Konu Testleri
Ülkemizde Ve Dünyadaki Çevre Sorunları Ve Bu Sorunların Etkileri Konu Değerlendirme Testi
1- Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin önlenmesinde etkili değildir?
6- Ekosistemdeki doğal dengenin bozulmasıyla, aşağıdakilerin hangisi gerçekleşir?
A) Hava kirliliğine sebep olan faktörlerin yok edilmesi
A) Hava kirliliğinin azalması
B) Kaynak suyu kullanımının teşvik edilmesi
B) Bazı canlı türlerinin neslinin tükenmesi
C) Hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi
C) Doğaya daha az güneş ışığının ulaşması
D) Arıtma tesislerinin geliştirilmesi
D) Besin zincirlerinin uzaması
2- Hangisi hızlı nüfus artışının etkilerinden değildir?
A) Hangisi hızlı nüfus artışının etkilerinden değildir?
B) Ormanlık bölgelerde toprak kayması olması
C) Çevre kirliliğinin artması
D) Ormanlık bölgelerde toprak kayması olması

4- İnsan faaliyetleri sonucu havadaki karbondioksit miktarının artması,
yeryüzündeki ısının artmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki olaylardan hangisi, bu
durumun sonuçları arasında bulunabilir?
A) Su buharının ışığın bir kısmını tutması
B) Havadaki oksijen oranının artması
C) Kutuplardaki buzların bir kısmının erimesi
D) Doğadaki üretici canlı sayısının artması
5- Tarım ürünlerine zarar veren böceklere karşı bilinçsiz ve dikkatsiz olarak yoğun
kimyasal ilaç kullanılması, zamanla bazı çevre sorunlarına yol açar.
Aşağıdakilerden hangisi, bu olayın sonuçları arasında bulunur?
A) Faydalı olan böcek türlerinin yok olması
B) Su kaynaklarının artması
C) Toprağın ürün veriminin azalması
D) Topraktaki mineral oranının azalması
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3- Aşağıdaki etkinliklerden hangisi, belli bir bölgedeki çevre kirliliğinin artmasına
neden olmaz?
A) Termik santrallerin sayısının artması
B) Sulama ve elektrik üretimine yönelik barajların yapılması
C) Ormanlık bölgelere insanların konut yapmaya başlaması
D) Motorlu taşıt ve sanayi tesislerinin sayısının artması

7- I.Çeşitli amaçlarla kullanılan kimyasal maddeler, besin zinciri yoluyla insana
kadar ulaşır.
II. Bütün enerjilerin kaynağı güneş’tir.
III. Erozyonun meydana gelmesinde insanın etkisi yoktur.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I – II C) II-III
D) I-II-III
8- İnsanda; hava kirliliğine bağlı olarak aşağıdakilerden hangileri meydana gelir?
I. Savunma mekanizmasında zayıflama
II. Kandaki üre miktarında artma
III. Solunum sistemi rahatsızlığı
A) Yalnız III
B) I - II
C) I- III
D) I-II-III
9- Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleyici tedbir değildir?
A) Atıkların değerlendirilmesi
B) Isınmada elektrik kullanılması
C) Kömür yerine doğal gaz kullanılması
D) Hidroelektrik santral yerine termik santral kurulması
10- Dünyadaki su sıkıntısının giderilmesinde, aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Su kullanımı konusunda duyarlılığın geliştirilmesi
B) Hızlı nüfus artışının önüne geçilmesi
C) Atıkların çevreye bırakılmasının önlenmesi
D) Kaynak suyu kullanımının teşvik edilmesi
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