Konu Testleri
Yer Kabuğundaki Yer Altı Ve Yer Üstü Suları Değerlendirme Testi
6. “Yağmur, kar, dolu şeklinde yağışlarla yer yüzüne inen su akarsu, göl, deniz gibi su
1. Yer altı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yerlere ne ad verilir?
kütlelerinin tabanından veya topraktan süzülerek yer altına iner.”

A) Kaynak
B) Pınar
C) Artezyen
D) Kuyu

Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin oluşumu anlatılmaktadır?
A) Kaynak
B) Akarsu
C) Göl
D) Yer altı suları

2. Yer altı sularının, arazinin sondaj aletleriyle delinerek basınç etkisi ile yüzeye
çıkartılmasına ne ad verilir?

7. Kaynak suları ılık veya sıcak olarak nitelendirilecek şekilde yeryüzüne çıkıyorsa

A) Kaynak
B) Pınar
C) Artezyen
D) Kuyu

nasıl adlandırılır?

normal olmalı, canlı atığı bulunmamalıdır.
C) Sıcaklığı 6–12 oC olmalıdır.

D) Madensel maddeler içermez.
4. İçerisinde çözünmüş hâlde mineraller bulunduran yer altı sularına ne ad verilir?
A) Maden suyu
B) Sodalı su
C) Kaynak suyu
D) İçme suyu
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’daki tatlı su kaynaklarının yaklaşık %32’sini yer altı suları oluşturur.
B) Dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının ancak %0,3’ü akarsu, göl gibi yüzey
sularından oluşmaktadır.
C) Ulaşımın %70’lik bir bölümü deniz yolu ile gerçekleşmektedir.
D) Dünya ticaretinin %90’lık bir bölümü deniz yolu ile gerçekleşmektedir.
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3. Aşağıdakilerden hangisi içme sularının özelliklerinden birisi değildir?
A) Renksiz kokusuz ve tadı hoş olmalıdır.
B) İçinde gerekli madensel tuzlar bulunmalı. Ca ve Mg bileşikleri oranı

A) Doğal kaynak
B) Termal kaynak
C) Artezyen
D) Sıcak kaynak
8. Jeotermal kaynaklardan hangi alanlarda yararlanılmaktadır?
A) Tarımsal Üretim
B) Sanayi Üretimi
C) Ulaşım Hizmeti
D) Elektrik Üretimi
9. Tatlı su kaynakları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Büyük bir kısmını buzullar ve buz dağları oluşturur.
B) Akarsu ve göller yaklaşık %50'sini oluşturur.
C) Yer altı suları tatlı su kaynakları arasında değildir.
D) Denizler, tatlı su kaynaklarını besler.
10. Su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ilık veya sıcak olanları termal kaynak olarak adlandırılır.
B) Sondaj aletleri ile yeryüzüne çıkartılır.
C) Kaplıcalar termal kaynaklardır.
D) Sağlık turizminin gelişmesine katkı sağlarlar.
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