SANAYİLEŞME SÜRECİ: ALMANYA
1- Sanayi alanında en gelişmiş ülkelerden biri olan
Almanya, bugün ABD ve Japonya’nın ardından
Dünya'nın en büyük ekonomik gücünü
oluşturmaktadır.
Buna göre, Almanya’nın ekonomik kalkınmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A) Nüfus miktarının fazla olmasının
B) Dış ticaretinin gelişmiş olmasının
C) Sanayi faaliyetlerinin gelişmesinin
D) Nitelikli iş gücüne sahip olmasının
E) Ulaşım koşullarının gelişmiş olmasının

2- Almanya’daki akarsuların büyük bölümü
aşağıdaki denizlerin hangisine dökülür?
A) Kuzey Denizi’ne B) Karadeniz’e
C) Baltık Denizi’ne
D) Akdeniz’e
E) Manş Denizi'ne

3- Almanya’da yaşlı nüfus oranı daha fazlayken,
Nijerya’da genç nüfus oranı daha fazladır.
Bu durum, bu iki ülkenin nüfuslarıyla ilgili
aşağıdaki özelliklerden hangisi bakımından farklı
olmasının bir sonucudur?
A) Almanya’nın Nijerya’dan göç almasıyla
B) Nijerya’nın nüfus miktarının fazla olmasıyla
C) İki ülkenin aritmetik nüfus yoğunluklarının farklı
olmasıyla
D) Nüfus artış hızının Almanya'da düşük, Nijerya'da
yüksek olmasıyla
E) Toplam nüfus içinde erkek ve kadın nüfus
oranlarının farklı olmasıyla

4- Almanya’daki akarsuların ağız kısımlarında
alüvyon birikmesini engelleyen faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alüvyonların fazlalığı
B) Gelgit genliğinin çok olması
C) Mekanik çözülmenin fazlalığı
D) Yatak eğimlerinin fazla olması
E) Bitki örtüsünden yoksun olması
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5- Almanya, su yollarından en fazla yararlanan
ülkelerin başında gelir. Su yolu ulaşımının temelini
Ren ve Elbe akarsuları oluşturur. Weser, Ems ve
Tuna ırmakları ulaşıma elverişlidir. Ayrıca bu
ırmaklar, karmaşık kanal sistemleri ile birbirlerine
bağlanmıştır.
Buna göre, Almanya’daki akarsulardan ulaşımda
yararlanılması;
I. boylarının uzun olması,
II. yatak eğimlerinin az olması,
III. deniz veya okyanuslara dökülmesi,
IV. akımlarının fazla ve rejimlerinin düzenli olması
özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6- Aşağıdakilerden hangisi, Almanya’da
endüstriyel faaliyetlerin gelişmiş olmasıyla ilgili
değildir?
A) Kent nüfusunun fazla olması
B) Yabancı işçi sayısının fazlalığı
C) Dış ticaret hacminin fazla olması
D) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
E) Kişi başına düşen millî gelirin yüksekliği

7- Aşağıdakilerden hangisi, Almanya kıyılarında
gelgit olayının etkili olduğunun bir kanıtıdır?
A) Denizlerinin sığ olması
B) Kumsalların geniş olması
C) Hamburg halicinin bulunması
D) Kıyılarının fazla yüksek olmaması
E) Kıyılarının girintili ve çıkıntılı olması

8- Almanya’nın, yük ve yolcu trafiğinde
uluslararası bir kavşak konumunda olması,
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A) Nüfus yoğunluğunun fazla olmasına
B) Yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesine
C) Doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına
D) Avrupa Kıtası’nda merkezî konumda
bulunmasına
E) Nüfusunun bir bölümünü yabancı işçilerin ve işçi
ailelerinin oluşturmasına
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9- Almanya’nın en büyük gölü olan Kostanz,
aşağıdaki ülkelerden hangilerinin sınırında yer
almaktadır?
A) Belçika - Fransa
B) İsviçre - Avusturya
C) Hollanda - Belçika
D) Fransa - Avusturya
E) Polonya - Çek Cumhuriyeti

10- Almanya’da, aşağıdaki sektörlerden hangisinde
çalışan insanların sayısı daha fazladır?
A) Tarım
B) Otomotiv C) Tekstil
D) Demir çelik
E) Mobilya

11- I. Tarım
II. Sanayi
III. Ticaret
IV. Hayvancılık
Almanya ekonomisinde, yukarıdakilerden
hangilerinin payı daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

12- Almanya’nın kuzey kesimlerinde ovaların geniş
yer tutması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili
olmamıştır?
A) Yol yapım maliyetinin düşük olmasında
B) Akarsuların akış hızlarının az olmasında
C) Kuzey kesimlerde haliçlerin oluşmasında
D) Akarsuların geniş vadiler içinde akmasında
E) Kuzeyden gelen nemli havanın iç kesimlere
girebilmesinde

13- Almanya'da aşağıdakilerden hangisi ile ilgili
üretim yoktur?
A) Patates
B) Domuz
C) Otomobil D) Çay
E) Kimya

14- Almanya'nın ekonomisi ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) En gelişmiş ekonomi dalı otomotivdir.
B) Kimya, elektro sanayi, taşıt ve makina yapımı gibi
endüstriler Essen bölgesinde gelişmiştir.
C) Almanya'nın ihracatında Fransa, ABD, İngiltere ve
İtalya başta gelir.
D) Almanya dünya sanayi malları ticaretinde ABD (%
11,9)’den sonra ikinci sırada bulunur. (% 9,3)
(İhracat değerleri)
E) Almanya'da tarımsal faaliyetler çok gelişmiştir.
Ülke kendi ihtiyacını karşıladığı gibi diğer Avrupa
ülkelerine de tarım ürünleri ihraç etmektedir.

15- Almanya'da sanayinin gelişmesinde,
• Ruhr
• Saar
• Aachen
kentlerindeki kömür yatakları etkili olmuştur.
Bu enerji kaynaklarına bağlı olarak Almanya’da
aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde gelişme
olmamıştır?
A) Demir-çelik
B) Besin
C) Otomotiv
D) Kimya
E) Enerji

16- Aşağıdakilerden hangisi Almanya için
söylenemez?
A) Ilıman okyanus ikliminin etkisindedir.
B) Güney ve orta kesimlerinde karasallık belirgindir.
C) Ülke topraklarının %27'si ormanla kaplıdır. Bu
ormanların çoğu insanlar tarafından
oluşturulmuştur.
D) Ülkenin en önemli akarsuları Loire ve Rhone'dir.
E) Almanya göl bakımından fakirdir. Göllerin çoğu
kuzeyde küçük buzul gölüdür.
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