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1) ilkbaharda yeşerip yaz boyu yeşil kalan,
bozkırlardan daha gür ot toplulukları dağ çayırı veya
Alpin çayır olarak adlandırılır.

Bu tür ot toplulukları, yukarıdaki haritada taralı
alanların hangisinde daha az yer kaplar?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

2) Ülkemizde, Cumhuriyetin ilk yıllarından planlı
dönemin başladığı 1963 yılına kadar nüfus artış
hızını yükseltici, bu dönemden günümüze kadar ise
nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmıştır.
Türkiye’de 1963 yılma kadar nüfus artış hızını
yükseltici politika İzlenmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi yoktur?
A) Fazla nüfusun siyasi ve askeri güç olduğunun
düşünülmesi
B) Makineleşmenin yetersiz olması nedeniyle insan
gücüne ihtiyaç duyulması
C) Savaşlardan dolayı erkek nüfusun az olması
D) Hızlı çoğalma ile ülkedeki sosyal iş bölümü ve
ihtisaslaşmanın sağlanması
E) Yurtdışına olan işçi göçünden dolayı genç nüfusa
ihtiyaç duyulması

3) Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları ile
meraların ıslah edilmesi,
I. ipek böcekçiliği
II. arıcılık
III. küçükbaş hayvancılık
IV. kümes hayvancılığı
faaliyetlerinin hangilerinden elde edilen gelirde
önemli bir artış sağlamaz?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

4)

Yukarıdaki haritada Afrika Kıtası’ndan geçen bazı
enlem dereceleri gösterilmiştir.
Haritada numaralandırılmış merkezlerle ilgili
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) I. merkezde gece ile gündüz süreleri arasındaki
fark diğer merkezlerden daha fazladır.
B) II. merkez 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarını
90°’lik açı ile alır.
C) III. ve IV. merkezlerdeki cisimlerin gölge boyları
yıl boyunca eşit olur.
D) l. ve V. merkezlerde aynı anda aynı mevsim
yaşanır.
E) V. merkezde güneş ışınlarının atmosferde
tutulma oranı 21 Aralık tarihinde en fazladır.

5) Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte bazı
çevre sorunları ortaya çıkmaktadır.
Aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi, daha geniş
alanlarda etkili olmaktadır?
A) Atık maddeler
B) Gürültü kirliliği
C) Küresel ısınma
D) Hava kirliliği
E) Orman yangınları

6) Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin
belirlenmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisi
daha çok kullanılmaktadır?
A) Kişi başına düşen milli gelir
B) Nüfus artış oranı
C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma durumu
D) Toplam ithalat gideri
E) Turizm faaliyetlerine katılma
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1) Aşağıdakilerden hangisi, fuarların yapılış
amaçtan arasında yer almaz?
A) Ürün tanıtımı yapmak
B) Ticareti canlandırmak
C) Turizm gelirlerini artırmak
D) Yerleşim alanlarını genişletmek
E) Üretici ile tüketiciyi buluşturmak

4) Türkiye'de aşağıdaki tarım ürünlerinden
hangisinin üretim alanı diğerlerine göre daha
dardır?
A) Üzüm
B) Fındık
C) Zeytin
D) Pamuk
E) Çay

2) Yağışın yeterli ve bitki çeşitliliğinin fazla olduğu
yerlerde arıcılık faaliyeti yoğun olarak
yapılmaktadır.

5) Aşağıda verilen,
I. kağıt hamuru
II. şeker
III. yünlü dokuma
IV. bakır
tesislerinden hangileri, İç Anadolu Bölgesinde
bulunur?
A) I ve II
B) I ve III
C) l ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

Buna göre, haritada numaralandırılan alanların
hangisinde bu faaliyetin yoğun olduğu
söylenemez?
A) l
B) II C) III D) IV E) V

3) Aşağıdakilerden hangisinde insanların yapmış
oldukları faaliyetlerin yol açtığı çevresel etki yanlış
verilmiştir?
Faaliyet
Çevreye olan etkisi
A) Rüzgâr santrallerinin
Gürültü kirliliği
kurulması
B) Yolların yapılması
Ormanların tahrip
edilmesi
C) Taş ocaklarının işletilmesi Radyoaktif kirlenme
D) Barajların inşa edilmesi Birçok bitki ve hayvan
türünün yok olması
E) Eğlence merkezlerinin
Ses kirliliği
işletilmesi

6) I. Gölleri besleyen akarsular üzerine barajlar
yapılarak, göl alanlarının kurutulup tarım arazisine
dönüştürülmesi sağlanmalıdır.
II. Taş ocaklarının işletilmesinde kesme yöntemi
kullanılarak taşların çıkarılması sağlanmalıdır.
III. Enerji üretimi ve metal sanayisinde taşkömürü
kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
IV. Taşkın ovaları boyunca fazla suyun
boşalabileceği göl alanları oluşturulmalıdır.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri, doğal kaynakların
ve arazinin yanlış kullanımına örnek olarak
gösterilebilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
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7) • ihraç madenleri arasında önemli yer tutar.
• Rezervlerin çoğu Marmara ve Ege bölgelerinde
bulunur.
• İnşaat sektöründe yapı malzemesi olarak
kullanılır
Yukarıda özellikleri verilen maden aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Çimento B) Mermer C) Fosfat
D) Krom
E) Feldspat

8) Meridyenlerin en sıcak noktalarını birleştiren
eğriye termik ekvator denir.

Termik ekvatorun, yer ekvatoruna paralel
uzanmayıp sapma göstermesinde aşağıdakilerden
hangisi daha fazla etkili olmuştur?
A) Karasallık - denizellik
B) Sürekti rüzgârlar
C) Denizlerin derinliği
D) Güneş ışınlarının geliş açısı
E) Basınç değerleri

9) Aşağıdaki platolardan hangisinde, yaygın olan
ekonomik faaliyet yanlış verilmiştir?
A) Çatalca-Kocaeli Sanayi
B) Gaziantep Ticaret ve ulaşım
C) Erzurum-Kars Büyükbaş hayvancılık
D) Haymana Tarım
E) Cihanbeyli Turizm

10) iklim değişiklikleri, bazı türlerin yok olmasında,
bazılarının ise çevreye uyum sağlamasında veya göç
etmesinde önemli bir etkendir.
Aşağıdaki olaylardan hangisinin, iklim değişikliğine
bağlı olarak meydana geldiği söylenemez?
A) Antarktika’da yaşayan asil penguenlerin yerini
daha ılıman koşullarda yaşayan Papua
penguenlerinin alması
B) Avrupa'da yaşayan 35 yerli kelebek türünün
yaşam alanlarını son 30 yılda 30 İle 240 km kuzeye
genişletmesi
C) Kuzey Amerika'daki ağaç kırlangıçlarının 25 yıl
öncesine göre ilkbaharda kuzeye 12 gün erken göç
etmesi
D) İngiltere'de kuşların 20. yüzyıla oranla ortalama 9
gün erken kuluçkaya yatması
E) Türkiye’de leyleklerin soğuk dönemlerde daha
sıcak ülkelere göç etmesi

11)
Yıllar
1820
1871
1905
1925

Nüfus
274 000
891000
2 915 000
4 231 000

Yukarıdaki tabloda Almanya’daki Ruhr Bölgesi’nin
1820-1925 yılları arasındaki nüfus miktarları
verilmiştir,
Buna göre, Ruhr Bölgesi’nin nüfusunun yaklaşık
20 kat artmasında temel etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yüksek fırınların kurulması ile maden kömürünün
öneminin ve üretiminin artması
B) Komşu ülkelerdeki siyasi baskılardan dolayı
ülkeye yapılan dış göçler
C) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin gelişmesinden
dolayı bölgeye yapılan iç göçler
D) Almanya'nın nüfus artırıcı politika uygulamasına
bağlı olarak doğum oranlarının hızla artması
E) Yapılan yatırımlar sonucu bölgenin bir turizm
merkezi haline gelmesi
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