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1. Aşağıdakilerden hangisi en genel anlamda 

çevre kirliliğidir? 

A) Hızlı nüfus artışı ve sanayileşme. 

B) Hava, su ve toprak kirliği. 

C) Ormanların ve doğal bitki örtüsünün yok 

edilmesi. 

D) Tarımda zirai ilaç ve gübre kullanılması. 

 

2. Çevre kirliliğinin ana kaynağı aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Orman yangınları 

B) Sanayileşme 

C) Tarım alanları 

D) İnsan 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin 

nedenlerinden birisi değildir? 

A) Tarım alanlarının daralması. 

B) Sanayi ve teknolojinin hızlı gelişimi. 

C) Hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme. 

D) Ormanların yok edilmesi. 

 

4. Aşağıda verilen Su kirliğini ile ilgili bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Su kirliliği yalnızca suda yaşayan canlıları 

etkiler. 

B) Okyanuslarda su kirliliği oluşmaz. 

C) Su kirliliğinin en büyük sebebi doğal afetlerdir. 

D) Toprağa karışan kimyasal atıklar su kirliliğine 

neden olur. 

 

5. Aşağıda verilen toprak kirliliği ile ilgili 

bilgilerden hangisi doğru değildir? 

A) Doğal gübre kullanımı toprak kirliliğine sebep 

olmaz. 

B) Fabrika atıkları toprak kirliğine sebep olur. 

C) Toprak kirliliği zamanla beraber tamamen yok 

olur 

D) Nükleer kazalar toprak kirliliği oluşturur. 

 

6. Arabaların sebep olduğu çevre kirliliği 

hangisidir? 

A) Su kirliliği 

B) Hava kirliliği 

C) Toprak kirliliği 

D) Işık kirliliği 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine 

sebep olmaz? 

A) Bitki ve hayvan atıkları. 

B) Çöp ve kimyasal atıklar. 

C) Zirai ilaçlar. 

D) Yapay gübreler. 

 

8. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre 

sorunlarından biri değildir? 

A) Plansız kentleşme. 

B) Aşırı nüfus artışı. 

C) Bitki sayısındaki artış. 

D) Doğal kaynakların aşırı tüketilmesi. 

 

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru 

değildir? 

A) Savaşlar çevre kirliliğine sebep olur. 

B) Çevre kirlilikleri kısa sürede giderilebilir. 

C) Çevre canlı ve cansızlardan oluşur. 

D) Çevre kirliliğinden bütün canlılar zarar görür. 

 

10. Aşağıda verilenlerden hangisi çevre kirliliği 

değildir? 

A) Işık kirliliği 

B) Toprak kirliliği 

C) Ev kirliliği 

D) Su kirliliği 

 

11. Aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması 

çevre kirliliğini azaltmaz?  

A) Toplu taşıma araçlarının kullanılması 

B) Geri dönüşüme önem verilmesi 

C) Fosil yakıtların kullanımının artırılması 

D) Temiz enerji kaynaklarının kullanımının 

artırılması 

 

12. Aşağıda verilenlerden hangisi toprak 

kirliliğine sebep olmaz? 

A) Pil 

B) Ağaç yaprakları 

C) Plastik ürünler 

D) Suni gübreler 
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