
DNYAMIZ TESTİ-2 CEVAPLAR 

1-Tanzanya nı eski ismi nedir?  Tanganika Cumhurtiyeti 

2-Tanzanın eski başkenti ve günümüzdeki en büyük şehrinin adı nedir?- Darüsselam 

3- Queen'in solisti Freddie Mercury’nin doğduğu Afrika ülkesinin ve şehrinin adı nedir? 
Tanzanya-Zenzibar 

4-Afrika’nın en yüksek noktası neresidir? Kilimanjaro Dağı 

5- Afrikanın en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı hangi ülkede yer alır? Tanzanya 

6-Tanzanya hangi ülkerin birleşmesi ile olşmuştur? Tanganika ve Zengibar 

7-Serengeti milli parkı hangi ülkede yer alır? Tanzanya 

8-Tanzanya’nın doğusunda yer alan adaların adı nedir? Zenzibar ve Pemba 

9- Ngorongoro krateri milli parkı hangi ülkede yer alır? Tanzanya 

10- Afrika’nın en yüksek ikinci noktası neresidir? Kenya Dağı 

11-Victoria Gölü’ne sınır olan ülkelerin isimleri nelerdir? Tanzanya, Uganda ve Kenya 

12-Hint Okyanusu’na en uzun kıyısı olan ülke? Mozambik 

13- Dünya üzerinde topraklarının tamamının bir ülkenin içinde bulunan üç ülke vardır.Bu 
ülkelerin isimleri ve kıtaları nedir? San Marino, vatikan ve Lesotho dur. 

14-Topraklarının tamamını 1400 m den yüksek olan Afrika ülkesi? Lesotho 

15- Afrika kıtasının en büyük kenti? Kahire 

16- 

17- Adını en yüksek dağından alan Afrika ülkesinin adı? Kenya 

18-Kızıldenizin güneyinde yer alan ve volkanizmanın en güzel örneklerinin görüldüğu takım 
adaların ismi nedir? Haniş Adaları 

19- Etiyopya’dan ayrılan ve bu ülkeyi Kızıldeniz’den koparan ülkenin adı nedir? Eritre 

20-İsrail’in Hint Okyanusuna açıldığı körfezin adı nedir? Akabe 

21-Hürmüz Boğazına adını veren Hürmüz Adası hangi ülkeye aittir? İran 

22-Birleşik Arap Emirliği kaç emirlikten oluşmaktadır? Yedi 

23- Kartaca kalıntıları günümüzde hangi ülke ve şehir sınırlarında kalmaktadır? Tunus/Tunus 

24-Hatay ile Suriye arasında sınır olan akarsuyun adı nedir? Karasu Çayı 

25-Libya’nın tek doğal limanı olan kentin adı nedir? Tobruk 

26-Türk nüfusunun yoğun olduğu libya kentinin adı nedir? Mısrata 

27- Ürdün’de yer alan Petra Antik Kenti’nin de içinde bulunduğu şehrin ismi nedir? Wadi 
Musa 
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28- Ürdün’de kumtaşı ve granit kaya içinde oluşmuş milyonlarca turist çeken vadinin adı 
nedir? Rum Vadisi veya Ay vadisi 

29-Ürdün ile İsral’i ayıran nehrin adı nedir? Şeria(Ürdün) nehri 

30- İsmini kendi nehrinden alan Orta Doğu ülkesinin adı nedir? Ürdün 

31- 1980’de başlayan İran-Irak Savaşı'nın asıl sebebi olarak gösterilen nehir hangisidir? 
Şattülarap  

32-Cengiz Han'ın torunu Hülagû Han'ın kabri bir göl içinde bulunan Şah Adasındadır. Bu 
gölün adı nedir? Urmiye/İran 

33-İran’da “ateş döken şehir”olarak adlandırılan şehrin adı nedir? Tebriz 

34-Dünya’nın en büyük yarımadası neresidir? Arabistan 

35- Azerbaycan ile İran arasında sınır oluşturan akarsuyun adı nedir? Astara nehri 

36-İran'ın Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olan şehrinin adı nedir? Reşt(Hazar kıyısında) 

37-'İran'ın kültür başkenti' 'şairler şehri' ve 'güller şehri' gibi unvanlara sahip olan şehrin adı 
nedir? Şiraz 

38-İran İslam Devrimi'nin temellerinin atıldığı ve başladığı kentin adı? Kum 

39-Avrupa’nın en uzun akarsuyunun adı nedir? Volga 

40-Volga Nehrinin diğer ismi nedir? İdil 

41-Sovyetler Birliği lideri Stalin’nin, 1878 yılında doğduğu Gürcü şehrinin adı nedir? Gori 

42-Batum nerenin başkentidir? Acara Özerk Cumhuriyetinin 

43- Rusya Federasyonu’nun en önemli tatil beldesi olan şehir? Soçi 

44-Kafkas Dağların’nın en yüksek kısmını oluşturan zirvenin(dağın) adı nedir? Elbruz Dağları 

45- Rusya Fedarasyonu’nunda bulunan en yüksek  dağ zirvesinin adı nedir? Elbruz dağları 

46-Kafkaslarda doğup Hazar Gölü’ne akan ve Kuzey Osetya’ya hayat veren nehrin adı nedir? 
Terek Nehri 

47- Karadeniz havzasının en büyük şehri hangi şehirdir? Samsun 

48- Dinyeper nehri üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Kiev- Ukrayna 

49- Kura nehri üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Tiflis- Gürcistan 

50- Diçle nehri üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Bağdat- Irak 

51- Nil nehri üzerinde kurulmuş başkentlerin adları nedir?  
      Kahire- Mısır, Hortum- Sudan ve Cuba- Güney Sudan 
52- Terek nehri üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Vladikavkaz, Rusya'da, Kuzey Osetya 
Özerk Cumhuriyeti'nin başkent 

53- Duagava nehri üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Riga- Letonya 
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54-Neris nehri(Neman nehrinin bir koudur) üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Vilnuis-
Litvanya 

55- Vistül nehri üzerinde kurulmuş başkentin adı nedir? Varşova-Polanya 

56- 2018 Dünya Mutluluk Raporu'nda dünyanın en mutsuz ülkesi hangi ülkedir? Burundi-
Afrika 

57- Yapılan araştırmalaraq göre dünya üzerinde oran olarak en yüksek ateist nüfusa sahip 
ülke hangisidir? Estonya 

58-Estonya ile Rusya arasında sınır çizgisi olan nehrin adı nedir? Narova nehri 

59- “Rüzgarı Dizgenleyen Çocuk” filiminde söz konusu olan Afrika ülkesini adı nedir? Malavi 

60- Baltık ülkeleri arasında, Baltık Denizi'ne en az sınırı bulunan ülkenin adı nedir? Litvanya  

61- Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık 
Denizi kıyısında bir toprağının en büyük yerleşim yerine ne ad verilir?              Kaliningrad 

62-Grönland Özerk Cumhuriyeti hangi ülkeye bağlıdır? Danimarka 

63- Faroe Adaları Özerk Cumhuriyeti hangi ülkeye bağlıdır? Danimarka 

64- Grönland adasının % kaçı buzullarla kaplıdır?(2021 verilerine göre) %80 i 

65- Grönland tarıma uygun olmayan arazilere sahiptir. Bununla beraber yanlızce bir tarım 
ürünü yetişme imkanı bulur. Bu tarım ürünü hangisidir? Patates 

66-Grönland Adası ne zaman kefşedilmiştir? 900 yılında  

67- Avrupa'nın en seyrek nüfuslu ülkesinin adı nedir? İzlanda 

68-Ordusu olmayan NATO ülkesinin adı nedir? İzlanda 

69- Finlandiya anakarasının güneybatında yer alan özek yönetimin adı nedir? Aland Adaları 

70- Finlandıya’ya bağlı olan Aland Adaları özerk yönetiminin dili nedir? İsveççe 

71- Finlandiya ile İsveç arasında sınır çizgisi oluşturan nehrin adı nedir? Torne Nehri 

72- İsveç ile Danimarka’yı bir birine bağlayan köprünün adı nedir? Öresund 
köprüsü(Kopemhag ile Malmö arasında) 

73-İsveç'te Vikinglerin dönemi kaçıncı yüzyıllar arasında yaşandı? 8. ve 11. yüzyıllar arasında 

74-Vikingler hangi nehir aracılığıyla İstanbul'a kadar gelerek kenti birkaç kez istila ettiler? 
Dinyeper nehri aracılığıyla 

75-Avrupa'da en çok Ar-Ge yatırımı yapan ve kişi başına en çok bilimsel çalışma düşen ülke 
hangi ülkedir? İsveç 

76-Nobel Ödülü hangi ülke tarafından düzenlenmektedir? İsveç 

77-1960'lar ve 1970'ler boyunca "cinsel devrim" olarak anılan ve kadın-erkek eşitliğini 
savunan ülke hangi ülkedir? İsveç 

78- İsveç anakarası üzerinden Kuzey denizini Baltık denizine bağlayan kanalın adı nedir? Göta 
Kanalı(Göteborg da başlar) 
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79- İskandinavya'nın en büyük film festivali hangi şehirde düzenlenmektedir? Göteborg 

80- Heyelan  ve çığın çok sık görüldüğü İskandinav ülkesinin adı nedir? Norveç 

81-Rusya ile sınırı olmayan İskandinav ülkesinin adı nedir? İsveç 

82- Antarktika'da Norveç'e bağlı bölgeye(2.700.000 km2'lik bir alan) ne isin verilir? Kraliçe 
Maud Arazisi 

83- Dünyadaki bütün bitki tohumlarını muhafaza etmeyi amaçlayan  Svalbard Küresel Tohum 
Deposu projesi hangi ülkede bulunmaktadır? Norveç  

85-Ünlü heykeltraş Gustav Vigeland'e ait 200 çıplak bronz heykellerin sergilendiği müze ve 
heykel parkı hangi ülkede yer almaktadır? Norveç- Oslo(Frognor Parkı) 

86- Norveç Oslo’da bulunan ünlü kalaenin adı nedir? Akershus kalesi 

86-Nobel Barış Ödülü hangi ülke tarafından  organize edimektedir? Norveç 

86-Rosenborg BK, Norveç'in hangi şehrinin ünlü futbol takımıdır? Trondheim şehrinin 

87- Kuzey yarım kürede kutba en yakın  idari merkez Longyearbyen(Svalbard takım adaları 
ve kömür üretim merkezi) hangi ülkeye aittir? Norveç 

88- Svalbard kuzey yarım kürede yer alan takım adalar ve ulusal parktır. Kutup ayılarının yeri 
olan bu ulusal park hangi ülkeye aittir? Norveç 

89-Kuzey yarım kürede kutba en yakın yerleşim yeri olan Ny-Ålesund hangi ülkeye aittir? 
Norveç 

90-Norveç’in en ünlü fiyordunun adı nedir? Geiranger fiyordu 

91- 13. Yüz yılda Avrupalıların başlattıkları “Haçlı Seferleri” Anadoulu ve Ortadoğu yanında 
başka nerelere yapıldı? Baltık Ülkelerine. 

92- İran’da “Zerdüşlük” öğretisini merkezi olan şehrin adı nedir? Yezd 

93- Şimşekler ülkesi olarak bilinen Afrika ülkesini adı nedir? Uganda 

94- Dünya genelinde en çok su kıtlığı çeken iki ülkenin adları nedir? Etiyopya-Nijerya 

95-Avrupa genelinde en az askeri harcama yapan ülkenin adı nedir? İzlanda 

96- Doğurganlık oranının en yüksek olduğu ülkenin adı nedir? Nijer 

97- Polonya-Ukrayna arasında sınır oluşturan mendersleri bol olan nehrin adı nedir? Bug 
nehri  

98- Polonya-Almanya arasında sınır olan ve üzerindeki köprüde sınır kapısı bulunan nehrin adı 
nedir? Oder Nehri 

99-Ziyaretcilerine bilimin temel kanunlarını öğretmeyi amaçlayan Kopernik Bilim Merkezi 
hangi başkentte bulunmaktadır? Varşova/ Polanya 

100-Don Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde kurulmuş tarihi kalenin adı nedir? Azak 
Kalesi 
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