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1. Benim yaşadığım yerde bol yağış vardır. 

Bölgemiz dağlıktır ve dik yamaçlara sahiptir. Sık 

sık heyelan görülür. 

Buna göre Ali’nin yaşadığı bölge 

aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A) Karadeniz      B) Güneydoğu Anadolu 

C) Akdeniz        D) İç Anadolu 

 

2. Toprağın akarsular, sel suları, rüzgârlar ve 

arazinin yanlış kullanımı gibi dış etkenlerle 

aşındırıp bulunduğu yerden başka bir yere 

taşınması olayına - - - - denir. 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Deprem      B) Erozyon 

C) Çığ              D) Heyelan 

 

3. Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı 

yamaçlarda tutunamayan kar kütleleri 

bulunduğu yerden koparak yuvarlanır, 

yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur. 

Buna göre aşağıdaki illerimizden hangisinde 

çığ görülme ihtimali daha azdır? 

A) Ağrı            B) Ardahan 

C) Mersin        D) Hakkâri 

 

4. Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı 

bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde 

görülen orman yangınlarının büyük bir kısmı 

Akdeniz Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır. 

Bu duruma Karadeniz Bölgesi’nin hangi 

özelliğinin sebep olduğu söylenebilir? 

A) Dağlık bir bölge olması 

B) Her mevsiminin yağışlı olması 

C) Ekonomisinin orman ürünlerine dayanması 

D) Deniz kenarında olması 

 

 

5. Ülkemizde en fazla Karadeniz ve Marmara 

bölgelerinde görülen bir doğal afet çeşididir. 

Aşırı yağan yağmurların eğimli alanlardan akarak 

toprakla birlikte her şeyi sürüklemesi şeklinde 

meydana gelir. 

Parçada tanımı verilen doğal afet 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sel                 B) Erozyon 

C) Heyelan         D) Çığ 

 

 

 
6. Yukarıda numaralanmış yerlerden 

hangisinde heyelan görülme ihtimali daha 

fazladır? 

A) I      B) II      C) III       D) IV 

 

7. Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak, 

ağaç varlığının az olduğu, bilinçsiz ağaç 

kesiminin yapıldığı yerlerdir. 

Buna göre Konya ilimizde meydana gelen 

erozyonun önlenmesi için yapılabilecekler 

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) Çiftçilerin bilinçlendirilmesi 

B) Bölgenin ağaçlandırılması 

C) Kaçak ağaç kesiminin engellenmesi 

D) Toprakların nadasa bırakılması 

 

8. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin 

meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar 

erimeleri etkilidir? 

A) Kuraklık             B) Sel 

C) Deprem             D) Erozyon 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi depremin 

zararlarını azaltmak için alınması gereken 

önlemlerden biri değildir? 

A) Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine 

inşa etmek 

B) Ağaçlandırma yapmak 

C) Bina yapımında dayanıklı malzemeler 

kullanmak 

D) Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek 

 

 

10. Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin 

oluşumunda hava olayları etkili olmamıştır? 

A) Sel               B) Çığ 

C) Kuraklık        D) Deprem 
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 Tarım arazisi yapmak için ormanların yok 

edilmesi 

 Hayvanların aşırı otlatılarak bitki örtüsünün 

yok edilmesi 

11. İnsanların bu şekilde davranması 

aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin 

oluşmasını hızlandırır? 

A) Deprem      B) Orman Yangını 

C) Erozyon      D) Tsunami 

 

 

12. Yer kabuğunun kırılıp yer değiştirmesi veya 

yanardağ faaliyetleri sonucunda oluşan büyük 

sarsıntılar … olarak adlandırılır. 

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse parça doğru bir şekilde 

tamamlanmış olur? 

A) sel                  B) heyelan 

C) deprem          D) çığ 

 

 

13. Orman yangınlarının oluşmasında doğal ve 

beşerî nedenler etkilidir. 

Aşağıdakilerden hangisi beşerî nedenlerden 

değildir? 

A) Yıldırım düşmesi     B) Piknik ateşi 

C) Sigara izmariti        D) Cam kırıkları 

 

 
14. Yukarıdaki harita incelendiğinde kaç 

numaralı bölgede deprem olma ihtimali daha 

azdır? 

A) I     B) II      C) III      D) IV 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerde 

meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını 

azaltmaya yönelik yapılabilecek 

uygulamalardan değildir? 

A) Dere yataklarına yerleşilmesi 

B) Doğal bitki örtüsünün korunması 

C) Az katlı binalar inşa edilmesi 

D) Ağaçlandırma yapılması 

16. Hava ve çevre koşulları sebebiyle toprağın 

verimli olan üst kısımlarının taşınması sonucunda 

erozyon meydana gelir. Erozyonun oluşmasında 

en büyük etken, arazinin bitki örtüsünden 

yoksun olmasıdır. 

Verilen bilgilere göre, aşağıdaki bölgelerden 

hangisinde erozyon görülme riski diğerlerine 

göre daha fazladır? 

A) Marmara Bölgesi 

B) Karadeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 

 

17. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı 

geçen bir yerleşim yerinde aşağıdaki doğal 

afetlerden hangisinin görülme ihtimali 

diğerlerine göre daha azdır? 

A) Sel                B) Deprem 

C) Heyelan        D) Çığ 

 

18. Ülkemizde bazı doğal afetler her bölgemizde 

görülmemektedir. Başka bir deyişle 

bölgelerimize has doğal afetler vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi parçada yer alan 

bilginin temel nedenidir? 

A) Bölgelerimizde birbirinden farklı iklimlerin 

etkili olması 

B) Nüfus yoğunluklarının bölgeden bölgeye 

değişmesi 

C) Bölgelerimizde doğal afetler konusunda 

yeterince bilgi sahibi olunmaması 

D) Gelişmemiş bölgelerde afetlere karşı yeterince 

önlem alınmaması 

 

19. Bitki örtüsü bakımından fakir ve eğimli 

yamaçlarda bulunan toprağın su, rüzgâr vb. 

etkilerle aşındırılarak başka yerlere taşınmasına 

erozyon denir. 

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için 

alınacak önlemlerden değildir? 

A) Boş araziler ağaçlandırılmalıdır. 

B) Tarım arazileri eğime dik sürülmelidir. 

C) Dere yataklarına konut yapılmamalıdır. 

D) Tarlalar aşırı sulanmamalıdır. 
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CEVAP ANAHTARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A B C B A C D B B D 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

C C A C A D C A C  

 

NOT: Kazanım testlerinden derlenmiştir… 
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