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Çevre ve Toplum

1. Aşağıdakilerden hangisi, doğal çevrenin insan
faaliyetleri üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilebilir?

4.
II

A) Vadiler üzerine köprüler kurularak ulaşım faaliyetinin
yapılması

I

III

IV

B) Kurak geçen bir dönemde tarımsal üretimin
azalması
C) Tarımsal faaliyetlerde yeraltı sularının kullanılması
D) Akarsulardan hidroelektrik enerji elde edilmesi

Haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangilerinde jeolojik kökenli doğal afetlerin yaşanma
ihtimali diğer ikisine göre daha yüksektir?

2. Doğal ortam içerisinde yaşayan insan doğal afetlerle
mücadele etmek zorundadır. Bilim ve teknik alandaki
gelişmeler doğal çevrede meydana gelen olumsuzluklar ile mücadele etmede önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu metine bakılarak,
I. İnsanlar doğal süreçlere müdahale edebilmektedir.
II. Doğal çevre şartları her yerde aynı özelliktedir.
III. Bilimsel çalışmalar insan yaşamını tehdit etmektedir.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
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E) Güneş panelleri sayesinde sıcak su elde edilmesi

A) I ve II
B) I ve IV
C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

5. Uluslararası alanda deniz turizmine katılan insanların
çoğu, yaz sıcaklıklarının düşük olduğu ülke vatandaşlarından oluşmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ülke vatandaşlarından hangisinin yurt dışı deniz turlarına katılma oranı diğerlerine göre daha düşük olması beklenir?
A) Almanya
B) İsveç
C) Norveç
D) Kanada
E) İspanya

3. Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin doğal
çevre üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre
daha fazladır?
A) Su sporları

6. Aşağıda verilen beşeri faaliyet ve bu faaliyetin çevreye olan etkisi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Beşeri Faaliyet

Çevreye Etkisi

B) Tarımsal faaliyetler

A) Yapay gübre kullanımı

Toprağın kirlenmesi

C) Hayvancılık faaliyetleri

B) Yol yapımı

Ağaçların kesilmesi

D) Nükleer enerji santralleri

C) Baraj yapımı

Denizin kirlenmesi

E) Güneş enerjisi panelleri

D) Tarım alanı açma

Meraların tahribi

E) Karbonifer yakıt kullanımı

Küresel ısınma
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7. Kurak veya yarı kurak iklim bölgelerinde tarım alanlarının sulanması amacıyla sulama kanalları inşa edilmektedir.

9. Akdeniz iklim bölgesinde kızılçam ormanlarının tahrip
edilmesi sonucunda bu alanlarda maki bitki örtüsü gelişmiştir.

İnsan ile doğal çevre etkileşimi düşünüldüğünde
aşağıdakilerden hangisinde böyle bir durumdan
söz edilemez?

Bu bilgiye bakıldığında,
I. İnsanlar doğal çevre üzerinde değişikliklere neden
olmaktadır.

A) Bataklık alanların kurutularak tarım alanına
dönüştürülmesi

II. İnsanlar doğal afetlerden korunmak amacıyla doğayı
olumsuz yönde etkilemiştir.

B) İki kara kütlesi arasında ulaşımın sağlanabilmesi
için köprüler yapılması

III. Doğal çevre üzerinde yapılan müdahaleler insanlara olumsuzluk olarak geri dönmektedir.

C) Engebeli alanlarda kara yolu ulaşımının tüneller
açılarak yapılabilmesi

numaralandırılarak verilenlerden hangileri kesin
olarak söylenir?

D) Yükseltisi az olan kıyılarda dalga hareketlerinden
korunmak için kıyı setlerinin yapılması

A) Yalnız I

E) Alüvyal tabanlı ovalarda tarımsal faaliyetlerin
gelişme göstermesi

Öğretmen: Ali çöllerde kutup ayısı yaşar mı?
Ali: Hayır öğretmenim.
Öğretmen: Peki, neden?
Ali: Doğal çevre koşulları canlı yaşamı üzerinde etkili
olmaktadır.
Öğretmen: Doğru söylüyorsun Ali. Peki bu duruma
başka bir örnek de sen verebilir misin?
Ali aşağıdakilerden hangisini söylerse bu duruma
örnek vermiş olur?
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8. Coğrafya dersinde öğretmen ile Ali arasında geçen bir
diyalog şu şekildedir:

B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

10. İnsanların yaşamını devam ettirmek için yaptığı faliyetler doğal çevrenin sunduğu imkanlar doğrultusunda
olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak
gösterilemez?
A) Karadeniz iklim bölgesinde çay tarımının yaygın
olarak yapılması
B) Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde nüfusun fazla olması

A) Yağışın fazla olduğu alanların orman örtüsü ile kaplı
olması

C) Deniz kıyılarında balıkçılık faaliyetlerinin yaygın
olması

B) Bazı doğal olayların insan yaşamını tehdit etmesi

D) Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde barınakların
ahşap malzemeden yapılması

C) Akarsuların önünün kapatılmasıyla baraj göllerinin
oluşturulması

E) Su kaynaklarının bulunduğu yerlerde yerleşme faaliyetlerinin yoğun olması

D) Kış döneminde seracılık faaliyetleri sayesinde
sebze meyve tarımının yapılması

KAVRAM
IM

:.............................................

1

2 3

4

5

6

7 8

9 10 11 12

:.............................................

EST
AT

KAZAN

E) Engebeli alanlarda tüneller yapılarak demiryolu
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