
 

 

  

1- Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan’da tarımı 
yapılan ürünler arasında gösterilemez? 
A) Buğday   B) Pirinç  C) Pamuk 
D) Şeker pancarı  E) Mısır 
 
 
2- Hollanda tarımının en önemli özelliklerinden biri 
yüksek verimlilik ve yüksek kaliteye sahip olmasıdır. 
Bugün ülke ihracatının %25’ini tarıma dayalı ürünler 
oluşturmaktadır 
Buna göre, Hollanda’daki tarım faaliyetlerinde 
verimliliğin fazla olması, aşağıdakilerden hangisine 
kanıt olarak gösterilebilir? 
A) Tarımda çalışan nüfusun fazla olduğuna 
B) İntansif tarım metotlarının uygulandığına 
C) Tarımda makine kullanımının az olduğuna 
D) Tarım faaliyetlerinin iklime bağımlılığının fazla 
olduğuna 
E) Tarımsal üretimde yıllara göre dalgalanmaların 
fazla olduğuna 
 
 
 
3- Hindistan’da, iklim çeşitliliğinin fazla olmasının 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
bulunmaz? 
A) Enlem farkının fazla olması 
B) Fay hatlarının yaygın olması 
C) Yükselti farklarının fazla olması 
D) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi 
E) Denize göre konumun farklılık göstermesi 
 
 
 
4- Hollanda genelinde, aşağıdaki iklim tiplerinden 
hangisi etkilidir? 
A) Muson  B) Akdeniz  C) Okyanusal  
D) Tundra  E) Step 
 
 
 
5- Hollanda’da, aşağıdaki sanayi kollarından 
hangisi daha fazla gelişme göstermiştir? 
A) Gemi inşa   B) Yağ   C) Dokuma 
D) İlaç   E) Çimento 
 

6- Hindistan’da iklim koşullarının çeşitlilik 
göstermesi, aşağıdakilerden hangisi üzerinde daha 
çok etkilidir? 
A) Sanayi üretiminin az olması 
B) Tarım ürünlerinin çeşitlilik göstermesi 
C) Kıyılarında balıkçılığın gelişmiş olması 
D) Nüfus miktarının fazla ve nüfus artış hızının 
yüksek olması 
E) Tarım ürünlerinde, yıllara göre üretim 
miktarlarındaki dalgalanmaların fazla olması 
 
 
7- Hindistan ve Hollanda’da, aynı tarım ürününün 
yılın aynı dönemlerinde olgunlaşması 
aşağıdakilerden hangisine öncelikle bağlıdır? 
A) Toprak türlerinin benzer olmasına 
B) Aynı iklim özelliklerinin görülmesine 
C) Yüzey şekillerinin birbirine benzemesine 
D) Bulundukları yarım kürenin aynı olmasına 
E) Ortalama yükseltilerinin birbirine yakın olmasına 
 
 
 
8- Hindistan’daki akarsuların akımlarının yazın 
artıp kışın azalması, aşağıdakilerden hangisiyle 
daha çok ilgilidir? 
A) Akarsuların bol alüvyon taşımasıyla 
B) Muson iklimi özelliklerinin görülmesiyle 
C) Kış yağışlarının kar şeklinde düşmesiyle 
D) Akarsuların uzunluklarının fazla olmasıyla 
E) Akarsulardan tarımda sulama amaçlı 
yararlanılmasıyla 
 
 
 
9- Hindistan sınırları içinde Tar Çölü gibi yağışın 
çok az olduğu sahaların yanı sıra, yağışın 10 000 
mm’nin üzerine çıktığı Assam Platosu gibi yerlerin 
bulunması, bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisine bağlanabilir? 
A) Enlem farkının fazla olmasına 
B) Kuzey Yarım Küre’de bulunmasına 
C) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesine 
D) Doğu batı yönünde geniş alan kaplamasına 
E) Kıyı kesimlerinde geniş düzlüklerinin 
bulunmasına 
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10- Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan’da bulunan 
yer şekillerinden biri değildir? 
A) Ganj Ovası 
B) Batı Gat Dağları 
C) Dekkan Platosu 
D) Doğu Gat Dağları 
E) Belucistan Platosu 
 
 
 
11- I. Yüz ölçümünün küçük olması 
II. Yer şekillerinin sade olması 
III. Nüfus miktarının fazla olması 
IV. Tarım alanlarının geniş yer kaplaması 
Hollanda’nın nüfus yoğunluğunun fazla olması, 
yukarıdakilerden hangileriyle daha çok ilgilidir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV E) III ve IV 

 
 
 
12- Hollanda'ya alçak memleketler anlamına gelen 
"Nedderland" adı verilmesinin nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kıyılarında şiddetli gelgit görülmesi 
B) Tarımsal üretiminin çok fazla olması 
C) Ülkede düzenli esen rüzgârların görülmesi 
D) Kıyı şekillenmesinde akıntıların etkili olması 
E) Ülke topraklarının bir bölümünün denizin 
doldurulmasıyla kazanılmış olması 
 
 
 
13- Hollanda’da tarım ve hayvancılıkta modern 
yöntemlerin uygulandığına, aşağıdakilerden 
hangisi kanıt olarak gösterilemez? 
A) Dünya çiçek üretiminin yarısını karşılaması 
B) Tarım ve hayvancılıkta çok yüksek verimin 
alınması 
C) Ülke ihracatının %25’ini tarımsal ürünlerin 
oluşturması 
D) Çalışan nüfusun ancak %6’sının tarım sektöründe 
yer alması 
E) Topraklarının %77’sinde tarım, hayvancılık ve 
ormancılık yapılması 
 
 

 
14- Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkedeki geçim 
kaynağının daha çok tarım ve hayvancılığa dayalı 
olduğunu gösterir? 
A) Teknoloji kullanımının fazla olması 
B) Tarım ürünleri çeşidinin fazla olması 
C) Sanayi ürünleri çeşitliliğinin az olması 
D) Ekili-dikili alanların ülke yüz ölçümüne göre az 
olması 
E) Tarımda çalışan nüfusun, ülkedeki aktif nüfusun 
yarısından fazla olması 
 
 
 
 
 
 
15- Hindistan’da demir yolu ulaşımı gelişirken, 
kara yolu ulaşımının gelişememesinin en önemli 
nedeni hangisidir? 
A) Yağışların çok olması 
B) Yer şekillerinin engebeli olması 
C) Ülkenin yüz ölçümünün genişliği 
D) Kara yolu yapımının pahalı olması 
E) Demir yolu yapımının ucuz olması 
 
 
 
 
 
 
16- (1) Hollanda’da okyanus iklimi görülür. (2) Gulf 
Stream sıcak su akıntısının etkisiyle iklim ılımanlaşır. 
(3) Muson rüzgârları her mevsimin yağışlı geçmesini 
sağlar. (4) Yıllık yağış miktarı ortalama 600 - 700 
mm civarındadır. (5) Bağıl nemin düşük olmasından 
dolayı sık sık sis olur. (6) Sisli ve bulutlu gün sayısı 
fazla, güneşli ve açık gün sayısı azdır. (7) Yüz 
ölçümünün küçük olması ayrıca ülkedeki monoton 
ve engebesiz topoğrafya, bölgesel iklim 
farklılaşmalarının olmamasının temel nedenidir. 
Hollanda iklimiyle ilgili yukarıdaki cümlelerden 
hangileri yanlıştır? 
A) 1 ve 2  B) 2 ve 3  C) 3 ve 5 
D) 4 ve 6  E) 5 ve 7 
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