Konu Testleri
Hava, Toprak Ve Su Kirliliği Değerlendirme Testi
1. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin nedenlerinden biri değildir?
7. Aşağıdakilerden hangisi bozulan bir çevrenin insan sağlığına
A)Taşıtların egzozlarından havaya yayılan zararlı gazlar.
etkilerinden değildir?
B) İnsan,hayvan ve bitkilerin solunumu sonucu açığa çıkan gazlar.
C) Kalitesiz kömür kullanımı sonucunda bacalardan yayılan zararlı gazlar.
A) Ruh sağlığının bozulması
D) Fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar.
B) Deri sağlığının bozulması
C) Suların mikrop içermesi
2. Hangisi hava kirliliğin önlenmesi için yapılması gerekenlerden biri
D) Anne karnındaki bebeklerin çevre kirliliğinden etkilenmesi
değildir?
8. Aşağıda hava kirliliği ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır.
B) Sanayileşme ve kentselleşme arttırılmalı.
A) Mimarinin, sanatsal yapılar üzerinde tahrip edici etkisi vardır.
C) Toplu taşıma araçları tercih edilmelidir.
B) Ekonomik yönden zarar verir.
D) Güneş ve rüzgâr gibi temiz enerji kaynakları tercih edilmelidir.
C) Nedenlerinden biri de güneş enerjisi ve jeotermal enerjinin kullanımıdır.
D) Nedenlerinden biri de fosil yakıtların kullanımıdır.
3. Çevre kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9. Aşağıda verilenlerden hangisi hava kirliliğine karşı alınabilecek
A)İnsan faaliyetleri sonucunda doğanın ve yaşam alanlarının kirlenmesine
önlemlerden biri değildir?
çevre kirliliği denir.
B)Çevre kirliliği insanların yaşadıkları çevrelerinde meydana gelen olumlu
A) Sanayi tesisleri kurulurken yeşil alanların artırılması planlanmalıdır.
değişikliklerdir.
B) Arabaların egzozlarına filtre takılmalıdır.
C)Sanayileşme, kentleşme ve insanların yaşam kalitelerini artırmak için
C) Orman tahribatı önlenmelidir.
yaptıkları çeşitli faaliyetler çevre kirliliğine neden olur?
D) Ağaçlandırma çalışmaları azaltılmalıdır.
D)En çok bilinen kirlilik çeşitleri; hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliğidir.
10. "Bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaçlar ve gübreler öncelikle ................
4. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin nedenlerinden biri değildir?
sebep olur."
yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
A)Taşıtların egzozlarından havaya yayılan zararlı gazlar.
gelmelidir?
B)İnsan,hayvan ve bitkilerin solunumu sonucu açığa çıkan gazlar.
C)Kalitesiz kömür kullanımı sonucunda bacalardan yayılan zararlı gazlar.
A) Hava kirliliğine
D)Fabrika bacalarından salınan zehirli gazlar.
B) Su kirliliğine
C) Toprak kirliliğine
5. "Egzos dumanı, petrol ürünleri, asit yağmurları, tarım ilaçları, çöpler,
D) Ses kirliliğine
bakteriler" Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çevre kirliliğine yol açar?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
6. Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenmesine neden olmaz?
A) Kanalizasyon suları
B) Tuvalet çukurlarından süzülen sular
C) Erozyonun önlenmesi
D) Asit yağmurları
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