Konu Testleri
Yaşadığımız Bölgede Nüfus ve Coğrafi Özellikler Konu Değerlendirme Testi
1. Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine
6. Türkiye’nin ekonomik yapısı, coğrafî özellikleri dikkate alınarak il, ilçe ve köy
imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet
gibi idari bölümlere ayrılmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşsizliğin azaltılması
oluyor.
B) Sanayi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cılız bitkilerin
C) Tarımda üretimin artırılması
B) Ormanların
D) Kamu hizmetlerinin kolay yürütülmesi
C) Gür otların
D) Pamuğun
7.Kara ikliminin en belirgin özelliği, aşağıda verilen bölge çiftlerinden hangisinde
görülmektedir?
A) Ege-İç Anadolu
2. İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un
B) Karadeniz-Doğu Anadolu
hangi özelliğinin etkisi yoktur?
A) Zengin bitki örtüsünün
C) Güneydoğu Anadolu-Marmara
B) Yoğun sanayi kuruluşlarının
D) Doğu Anadolu-İç Anadolu
C) Uygun iklim şartlarının
D) Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
8.Kıyı bölgelerimizdeki yağış miktarı, iç bölgelerden daha fazladır.
Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebi değildir?
A) Denizden gelen nemli rüzgârların etkisi
3.Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?
A) Konya
B) İç kesimlere gidildikçe yükseltinin artması
B) Zonguldak
C) Kuzey ve güneyde dağların kıyıya paralel uzanması
C) Edirne
D) İç kesimlere gidildikçe orman alanlarının azalması
D) Adana
9.Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Akdeniz iklim alanlarının doğal bitki örtüsü bozkırdır.
4. Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgelerdeki kırsal alanlarda görülen toprak
B) Karasal iklim alanlarında yazlar sıcak ve kurak geçer.
evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?
A) Ege Bölgesi
C) Akdeniz ikliminde kışlar ılık ve yağışlıdır.
B) Akdeniz Bölgesi
D) Karadeniz iklim alanlarında doğal bitki örtüsü ormandır.
C) Marmara Bölgesi
10. Karadeniz ikliminin hakim olduğu alanlar için aşağıdakilerden hangisi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
söylenemez?
A) Yaz ve kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı çok fazladır.
5. Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özelliklerden hangisinin oluşumunda bölgede
B) Ormanlık alanlar geniş yer kaplar.
görülen iklimin etkisi yoktur?
A) Taşkömürü yataklarının yer almasında
C) Türkiye’nin en çok yağış alan yerleridir.
B) Çay üretilen tek bölge olmasında
D) Bu alanlara her mevsim yağış düşer.
C) Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
D) Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
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