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COĞRAFYA- “ARAŞTIRMA YAPMA” ALIŞTIRMASI 

 

Aşağıdaki soruları atlas ve internet yardımıyla cevapla! 

 

1. Aşağıdaki ülkeler hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? 

 

Kanada: _____________________ Mısır:  _____________________ 

Hindistan:  _____________________ Brezilya: _____________________ 

Rusya:  _____________________ Avusturalya: _____________________ 

Kazakistan: _____________________ Çin:   _____________________ 

ABD:  _____________________ Arjantin: _____________________ 

 

2. Aşağıdaki ülkelerin başkentlerini yaz! 

 

Kanada: _____________________ Mısır:  _____________________ 

Hindistan:  _____________________ Brezilya: _____________________ 

Rusya:  _____________________ Avusturalya: _____________________ 

Kazakistan: _____________________ Çin:   _____________________ 

ABD:  _____________________ Arjantin: _____________________ 

 

3. Aşağıdaki ülkeleri toprak olarak büyüklüklerine göre (büyükten küçüğe) sırala! 

Önce ülkelerin yanlarına yüz ölçümlerini yaz, sonra alta büyüklük sıralamasını yaz! 

 

Kanada: _____________________ Mısır:  _____________________ 

Hindistan:  _____________________ Brezilya: _____________________ 

Rusya:  _____________________ Avusturalya: _____________________ 

Kazakistan: _____________________ Çin:   _____________________ 

ABD:  _____________________ Arjantin: _____________________ 

 

 Yüz ölçümlerine göre sıra: 

  

 1. _____________________ 

 2. _____________________ 

 3. _____________________ 

 4. _____________________ 

 5. _____________________ 

 6. _____________________ 

 7. _____________________ 

 8. _____________________ 

 9. _____________________ 

 10. _____________________ 

 

4. Rusya ile ilgili aşağıdaki soruları cevapla! 

 

 Rusya'nın kaç komşusu vardır? İsimlerini yaz! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 

Çin ve Rusya Konusunda Araştırma Yapma    Göksel Yilmaz                           Photos: http://pixabay.com/ 
 

                                                                                                                       

 

2 

 

 1989'dan önce Rusya'nın yönetim biçimi nasıldı ve devletin adı neydi? 

__________________________________________________________________________ 

 1989'a kadar yaşayan devletin son devlet başkanının adı neydi? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Rusya'da bulunan en önemli yeraltı kaynakları hangileri? Bunların Türkiye ve Avrupa 

devletleri için önemi nedir? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Günümüzde Rusya'nın başa çıkmak zorunda olduğü 3 önemli ekonomik ve sosyal problem 

nedir? Bunları kısaca açıkla! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Çinle ilgili aşağıdaki soruları cevapla! 

 Çin'de resmi dil nedir? Başka hangi diller konuşulmaktadır? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Çin'in başkenti neresidir? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Çin'in nüfus olarak en büyük 3 şehrinin adı nedir? Bu şehirlerin bulunduğu bölgelerin 

adlarını yaz! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 Çin'in nüfusu yılllık % kaç artmaktadır? Bugün (2015) nüfusu 1.400.000 olduğuna göre, 

2025 yılında nüfusu tahminen ne kadar olacaktır? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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 1949 yılından beri Çin hangi yönetim biçimiyle yönetilmektedir? 

__________________________________________________________________________ 

 

 Çin'in ekonomik olarak gelişmesiyle beraber ortaya çıkan 3 önemli problemi yaz ve bunları 

kısaca açıkla! 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Aşağıdakilerin bazıları Çin markalarıdır. Çin markası olanların yanına “x” işareti koy 

ve bu markaların hangi ürünler olduğunu yaz! Diğer markaların da hangi ülkelere ait 

olduğunu araştır ve yanlarına yaz! 

Apple:  □  ____________________________________________ 

Nokia:  □  ____________________________________________ 

Huawei: □  ____________________________________________ 

Mercedes: □  ____________________________________________ 

Touchstone: □  ____________________________________________ 

Mitsubishi: □  ____________________________________________ 

Qoros:  □  ____________________________________________ 

Samsung: □  ____________________________________________ 

Toyota: □  ____________________________________________ 

3 drei:  □  ____________________________________________ 

SsangYong: □  ____________________________________________ 

HTC:  □  ____________________________________________ 

Lada:  □  ____________________________________________ 
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Her resimin altına Rusya’ya mı yoksa Çin’e mi ait olduğunu yaz! 

 

 

       

 
  

 
    

 

 

  
    

 

 

 
 

    

 

 

 
 

    

 
 

 
 

    

 


