
 

 

  

1. Aşağıdaki doğal kaynakların hangisinden enerji 
elde edilmez? 
A) Krom  
B) Doğal gaz  
C) Rüzgâr 
D) Petrol  
E) Taş kömürü 
 
 
 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkedeki doğal 
kaynakların kullanımının artmasında daha çok 
etkili olur? 
A) Nüfusun artması 
B) İç göçlerin yaygın olması  
C) Sermaye birikiminin azalması 
D) Enerji üretiminin yetersiz olması 
E) Nüfus dağılışının düzensiz olması 
 
 
 
 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklar 
yönüyle zengin olan ve doğal kaynaklardan etkin 
şekilde yararlanan ülkelerden biridir? 
A) Bangladeş   B) Moğolistan 
C) Afganistan   D) Sudan 
E) Rusya Federasyonu 
 
 
 
 
4. Hem doğal kaynak bakımından, hem de teknoloji 
ve sermaye yönüyle fakir olan ülkeler 
gelişmemişlerdir. Bu ülkeler var olan doğal 
kaynaklardan da etkin şekilde yararlanamazlar. 
Bu grupta yer alan ülkelere, aşağıdakilerden 
hangisi örnek olarak gösterilebilir? 
A) Moğolistan  
B) Hindistan  
C) Japonya 
D) İspanya  
E) ABD 
 

5. İnsanlar, yeryüzünü şekillendirmede ve farklı 
ortam oluşturmada büyük ölçüde doğal 
kaynaklardan faydalanmışlardır. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanların farklı 
ortam oluşturmada yararlandıkları doğal 
kaynaklardan biri değildir? 
A) Orman   B) Toprak 
C) Madenler   D) Su kaynakları 
E) Çeşitli makineler 
 
 
 
6. Bir ülkenin doğal kaynak yönüyle zengin olması, o 
ülkenin gelişmişliğinin kanıtı olamaz. Zengin doğal 
kaynaklara sahip bazı ülkeler, teknik bilgi ve 
sermaye bakımından yetersiz oldukları için 
gelişememişlerdir. 
Aşağıdaki ülkelerin hangisi, yukarıdaki açıklamaya 
örnek olarak verilebilecek ülkelerden biridir? 
A) ABD  B) Nijerya  C) Kanada 
D) Rusya Federasyonu  E) Japonya 
 
 
 
 
7. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin bir 
bölgedeki kullanım potansiyeli iklime bağımlı 
değildir? 
A) Rüzgâr  
B) Güneş  
C) Orman 
D) Jeotermal enerji  
E) Su 
 
 
 
8. Doğal kaynaklar yönüyle fakir, ancak sermaye, iş 
gücü ve teknoloji yönüyle zengin olan ülkeler, 
dışarıdan ham madde alıp bunları işler ve açıklarını 
kapatırlar. Doğal kaynaklar yönüyle fakir olan bu 
ülkeler sanayi yönüyle gelişmiş ülkelerdir. 
Yukarıdaki açıklamaya verilebilecek en iyi örnek 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Japonya  B) İngiltere  C) Fransa 
D) ABD  E) Kanada  
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9. Dünya genelinde doğal kaynakların öneminin 
artmasında; 
I. nüfusun hızla artması, 
II. pazarlama olanaklarının azalması, 
III. sanayideki teknik gelişmelerin artması, 
IV. doğal kaynak çeşidinin azalması 
gibi özelliklerden hangilerinin etkisi olmamıştır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
10. Aşağıdaki doğal kaynakların hangisinin dağılışı 
ile fay hatlarının dağılışı daha çok paralellik 
gösterir? 
A) Petrol  
B) Jeotermal enerji  
C) Kömür 
D) Güneş  
E) Rüzgâr 
 
 
 
 
11.  
I. Kuzey Amerika 
II. Güney Amerika 
III. Avrupa 
IV. Asya 
V. Afrika 
Yukarıdaki kıtalardan hangileri, kömür madeni 
yönüyle daha fakirdir? 
A) I ve II  B) II ve III  C) II ve V 
D) III ve IV  E) III ve V 
 
 
 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi, tükenmeyen doğal 
kaynaklardan biri değildir? 
A) Rüzgâr  
B) Dalga  
C) Güneş 
D) Su  
E) Doğal gaz 
 

 
13. Bir madenin kullanım alanının yaygınlaşması, 
bu madenin; 
I. üretim miktarı, 
II. tüketim miktarı, 
III. rezerv miktarı 
gibi özelliklerden hangilerini kesinlikle etkilemez? 
A) Yalnız I  
B) Yalnız II  
C) Yalnız III 
D) I ve III  
E) II ve III 
 
 
 
14.  
- Rüzgâr 
- Dalga 
- Su 
- Güneş 
Yukarıdaki doğal kaynakların ortak özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Tükenmeyen kaynaklar olmaları 
B) Tükenebilen doğal kaynaklar olmaları 
C) Enerji potansiyellerinin her bölgede aynı olması 
D) Belli şartlar dâhilinde kendilerini 
yenileyebilmeleri 
E) Dünya genelindeki kullanım alanlarının dağılışının 
paralellik göstermesi 
 
 
 
 
15. Dünya genelinde, enerji kaynaklarının 
kullanımında son dönemde yeni eğilimler ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan biri de petrol, doğal gaz ve 
kömür gibi fosil yakıtların yerine rüzgâr, dalga ve 
güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarının 
kullanımının artmasıdır. 
Bu durumun ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden 
hangisi daha çok etkili olmuştur? 
A) Fosil yakıtların rezervlerinin azalması 
B) Fosil yakıtlardan daha fazla enerji üretilmesi 
C) Alternatif enerji kaynaklarının tükenebilir olması 
D) Alternatif enerji kaynaklarının daha pahalı olması 
E) Rüzgâr, dalga ve güneş enerjisinin çevre kirliliğine 
yol açması 
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