
1.) Aşağıda bazı atıkların geri dönüşüm yöntemleri 

verilmiştir. Bu işlemlerden kaç tanesi ülke 

ekonomisine katkı sağlar? 

►Atık araba lastikleri " Yumuşak zemin malzemesi 

►Atık beton " İnşaat harç malzemesi 

►Atık tahtalar " Sunta malzemesi 

►Atık karton " Yumurta ambalaj malzemesi 

A)1   B)2   C)3   D)4 
 

2.) Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınma 

sağlamaz? 

A) Evlerde çift cam kullanılması 

B) Güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaştırılması 

C) Petrol kullanımının yaygınlaştırılması 

D) Geri dönüşüm malzemelerinin toplanması 

 

3.) Nursima, aşağıdaki maddelerin hangisini geri 

dönüşüm kutusuna atmamalıdır? 

 
 

4.) Bazı maddelere ait sembol ve kodların yazılı 

olduğu geri dönüşüm kutularından hangisine demir 

atıkları atarsak doğru olur? 

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

5.) Hüseyin yapacağı sunum için sınıf panosuna bazı 

resimler asıyor. Buna göre, Hüseyin'in sunum konusu 

aşağıdakilerden hangisi olamaz? 

 
A)Çevre sorunları  B)Geri dönüşümün önemi 

C)Enerji tasarrufu  D)Madde döngüleri 

6.) Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınma 

için yapılması gerekenlerden biri değildir? 

A)Evlerde bol ampullü aydınlatma yapılması 

B)Kentlerde toplu taşımaya önem verilmesi 

C)Geri dönüşüm maddelerinin ayrıştırılması 

D)Güneş panellerinin yaygınlaştırılması 
 

7.) Geri dönüşüm sayesinde; 

●Atık maddeler tekrar kullanılabilir hale getirilir. 

■ Bütün maddeler geri dönüştürülebilir. 

★ Ekonomiye canlılık kazandırılır. 

İfadelerinden hangileri doğrudur? 

A) ● ve ■   B) ■ ve ★ 

C) ● ve ★   D) ● , ■ ve ★ 

 

8.) Tasarrufla ilgili slogan etkinliği yapan öğrenci 

lerden hangisinin sloganı konuya uygun değildir? 

Mustafa-Gündüz mum yakan gece karanlıkta kalır. 

Bera-Su hayattır, hayatını koru! 

Emir-Elektriği kapat, geleceğini karartma! 

Yiğit-Su akar, yatağını bulur. 

A) Mustafa  B) Bera C) Emir  D) Yiğit 
 

9.) Aşağıda verilen ampullerden hangisi enerji 

tasarrufu açısından en uygundur? 

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

10.) Aşağıdaki cümlelere doğruysa D yanlışsa Y 

yazılırsa sıralama nasıl olur? 

(   ) Güneş enerjisi yenilenemez enerji kaynağıdır. 

(   ) Su tasarrufu için ayarlanabilir sifonlar kullanılmalıdır. 

(   ) Yemek kaynayınca ocağın altını kısmak, yemeğin 

daha uzun sürede pişmesine sebep olur. 

A)Y - D - Y  B)D - Y – Y C) Y - D - D  D) D - D – D 
 

11.) Kızılay’ın atık giysi kutusuna, 

I. Kıyafet, ayakkabı, çanta  II. Oyuncaklar  

III. Mutfak eşyaları   

Malzemelerinden hangileri atılabilir? 

A) Yalnız I    B) I ve II 

C) II ve III    D) I, II ve III 
 

12.) 

 
A)Bu madde geri dönüştürülebilir. 

B)Bu madde geri dönüşümle elde edilmiştir. 

C)Geri dönüşüm tesisleri 

D)Bu madde geri dönüştürülemez. 



13.) Ekonomik büyümelerin hangi sınırdan sonra 

çevresel felaketlere yol açacağı kesin değildir. 

Bozulmalar çoğu zaman geri döndürülemez 

niteliktedir. Bu nedenle ekonomik ve sosyal yapı ile 

çevre etkileşimi bütüncül bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Yukarıda verilen paragrafa en 

uygun başlık, hangi seçenekteki ifade olabilir? 

A)Geri dönüşüm   B)Tasarruf 

C)Sürdürülebilir kalkınma  D)Ozon tabakası 
 

14.) Doğada uzun yıllar bozulmadan kalarak doğayı 

kirleten katı atıklar geri dönüşüm tesislerinde 

değerlendirilir. Böylece hem çevre kirliliği azaltılmış, 

hem de enerji tasarrufu sağlanmış olur. 

Plastiklerin geri dönüşümünü sağlayan atölyelerde; 

I. Kırıcılarda basınçlı suyla kırılır. 

II. Homojen hamur haline getirilir. 

III. Renkli ve renksiz plastikler ayrılır. 

IV. Yüzme tanklarında yüzdürülerek temizlenir. 

İşlemlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisi 

olabilir? 

A)I – II – III – IV  B)III – I – IV – II 

C)IV – I – III – II  D)III – IV – II – I 
 

15.) Atıkların değerlendirilmesi ve geri dönüşüm ile 

ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

Berk-Her türlü maddenin geri dönüşümü yapılabilir. 

Yeşim-Atık kâğıtların geri dönüşümü sayesinde daha 

az ağaç kesilir. 

Mine-Metal kutu ve cam şişelerin geri dönüşümü ile 

çevre kirliliği azaltılabilir. 

Emir-Plastik pet şişeler geri dönüşüm sayesinde 

tekrar kullanılabilir. 

A)Berk  B)Yeşim C)Emir   D)Mine 
 

16.) Sürdürülebilir yaşamla ilgili çıkarımlarda bulunan 

öğrencilerden; 

Neşe: Kaynakların tutumlu kullanılmasıdır. 

Cengiz: Yenilenemeyen enerji kaynaklarının hiç 

kullanılmamasıdır. 

Poyraz: Kullanılan maddelerin geri dönüşüme 

katılmasıdır. 

Kuzey:Güneş ve rüzgâr enerjisinden daha çok 

yararlanılmasıdır. 

Hangisinin düşüncesi yanlıştır? 

A) Neşe  B) Cengiz C) Poyraz  D) Kuzey 
 

17.)Atık kâğıtların toplanarak tekrar 

değerlendirilmesinin çok sayıda yararı vardır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri değildir? 

A)Ağaç kesimleri azalır. 

B)Atık kâğıtlar nedeniyle oluşacak kirlilik azalır. 

C)Ülke ve toplayan kişi para kazanır. 

D)Çürüyen kâğıtlar besin zincirine katılır 

18.) Kağıtları geri dönüşüme kazandırırsak 

...............................................................    

Nursima, cümlesini aşağıdaki ifadelerden hangisi ile 

tamamlamış olamaz? 

A)Besin zinciri bozulur. B)Hava kirliliği azalır. 

C)Biyolojik denge korunur. D)Toprak kaybı azalır. 
 

19.) Sürdürülebilir kalkınmayı sağlama amacıyla 

imzalanan Kyoto Protokolü’ne sadık kalan bir ülke 

aşağıdaki uygulamaların hangisini yapmamalıdır? 

A)Fosil yakıtlar kullanmak 

B)Güneş enerjisi kullanımına destek olmak 

C)Fazla yakıt tüketenlerden fazla vergi almak 

D)Fabrikalarda atık işlemlerini çevreye uygun olarak 

düzenlemek 
 

20.) İfadelerinden hangileri geri dönüşümün olumlu 

sonuçlarındandır? 

I. Ülke ekonomisi korunur. II. Çevre kirliliği azalır. 

III. Doğal kaynaklar korunur. IV. Biyolojik çeşitlilik 

korunur. 

A)I ve II    B)I ve III 

C)III ve IV    D)I, II, III ve IV 
 

21.) Aşağıda verilenlerden hangisinin sürdürülebilir 

kalkınmaya olumlu bir etkisi yoktur? 

A)Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 

artırılması 

B)Katı atık maddelerin geri dönüşüme katılması 

C)Kimyasal maddelerin kullanımının arttırılması 

D)Organik gübre kullanımının arttırılması 
 

22.) Aşağıda verilenlerden hangisi sürdürülebilir bir 

yaşama katkı sağlayan örneklerden biridir? 

A) Nükleer enerji   B) Akarsu enerjisi 

C) Akaryakıt enerjisi  D) Kömür enerjisi 
 

23.) Aşağıda geri dönüşüm, sembolü Geri dönüşüm 

Sembolü gösterilmiştir. 

 

Bir ürünün 

üzerinde bu 

sembol 

bulunduğuna göre, 

aşağıdaki 

çıkarımlardan 

hangisi yanlıştır? 

A) Üzerinde, bu sembol bulunan ürünler ham madde 

olarak yeniden kullanılabilir. 

B) Üzerinde bu sembolü taşımayan ürünlerin geri 

dönüşümü yoktur. 

C) Üzerinde bu sembolü taşıyan ürünler doğada kısa 

sürede yok olmayabilir. 

D) Üzerinde bu sembolü taşıyan ürünler çevre dostu 

olmayabilir. 



24.) 

 

Dünyadaki fosil 

yakıtların miktarı 

ile oluşan CO2 ve 

SO2 kirli 

gazlarının zamana 

göre değişimi 

grafikte 

gösterilmiştir. 

Grafiğe göre; 

1. Fosil yakıtlar yandığında havaya kirli gazlar 

salınmaktadır. 

2. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

artmaktadır. 

3. Fosil yakıtlar fazla kullanıldığı için hızla 

azalmaktadır. 

Yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur? 

A) Yalnız 1    B) 1 ve 2 

C) 1 ve 3    D) 2 ve 3 
 

25.) Aşağıdaki maddelerden hangisi geri dönüşümün 

neden olabileceği çıkarımlardan biri değildir? 

1. Doğal kaynakların tüketimi yavaşlar. 

2. Maddelerin çevreyi kirletmesi önlenmiş olur. 

3. Atmosfere bırakılan CO2, SO2, NO2 gibi gazların 

salınımı azalır. 

4. Tarlalar ve ormanlar korunduğu için sanayileşme 

yavaşlar. 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 
 

26.) Naz, aşağıdaki cümleleri sırayla; D, Y, Y ve D 

şeklinde yanıtladığına göre aşağıdaki yorumlardan 

hangisi doğrudur? 

1. ( D ) Enerji kaynakları yenilenebilir ve yenilenemez 

enerji kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. 

2. ( Y ) Yenilenebilir enerji kaynaklarında kullanılan 

kaynağın yerine yenisi konabilir. 

3. ( Y ) Petrol, kömür, doğalgaz yenilenebilir enerji 

kaynaklarıdır. 

4. ( D ) Kâğıt, şişe, plastik geri dönüşümü olan katı 

atık maddelerden bazılarıdır. 

A) Mert: Bence tümü de doğru yanıtlanmıştır. 

B) İlayda: Bence 2. ifadede yanıt “D” olmalıydı. 

C) Bora: Bence sıralama; D, D, D, D olmalıydı. 

D) İdil: Bence sıralama; D, Y, Y, Y olmalıydı. 
 

27.) Aşağıda verilenlerden kaç tanesi geri dönüşüm 

kutusuna konmalıdır? 

• Bozulmuş yemekler  • Yenmeyen yemekler 

• Pet şişeler   • Metal kutular 

• Eski gazeteler  • Çürümüş meyveler 

• Kullanılmış kâğıt bardak ve tabaklar 

• Sağa-sola saçılmış metal inşaat artıkları 

A) 7   B) 6   C) 5   D) 4 

28.)Grafikler ilgili; 

 
1. İnsan nüfusu arttığı için kullanılan fosil yakıt 

miktarı da artmaktadır. 

2. Yenilenemez enerji kaynakları azalmaktadır. 

3. Fosil yakıtların kullanımı, yenilenebilir enerji 

kaynaklarından daha fazladır. 

Verilen çıkarımlardan hangileri yapılamaz? 

A) Yalnız 2    B) Yalnız 3 

C) 1 ve 3    D) 2 ve 3 
 

29.) Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin 
kullanımı sürdürülebilir bir yaşam için tercih edilemez? 

A)Rüzgâr enerjisi  B)Güneş enerjisi 

C)Hidroelektrik enerji  

D) Kömürün yanmasından elde edilen enerji 
 

30.) Akıllı evler projesiyle; 

►Yenilenemez enerji kaynakları kullanılmayacak 

►Çatılara konan Güneş panelleriyle evler ısınacak ve 

elektrik üretilecek 

►Ses ve ısı yalıtımı çok iyi olacak 

Yukarıda verilenler gerçekleşirse Dünya’da nasıl bir 

değişim olması beklenemez? 

A) Havaya salınan kirli gazlar azalır. 

B) Fosil yakıt kullanımı azalır. 

C) Fabrika sayısı azalır. 

D) Yenilenebilir enerji kullanımı artar. 
 

31.) Günümüzde, Dünyadaki enerji kaynaklarının 

kullanımı yaklaşık yukarıdaki gibidir. Yenilenebilir 

enerji kaynakları artırıldığında, aşağıdaki grafiklerden 

hangisi çizilemez? 

 

 



32.) Atık maddelerin çeşitli işlemlerden geçirildikten 

sonra yeniden kullanılabilecek duruma gelmesine geri 

dönüşüm denir. Buna göre; 

1-Eski gazeteler   2-Kullanılmış kâğıtlar  

3-Odun parçaları  4-Teneke kutular  

5-Kömür    6-Benzin 

Verilenlerden hangilerinin geri dönüşümü vardır? 

A) 1, 2 ve 4    B) 1, 2, 3 ve 4 

C) 1, 2, 4 ve 5   D) 1, 2, 4, 5 ve 6 
 

33.) Sürdürülebilir bir Dünya için; 

1. Toprak ve su ortamları ile burada yaşayan canlıların 

korunması 

2. Organik gübre kullanımının azaltılması 

3. Fosil yakıtların kullanımının artırılması 

Faaliyetlerinden hangileri yapılmalıdır? 

A) Yalnız 1    B) Yalnız 2 

C) 1 ve 3    D) 2 ve 3 
 

34.) Aşağıda verilen öğrencilerden hangisinin geri 

dönüşümle ilgili söylediği ifade yanlıştır? 

A-Cam, kâğıt ve metal olan maddelerin geri dönüşümü 

yapılır. 

B-Geri dönüşüm için cam, kâğıt ve metalden oluşan 

çöplerimizi ayrı kutularda toplayabiliriz. 

C-Geri dönüşüm yaparak çevrenin kirlenmesine katkı 

sağlarız. 

D-Geri dönüşüm sayesinde, üretimde ortaya çıkan atık 

maddeler azalır. 
 

35.) Aşağıda verilen enerji kaynaklarından kaç tanesi 

ekolojik dengenin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını 

sağlar? 

►Güneş ►Petrol ►Doğalgaz 

►Kömür ►Rüzgar ►Jeotermal 

A) 6   B) 5   C) 4   D) 3 
 

36.)Aşağıda verilenlerden hangisinin geri dönüşümü 

yoktur? 

A) Yemek artıkları  B) Cam kavanoz 

C) Gazeteler   D) Alüminyum kutu 
 

37.) Kullanıldıklarında belirli bir süre sonra tükenen 

kaynaklara yenilenemez enerji kaynağı denir. Buna 

göre, aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi 

yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alır? 

A)Jeotermal    B)Biyokütle   C)Doğalgaz   D)Rüzgar 
 

38.) Aşağıda verilenlerden hangileri sürdürülebilir ve 

sağlıklı bir yaşam için kullanılması gereken enerji 

kaynaklarımızdandır? 

I. Rüzgâr  II. Güneş III. Kömür 

IV. Petrol  V. Biyokütle 

A) I, II ve III   B) I, II ve V 

C) II, III ve IV   D) III, IV ve V 

39.) Aşağıda verilen tanımlar ile enerji kaynakları 

doğru bir şekilde eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta 

kalır? 

Tanımlar 

•  Suyun hareketinden 

yararlanılarak üretilen enerjidir. 

•  Bütün enerji çeşitlerinin 

kaynağıdır. 

•  Küresel ısınmaya ve iklim 

değişikliklerine neden olan enerji 

kaynağıdır. 

Enerji 

Kaynakları 

• Fosil 

yakıtlar 

• Güneş 

• Hidro 

elektrik 

• Jeotermal 

A) Fosil yakıtlar   B) Güneş 

C) Hidroelektrik   D) Jeotermal 

 

40.) Aşağıda verilenlerden hangisi kaynakları 

tasarruflu kullanmaya yönelik çalışmalar arasında yer 

almaz? 

A) Evlerde, sıcak su elde etmek için olabildiğince 

güneş enerjisinden yararlanılmalıdır. 

B) Konutlarda, kullanılmayan alanlarda dâhil 

aydınlatılma artırılmalıdır. 

C) Damlayan musluklar tamir ettirilmelidir. 

D) Yemek pişirirken düdüklü tencereler tercih 

edilmelidir. 

 

41.) Aşağıdaki tabloda verilen kavramlar aşağıdaki 

sorularla eşleştiriliyor. 

1-Kâğıt 2-Cam  3-Plastik 

4-Güneş enerjisi  5-Fosil yakıtlar 

6-Rüzgâr enerjisi  7-Nükleer enerji 

8-Jeotermal enerji  9-Hidroelektrik enerji 

I. Ekolojik dengenin bozulmasına yol 

açabilen enerji kaynakları hangileridir? 

4, 6, 8 

ve 9 

II. Sürdürülebilir yaşama olumlu 

katkıları olan enerji kaynakları 

hangileridir? 

5 ve 7 

 

III. Hangileri geri dönüşüm 

uygulamalarında ham madde olarak 

kullanılır? 

1, 2 ve 

3 

Buna göre, hangi eşleştirmelerde hata yapılmıştır? 

A) Yalnız I    B) I ve II 

C) II ve III    D) I, II ve III 

 

42.) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Rüzgâr ve güneş enerjisinin kullanımı, ekolojik 

dengenin bozulmasına ve biyolojik çeşitliliğin 

azalmasına sebep olur. 

B) Kömür, petrol ve doğalgaz fosil yakıtlardır. 

C) Fosil yakıtların kullanımının artırılması, atmosfer 

deki karbondioksit gazının artmasına neden olur. 

D) Hidroelektrik ve jeotermal enerjinin kullanımının 

artırılması çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar. 



CEVAP ANAHTARI-42 SORU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

D C B C D A C D B A D B C B 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A D D A A D C B B C D B C B 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

D C C A A C D A C D B B B A 
 

 
 
 

 


