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II. BÖLÜM: ÇEVRE BİLGİ TESTİ

Aşağıda çevre bilgini ölçen 20 soru yer alıyor. Bu sorular seni değerlendirmek 
için değil projemizin etkinliğini değerlendirmek için hazırlandı. Testin sonunda 
sana bir not vermeyeceğiz. Bazı soruların yanıtlarını bilmiyor olabilirsin. Lütfen 
bilmediğin soruları boş bırak. 

1.  Aşağıdakilerden hangisi “Çevre Dostu” davranışa örnek olarak verilemez?

A) Oluşturduğumuz atık miktarını azaltmak.
B) Kullandığımız su miktarını azaltmak.
C) Satın aldığımız ürünün son kullanım tarihine dikkat etmek.
D) Satın alırken daha az enerji gerektiren ürünleri seçmek.

2. Aşağıdakilerden hangisi “Geri Kazanım” için uygun bir tanım olacaktır?

A) Atığı kirliliklerinden arındırarak ekonomiye katkı sağlamak
B) Atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenleri fiziksel, kimy-

asal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevirmek
C) Atığı parçalayarak depolama alanına göndermek
D) Satın alınan ürünü başka amaçlarla kullanmak

3. Kağıtlar aşağıdaki yöntemlerin hangisi ile geri kazanılır?

A) Kağıt atıklar kimyasal maddelerle temizlenerek geri kazanılır.
B) Kağıt atıklar yakılarak küllerinden geri kazanılır.
C) Kağıt atıklar hamur haline getirilir, hamurdan kağıt elde edilir.
D) Kağıt atıklar özel yapıştırıcı maddelerle birleştirilerek geri kazanılır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm işaretidir?

A)  B)  C)  D)  
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5. Aşağıdakilerden hangisi geri kazanım poşetine konulamaz?

A)  B)  C)  D)  

6. Aşağıdakilerden hangisi organik atık poşetine konulamaz? 

A)  B)  C)  D)  

7. Evlerimizden çıkan çöpler kentimizde nereye gidiyor?

A) Marmara Denizi’ne     
B) Nilüfer Çayı’na  
C) Arıtma Tesisine 
D) Hamitler Depolama Alanına

8. Sence Türkiye’de 1 kişi 1 haftada ortalama kaç kilogram çöp üretir?

 A) 0-6 B)7-14 C) 15-20    D) 21-30

9. Geri kazanım yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz?

 A) Enerji tasarrufu olur. B) Evimizden çıkan atıksu miktarı azalır. 

 C) Ekonomiye katkı olur. D) Depolama alanının ömrü uzar. 

10. Aşağıdakilerden hangisi “Kompost” için uygun bir ifade olacaktır?

 A) Kompost organik maddelerle yapılır. 
 B) Plastik maddeler de kompostlanabilir.
 C) Kompostun içine kimyasal maddeler konur.
 D) Kompost yaparken mikroorganizma oluşumuna izin verilmemelidir.
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11. Aşağıdakilerden hangisi ile kompost yapılamaz?

A) Yumurta kabuğu
B) Sebze ve meyve kabukları
C) Cam
D) Saman

12.  Aşağıdaki kelimeleri uygun tanımlarla birleştir.

A. Doğada kendiliğinden oluşmuş, insan aklı ve tekniğinin 
ürünü olmayan, meydana gelme aşamalarında 
insanın herhangi bir rolünün bulunmadığı zengin-
likler.

B. Çöpleri koymak için özel olarak tasarlanmış alan. Ne 
kadar az çöp üretirsek o kadar az depolama alanına 
ihtiyaç duyarız.

C. Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, 
insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde 
doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilm-
esi sakıncalı olan her türlü maddedir.  

D. İçinde bulunan malzeme ya da ürünü koruyan, ürünü 
temiz ve güvenilir şekilde saklayıp, depolanmasını 
ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan malzemedir.

E. Bu maddeler toplanabilir ve imalatçı tarafından yeni 
bir malzemeye veya ürüne dönüştürülebilir. 

F. Doğanın meyve atıklarını veya bahçe atıklarını geri 
kazanma yoludur.

G. Eğer uygun bir şekilde ortadan kaldırılmazsa in-
sanlara ve çevreye zarar veren maddeler böyle 
adlandırılır.

H. Atık oluşumundan kaçınarak akıllıca kullanmak de-
mektir. 

13. Aşağıdakilerden hangisi depolama alanı içinde bulunmaz?

 A) Gaz bacaları  B) Membran örtü
 C) Kil tabakası  D) Yer altı suyu

14. Sence Türkiye’de kişi başına günlük su tüketimi ortalama kaç litredir?

A) 10 B) 25 C) 111 D) 151

Atık

Kaynaklar

Korumak

Ambalaj

Geri Kazanılabilir

Kompostlamak 

Depolama Alanı

Toksik



102 103

15. Aşağıdaki kelimeleri uygun tanımlarla birleştir.

A. Bir maddenin bir organizmaya zarar verme dere-
cesidir. Toksisite bir hayvanı, bakteriyi veya bitkiyi 
hedef alabileceği gibi organizmanın bir uzvunu da 
hedef alabilir.

B. Reaktif atıklar normal şartlar altında kararlı olma-
yan atıklardır. Isıtıldıklarında, basınç uygulandığında 
veya suyla karıştırıldığında patlamalara, toksik bu-
har çıkışlarına neden olabilirler.Lityum-sülfür piller 
veya patlayıcılar bu gruba örnektir.

C. Gıdaların çoğu bu maddeden içerir. Limonda, sirk-
ede bulunur. Bu madde limona, sirkeye, ekşi elmaya 
ve şerbete keskin tadını verir.

D. Ele kayganlık hissi verir. Acı tattadır. Diş macunu, 
şampuan, kabartma tozu gibi maddelerde bulunur.

E. Tutuşabilir atıklar belli şartlar altında yangın 
çıkarabilir, çok çabuk alv alır, 60 °C’ nin altında par-
lama noktasına sahiptirler. Atık yağlar ve kullanılmış 
solventler örnek olarak verilebilir.

F. Korozif atıklar metal kapları aşındırabilecek nitelik-
teki asidik ve bazik atıklardır. pH değeri 2’den küçük 
veya 12.5’tan büyük atıklar koroziftir. Pil asitleri 
buna örnektir.

16. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli atık değildir?

A) Bitmiş oje şişesi B) Bitmiş bulaşık deterjanı kutusu
C) Bitmiş çamaşır suyu kutusu D) Bozulmuş floresan lamba

17. Kentimizde musluklardan akan suyumuz nereden geliyor?

A) Uluabat Gölü B) Batı Atıksu Arıtma Tesisi
C) Dobruca Arıtma Tesisi D) Marmara Denizi

18. Kentimizde evimizden çıkan atıksular nereye gidiyor?

A) Hamitler Depolama Alanına
B) Marmara Denizine 
C) Doğu-Batı Atıksu Arıtma Tesislerine
D) Dobruca Arıtma Tesisine

Tutuşabilirlik

Reaktiflik

Koroziflik
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Depolama Alanı
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19. Su arıtımında klor niçin kullanılır?

A) Suyun rengini gidermek için
B) Suyun kokusunu gidermek için
C) Suyun içindeki askıda maddeleri çöktürmek için
D) Suyu dezenfekte etmek için

20. Aşağıdaki kelimeleri uygun tanımlarla birleştir.

A. Suyun karıştırılması ile içindeki askıdaki katı mad-
delerin alüminyum sülfat ile reaksiyonu sonucu gö-
zle zor farkedilen küçük yumaklar oluşur. Daha sonra 
birbirlerine çarparak gözle görülebilen daha büyük 
ve ağır yumakçıkların oluşumu sağlanır. Oluşan 
bu floklar özel bir çökeltme yardımcı maddesi ile 
birbirlerine bağlanır ve ağırlaşarak çöker.  

B.  Su oksijence zenginleşerek tadı iyileşir ve isten-
meyen kötü     kokular giderilir. Aynı zamanda Demir 
ve Mangan gibi iyonlar oksijenle reaksiyona girerek 
oksidasyona uğrarlar. 

C. Atıksuyun içinde bulunan askıda veya çözünmüş or-
ganik maddelerin bakteriler tarafından parçalanması 
ve çökebilen biyolojik floklarla sıvının içinde kalan 
veya gaz olarak atmosfere kaçan sabit inorganik 
bileşiklere dönüşmesidir.

D. Taş, cüruf gibi yoğunluğu veya çökelme hızı yüksek 
olan maddeler giderilir.

C. Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddeler-
in, çeşitli kimyasal maddeler ilave ederek fiziksel 
durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamaktır.  

D. Su içinde bulunan kaba maddelerin pompa, boru ve 
teçhizata zarar vermemesi; diğer arıtma kısımlarına 
gelen yükün hafifletilmesi veya yüzücü kaba mad-
delerin sudan ayrılması için kullanılır. 

YANITLAYABİLECEĞİN TÜM SORULARI İŞARETLEDİN Mİ?
LÜTFEN KONTROL ET!
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Kum tutucu

Biyolojik Arıtma
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Kimyasal Arıtma 


