
  

 

1) – Toprak 
– Orman 
– Jeotermal enerji 
Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aynı jeolojik devirlerde oluşmaları 
B) Kendini yenileyebilen kaynak olmaları 
C) Tükenen kaynak olmaları 
D) Fosil kaynak olmaları 
E) Sadece orta kuşakta bulunmaları 
 
 
2) I. Dalgalar ve gelgit olaylarından enerji üretiminden 
yararlanılabilir. 
II. Sanayi devrimi doğal kaynakların önemini azaltmıştır. 
III. Petrol rafinerileri, ham maddeye yakın alanlara 
kurulmak zorundadır. 
IV. Ülke ekonomilerine doğal kaynaklar güç verir. 
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
3) Ülkelerin ekonomileri ile doğal kaynakları arasında sıkı 
bir ilişki vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek 
oluşturmaz? 
A) Brezilya'nın kereste ihraç eden bir ülke olması 
B) Türkiye'de linyitle çalışan termik santrallerin çok 
olması 
C) İskandinav ülkelerinde hidroelektrik potansiyelinin 
yüksek olması 
D) Nijerya'da petrolle çalışan termik santrallerin olması 
E) Japonya'da demir-çelik sanayisinin gelişmesi 
 
 
 
4) Aşağıda doğal kaynaklarla ilgili verilen yargılardan 
hangisi yanlıştır? 
A) Doğal kaynaklar ülkelerin ekonomik gelişmeleri ve 
kalkınmaları üzerinde etkilidir. 
B) Yaşamı kolaylaştıran araçların tamamına yakını doğal 
kaynaklardan elde edilir. 
C) Doğal kaynakların insan yaşamındaki önemi sanayi 
devrimiyle daha da artmıştır. 
D) Doğal kaynakları yetersiz olan ülkeler gelişmemiştir. 
E) Doğal kaynaklarını işleten, sanayi ham maddesi olarak 
kullanan toplumların refah seviyesi yüksektir. 

5) • Kömür 
• Petrol 
• Doğal gaz 
Yukarıda verilen doğal kaynakların ortak özelliği olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? 
A) Isınmada kullanılırlar. 
B) Termik santrallerde kullanılırlar. 
C) Alternatif enerji kaynaklarıdır. 
D) Fosil yakıtlardır. 
E) Sanayide kullanılırlar. 
 
 
 
 
 
6) Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanımı 
ekosisteme daha fazla zarar verir? 
A) Güneş  
B) Doğal gaz  
C) Rüzgâr 
D) Dalga  
E) Petrol 
 
 
 
 
 
7) Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin insan 
tarafından etkilenme olasılığı diğerlerinde göre daha 
düşüktür? 
A) Jeotermal enerji 
B) Rüzgâr 
C) Doğal gaz 
D) Verimli toprak yüzeyi 
E) Kömür 
 
 
 
 
 
8) Bir ülke orman kaynakları bakımından zengin ise; 
I. kâğıt, 
II. tomruk, 
III. cam, 
IV. tarım 
ürünlerinden hangilerinin ihracı daha yaygındır? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
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9) – Yeryüzü karalarının %30'unu kaplar. 
– Dağılışı sıcaklık yağış, yer şekillerine bağlı değişir. 
– Enerji ve madde dönüşümünü mükemmel şekilde 
sağlar. 
Yukarıda özellikleri verilen doğal kaynak 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Biyokütle   
B) Orman   
C) Petrol 
D) Kömür   
E) Toprak 
 
 
10) Doğada kendiliğinden oluşan ve insan aklının ürünü 
olmayan, insan yararına kullanılan her şey doğal kaynak 
olarak tanımlanır. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlar olarak 
bilinen doğal kaynakların yerine kullanılabilecek bir 
kaynaktır? 
A) Taş kömürü  
B) Petrol  
C) Doğal gaz 
D) Rüzgâr  
E) Linyit 
 
 
 
11) Günümüzde doğal kaynak kullanımı oldukça artmış 
ve bu artışa bağlı olarak gelecekte pek çok sektörün 
sıkıntı yaşayacağı düşünülmektedir. 
Buna göre, aşağıdaki sektörlerden hangisinin doğal 
kaynakların tükenmesinden en fazla olumsuz olarak 
etkileneceği söylenebilir? 
A) İnşaat  
B) Dokuma  
C) Enerji 
D) Hayvancılık  
E) Turizm 
 
 
 
12) Yeryüzünde artan nüfusun enerji ihtiyacını 
karşılamak için farklı kaynak arayışına girilmiştir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi alternatif bir enerji 
kaynağı değildir? 
A) Dalga  
B) Rüzgâr  
C) Doğal gaz 
D) Güneş  
E) Gelgit 

13) I. Tamamının tükenebilir olması 
II. Hızlı nüfus artışı 
III. Sanayileşme 
IV. Kaynakların bir bölgede toplanmış olması 
Doğal kaynakların günümüzdeki öneminin çok fazla 
olmasında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi daha 
büyüktür? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
 
14) Aşağıda bazı ülkeler ile bünyesinde barındırdığı en 
önemli doğal kaynak eşleştirmesinden hangisi 
yanlıştır? 
A) Rusya – Doğal gaz 
B) Kanada – Orman ürünleri 
C) S. Arabistan – Petrol 
D) Japonya – Taş kömürü 
E) G. Afrika Cum. – Altın 
 
 
 
 
 
15) Doğal kaynakların kullanımının gün geçtikçe 
artmasında; 
I. pazarlama yöntemleri, 
II. teknoloji ve sanayileşme, 
III. iklim koşulları, 
IV. hızlı nüfus artışı 
faktörlerinden hangileri daha etkili olmuştur? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
 
16) Doğal kaynak tüketimi çok fazla olan bir ülke ile 
ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Nüfus artış hızı fazladır. 
B) Doğal şartlara bağlılık azdır. 
C) Ham madde ithal ederler. 
D) Kişi başına düşen gelir fazladır. 
E) Enerji tüketimi fazladır. 
 

 

10 

Cevap Anahtarını Web Sitemizden İndirebilirsiniz. 


