
http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

11. Sınıf
Coğrafya

Doğal Kaynaklar

8

1.  Dünya enerji ihtiyacının yarıdan fazlası termik santraller-
den karşılanmaktadır. 

Bu santrallerde enerji kaynağı olarak aşağıdakilerin 
hangisi kullanılmaz?

A) Petrol B) Doğalgaz C) Taş kömürü
D) Su gücü E) Linyit

2.  Aşağıda verilenlerden hangisi tükenebilen doğal 
kaynaklar arasında yer alır?

A) Su B) Rüzgâr C) Dalga
D) Güneş E) Linyit

3.  Okyanuslardaki gelgit hareketi sırasında, büyük su küt-
leleri kıyı çizgisini aşarak karalara doğru ilerler. Okyanus 
kıyısında kurulan türbinler ile suyun bu gücünden yarar-
lanılarak elektrik enerjisi üretilir. Buna gelgit enerjisi denir.

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gelgit enerjisi ile çalı-
şan santrallerin varlığından söz edilemez?

A) Çin B) ABD C) İtalya
D) Fransa E) İngiltere

4.  Türkiye’nin enerji üretim ve tüketim alanları arasında bir 
konuma sahip olması ekonomisini olumlu yönde etkile-
mektedir.

Bu durum üzerinde;

I. Su
II. Kömür
III. Doğalgaz
IV. Petrol

verilen doğal kaynaklardan hangisi daha fazla etkiye 
sahiptir?

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

5.  Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla-
narak gelişmelerini sağlamışlardır.

Aşağıda verilen ülkelerden hangisi bu şekilde geliş-
miş ülkelerden biridir?

A) Almanya B) Japonya C) Nijerya
D) Hindistan E) Cezayir

6.  Enerji üretimi yapan bazı santraller atmosferde kirliliğe 
neden olmaktadır.

Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek ola-
rak gösterilir?

A)  Jeotermal enerji santrali 
B)  Termik enerji santrali
C)  Hidroelektrik enerji santrali
D)  Güneş enerji santrali
E)  Rüzgar enerji santrali



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Sanayi üretimi ve nüfusun fazla olduğu yerlerde doğal 
kaynakların tüketimi daha fazladır.

Buna göre,

I
II

III

IV

Haritada verilen yerlerin hangisinde doğal kaynak tü-
ketiminin fazla olduğu söylenir?

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

8.  Orman alanları bakımından zengin olan ülkelerde mobil-
ya, kağıt, kereste gibi sanayi kuruluşlarının sayısı fazladır. 

I

II

III

IV

Buna göre yukarıda verilen sanayi kuruluşlarının 
hammaddesi, haritada verilen yerlerin hangisinde 
daha fazladır?

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

9.  Ilıman Okyanusal İklim Bölgesi içerisinde, yer şekil-
lerinin engebeli olduğu bir alanda enerji üretiminde 
aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılma-
sı beklenir?

A)  Nükleer enerji
B)  Hidroelektrik enerji
C)  Jeotermal enerji
D)  Güneş enerjisi
E)  Biyokütle enerjisi

10.  Aşağıdakilerin hangisi ekonomiye katkı sağlayan do-
ğal kaynaklar arasında yer almaz?

A)  Hawaii’de volkanik faaliyetlere bağlı olarak oluşan 
topraklar üzerinde endemik bitki türlerinin yaygın ol-
ması ve buna bağlı olarak turizm potansiyeli oluştur-
ması

B)  İsviçre’nin Dünya’nın en gelişmiş bankacılık sistemle-
rine sahip olması

C)  Almanya’da akarsuların yatak eğiminin az olmasına 
bağlı olarak akarsu taşımacılığının gelişmesi

D)  Norveç’te ilginç buzul şekilleri ve fiyortların turizm fa-
aliyetlerine neden olması

E)  Nil Nehri Havzası’nın tarımsal yönden verimli olması 
sebebiyle tarihin çeşitli dönemlerinde önemli bir yer-
leşim merkezi durumunda olması

11.  Bazı ülkeler doğal kaynaklarını verimli bir şekilde kulla-
namamaktadır. Bu ülkelerin ihracatında doğal kaynakla-
rından elde ettiği yarı işlenmiş veya işlenmemiş ürünler 
geniş yer tutar.

Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek olarak 
gösterilir?

A) Kanada B) Güney Kore C) Çin
D) Nijerya E) Japonya

12.  Aşağıdakilerin hangisi üzerinde iklim özelliklerinin 
etkisi yoktur?

A)  Azerbaycan’ın ihracatında doğalgazın geniş yer tutması 
B)  Akdeniz İklim Bölgesi içindeki ülkelerde Güneş enerjisi 

potansiyelinin yüksek olması
C)  Sibirya’da bulunan tayga ormanlarının ülke ekonomi-

sinde önemli yere sahip olması
D)  Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarında rüzgâr ener-

jisi potansiyelinin yüksek olması
E)  Karasal İklim Bölgesi içerisinde küçükbaş hayvancılık 

faaliyetlerinin yaygın olması


