EKONOMİK MUCİZENİN ÜLKESİ: JAPONYA
1- Aşağıdakilerden hangisi, Japonya’yı meydana
getiren adalardan biri değildir?
A) Şikoku
B) Honşu
C) Hokkaido
D) Kyuşu
E) Sumatra

2- Japonya’nın yüzey şekilleri hakkında verilen,
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Volkanik dağlar ve volkanik adalar fazladır.
B) Yer şekilleri oldukça yüksek ve engebelidir.
C) Göllerin büyük bir kısmı volkanik kökenlidir.
D) Akarsuların boyu kısa ve akış hızları fazladır.
E) Yükselti güneyden kuzeye doğru gidildikçe artar.

3- Japonya’nın izole olması ve kendi uygarlığını
geliştirebilmiş bir ülke olmasında, aşağıdakilerden
hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?
A) Doğu kültürüne sahip olması
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Ülkenin her tarafının denizlerle çevrelenmiş
olması
D) Yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından fakir
olması
E) Başka ülkelere ihtiyaç duymadan kendilerine
yetebilmeleri

4- Japonya’da en büyük potansiyel tehlikeyi
depremler oluşturur. Depremlerin ülke genelinde
şiddeti ve görülme sayısı fazladır. Çoğu küçük
alanları etkilese de yılda ortalama 1500 deprem
görülmektedir. Ortalama her üç yılda bir yıkıcı
depremler meydana gelir.
Japonya’da depremlerin şiddetinin ve sıklığının
fazla olması, aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Volkanizma olayının çok görülmesiyle
B) Çok sayıda adadan meydana gelmesiyle
C) Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasıyla
D) Yer altı kaynakları bakımından fakir olmasıyla
E) Sismik açıdan Dünya’nın en aktif bölgelerinden
birinde yer almasıyla
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5- I. Dünya’nın en yoğun nüfuslu ülkeleri arasında
yer alması
II. Halkın beslenmesinde deniz ve deniz ürünlerinin
payının fazla olması
III. Modern tarım yöntemlerinin uygulanması
sayesinde ihraç ürünleri arasında tarım ürünlerinin
önemli yer tutması
IV. Dünya’nın farklı kültürlerine ait toplulukları
barındırması
Yukarıdakilerden hangileri, Japonya’ya ait
özellikler arasında gösterilemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

6- Aşağıdakilerden hangisi, Japonya’da yer
şekillerinin engebeli ve yüksek olmasının
sonuçlarından biri değildir?
A) Ekili dikili alanların az olması
B) Yer altı kaynakları bakımından fakir olması
C) Hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla olması
D) İklim ve bitki örtüsünün kısa mesafelerde
değişiklikler göstermesi
E) Gerçek yüz ölçümle iz düşüm yüz ölçüm
arasındaki farkın fazla olması

7- Japonya, ılıman ve bol yağışlı iklimi sayesinde çok
zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Ülkenin kuzey
güney yönündeki genişliğinin fazla olması bitki
çeşitliliğinin de fazla olmasını sağlamıştır. Ormanlar
ülke topraklarının %65’ini kaplar. Buna rağmen ağaç
ihtiyacının %76’sını ithal eder.
Japonya’nın bitki örtüsü ve orman bakımından bu
kadar zengin olmasına rağmen, orman ürünleri
ithal etmesi aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanamaz?
A) Kâğıt sanayinin gelişmesiyle
B) Nüfus miktarının fazla olmasıyla
C) Orman ürünleri sanayiinin gelişmesiyle
D) Mobilya ürünleri sanayiinin gelişmesiyle
E) Çeşitli kentlerde inşa edilen saray ve tapınakların
ana maddesinin ağaç olmasıyla
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8- Japonya, doğal güzellikleri ve ilginç kültürel
yapısıyla görülmeye değer bir ülkedir. Ülkede
jeolojik yapıya bağlı olarak kaplıcalar ve volkanik
dağlar fazladır.
Buna göre, Japonya’nın jeolojik yapısı göz önüne
alındığında, ülkede aşağıdaki turizm
faaliyetlerinden hangisinin daha fazla gelişmesi
beklenir?
A) Sağlık turizminin B) Kış turizminin
C) Yaz turizminin
D) Kongre turizminin
E) Yayla turizminin

11- Japonya, İkinci Dünya Savaşı’nda ağır bir
yenilgiye uğramasına rağmen kısa sürede
kalkınmıştır. Ekonomisi büyük oranda sanayiye
dayanan Japonya, ABD ve Almanya'dan sonra
Dünya'nın üçüncü büyük ekonomik gücüne sahiptir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Japon
sanayiinin gelişmesinde etkili olmuştur?
A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olması
C) Gelişmiş diğer ülkelerden sürekli yardım alması
D) Sanayi tesislerinin kurulmasına elverişli yer
şekillerine sahip olması
E) Gelişmiş teknolojileri kullanarak, sanayi
mallarının kalitesini ve üretim miktarını artırması

9- Japonya’da tarımın modern yöntemlerle
yapılmasını zorunlu kılan temel etmen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım alanlarının dar olması
B) Kırsal nüfus oranının az olması
C) İklim koşullarının elverişsiz olması
D) Tarımla uğraşan nüfusun az olması
E) Ülkenin kuzey güney yönünde uzanması

12- Japonya’da sanayi ve hizmet sektörünün çok
gelişmiş olması, aşağıdakilerden hangisi üzerinde
etkili değildir?
A) Kırsal nüfusun bulunması
B) Kent nüfusunun fazla olması
C) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
D) Kişi başına düşen millî gelirin fazla olması
E) Yaşam süresinin en uzun olduğu ülkelerden biri
olması

10- Önemli miktarda bütçe fazlalığına sahip olan
Japonya, dengeyi sağlamak için ülke dışına turizm
seyahatlerini teşvik etmektir. Japonlar telkin ve
teşviklerle kendi ülkeleri içinde olduğu kadar yurt
dışına seyahat yapmaya da ikna edilmişlerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki
açıklamada belirtilen durumun sonuçlarından
biridir?
A) Japon ekonomisinde sanayi ürünlerinin payının
fazla olması
B) Nüfusun kalabalık olmasına rağmen türdeş
yapıya sahip olması
C) Japonların Dünya turizmine en çok katılan
uluslardan birisi olması
D) Ülkede tüketilen ham maddenin yarısından
fazlasının ülke dışından temin edilmesi
E) Demir yolu ulaşımı başta olmak üzere Dünya’da
en gelişmiş ulaşım ağlarından birine sahip olması

13- I. Nüfus miktarının fazla olması
II. Ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olması
III. Yüz ölçümünün küçük olması
IV. Doğal kaynak bakımından fakir olması
Japonya’nın nüfus yoğunluğunun fazla olması
yukarıdakilerin hangileriyle açıklanabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
14- Japonya’nın kömür, petrol, doğal gaz ve demir
cevheri, buğday, pamuk ve kereste gibi ithal ham
maddelere bağımlılığının fazla olması,
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Dış ticaret hacminin küçük olduğunun
B) Ekonomisinin tarıma dayalı olduğunun
C) Doğal kaynak bakımından fakir olduğunun
D) Madencilik sektöründe kalifiye eleman
bulunmadığının
E) Sanayi tesislerinin ülke geneline dengeli
dağıldığının
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