
YANLIŞ

1.  Ünite 1, Sayfa 29, Kendimizi Sınayalım 2. Soru

2. Türkiye’deki madenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

a. Dünyada ticareti yapılan madenlerin yaklaşık yarısının 
rezervi Türkiye topraklarında bulunmamaktadır.

b. Türkiye dünyada ticareti madenlerin yaklaşık üçte biri 
açısından yetersiz kaynaklara sahiptir.

c. Dünyada toplam maden üretiminde Türkiye 50 ncidir.
d. Türkiye dünya bor üretiminde ikinci ülkedir.
e. Türkiye’de linyit genelde termik santrallerde kullanıl-

maktadır.

2.  Ünite 1, Sayfa 29, Kendimizi Sınayalım 7. Soru

7. Türkiye’deki eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-
si doğrudur?

a. 1927 nüfus sayımına göre nüfusun %30’u okuryazar idi.
b. Türkiye’de işgücü niteliğinin artırılması için iş ve çalış-

ma hayatında hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlev-
sel hale getirilmesi gerekir.

c. Günümüzde en yüksek okuryazarlık oranı kadınlardadır.
d. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi okuma-yazma bilme-

mektedir.
e. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon yüksekokul veya fakülte 

mezunudur
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DOĞRU

1. Ünite 1, Sayfa 29, Kendimizi Sınayalım 2. Sorunun soru 
seçenekleri içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2. Türkiye’deki madenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur?
a. Dünyada ticareti yapılan madenlerin yaklaşık yarısının 

rezervi Türkiye topraklarında bulunmamaktadır.
b. Türkiye dünyada ticareti yapılan madenlerin yaklaşık 

üçte biri açısından yetersiz kaynaklara sahiptir.
c. Dünyada toplam maden üretiminde Türkiye 50’ncidir.
d. Türkiye dünya bor üretiminde ikinci ülkedir.
e. Türkiye’de linyit genelde termik santrallerde kullanıl-

maktadır.

2. Ünite 1, Sayfa 29, Kendimizi Sınayalım 7. Sorunun soru 
seçenekleri içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
7. Türkiye’deki eğitim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi-

si doğrudur?
a. 1927 nüfus sayımına göre nüfusun %30’u okuryazar idi.
b. Türkiye’de işgücü niteliğinin artırılması için iş ve çalış-

ma hayatında hizmet içi eğitimin daha nitelikli ve işlev-
sel hale getirilmesi gerekir.

c. Günümüzde en yüksek okuryazarlık oranı kadınlardadır.
d. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi okuma-yazma bilme-

mektedir.
e. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi yüksekokul veya fa-

külte mezunudur.


