Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Tarihi ve Doğal Güzelliklerimiz
1-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
(

) Yurdumuzda geçmiş zamanlarda hiçbir uygarlık yaşamamıştır.

(

) Tarihi ve doğal güzellikleri görmek için her yıl ülkemize çok sayıda turist gelir.

(

) Tarihi ve doğal güzellikleri korumak sadece çocukların görevidir.

(

) Ülkemizde birçok milli park ve müze vardır.

(

) Tarihi ve doğal güzellikler ülkemiz için önemlidir.

(

) Tarihi ve doğal güzellikler turistlerin ilgisini çekmez.
2-Yandaki Peri Bacaları görseli ile ilgili olarak verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A-Doğal bir güzelliktir.
B-Her yıl çok sayıda turist ziyaret eder.
C-Bozulup yenisi yapılabilir.

3-Yandaki Pamukkale görseli ile ilgili olarak verilenlerden hangisi
doğrudur?
A-İnsanlar tarafından yapılmıştır.
B-Doğal bir güzelliktir.
C-Çok kısa bir zamanda oluşmuştur.
4-Yandaki Kuş Cenneti görseli ile ilgili olarak verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A-Kuşlar ve diğer canlılar için önemlidir.
B-Milli Parktır.
C-Tarihi bir güzelliktir.
5-Aşağıda verilenlerden hangisi tarihi yada doğal özelliği olan bir yer değildir?
A-Mersin’de bulunan Kız Kalesi
B-Edirne’de bulunan Selimiye Camisi
C-Yaşadığımız yerdeki alışveriş merkezi
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6-Aşağıdakilerden hangisi doğal bir güzellik değildir?
A

B

C

Ölü Deniz-Muğla

Uludağ-Bursa

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İstanbul

7-Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir güzellik değildir?
A

B

Kars Kalesi

C

İshak Paşa Sarayı

Ağrı Dağı

8-Tarihi veya doğal bir mekan gezilirken yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A-Tarihi ve doğal güzelliği bozmadan ziyaret etmek,
B-Hediye olsun diye bir parçasını söküp almak,
C-Adımızı duvarlara kazımak,

9-Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

 Müzeler geçmişi ……………….sağlar.
 Efes Antik Kenti bir …………hava müzesidir.
 Topkapı ………..İstanbul’un en önemli müzesidir.
 Tarihi yerler bize …………hakkında bilgi verir.
 Yaşadığımız yere turistlerin gelmesi ……………para kazandırır.
 Tarihi yerlerin çok olması, geçmişte birçok insanın orada ……………gösterir.


Tarihi ve doğal güzellikleri başka ülkelerden görmeye gelenlere ………..denir.

 Tarihi ve doğal güzellikleri korumalı ve onları gelecek …………..aktarmalıyız.
 Tarihi ve doğal güzellikler aynı zamanda …………..yerlerdir.
 Tarihi güzellikler geçmişte yaşayan ………….tarafından yapılmıştır.
 Doğal güzellikler uzun yıllardan sonra oluşmuştur.
açık –tanımamızı- ülkemize -Sarayı- nesillere -yaşadığını- geçmiş-turistinsanlar turistik- kendiliğinden
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