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1. Aşağıdakilerden hangisi geçmiş uygarlıklardan 

bugüne kadar gelen din, bilim, düşünce, sanat, 

edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya konan 

değerdir? 

A) Tarihi güzellik 

B) Doğal güzellik 

C) Mimari güzellik 
 

2. Aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? 

A) Tarihi eserler koruma altındadırlar.  

B) Tarihi eserler insanlığın ortak mirası olduğundan 

korumak için ziyaretçilere kapalı tutulur. 

C) Zarar görmemeleri için korunurlar.. 
 

3. Ülkemiz tarihi eserler, doğal güzellikler ve 

turistik yerler bakımından çok zengindir. 

Aşağıdakilerden hangisi doğal güzelliklerimizden 

birisidir? 

A) Selimiye Cami 

B) Safranbolu evleri 

C) Pamukkale travertenleri 
 

4. İnsan katkısı olmadan kendi halinde olan 

güzelliğe denir. Kendiliğinden büyümesi ve 

gelişmesi sonucunda ortaya çıkan güzelliktir. 

Yukarıda özellikleri anlatılan aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Milli güzellik 

B) Tarihi güzellik 

C) Doğal güzellik 
 

5. Doğal güzellikler doğada kendiliğinden doğa 

olayları sonucunda oluşan kültürel anlamda 

eserlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu eserlerden 

birisi değildir? 

A) Peri bacaları 

B) Sümela Manastırı 

C) Ölüdeniz 
 

6. Doğal eserler insan eli değmeden yağmur, 

rüzgar, güneş gibi dış etkiler sonucunda oluşmuş 

doğal eserleri gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu 

eserlerden birisidir? 

A) Kuş Cenneti Millî Parkı 

B) Nemrut Harabeleri 

C) Mersin Kız Kalesi 

7. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin korunması 

gereken doğal güzelliklerinden birisi değildir? 

A) Müzeler 

B) Ormanlar 

C) Yaylalar 

 

8. İnsuyu, Damlataş , Oylat Mağaraları.....gibi 

birçok mağaramız vardır. Yukarıda belirtilen 

unsurlar için aşağıdakilerden hangisini söylemek 

doğru olmaz? 

A) Kendiliğinden oluşmuşlardır. 

B) Tarihi güzelliklerdir. 

C) Doğal güzelliklerdir. 

 

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Ülkemizde bulunan tarihi eserleri öğrenmeliyiz. 

Tarihi eserlere zarar vermemeliyiz. 

B) Ülkemizdeki doğal güzellikleri korumak için 

öncelikle çevremizi kirletmemeliyiz. 

C) Ülkemizde bulunan tarihi eserleri ve doğal 

güzellikleri korumak sadece devletin görevidir. 

 

10. Yakın çevremizde bulunan tarihi ve doğal 

güzelliklerimizi öğrenmeliyiz. Aşağıdakilerden 

hangisi Nevşehir’in Ürgüp ve Göreme 

yöresindedir? 

A) İnsuyu mağarası 

B) Pamukkale travertenleri 

C) Peribacaları 

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? 

A) Çevremizde bulunan tarihi eserleri ve doğal 

güzellikleri gelecek nesillere bozulmadan 

bırakmalıyız. 

B) Tarihi eserleri korumak için doğal unsurları göz 

ardı edebiliriz. 

C) Tarihi eserleri ve doğal güzellikleri korumak 

vatandaşlık görevidir. 

 

12. Tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu yere 

ne ad verilir? 

A) Müze 

B) Galeri 

C) Sergi 

 

Tarihî ve Doğal Güzelliklerimiz Testi 

 


