
 

 

  

1- I. Denizden toprak kazanıp, toprak ıslahına 
giderek tarımsal alanını artırması 
II. Tarımın büyük oranda makineleşmeye dayalı 
olması 
III. Tarımsal alan bakımından Dünya’da 2. sırada yer 
alması 
IV. Tarımsal üretimin büyük ölçüde doğal koşullara 
bağlı olması 
Yukarıda tarımla ilgili verilen bilgilerden hangileri 
Hindistan’a aittir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
 
 
2- Hindistan, Dünya’nın en fazla büyükbaş hayvan 
sayısına sahip ülkesi olmasına rağmen, bu 
potansiyeli yeterince değerlendiremez. 
Bu durum, Hindistan’ın hangi özelliğiyle 
açıklanabilir? 
A) Nüfus miktarının çok fazla olmasıyla 
B) Hayvanlardan alınan et ve süt veriminin düşük 
olmasıyla 
C) İklim koşullarının büyükbaş hayvancılığa elverişli 
olmamasıyla 
D) Büyükbaş hayvancılığın mera hayvancılığı 
şeklinde yapılmasıyla 
E) Hindistan’da ineğin kutsal sayılmasından dolayı 
etinden ve sütünden yararlanılamamasıyla 
 
 
 
 
3- Hollanda’da tarım alanları az olmasına rağmen 
elde edilen ürün miktarı çok fazladır. Hatta, tarım 
ürünleri ihracatında önemli bir yer tutar. 
Bu durum, Hollanda’da aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 
A) Sulanan alanların geniş olmasıyla 
B) iklim koşullarının elverişli olmasıyla 
C) Tarım alanlarının çok verimli olmasıyla 
D) Tarımla uğraşan çiftçilerin fazla olmasıyla 
E) Modern tarım yöntemlerinin uygulanmasıyla 
 
 

4- Hollanda’nın gerçek yüz ölçümü ile iz düşüm yüz 
ölçümü arasındaki fark az iken, Japonya'nın gerçek 
yüz ölçümü ile iz düşüm yüz ölçümü arasındaki fark 
fazladır. 
Bu durum, Hollanda ile Japonya'nın hangi 
bakımdan farklı olmalarıyla açıklanabilir? 
A) Yüz ölçümlerinin 
B) İklim özelliklerinin 
C) Yeryüzü şekillerinin 
D) Denize göre konumlarının 
E) Ekvator’a olan uzaklıklarının 

 
5- Aşağıdakilerden hangisi, Hollanda’nın gelişmiş 
ülkeler sınıfında olmasının tarım üzerindeki 
etkilerinden biri değildir? 
A) Kaliteli tohum kullanımının yaygın olması 
B) Tarımda makine kullanımının fazla olması 
C) Denizin doldurularak yeni tarım alanları 
kazanılması 
D) Yer şekillerinin tarımsal faaliyetleri olumlu 
etkilemesi 
E) Ticari değeri fazla olan tarım ürünlerinin 
yetiştirilmesi 
 
6- Aşağıdakilerden hangisinde, Hindistan’dan 
görülen iklimin tarım üzerindeki etkisinin bir 
sonucudur? 
A) Toprakların tarıma elverişli olması 
B) Tarımla uğraşan nüfusun fazla olması 
C) Tarımda makine kullanımının düşük olması 
D) Tropikal ürünlerin yaygın olarak yetiştirilmesi 
E) Birim alandan alınan ürün miktarının az olması 
 
7- Hindistan genel olarak bir tarım ülkesidir. Ülke 
topraklarının yarısı tarıma uygundur. Kış aylarının 
kurak geçmesi, sulanan alanların yetersizliği 
tarımsal verimi düşürür. 
Hindistan’da, tarımsal verimi düşüren kış 
kuraklığının temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Kış musonlarının karadan esmesi 
B) Toprakların suyu yer altına sızdırması 
C) Cephe yağışlarının kış aylarında azalması 
D) Kış aylarında kar yağışlarının fazla olması 
E) Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte 
yükselici hava hareketlerinin azalması 
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8- Hindistan ekonomisinin temelini tarım oluşturur. 
Topraklarının yaklaşık yarısı tartma elverişlidir. 
Çalışan nüfusun %65’i tarım sektöründe yer alır. 
Buna rağmen Hindistan’ın tarım ürünleri üretimi, 
tüketimi karşılayamadığı için tarım ürünü ithal eden 
ülkelerden biridir. 
Hindistan’ın tarım ürünü ithal etmesinin temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Nüfus miktarının fazla olması 
B) Tarım alanlarının verimsiz olması 
C) Doğal afetlerin çok sık görülmesi 
D) İklim koşullarının elverişsiz olması 
E) Tarım alanlarında ilkel tarım yöntemlerinin 
uygulanması 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi, Hollanda’da modern 
tarım yöntemlerinin uygulandığına kanıt olarak 
gösterilemez? 
A) Tarımsal ürün çeşidinin az olması 
B) Birim alandan alınan ürün miktarının fazla olması 
C) Tarımın denizden kazanılmış topraklarda yoğun 
olarak yapılması 
D) Tarıma ayrılan alanların azlığı nedeniyle tahıllar 
yerine çiçek, sebze ve meyve üretiminin yaygın 
olması 
E) Çalışan nüfusun çok az bir bölümünün tarımla 
uğraşmasına rağmen, önemli bir tarımsal ürün 
ihracatçısı olması 
 
 
10- Hollanda’nın, her mevsim yağışlı bir iklime 
sahip olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
daha fazladır? 
A) Okyanus kıyısında yer alması 
B) Akarsuların rejimlerinin düzenli olması 
C) Yer şekillerinin ortalama yükseltisinin az olması 
D) Batı rüzgârlarının her mevsim denizden esmesi 
E) Kıyılarında Gulf Stream sıcak su akıntısının etkili 
olması 
 
11- Hollanda’nın nüfus özellikleriyle ilgili verilen 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Nüfus artış hızı düşüktür. 
B) Nüfus yoğunluğu çok fazladır. 
C) Tarımla uğraşan nüfus fazladır. 
D) Okuryazar oranı çok yüksektir. 
E) Nüfusun tamamına yakını şehirlerde yaşar. 

 
12- Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin, 
Hollanda’da doğal olarak yetiştirilmesi 
beklenmez? 
A) Elma  B) Patates  C) Pamuk 
D) Şeker pancarı  E) Mısır 
 
13- Hollanda, aşağıdakilerden hangisinde Dünya 
birincisidir? 
A) Balıkçılıkta   B) Ormancılıkta 
C) Petrol üretiminde  D) Madencilikte 
E) Sera sebzesi üretiminde 
 
 
14- Hollanda’da hayvancılık modern teknoloji ile 
donatılmış çiftliklerde yapılmaktadır. Çayır ve 
meraların geniş alan kaplaması büyükbaş 
hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Yılda inek 
başına yaklaşık 6 ton süt elde edilmektedir. 
İneklerden alınan süt veriminin yüksek olmasında; 
I. hayvan soylarının ıslah edilmiş olması, 
II. suni yem kullanımının yaygın olması, 
III. hayvan sayısının fazla olması, 
IV. hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin fazla olması gibi 
durumlardan hangileri gösterilebilir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) III ve IV 
 
 
15- Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim 
şekillerinden en gerekli ve en yaygın olanıdır. Tarım 
toprakları da yeryüzünün en önemli kaynaklarıdır. 
İnsanı doyuran ve giydiren topraktır. Gıda 
maddeleri ve giyim eşyaları üretenler gerekli ham 
maddelerin önemli bir bölümünü tarımdan 
sağlarken, tarımsal nüfus da sanayi faaliyetleri 
sonucunda elde edilen mamul maddelerin en 
önemli tüketicilerindendir. Sanayi ve ticaretin 
gelişmesi dolaylı da olsa toprağa dayanmaktadır. 
Yukarıdaki açıklamada, aşağıdakilerin hangisinden 
söz edilmiştir? 
A) Tarımda kullanılan metotlardan 
B) Tarım faaliyetlerinin öneminden 
C) Tarım ürünlerinin yetişme koşullarından 
D) Tarım faaliyetlerinin tarihsel gelişim sürecinden 
E) Tarımın teknolojik gelişmelerden 
etkilenmesinden 
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