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Doğal Kaynaklar
1. İnsanın değişen ihtiyaçları doğal kaynakların kullanım
alanlarının değişmesine neden olmaktadır.

4. Doğal kaynak kullanımının çevre üzerindeki etkisi ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık göstermektedir.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek
olarak gösterilir?

Buna göre orman ürünleri ihraç eden aşağıdaki ülkelerin hangisinde çevre duyarlılığının diğerlerine
göre daha az olması beklenir?

A) Verimli topraklar üzerinde tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması
B) Tarihte ilk kullanılan madenin bakır olması

A) Kanada		

C) İlk yerleşmelerin su kaynakları çevresinde ortaya
çıkması

B) Norveç				
C) Nijerya 		

D) Killi toprakların seramik sanayisi için hammadde
kaynağı oluşturması

D) ABD		
E) Rusya

2. Doğal kaynakların kullanımında görülen yöntem ve teknolojik imkanlar, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre
değişiklik göstermektedir.
Doğal kaynak kullanımında modern teknikleri kullanan bir ülkeyle ilgili olarak;
I. Tükenebilir doğal kaynaklar bakımından zengindir.
II. Doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktadır.
III. Yüzey şekilleri doğal kaynak kullanımını olumsuz
yönde etkilemektedir.
numaralandırılarak verilenlerden hangileri kesin
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III		
D) I ve II		
E) II ve III

3. Bazı ülkelerin ihracatı üzerinde sahip olduğu doğal
kaynakların önemli etkisi bulunmaktadır.
Aşağıda verilen ülke - doğal kaynak eşleştirmelerinden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
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E) Yakacak olarak kullanılan ormanların mobilya yapımında kullanılması

5. I. Telgraf
II. Dinamo
III. Matbaa
IV. Buharlı makineler
Numaralandırılarak verilen icatlardan hangileri fosil
yakıtlara olan talebi artırmıştır?
A) I ve II		
B) I ve III		
C) II ve III		
D) II ve IV		 E) III ve IV

6. Doğal kaynakların varlığı ülkelerin dış ticareti üzerinde
etkli olan faktörlerden biridir. Buna bağlı olarak doğal
kaynak yönünden zengin olup da sanayi üretimi az
olan ülkelerin ihracatı üzerinde doğal kaynaklarının
payı fazladır.
Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilir?
A) Güney Afrika Cumhuriyeti

A) Japonya

→

Kömür

B) Japonya		

B) Rusya

→

Doğalgaz

C) Rusya				

C) Çin

→

Altın

D) Irak						

D) Ukrayna

→

Orman

E) ABD

E) Kuveyt

→

Petrol
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Doğal Kaynaklar
7. Kazakistan ve Özbekistan arasında yer alan Aral Gölü
1960’lı yıllarda dünyanın 4. büyük gölü iken gölü besleyen Amuderya ile Siriderya akarsuları üzerine baraj
inşa edilmesi ve göl sularının pamuk tarlalarını sulamada kullanılması sonucu 2000’li yıllarda alanı daralmıştır. Göl çevresinde bulunan tarım topraklarının tuzlanması sonucunda tarımsal üretim azalmıştır. Bölgede
bulunan liman ve tersanelerin bulunduğu yerler gemi
mezarlığına dönüşmüştür. Ayrıca Gölde balıkçılık faaliyetleri tamamen bitmiştir. Aral Gölü, doğal kaynakların
sürdürülebilir bir şekilde kullanılması gerektiğini öğreten bir örnektir.

9. • Brezilya arazisinin yaklaşık olarak yarısını Amazon
Ormanları oluşturmaktadır. Bu ormanlar tarım ve
hayvancılık faaliyetleri yapmak amacıyla her geçen
gün daralmaktadır.
• Japonya’nın toplam arazisinin %67’si ormanlarla
kaplıdır. Japonya kereste ihtiyacını kendi ormanlarından değil de ihracat yoluyla karşılamaktadır.
Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden
hangisi kesin olarak söylenir?
A) Japonya’nın gelişmesi üzerinde orman kaynaklarını
verimli kullanmasının etkisi olmuştur.

Bu parçada verilen bilgilere de bakılarak doğal kaynak kullanımı konusunda;

B) Doğal kaynak kullanımı ülkelere göre farklılık göstermektedir.
C) Doğal kaynak kullanımı ülkeler arasında savaşlara
neden olmaktadır.

II. doğal kaynaklardan en verimli şekilde yararlanılacak yöntemlerin geliştirilmesi,

D) Doğal kaynakların kullanımı konusunda uluslararası
alanda geçerli antlaşmalar bulunmaktadır.

III. doğal kaynaklar kullanılırken gelecek nesillerin de
doğal kaynaklardan yararlanması planlanmalı
verilenlerden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II			
D) II ve III
E) I, II ve III
8. Toprak, üzerinde tüm canlıların yaşadığı ve beslenmesi
için gerekli ürünlerin yetiştiği varlıktır ve canlı yaşamının kaynağıdır.
Bu doğal kaynağın kullanımı için;
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I. doğal kaynak kullanımının çevreye olan etkilerinin
araştırılması,

E) Doğal kaynak yönünden zengin olan ülkeler diğer
ülkelere oranla daha fazla gelişmişlerdir.

10. I. Alüvyal tabanlı ovalarda tarımsal faaliyetlerin yapılması,
II. Maki bitki örtsünün yaygın olduğu yerlerde keçi besleyiciğinin yaygın olması,
III. Güneş enerjisi sistemlerinin her geçen gün daha
fazla yaygınlaşması
Yukarıda verilenlerden hangilerinin çevre sorunlarına neden olması beklenir?

I. tarımsal faaliyetler sırasında dinlendirilmesi,
II. tarımsal üretim için gerekli olan kimyasal maddelerin yalnızca suni gübrelerden karşılanması,

A) Yalnız I

III. toprak erozyonunun önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması

C) Yalnız III

B) Yalnız II
D) I ve III

verilen uygulamalardan hangileri yanlıştır?

E) II ve III
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