 1
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TEST - 1İlk Kültür Merkezleri
BEŞERİ SİSTEMLER

3. İlk meden yetler n ortaya çıkmasında aşağıda-
k  faal yetlerden hang s  ön planda olmuştur?

A) Den z t caret

B) Madenc l k

C) Tarım

D) D n  etkenler

E) Sanay

4. Aşağıdak lerden hang s , çevres nde lk mede-
n yetler n kurulduğu akarsular arasında yer al-
maz?

A) Sarıırmak   B) N l Nehr

C) İndus Nehr   D) Amazon Nehr

             E) Fırat ve D cle Neh rler

1. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış alanlardan 
hang s  lk meden yetler n kurulduğu yerler 
arasında değ ld r?

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

�
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İlk yerleşmeler su kaynaklarının bol olduğu 
verimli topraklarda kurulmuştur.

Anı
m

sa
tm

a

5. Mezopotamya Meden yet  le Mısır Meden ye-
t ’n n ortak özell kler  arasında;

 I. den z t caret n n yaygın olması

 II. matemat k ve geometr  b l m nde ler  g tmeler

 III. sulamalı tarım yapmaları

 özell kler nden hang ler  yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

                 D) I ve III                 E) II ve III

İlk medeniyetlerden bazıları nehir taşkın-
larından sonra bozulan tarla sınırlarını 
yeniden tespit etmek için matematikten 
yararlanmışlardır.

Anı
m

sa
tm

a

2. İlk meden yetler genell kle yükselt n n az, toprak-
ların ver ml , su kaynaklarının fazla olduğu akar-
su çevreler nde kurulmuştur. 

 Aşağıdak lerden hang s , bu tür alanlarda ku-
rulan meden yetlere örnek göster lemez?

A) Ç n Meden yet

B) İnka Meden yet

C) Mezopotamya Meden yet

D) Mısır Meden yet

E) H nt Meden yet

Bu soruyu çözerken Eski Dünya Karaları’n-
daki medeniyetlere dikkat ediniz.

Yönl
en

di
rm

e
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TEST - 1İlk Kültür Merkezleri

1-A 2-B 3-C 4-D 5-B 6-C 7-E 8-A 9-C 10-E 

8. Aşağıdak lerden hang s  Akden z Meden yet-
ler ’n n özell kler  arasında yer alır?

A) Gem  yapımında ve den z t caret nde ler  g t-
meler

B) Sarp ve yüksek araz lerde kurulmaları

C) Neh r ulaşımı yapmaları

D) Güneş saat n  yapmaları

E) Baharat Yolu’nu bulmaları

7. Aşağıdak lerden hang s  lk meden yetlere a t 
eserler arasında yer almaz?

A) Keops P ram d

B) Terra Cotta

C) Machu P ccu

D) Ç n Sedd  

E) Kolezyum 

Çözümlü Soru

10. İlk meden yetlerden hang s n n yaptığı buluş, 
aşağıda yanlış ver lm şt r?

Meden yet Buluş

A) Mezopotamya Yazı
B) Ç n Matbaa
C) İnka Güneş saat
D) H nt Baharat Yolu
E) Akden z Pusula

Çözümlü Soru

9. • Sarı Irmak (Hoang Ho) ve Gökırmak (Yangçe) 
çevres nde kurulmuşlardır.

 • Tıp, matemat k ve astronom  alanında ler  g t-
m şlerd r.

 • İpek üret m  ve pekl  kumaş dokumacılığında 
ler  g tm şler, İpek Yolu’nun kurulmasını ve t -
caret n yaygınlaşmasını sağlamışlardır.

 • Barut, pusula, kağıt, matbaa ve mürekkep g -
b  buluşlar yapmışlardır.

 Yukarıdak  özell kler, aşağıdak  meden yetler-
den hang s ne a tt r?

A) H nt Meden yet

B) Mısır Meden yet

C) Ç n Meden yet

D) Mezopotamya Meden yet

E) Aztek Meden yet

İlk medeniyetler, Eski Dünya karalarındaki 
akarsu havzalarında kurulmuştur.

Anı
m
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6. Mısır Meden yet ’n n d ğer meden yetlerle et-
k leş m n n az olması, aşağıdak lerden hang -
s ne daha çok dayandırılab l r?

A) Akden z kıyısında kurulmasına

B) Tarımsal faal yetler n yaygın olmasına

C) Etrafının çöllerle çevr l  olmasına

D) Nüfus m ktarının az olmasına

E) T caret n gel şmem ş olmasına
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TEST - 2Nüfus Poli  kaları
BEŞERİ SİSTEMLER

1. Nüfus pol t kaları; nüfus artışını yavaşlatıcı ya da 
hızlandırıcı etk de bulunab lecek uygulamaların 
bütünü olarak tanımlanır.

 Buna göre, nüfus pol t kalarının uygulanma 
nedenler  arasında aşağıdak lerden hang s  
yoktur?

A) İş gücü ht yacını karşılamak

B) M ll  gel r  artırmak

C) Nüfus yoğunluğunu azaltmak

D) Nüfusun d nam zm n  artırmak 

E) Yaşlı nüfus oranını azaltmak

5. Aşağıdak lerden hang s  nüfus artış hızını azalt-
maya yönel k pol t kalar uygulayan ülkeler n 
ortak özell kler  arasında yer almaz?

A) Kalkınma hızının düşük olması

B) İşs zl k oranının fazla olması

C) K ş  başına düşen m ll  gel r n az olması

D) Doğum oranının fazla olması

E) Doğal kaynak bakımından fak r olmaları

2. Nüfus artış hızını azaltmaya yönel k pol t kalar uy-
gulayan bazı ülkeler, lerleyen yıllarda nüfusun n -
tel k ve n cel ğ n  y leşt rmeye yönel k pol t kaları 
esas almaktadır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu tür ülkeler arasın-
da yer alır?

A) Türk ye B) Fransa C) Kenya  

            D) Japonya                E) Mısır

4. 

 Yukarıdak  nüfus p ram tler nden hang ler , sı-
rasıyla nüfus artış hızının hızla arttığı ve azal-
dığı ülkelere a tt r?

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

               D) III ve V             E) IV ve V     
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Nüfus artış hızı üzerinde göçlerle birlik-
te doğum ve ölüm oranları belirleyicidir.

Anı
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3. Ülkeler n uyguladığı nüfus pol t kalarının özel-
l ğ , aşağıdak lerden hang s ne bakılarak tes-
p t ed lemez?

A) Anne ve çocuk sağlığına ver len öneme

B) Nüfus p ram d ndek  hızlı düşüş veya yüksel-
melere

C) Çalışan nüfus çer s ndek  yabancı şç  oranı-
na

D) K tle let ş m araçlarındak  nüfus eğ l mler ne

E) Nüfusun ülke genel ne dağılımına
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TEST - 2Nüfus Poli  kaları

1-C 2-A 3-E 4-A 5-E 6-B 7-D 8-D 9-C 10-A 

7. Nüfus artış hızını uzun süre artırmaya yönel k 
pol t kalar uygulayan gel şm ş ülkelerde, ler-
leyen yıllarda karşılaşılab lecek sorunlar ara-
sında aşağıdak lerden hang s  yer alır?

A) İş gücü ht yacının azalması

B) Ortanca yaşın düşmes

C) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının azalması

D) Genç bağımlı nüfusa yapılan yatırımların art-
ması

E) D ğer ülkelerden gelen göçler n azalması

6. Aşağıdak lerden hang s , ülkeler n nüfus artış 
hızını azaltmak ç n uyguladığı nüfus pol t ka-
ları arasında yer almaz?

A) Eğ t m sev yes n n yükselt lmes

B) Evlenme yaşının düşürülmes

C) K tle let ş m araçları kullanılarak halkın eğ t l-
mes

D) Kadın st hdamının artırılması

E) Doğum oranının azaltılması 

Bu soruyu çözerken doğum oranlarını 
azaltan faktörlere dikkat ediniz.

Yönl
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e

10. Aşağıdak lerden hang s  nüfus artış hızının 
yükselmes n n olumlu sonuçları arasında yer 
alır?

A) Üret m n artması

B) Tasarrufların azalması

C) İşs zl ğ n artması

D) Genç nüfusa yapılan yatırımların payının art-
ması

E) Yoğun ç göçler n yaşanması

Nüfus artış hızının artmasına bağlı olarak 
işçi potansiyelinin artması üretim mali-
yetlerinin azalmasını sağlar.

Anı
m

sa
tm

a

Çözümlü Soru

9. 1950’l  yıllara kadar yayılma pol t kası uygulayan 
Ç n hükümet , sonrak  yıllarda nüfus artış hızını 
düşürmek ç n doğum kontrol kampanyası başlat-
mış fakat etk l  olamayınca tek çocuk s yaset  z-
lemeye başlamıştır.

 Ç n’ n bu pol t kaları zlemes nde aşağıdak ler-
den hang s n n etk s  yoktur?

A) Dünya’nın en kalabalık ülkes  olması

B) Doğum oranlarının fazla olması

C) Yabancı yatırımların hızla artması

D) İşs zl k oranının fazla olması

E) Kalkınma hızının düşük olması

8. Endonezya’nın nüfus artış hızını azaltmaya yö-
nel k uyguladığı nüfus pol t kaları arasında aşa-
ğıdak lerden hang s  yer almaz?

A) Doğum oranlarının düşürülmes

B) Evlenme yaşının yükselt lmes

C) Tarımda mak ne kullanımının artırılması

D) Çocukların eğ t m ve sağlık g derler n n devlet 
tarafından karşılanması

E) Eğ t m ve sağlık h zmetler n n artırılması 
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TEST - 3Nüfus Poli  kaları
BEŞERİ SİSTEMLER

1. Bazı ülkeler nüfus artış hızını arttırmaya, bazıları 
azaltmaya, bazıları se nüfusun n tel k ve n cel ğ -
n  y leşt rmeye yönel k nüfus pol t kaları uygula-
maktadır.

 Ülkeler n farklı nüfus pol t kaları uygulamasın-
da aşağıdak lerden hang s n n etk s  daha az-
dır?

A) Doğum oranlarının

B) Kalkınma hızının

C) Gel şm şl k sev yes n n

D) Nüfus yoğunluğunun

E) Doğal kaynak potans yel n n

Nüfus politikaları ile nüfusun ekonomik 
açıdan sorun oluşturmayacak şekilde art-
ması amaçlanır.

Anı
m
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2. I. Nüfus artış hızını azaltmaya yönel k nüfus po-
l t kası

 II. Nüfus artış hızını artırmaya yönel k nüfus po-
l t kası

 III. Nüfusun n tel k ve n cel ğ n  y leşt rmeye yö-
nel k nüfus pol t kası

 Yukarıdak  pol t kaların uygulandığı ülkeler, 
aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ve-
r lm şt r?

I II III

A) Japonya N jerya Rusya
B) Mısır Kanada Avustralya
C) İng ltere Bulgar stan Bangladeş
D) H nd stan Japonya Kanada
E) Ç n Fransa Brez lya

Çözümlü Soru

3. Nüfus artış hızının az olduğu gel şm ş ülkelerde 
haz neden yaşlı nüfusa ayrılan harcamaların pa-
yının fazla olması ekonom  ç n yük oluşturmakta-
dır.

 Aşağıdak  ülkelerden hang s nde bu durum da-
ha bel rg nd r?

A) H nd stan B) Portek z C) Japonya

                 D) F l p nler           E) Türk ye   

4. Japonya’da nüfus artış hızının artırılmasına 
yönel k pol t kalardan stenen sonucun alına-
mamasında aşağıdak lerden hang s n n etk s  
daha azdır?

A) Evlenme yaşının yüksek olmasının

B) Nüfus yoğunluğunun fazla olmasının

C) Kadınların ş gücüne katılımının fazla olması-
nın

D) Yaşam alışkanlıklarının

E) Teknoloj  kullanımının ş gücü ht yacını azalt-
masının

5. Ç n’de tek çocuk pol t kasının neden olduğu 
sorunlar arasında aşağıdak lerden hang s  yer 
alır?

A) Üret m mal yetler n n düşmes

B) Kadın-erkek nüfus denges n n bozulması

C) Yabancı ülke yatırımlarının artması

D) M ll  gel r artışının k ş  başına düşen gel re da-
ha fazla yansıması

E) Şeh rleşme oranının artması
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TEST - 3Nüfus Poli  kaları

1-D 2-E 3-C 4-B 5-B 6-E 7-D 8-C 9-C 

6. Aşağıdak  graf kte Japonya’da 1950-2010 yılları 
arasındak  doğum ve ölüm oranları ver lm şt r.

 Bu ver lere göre aşağıdak lerden hang s  söy-
lenemez?

A) Doğal nüfus artışı en fazla 1950-1970 yılların-
dadır.

B) Ölüm oranlarındak  değ ş m doğum oranların-
dan azdır.

C) 2000’l  yıllarda yaşlı nüfus oranı fazladır.

D) Doğal nüfus artış hızı eks  değerlere düşmüş-
tür.

E) Son yıllarda nüfus artış hızını azaltıcı pol t ka-
lar uygulanmaktadır.  
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7. Doğum oranlarına bağlı olarak nüfus artış hız-
ları artan gel şm ş ülkeler ç n aşağıdak lerden 
hang s  söylenemez?

A) Nüfusun yaş ortalaması azalır.

B) İş gücü potans yel  artar.

C) Genç nüfusa yapılan demograf k yatırımlar ar-
tar.

D) Temel ht yaçların karşılanma oranı azalır.

E) Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı artar.  

Gelişmiş birçok ülke iş gücü ihtiyacını kar-
şılamak için doğum oranlarının artırıl-
masına yönelik nüfus politikaları uygu-
lamaktadır.
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9. Nüfus pol t kalarına ht yaç duyulmasının en 
öneml  neden  aşağıdak lerden hang s d r?

A) Nüfusun artmasını sağlamak

B) Nüfus fazlalığını ekonom k ve asker  b r güç 
olarak kullanmak

C) Nüfus artışı le kalkınma hızı arasındak  den-
gey  sağlamak

D) Yaşlı nüfus m ktarını azaltmak

E) Kadın-erkek nüfusu arasındak  dengey  sağ-
lamak

Bu soruyu çözerken ülkelerin doğal kay-
nak potansiyelleri ile gelişmişlik seviyele-
rine dikkat ediniz.Yönl

en
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8. Fransa’da nüfus artış hızı yıllar arasında farklılık 
gösterm şt r. Örneğ n I. ve II. Dünya Savaşları sı-
rasında nüfus artışı hızla azalırken, 1950-1975 
yılları arasında nüfus patlaması yaşanmış ancak 
sonrak  yıllarda bel rg n b r şek lde azalmıştır.

 Bu azalmanın uzun süre devam etmes n n ne-
den olacağı sorunlar arasında aşağıdak lerden 
hang s  yer almaz?

A) İş gücü açığının oluşması

B) Nüfusun d nam zm n  kaybetmes

C) Kadın st hdamının artması

D) Yaşlı nüfusun sağlık g derler n n artması

E) Yabancı şç  göçünün artması

Nüfus artış hızının uzun süre azalması, 
başta ekonomi ve ülke savunması olmak 
üzere bir çok sorunun ortaya çıkmasına 
neden olur.
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TEST - 4Türkiye’de Nüfusun Geleceği
BEŞERİ SİSTEMLER

3. Türk ye’de Cumhur yet n kuruluşundan günü-
müze aşağıdak lerden hang s ne yönel k nü-
fus pol t kası uygulanmamıştır?

A) Yurt dışından göçler n gelmes ne

B) Doğum oranlarının yükselt lmes ne

C) Anne ve çocuk sağlığının y leşt r lmes ne

D) Eğ t m ve sağlık h zmetler n n kal tes n n yük-
selt lmes ne

E) Kırsal kes mden kentlere olan göçler n artırıl-
masına

1. Türk ye İstat st k Kurumu (TÜİK) ver ler ne göre 
Türk ye’de çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yıl-
lar çers nde hep azalmış, 0-14 yaş grubu çocuk-
ların genel nüfusa oranı 1930 yılında %35 ken 
2017 yılı sonunda %23,6’ya kadar ger lem şt r.

 Bu durum üzer nde aşağıdak lerden hang s -
n n etk s  bulunmamaktadır?

A) Çocuğun a le çer s ndek  rolünün değ şmes -
n n

B) Geleneksel yaşam b ç m n n azalmasının

C) Şeh rleşme hızının artmasının

D) Evlenme yaşının artmasının

E) Bebek ölümler n n azalmasının

Türkiye’de genç nüfus oranının yıllar içe-
risinde azalmasının en önemli nedeni do-
ğum oranlarının azalmasıdır.

Anı
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2. Türk ye’de Cumhur yet n lk yıllarından planlı dö-
nem n başladığı 1963 yılına kadar nüfus artış hı-
zını yükselt c , bu dönemden günümüze kadar se 
nüfus artış hızını düşürücü pol t kalar uygulanmış-
tır.

 Ülkem zde nüfus pol t kalarında meydana ge-
len bu değ ş m n nedenler  arasında aşağıda-
k lerden hang s  göster lemez?

A) Kalkınma hızının farklılık göstermes

B) Toplam nüfus m ktarının hızla artması

C) Teknoloj  kullanımının artması

D) Kırsal nüfus oranının fazla olması

E) Beslenme ve sağlık koşullarının y leşmes  

Türkiye’de Cumhuriyetin ilk kuruluşundan 
günümüze farklı nüfus politikalarının uy-
gulanmasının en önemli nedeni iş gücü po-
tansiyeli ve ekonomik kalkınma düzeyidir.

Anı
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4. Aşağıda Türk ye’n n 2017 yılındak  nüfus p ram -
d  ver lm şt r.

 Bu p ram de göre, aşağıdak  yargılardan han-
g s  yanlıştır?

A) Ortanca yaş artmaktadır.

B) Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı fazladır.

C) Yaşlı nüfus g derek azalmaktadır.

D) Erkek nüfus oranı kadın oranından fazladır.

E) Toplam nüfus m ktarı artmaktadır.
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Bu soruyu çözerken nüfus piramidinin ta-
banının genişlemediğine dikkat ediniz.
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TEST - 4Türkiye’de Nüfusun Geleceği

1-E 2-D 3-E 4-C 5-B 6-A 7-E 8-B 

7. Günümüzde Türk ye’n n ve d ğer ülkeler n ge-
leceğe yönel k nüfus tahm nler  yapmaları ve 
nüfus projeks yonları oluşturmalarını gerekl  
hale get ren faktörler arasında aşağıdak lerden 
hang s  göster lemez?

A) İş gücü ht yacını karşılama durumu

B) Eğ t m ve sağlık pol t kalarının ht yacı karşıla-
ma oranı

C) Kalkınma hızının nüfus artış hızına yansıma 
oranı 

D) Temel ht yaçların karşılanması ç n bütçe oluş-
turulması

E) Doğum ve ölüm oranlarının azaltılarak nüfu-
sun yaş ortalamasının yükselt lmes

5. Türk ye’de 2014-2018 yılları arasındak  kalkınma 
planıyla ülkem z n sah p olduğu genç nüfusun ya-
rattığı demograf k fırsat penceres nden azam  de-
recede faydalanılması, üretken ve d nam k nüfus 
yapısının korunarak yaşam kal tes n n yükselt l-
mes  hedeflenm şt r. Nüfus alanında uygulanacak 
pol t kalarla toplam doğurganlık hızının yükselt l-
mes  amaçlanmıştır.

 Türk ye’de son yıllarda doğurganlık hızının ar-
tırılmasına yönel k uygulamaların dayanak nok-
taları arasında aşağıdak lerden hang s  yok-
tur?

A) Kalkınma hızının artması

B) Tarımsal ş gücünün azalması

C) Ortanca yaşın hızla artması

D) Evlenme yaşının g derek artması

E) Anne başına düşen çocuk sayısının azalması 

8. Türk ye’de 1923-1963 yılları arasında genel ola-
rak nüfus artış hızının artırılmasına yönel k pol t -
kalar uygulanmıştır. 

 Bu pol t kaların dayanak noktaları arasında 
aşağıdak lerden hang s  yoktur?

A) Fazla nüfusun s yas  ve asker  güç olarak gö-
rülmes  

B) Tarımda mak neleşmen n hızla artması

C) B r nc  Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda 
erkek nüfusun azalması

D) Salgın hastalıkların neden olduğu ölümler n 
fazla olması

E) İş bölümü ve ht saslaşmanın sağlanması

Çözümlü Soru

6. Türk ye’de 1960 yılına kadar nüfus artış hızının 
artırılması ç n zlenen pol t kalar çeş tl  sosyoeko-
nom k ve hukuk  önlemlerle desteklenm şt r. 

 Aşağıdak lerden hang s , bu pol t kalar arasın-
da yer almaz?

A) Yurt dışına yapılan şç  göçler n n teşv k ed l-
mes

B) Doğum ev  kurulması ve fak r a lelere ücrets z 
laç dağıtılması

C) Evlenme yaşının düşürülmes

D) Fazla çocuk sah b  olan a leler n yol verg s n-
den muaf tutulması

E) Yurt dışından gelen göçler n ülke genel ne da-
ğıtılması  

Çözümlü Soru
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TEST - 5Şehirler, Fonksiyonları ve Etki Alanları
BEŞERİ SİSTEMLER

1. İlk şeh rler n ortaya çıkmasında ve modern şe-
h rler n kurulmasında, sırasıyla aşağıdak  eko-
nom k faal yetlerden hang ler  etk l  olmuştur?

A) Tarım ve l man faal yetler

B) Madenc l k ve kara t caret

C) Tarım ve sanay

D) Madenc l k ve ulaşım

E) Sanay  ve madenc l k

2. Şeh rler, kuruluş amaçları le yürüttükler  faal yet-
lere göre farklı fonks yonlar göstermekted r. Bazı 
şeh rler n gel şmes nde b r fonks yon ön plana çı-
karken, bazılarının gel şmes nde b rden fazla fonk-
s yon etk l  olmaktadır.

 Buna göre, aşağıdak  şeh rlerden hang s n n 
gel şmes nde sanay , ulaşım, tur zm ve dar  
fonks yonlar b rl kte etk l  olmuştur?

A) Roma B) Bombay C) Kah re

               D) Bakü                   E) Par s

4. Şeh rler, fonks yonel özell kler ne göre küresel, 
bölgesel ve yerel etk  alanı oluştur. 

 Buna göre, tarım, teknoloj  ve l man faal yetle-
r n n ön planda olduğu şeh rler n etk  alanları 
aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ve-
r lm şt r?

Tarım Teknoloj L man

A) Yerel Bölgesel Küresel
B) Küresel Yerel Bölgesel
C) Bölgesel Yerel Küresel
D) Yerel Küresel Bölgesel
E) Bölgesel Küresel Yerel

Sanayi, ticaret, teknoloji, ulaşım ve dini 
fonksiyonlara sahip olan şehirler küresel 
etkiye sahiptir.
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5. • Küçük b r kasaba olan Zonguldak’ın ülkem z n 
en öneml  sanay  şeh rler nden b r  olması

 • New York’un dünyanın her bölges nden göç 
alarak en kalabalık şeh rlerden b r  olması

 • Yunanlı den zc ler n kurduğu küçük b r sah l 
şehr  olan Mars lya’nın Akden z havzasının en 
gel şm ş şeh rler nden b r  olması

 • Dünya’nın en esk  şeh rler nden b r  olan Ro-
ma’nın günümüzde küresel çapta etk  sahası-
nın bulunması

 Yukarıda bazı özell kler  ver len şeh rler n be-
l rt len özell ğe sah p olmalarında aşağıdak -
lerden hang s n n etk s  yoktur?

A) T car  faal yetler n

B) Yer altı kaynaklarının

C) D n  etkenler n

D) Tarım ve hayvancılık faal yetler n n

E) L man faal yetler n n

Bu soruyu çözerken başkentlerin idari 
fonksiyona sahip olduğuna dikkat ediniz.

Yönl
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3. Aşağıdak  şeh rlerden hang s n n gel şmes n-
de, dar  fonks yona sah p olması etk l d r?

A) Bombay B) M lano C) Mün h

             D) Sao Paulo            E) Cakarta   
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TEST - 5Şehirler, Fonksiyonları ve Etki Alanları

1-C 2-E 3-E 4-D 5-D 6-B 7-E 8-E 9-A 10-D 

6. Aşağıdak  özell kler n hang s n n a t olduğu şe-
h r ayraç çer s nde yanlış ver lm şt r?

A) Sah p olduğu kömür yataklarına bağlı olarak 
gel şm ş ve çevres ndek  yerleş m yerler n  de 
etk s  altına alarak büyümüş sanay  şehr d r. 
(Essen)

B) Geçm şte kervan yolları üzer nde kurulmuş de-
ğ şen ve gel şen ekonom k şartlara uyum sağ-
lamış ve gel ş m n  devam ett rm ş b r t car  şe-
h rd r. (Moskova)

C) Uzun yıllar dar  b r kent olma özell ğ n  sürdür-
mekle b rl kte günümüzde sanay , tur zm, ula-
şım ve fuar merkez  olma özell ğ  le dünya ça-
pında etk  sahası bulunan b r şeh rd r. (Par s)

D) Yüksek düzeyde eğ t m veren, değ ş k ülkeler-
den gelen öğrenc ler n eğ t m gördüğü b r kül-
tür şehr d r. (Oxford)

E) Küçük b r çöl kasabası ken eğlence merkez-
ler yle büyük b r şeh r hal ne gelm şt r. (Las Ve-
gas) 

8. Aşağıdak  şeh rlerden hang s n n gel şmes n-
de ön planda olan fonks yon yanlış ver lm ş-
t r?

Şeh r Fonks yon

A) Musul Maden
B) Mekke D n
C) Şanghay Sanay
D) Tokyo Teknoloj
E) V yana L man

10. Bazı şeh rler n gel şmes nde tar h  m syonunun et-
k s  oldukça fazladır. Kuruluşu esk lere dayanan 
şeh rler aynı zamanda öneml  kültür şeh rler d r.

 Aşağıdak  şeh rlerden hang s nde bu durum 
bel rg n olarak görülmez?

A) Roma B) Şam C) İstanbul

               D) Essen             E) Kalküta

7. Şeh rler, sah p olduğu ekonom k fonks yonlara gö-
re yerel, bölgesel ve küresel çapta etk  alanı oluş-
tururlar.

 Buna göre küresel çapta etk  alanı bulunan şe-
h rler ç n aşağıdak lerden hang s  söylene-
mez?

A) Ulaşım gel şm şt r.

B) T caret hacm  fazladır.

C) F nans merkezler ne ev sah pl ğ  yapar.

D) Nüfus m ktarı fazladır.

E) Tamamı yer altı kaynakları bakımından zen-
g nd r.

Küresel çapta etkili olan şehirler genel ola-
rak ekonomik yönden gelişmiştir.
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9. Nüfusu 10 m lyonun üzer nde olan şeh rler “mega 
şeh r” veya “metropol tan” olarak tanımlanır. Bü-
yük b r kısmı yoğun göç alan bu şeh rlerde karşı-
laşılan sorunların başında çarpık kentleşme gel-
mekted r.

 Buna göre, bulundukları ülkeler n gel şm şl k 
sev yeler  d kkate alındığında aşağıdak  şeh r-
lerden hang s nde bu tür sorunların daha az 
yaşandığı söyleneb l r?

A) Seul B) Mex co C ty C) Man la

            D) Lagos                     E) Dakka   
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TEST - 6Şehirler, Fonksiyonları ve Etki Alanları
BEŞERİ SİSTEMLER

2. 

 Yukarıdak  graf kte dünyada kırsal ve kentsel nü-
fusun değ ş m  göster lm şt r.

 Şeh rlerdek  nüfus artışı üzer nde, aşağıdak  
faal yetlerden hang s n n etk s  daha azdır?

A) T caret B) Sanay  C) Tur zm 

                D) Tarım                E) Ulaşım  
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3. Aşağıdak  tabloda bell  yıllarda dünya şeh r nüfu-
sunun toplam nüfus ç ndek  payı (%) ver lm şt r.

Yıllar
Şeh r nüfusunun toplam 
nüfus ç ndek  payı (%)

1800 2,4
1801 - 1850 4,3
1851 - 1900 8,2
1901 - 1950 20,9
1951 - 1990 33
1990 sonrası 50 ve üzer

 Buna göre aşağıdak lerden hang s nde artış 
yaşandığı söylenemez?

A) T caret hacm nde

B) Kırsal kes mden kentlere olan göçlerde

C) İş olanaklarında

D) Sanay  ve t car  faal yetlerde

E) Doğal tur zm alanlarında  

4. İlk şeh rler n kurulmasında ve gel şmes nde tarım, 
Sanay  Devr m  ve sonrasında sanay , günümüz-
de se teknoloj  üret m  etk l  olmaktadır.

 Bu fonks yonların ön planda olduğu şeh rler, 
sırasıyla aşağıdak lerden hang s nde doğru 
olarak ver lm şt r?

A) Bayburt, Şanghay ve Tokyo

B) La Paz, Ottawa ve Hamburg

C) Prag, Oslo ve Seul

D) S dney, Johannesburg ve Par s

E) Buenos A res, Los Angeles ve Amsterdam  

Çözümlü Soru

1. İlk şeh rler akarsu boylarında kurulurken, sanay  
şeh rler n n büyük b r kısmı den z kıyılarında ku-
rulmuştur.

 Şeh rler n kuruluş yerler nde meydana gelen 
bu değ ş m, daha çok aşağıdak ler n hang s n-
den kaynaklanır? 

A) Maden yataklarının şlet lmes nden

B) Tur zm faal yetler n n gel şmes nden

C) Ulaşım ağının artmasından

D) Balıkçılık faal yetler n n gel şmes nden

E) Tarımsal üret m n artmasından

Sanayi şehirlerinde fi nans kaynakları faz-
la olup, ulaşim ağı çeşitlidir.

Anı
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TEST - 6Şehirler, Fonksiyonları ve Etki Alanları

1-C 2-D 3-E 4-A 5-D 6-E 7-A 8-A 9-E 10-E 

5. Türk ye’n n dar  şehr  Ankara olmasına karşın en 
gel şm ş şehr  İstanbul’dur.

 Aşağıdak lerden hang s , bu örnekten farklı 
olarak bulunduğu ülken n hem dar  hem de en 
gel şm ş şehr d r?

A) Bombay B) Şanghay D) New York

              D) Tokyo             E) Sao Paulo  

9. Aşağıdak lerden hang s ne sah p şeh rler n et-
k  alanını uzun süre devam ett rmes  beklen-
mez?

A) Eğ t m ve kültür merkezler ne

B) Zeng n maden yataklarına

C) Elver şl  coğraf  konuma

D) Uluslararası f nans merkezler ne

E) Gen ş tarım alanlarına

6. Aşağıdak  şeh rlerden hang ler n n gel şmes n-
de aynı ekonom k faal yetler n ön planda oldu-
ğu söylenemez?

A) Kerkük - Ust Nera

B) Kudüs - Lhasa

C) Hamburg - Mars lya

D) N ce - Las Vegas

E) Roma - İskender ye  

Bazı şehirlerin gelişmesinde tek bir fonksi-
yon etkili olurken, bazılarının gelişmesin-
de birden çok fonksiyon etkili olmaktadır.
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8. İnsanların den z aşırı ülkelere ulaşma steğ , 
daha fazla mal ve eşyanın uzak ülkelere taşın-
ması durumları, aşağıdak  kentlerden hang s -
n n ortaya çıkmasının neden d r?

A) L man kentler               B) İdar  kentler

C) T caret kentler               D) Maden kentler

                    E) Sanay  kentler

10. Şeh rler n gel ş m  ve özell kler yle lg l  aşağı-
dak  b lg lerden hang s  yanlıştır?

A) İlk şeh rlerde yatay, modern şeh rlerde se d -
key yönde büyüme daha fazladır.

B) Modern şeh rleşmeye Sanay  Devr m  öncülük 
etm şt r. 

C) İlk şeh rler Mezopotamya, Mısır ve Güneydo-
ğu Asya’dak  akarsu boylarında kurulmuştur.

D) Şeh rler n gel şmes nde ön planda olan fonk-
s yonlar zamanla artmıştır.

E) Şeh rleşme hareketler  doğum oranlarını artır-
mıştır.

7. Aşağıdak lerden hang s  Roma ve Par s şeh r-
ler n n ortak özell kler nden b r d r?

A) Köklü geçm şe sah p olmaları

B) Mega kent özell ğ  taşımaları

C) Moda ve fuar merkez  olmaları

D) İşlek l mana sah p olmaları

E) Uluslararası f nans merkezler ne ev sah pl ğ  
yapmaları
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TEST - 7Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi
BEŞERİ SİSTEMLER

1. Aşağıdak lerden hang s  lk sanay  şehr  ola-
rak n teleneb l r?

A) Par s B) Londra C) Berl n

            D) New York          E) Manchester

2. Sanay leşme, göç ve şeh rleşme olgusu aşa-
ğıdak lerden hang s nde yoğun olarak yaşan-
mamıştır?

A) Essen B) Manchester C) Bombay

         D) Cenevre               E) Şanghay  

Çözümlü Soru

3. Türk ye’de 1960 yılından sonra başlayan sanay -
leşmeye bağlı olarak meydana gelen göç ve şe-
h rleşme hareketler  Gebze ve yakın çevres nde 
yoğun olarak görülmüştür. Küçük b r şeh r olan 
Gebze, sanay  tes sler n n kurulmasıyla yoğun göç 
almış, bu durum şeh rde bazı sorunların yaşan-
masına yol açmıştır.

 Aşağıdak lerden hang s  bu sorunlardan b r  
değ ld r?

A) Tarım alanlarının ve ormanların yerleş me açıl-
ması

B) Çevre sorunlarının artması

C) Tarımda çalışan nüfus oranının azalması

D) Sanay  tes sler n n kent ç nde kalması

E) Konut açığının oluşması

5. Türk ye’de tarım alanları hızlı nüfus artışı, çarpık 
kentleşme ve sanay leşme baskısı le büyük teh-
d t altında bulunmaktadır. Esk  kentler ver ms z, 
kayalık, dağlık araz lerde, neh r ve den z kenarla-
rındak  sarp yerler ve vad lerde yer alırken günü-
müzde adeta bütün kentler engebel  araz lerden 
düz ver ml  tarım alanları doğru gen şlemekted r. 
Kentleşme ve sanay leşme uğruna ver ml  tarım 
araz ler  büyük b r tehd t altına g rm şt r.
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 Bu durumun yukarıdak  har tada numaralan-
mış alanların hang s nde yaşandığı söylene-
mez?

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

Türkiye’de başta büyük kentlerin yakın-
larındaki ovalar ve verimli tarım alanla-
rı, hızlı nüfuslanma ve şehirleşme tehdi-
di altındadır.
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4. Madensel ham maddeler n şlenmes ne bağlı 
olarak büyüyen şeh rler n, maden rezervler  tü-
kenmes ne rağmen büyümeye devam etmes  
aşağıdak lerden hang s ne dayandırılamaz?

A) Maden ht yacının bölge dışından karşılanma-
sına

B) Uluslararası düzeyde eğ t m ve sağlık merkez-
ler n n kurulmasına

C) Fuar ve kongre merkezler n n kurulmasına

D) Tarım, hayvancılık ve balıkçılık g b  faal yetle-
r n önem kazanmasına

E) Borsa ve f nans merkezler n n artmasına
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TEST - 7Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi

1-E 2-D 3-C 4-D 5-D 6-C 7-E 8-E 9-B 10-E 

6. 

 Yukarıdak  har tada numaralanmış bölgelerden 
hang ler ne, sanay  ve ekonom k faal yetlerden 
dolayı yoğun b r göç olayı yaşanmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V 
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8. Göç olgusu, sosyal b r hareket olmasına karşın 
ekonom k yaşamdan kültürel yaşama kadar ha-
yatın her yönünü etk ler. Göç ve kentleşme ara-
sındak  l şk  kentler n çek c  faktörler  le kırsalın 
t c  faktörler nden kaynaklanmaktadır.

 Buna göre aşağıdak lerden hang s , kentler n 
çek c  faktörler  arasında göster lemez?

A) Eğ t m ve sağlık mkanlarının fazla olması

B) İş olanaklarının fazla olması

C) K ş  başına düşen m ll  gel r n fazla olması

D) Kayıt dışı st damın az olması

E) Gecekondulaşmanın yaygın olması

10. 1900’lü yıllardan t baren Almanya’nın Ruhr Böl-
ges ’nde ekonom k gel şmen n temel faktörü ma-
den kömürü olmuştur. Bölgede maden kömürü çı-
karılan saha gen şlem ş ve buna bağlı olarak üre-
t m m ktarı da oldukça fazla artmıştır. Bunun so-
nucu olarak dem r çel k sanay s n n gel şmeye baş-
lamasıyla bölgen n doğal, beşer  ve ekonom k ya-
pısında değ ş kl kler meydana gelm şt r.

 Aşağıdak lerden hang s  bu değ ş kl kler ara-
sında yer almaz?

A) Yakın çevre ve çeş tl  ülkelerden göç dalgası-
nın yaşanması

B) Tarım alanlarının amaç dışı kullanılması

C) Su kaynaklarının k rlenmes

D) As t yağmurlarının oluşması

E) Doğum oranlarının artması

7. Aşağıdak lerden hang s  hızla sanay leşen şe-
h rlerde meydana gelen değ ş mlerden b r  de-
ğ ld r?

A) Yoğun göç alması

B) Ulaşım ağının çeş tlenmes

C) Eğ t m ve sağlık kurumlarının artması

D) Gel r sev yes n n artması

E) Doğal tur zm alanlarının artması

9. Bombay’ın dünyanın en kalabalık kentler nden 
b r  olmasında aşağıdak lerden hang s n n et-
k s  yoktur?

A) H nd stan’ın gel r düzey  en yüksek şehr  ol-
ması

B) Zeng n yer altı kaynaklarının bulunması

C) S nema ve d ğer kültürel akt v teler n yaygın 
olması

D) Ulaşım ağının gel şm ş olması

E) Öneml  sanay  ve t caret merkez  olması 

Çözümlü Soru
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TEST - 8Ekonomik Faaliyet Türleri
BEŞERİ SİSTEMLER

4. I. Yazların yağışlı ve sıcak olması otlak ver m n  
artırır.

 II. Yer şek ller n n engebel  olduğu yerlerde ula-
şımda aksamalar yaşanır.

 III. Kışların soğuk geçt ğ  yerlerde et ve sütün bo-
zulma süres  uzar.

 IV. Yazların sıcak geçt ğ  yerlerde soğutuculu araç-
lara olan ht yaç artar.

 Et ve sütün üret m ve dağıtım aşamasıyla lg -
l  yukarıdak  durumların mal yetler üzer ndek  
etk s  aşağıdak lerden hang s nde ver lm şt r?

Mal yet  artar Mal yet  azalır

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

2. Aşağıdak  ekonom k faal yetlerden hang s  da-
ğıtım faal yetler  le lg l  değ ld r?

A) İlet ş m     B) Pazarlama

C) Moda      D) Ambalajlama

             E) Soğutuculu taşımacılık 

5. Tekn k ve coğrafyanın b rb r ne yaptığı etk y  araş-
tıran b l m dalı teknocoğrafyadır. İmalatın çevre 
koşullarına uygun olarak yapılanmasını bu b l m 
dalı ele alır.

 Buna göre, aşağıdak lerden hang s  teknocoğ-
rafyanın ele aldığı konulardan b r d r?

A) Dem r çel k fabr kaları ç n uygun yerler n tes-
p t

B) Uygun pazar alanlarının bel rlenmes

C) Tarımda mak neleşmen n göçler üzer ndek  et-
k s

D) Neml  kl mlerde paslanmayan metaller n üre-
t lmes

E) Dağlık alanlarda ulaşımın kes nt ye uğrama-
ması ç n tünel ve köprü yapılması

Çözümlü Soru

3. Tarım ve hayvancılık faal yetler n n yaygın ol-
duğu b r yörede h nterlandı gen ş ve yüksek 
kapas tel  b r l manın yapılmasıyla meydana 
gelen değ ş kl kler arasında aşağıdak lerden 
hang s  yoktur?

A) Den z tur zm n n temel geç m kaynağı olması

B) Yen  ulaşım yollarının yapılması

C) Depolama ve loj st k h zmetler n artması

D) İhracata yönel k tarım ürünü yet şt r lmes

E) Tarıma dayalı sanay n n gel şmes

1. Aşağıdak lerden hang s  yer şek ller n n üre-
t m, dağıtım ve tüket m faal yetler  üzer ndek  
etk ler nden b r d r?

A) Dağlık alanların fabr ka yapımına uygun olma-
ması

B) Yazların kurak geçmes n n yem tüket m n  ar-
tırması

C) Kışın kar ve donma olaylarının ulaşımı aksat-
ması

D) Reklam ve tanıtım faal yetler n n ürün satışını 
artırması

E) Teknoloj  kullanımının üret m mal yetler n  azalt-
ması  


