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1) Aşağıda bir ülkenin, nüfus politikaları
uygulamadan önceki (A) ve uyguladıktan sonraki (B)
durumu karikatürize edilerek gösterilmiştir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını A
halinden B haline getirmeye çalıştığı söylenemez?
A) Nijerya
B) Çin
C) Hindistan
D) Endonezya
E)Japonya

2) Sıcaklığın dağıtışını etkileyen faktörlerden biri de
okyanus akıntılarıdır.
Aşağıda verilen okyanus akıntıları ve etkili olduğu
yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Gulf-stream --> Kuzeybatı Avrupa
B) Benguela —> Hindistan kıyıları
C) Humbolt —> Şili kıyıları
D) Kuroşivo —> Japonya kıyıları
E) Labrador —> Kanada’nın doğu kıyıları
3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ PARÇAYA GÖRE
CEVAPLAYINIZ
Türk kültürü tarihsel süreç içerisinde hep değişim ve
gelişim içinde olmuştur, Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt edinen Türkler göç yollarında kültürleşme
yoluyla kültür alışverişinde bulunmuşlar ve bu
kültürel zenginliği Anadolu'ya taşımışlardır. Bundan
dolayı Türk kültürü çok zengin bir yapıya sahiptir.
Bu zenginlik köklerini coğrafyadan ve tarihin derinliklerinden almaktadır. Türkler, Sibirya'dan Balkanlara, Yemen'den Hindistan’a, Çin'e kadar çok geniş
bir coğrafyaya yayılmış ve devletler kurmuştur.
3) Bu parçada, Türk kültürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Göçlerin Türk kültürü üzerindeki etkisi
B) Türk kültürünün yayılış alanı
C) Türk kültürünün özelliği
D) Türk kültürünün nasıl bir değişim gösterdiği
E) Türk kültürünün hangi medeniyetlerden daha
fazla etkilendiği

4) Bu parçada geçen aşağıdaki ifadelerden hangisi
coğrafyanın dağılış ilkesine örnek olarak
gösterilebilir?
A) Türkler, Sibirya'dan Balkanlar’a, Yemen'den
Hindistan'a, Çin’e kadar çok geniş bir coğrafyaya
yayılmış ve devletler kurmuştur.
B) Geçmişten günümüze değişen, gelişen bir kültür
oluşturmuşlardır.
C) Türk kültürü çok zengin bir yapıya sahiptir.
D) Çevresindeki medeniyetlerle kültür alışverişinde
bulunmuştur.
E) Türk kültürü sürekli bir değişim içerisindedir.

5) Her mevsimi yağışlı geçen sıcak bir iklim
bölgesinde, aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi
yaygın olarak görülür?
A) Laterit
B) Vertisol
C) Tundra
D) Lös
E) Terra-rossa

6)

Yukarıda üç farklı Türkiye fiziki haritasının çizildiği
ölçekler verilmiştir.
Bu ölçeklerle çizilen haritalar, düzlem üzerinde
kapladıkları alanlar bakımından büyükten küçüğe
doğru aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?
A) I - II - III
B) I - III - II
C) III - II - I
D) II - I - III
E) II – III - I
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1) Aşağıda verilenlerden hangisinde Akdeniz
kıyılarında dağların denize göre doğrultusunun
etkisi en azdır?
A) Yağış miktarının kıyı kesiminde fazla olması
B) Boyuna kıyı tipinin görülmesi
C) Kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşımın geçitlerle
sağlanması
D) Yazların kurak geçmesi
E) Kıyı kesimlerde maki örtüsünün gür olması

2)

Yukarıdaki haritada gösterilen K merkezinden
oklar yönünde hareket eden beş araştırmacıdan
hangisi, gittiği yerde yetiştirilen bir tarım
ürününün geldiği yere göre daha geç olgunlaştığını
söyleyebilir?
A) I
B) II C) III D) IV E)V

3) Arazideki engebeler arttıkça aynı standarttaki
karayollarının yapım maliyeti de artmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangileri
arasında yapılacak yeni bir karayolunun kilometre
maliyeti daha az olur?
A) Zonguldak - Kastamonu
B) Artvin - Ardahan
C) Aksaray - Nevşehir
D) Erzurum - Trabzon
E) Antalya - Isparta

4) Türkiye’de endüstri bitkilerinin ekim alanları
üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkili
olmuştur?
A) İklim koşullarının elverişli olması
B) Sulama olanaklarının yaygınlaşması
C) Makina kullanımının artması
D) Gübre ve kaliteli tohum kullanımının artması
E) Zirai mücadelenin yaygınlaşması

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarımda
sulamada kanal sisteminden vazgeçiyor. Bunun
yerine yağmurlama ve damlama metotlarını
kullanarak % 30 ile % 50 oranında su tasarrufu
yapılması ve birim alandan alman verimin % 60
oranında artırılması hedeflemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yağmurlama ve
damlama yönteminin faydalan arasında
gösterilemez?
A) Daha az suyla daha geniş alanların sulanabilmesi
B) Topraktaki tuzlanma probleminin azalması
C) İşletme ve bakım maliyetinin azalması
D) Birim alandan alınan verimin artması
E) Barajlarımızdaki elektrik üretiminin artması

6) Türkiye’de ormancılık sektörünün sorunları
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Orman ürünleri üretiminde kullanılan
teknolojinin eski ve yetersiz olması
B) Tarla açma ve yerleşme nedeniyle orman
alanlarının daraltılması
C) Kaçak ve usulsüz ağaç kesiminin fazla olması
D) Ormanlardan çam kozalağı, ıhlamur, keçiboynuzu
gibi ürünlerin elde edilmesi
E) Orman köylerinin geçimini ormandan sağlamaları

7) Aşağıdaki su yollarından hangisinin devreye
girmesi ile Ümit Burnu’ndan geçen ticaret yolunun
önemi azalmış, Hint Okyanusu’na ulaşılan yol
kısalmış ve Akdeniz’in ticareti yeniden
canlanmıştır?
A) Cebelitarık Boğazı
B) Süveyş Kanalı
C) Hürmüz Boğazı
D) Kiel Kanalı
E) Korint Kanalı
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8) Aşağıdakilerden hangisi Japonya’nın ihracatında
önemli bir yer tutmaz?
A) Elektronik eşyalar
B) Optik aletler
C) Otomotiv
D) Tarım ürünleri
E) Deniz taşıtları

9) Hammaddesi yurt dışından sağlanarak kurulmuş
olan elektrik santrallerinden elde edilen elektriğin
maliyeti daha fazladır.
Buna göre, ülkemizde aşağıdaki santrallerden
hangisinde üretilen elektriğin maliyetinin daha
fazla olduğu söylenebilir?
A) Bursa - Ovaakça
B) Elazığ - Keban
C) Zonguldak - Çatalağzı
D) Muğla - Yatağan
E) Denizli - Sarayköy

10) Katı yakıtlar ve akaryakıt gibi maddelerin tam
yanmamasından meydana gelen duman, hava
kirliliğinin bir çeşididir ve görüş mesafesini azaltıcı
etkiye sahiptir (I). Sanatsal ve mimari yapılar
üzerinde de tahrip edici etkiye sahip olan hava
kirliliği, ekonomik bakımdan zarar vericidir (II). Hava
kirliliği aynı zamanda bitkilerin büyümesini de
engellemektedir (III). Havanın doğal yapısını bozan
ve kirleten maddeler bitki dokularını tahrip ederek
öldürücü olabilmektedir (IV), Solunum yolu ile
alınan duman, solunum sisteminin derinliklerinde
depolanır (V)
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden
hangisinde hava kirliliğinin sebebi ve sonucu
birlikte verilmiştir?
A) I
B) II C) III D) IV E) V

11) Aşağıdaki şehirlerden hangisinde Dilovası’nda
görülen çevre kirliliğine benzer kirliliğe daha fazla
rastlanır?
A) Çarşamba
B) İskenderun
C) Çeşme
D) Ürgüp
E) Bayburt
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