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COĞRAFYA KONU TESTİ
TÜRKİYEDE TARIM
1.

Bir bölgede yaygın ve yoğun olarak makineli
tarım yapılması, tarım alanlarının geniş ve
engebeliliğin az olmansa bağlıdır.
Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde
makineli tarımın en yaygın olması beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)

TEST NO: 9
5.

Türkiye’de tütün üretiminde yıllara göre
dalgalanmaların az olmasının birincil nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Antalya Bölümü
Güney Marmara Bölümü
Doğu Karadeniz Bölümü
Yukarı Murat – Van Bölümü
Yukarı Kızılırmak Bölümü

Toprağın her yıl ekilmesiyle
İhraç imkanlarının az olmasıyla
İç tüketimin fazla olmasıyla
Üretimin devlet kontrolünde olmasıyla
Üreticinin elde ettiği gelirin az olmasıyla

6.

2.

Yukarıdaki haritada I,II ve III numara ile
gösterilen bölgelerde en çok yetiştirilen
tarım ürünü aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
Don olayı çok az görülen ve yaz kuraklığı
olmayan yerlerde yetişebilen bir tarım ürünü
yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen
yerlerin
hangisinde
yetişme
imkanı
bulmaktadır?

I
A) Buğday
B) Yer fıstığı
C) Pamuk
D) Mısır
E) Soya

A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V

7.
3.

Aynı iklim bölgesinde doğal olarak
yetişmesi
en
zor
olan
bitki
çifti
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu yıl yağışların bol olması çiftçilerin yüzünü
güldürdü. Bu sözü daha çok ülkemizde buğday
üreten çiftçiler söylemektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir
kanıt olarak gösterilebilir?
A) Buğday ekim alanının genişliğine
B) Kuru tarım yönteminin uygulandığına
C) Buğday tarımından elde edilen gelirin az
olduğuna
D) Buğday
ekilen
yerlerde
nadas
uygulandığına
E) Çiftçilerin tarımdan elde ettikleri gelirin
fazla olduğuna

III
Çavdar
Tütün
Zeytin
Çay
Mercimek

Aşağıdaki tabloda bir ülkede 1990 – 200 yılları
arasındaki çay üretimi ile ilgili bazı bilgiler
verilmiştir.
Yıllar
Üretici
Sayısı
(binkişi)
Üretilen çay
( bin ton )

A) Çay – Pamuk
B) Tütün – Üzüm
C) Mısır – Fındık
D ) Soya – Pamuk
E) Zeytin – Buğday

4.

II
Mısır
Mercimek
Portakal
Elma
Üzüm

1990
140

1995
176

2000
213

362

543

498

Belirtilen yıllarda çay üretimi ile ilgili diğer
koşullarda değişme olmadığı kabul edilirse,
yalnız verilen bilgilerden yararlanarak
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Birim alandan alınan verim en yüksek 1995
yılında olmuştur
B) Üretici sayısının artması tarımda verimde
arttırmıştır
C) 2000 yılında çay ihracatı diğer yıllara göre
fazladır
D) Yaş çay üretimi yıllara göre düzenli bir
şekilde artmaktadır
E) Çay üretiminde artışların yaşanması
sulamanın yaygınlaşmasıyla ilişkilidir
A)
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8.

Temmuz ayı başında Aydın’dan Erzurum’a
giden bir kişi Aydın’da tamamlanmış olan
buğday hasadının Erzurum’da yeni başlamakta
olduğunu görmüştür.
Bu gözleme dayanarak, Türkiye’nin doğusu
ve batısı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan
hangisi yapılabilir?
A) Üretim yöntemleri doğuda ve batıda
farklıdır
B) Sulu tarım batıda daha yaygındır
C) Doğuda sıcaklıklar daha düşüktür
D) Makineli tarım doğuda daha azdır
E) Kurak mevsimin olmaması tarımı etkiler

9.

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 700
metreden yüksek alanlarda yaygın olarak
yetiştirilen ürünlerden biridir?
A) Fındık
D) Muz

B) Zeytin
C) İncir
E) Buğday

13. Aşağıdaki grafik 1996 – 2001 yılları arasında bir
ülkede X bitkisinin dikili alanı ile üretim
miktarları gösterilmiştir.

Aşağıda yetişme alanı dar olan bazı tarım
ürünleri
verilmiştir.
Bu
ürünlerden
hangisinin ekim alanının az olması iklim
koşulları ile açıklanamaz?
A) Fındık
D) İncir

B) Çay

C) Muz
E) Haşhaş
Buna göre, verilen yılların hangisinde X
bitkisinde verim en az gerçekleşmiştir?

10. İzmir’de ve California’da zeytin tarımı
yapılmaktadır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir
kanıt olarak gösterilebilir?
A) Tarım yöntemlerinin aynı olduğuna
B) İklimlerinin benzer olduğuna
C) Engebelik alanların aynı olduğuna
D) İki yerde de tarım yapılan alanların benzer
olduğuna
E) Yıllık yağış miktarlarının farklı olduğuna
11. Aşağıda grafikte bir tarım ürünün yıllara göre
üretim miktarları ile dış alım miktarları
verilmiştir.

A) 1996

B) 1997
D) 2000

C) 1998
E) 2001

14. Sebze tarımı sulama olanakları fazla olan
yerlerde yapılmaktadır. Karadeniz bölgesinde
sulama olanakları fazla olmasına rağmen sebze
tarımı yeterince gelişmemiştir.
Aşağıdakilerden
hangisi
Karadeniz
bölgesinde sebze üretiminin geri kalmış
olmasının en önemli nedenidir?
Yıl içerisinde bulutlu gün sayısının fazla
olması
B) Yer şekillerinin engebeli olması
C) Buharlaşmanın fazla olması
D) Tarım yapılan alanların az olması
E) Kış aylarında sıcaklığın yüksek olması
A)

15. Entansif tarım yönteminde, sulama,gübreleme
ve makineleşmenin fazla olması nedeniyle
tarlalarda birim alandan alınan verim yüksektir.
Aşağıdaki tabloda,yüzölçümü ve iklim özellikleri
birbirine benzer olan beş ülkenin nüfus , nüfus
artış oranları ve ekili – dikili alanları verilmiştir.
Yalnızca
grafikte
verilen bilgilerden
yararlanarak
aşağıdaki
yorumlardan
hangisini yapabiliriz?
A) İklime bağlı olarak üretimde dalgalanmaları
görülmektedir
B) 2001 yılında üretim miktarının az olması
dış alımı arttırmıştır
C) 1997 ile 1999 yılları arasında üretim ve dış
alımda bir değişiklik olmamıştır
D) Ürerim ile dış alım arasında bir paralellik
söz konusudur
E) 2003 yılında üretim ile dış alım arasındaki
fark diğer yıllara göre en azdır

Ülke

Nüfus
(milyon)

Nüfus artışı
( %0)

Ekili dikili
arazi
( bin hektar)

I
II
III
IV
V

20
45
15
50
5

10
35
10
5
1

10
15
20
15
12

Buna göre, hangi ülkede entansif tarım
yönteminin uygulanması bir zorunluluktur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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Türkiye’de tarım test no: 9
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