İNGİLTERE’NİN SANAYİLEŞME SÜRECİ
1- İngiltere’nin her mevsim nemli ve yağışlı bir
iklime sahip olması, aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Bir ada devleti olmasıyla
B) Doğal bitki örtüsünün orman olmasıyla
C) Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisiyle
D) 50°- 60° enlemleri arasında yer almasıyla
E) Batı rüzgârlarının etki sahasında kalmasıyla
2- I. Akarsuların rejimleri düzenlidir.
II. Dağlar, I. jeolojik zamanda oluşmuş yaşlı
kütlelerdir.
III. Ortalama yükseltisi fazladır.
IV. Ovalık alanlar geniş yer kaplar.
V. Kuzeyde buzul aşındırması sonucu oluşan
şekillere rastlanır.
İngiltere’nin, yüzey şekilleriyle ilgili olarak verilen
yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

3- Sanayi Devrimi’nin, İngiltere’de başlamış
olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha
azdır?
A) Ilıman ve nemli bir iklime sahip olması
B) Siyasi birliği erken sağlayan ülkelerden biri olması
C) Kömür ve demir bakımından zengin kaynaklara
sahip olması
D) Bilim ve sanat alanlarında önemli çalışmalar
yapan bilim adamlarının ülkeye yerleşmiş olması
E) Sahip olduğu deniz gücü sayesinde doğal
kaynaklar bakımından zengin birçok ülkeyi
sömürgeleştirmesi

4- İngiltere’nin, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle
ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarımda modern yöntemler kullanılır.
B) Dünya’da balık üretimi fazla olan ülkelerden
biridir.
C) Topraklarının büyük bölümü tarıma elverişli
değildir.
D) Tarımsal üretim ülke ihtiyacının yarısından
fazlasını karşılar.
E) Modern yöntemlerin uygulandığı hayvancılık,
daha çok süt üretimine yöneliktir.
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5- 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Dünya'nın en
büyük sömürge imparatorluklarından birisini kuran
ve Dünya’nın her yerindeki sömürgeleri sebebiyle
üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak
adlandırılan İngiltere, I. Dünya Savaşı sonrasında
sömürgelerinin birçoğunu kaybetti.
Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin
sömürgelerini kaybetmesiyle ortaya çıkan bir
durumdur?
A) Ülke içinde siyasi karışıklıkların olması
B) Yurt dışından ülkeye çok sayıda göçlerin olması
C) Sömürge devletlere yüklü miktarlarda tazminat
ödemesi
D) Sanayi için gerekli olan ham maddeleri daha
ucuza getirtmesi
E) Ekonomideki üstünlüğünü ABD, Japonya ve
Almanya gibi ülkelere kaptırması

6- Aşağıdakilerden hangisi, Birleşik Krallığı
oluşturan ülkelerden birisi değildir?
A) İngiltere B) İskoçya
C) Galler
D) Kuzey İrlanda
E) İrlanda Cumhuriyeti

7- Günümüzde, İngiltere’nin en önemli yer altı
kaynakları arasında aşağıdakilerden hangileri
gösterilebilir?
A) Linyit ve bakır
B) Petrol ve doğal gaz
C) Krom ve taş kömürü
D) Taş kömürü ve alüminyum
E) Bor mineralleri ve manganez
8- İngiltere’de görülen batı rüzgârlarının, yıl içinde
sürekli aynı yönden esmesi, aşağıdakilerden
hangisiyle açıklanabilir?
A) İngiltere’nin adalardan oluşmasıyla
B) Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisinde
kalmasıyla
C) İngiltere’de yıl içinde basınç değişiminin fazla
olmasıyla
D) İngiltere’nin sürekli basınç merkezleri arasında
yer almasıyla
E) İngiltere’nin kuzey ve güneyinde büyük denizlerin
bulunmasıyla
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9- İngiltere’nin her mevsim nemli ve yağışlı bir
iklime sahip olması, aşağıdakilerden hangisi
üzerinde etkili değildir?
A) Ortalama yükseltinin az olması
B) Doğal bitki örtüsünün gür olması
C) Akarsuların rejimlerinin düzenli olması
D) Yaz ve kış mevsimleri arasındaki sıcaklık
farklarının az olması
E) Büyükbaş hayvancılığın, küçükbaş hayvancılığa
göre daha fazla gelişmesi

10- İngiltere’de, sanayinin ilk geliştiği şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manchester
B) Liverpool C) Londra
D) Edinburg
E) Belfast

11- Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’deki
sanayileşme faaliyetleri ile ilgili değildir?
A) Üretimde fabrikasyona geçilmesi
B) Ham maddelerin değerinin artması
C) Kentlere doğru olan göçlerin artması
D) Balıkçılık faaliyetlerinin gelişmiş olması
E) Tarımsal alanda makine kullanımının artması

12- 1800 ile 1900 yılları arasında şehirde
yaşayanların oranı %27’den %64'e yükselmiştir.
Buna göre, İngiltere’de yüz yıllık dönemde
şehirleşmenin çok hızlı olması, aşağıdakilerden
hangisine bağlanabilir?
A) Ülke dışına göçlerin artmasına
B) Turizm etkinliklerinin artmasına
C) Sanayi faaliyetlerinin gelişmesine
D) Modern tarım metotlarının uygulanmasına
E) Kırsal kesimde doğum oranlarının azalmasına

13- İngiltere’de deniz turizminin gelişmemesinin
en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayinin gelişmiş olması
B) Tarihi kalıntıların az olması
C) Kıta sahanlığının geniş olması
D) Konaklama tesislerinin yetersiz olması
E) Yaz mevsiminin serin ve yağışlı geçmesi

14- İngiltere’de sebze türü bitkilerin az
yetiştirilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Toprakların verimsiz olması
B) Ekili dikili alanların az olması
C) Güneşli gün sayısının az olması
D) Her mevsim nemli ve yağışlı geçmesi
E) Tarımla uğraşan insan sayısının az olması

15- Sanayileşme, bir ülkenin ya da bölgenin
ekonomik ve toplumsal yapısındaki çok sayıda
temel değişimi içeren bir süreçtir. Dünya’da bu
süreci ilk yaşayan ülke İngiltere’dir Sanayileşme
sürecinin ilk olarak İngiltere’de yaşanmış olmasında
bazı sosyal, politik ve ekonomik hatta tarihî
nedenler vardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin
sanayileşme sürecinde etkili olan tarihî nedenlere
örnek olarak gösterilebilir?
A) Ada devleti olması
B) Ilıman okyanus ikliminin görülmesi
C) Yüzey şekillerinin fazla engebeli olmaması
D) Zengin taş kömürü yataklarına sahip olması
E) Coğrafi keşifler sonrasında, doğal kaynaklar
bakımından zengin olan birçok ülkeyi
sömürgeleştirmesi

16- İngiltere’nin batı kesimleri doğu kesimlerine
göre daha yağışlıdır.
Bu durum, batı kesimlerinin hangi özelliğine
bağlanabilir?
A) Batısında İrlanda’nın bulunmasına
B) Ortalama yükseltisinin az olmasına
C) Batı rüzgârlarının etkisinde kalmasına
D) Orman yönüyle daha zengin olmasına
E) Dağların denize dik olarak uzanmasına
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