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1) Bir coğrafya dersinde öğretmen, aşağıdaki
haritada olduğu gibi farklı merkezler arasında
doğrultular çizmiş ve öğrencilerinden, bu
doğrultulardan çıkarılacak kesitlerdeki bitki türlerini
yazmalarını istemiştir.

4)

Haritada taralı olarak gösterilen yerlerin iklim
özellikleri dikkate alındığında hangisinde güneş
enerjisi potansiyelinin daha az olduğu
söylenebilir?
A) I
B) II C) III D) IV
E) V
* geniş ve iğne yapraklı ormanlar
* dağ çayırları,
* bozkır,
* maki ve garig
bitki türlerinin tamamına rastlanır?
A) G-H B) K-L
C) M-N
D) P-R

E) T-S

2) Taşkömürünün üretim alanı ile demir-çelik
sanayisi büyük ölçüde aynı alanda toplanmıştır.
Ancak günümüzde gelişen dağıtım ağı ile birlikte
demir-çelik sanayisinin kömür havzalarının
çevresinde toplanma zorunluluğu ortadan
kalkmıştır.
Aşağıdaki merkezlerden hangisinde yukarıda
anlatılan duruma örnek bir sanayi tesisi vardır?
A) Ereğli
B) Mersin
C) Karabük
D) İskenderun E) Samsun

3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin orta
kuşakta yer almasının sonucu değildir?
A) Dört mevsimin yaşanması
B) Cephe yağışlarının görülmesi
C) Gölge boyunun hiçbir zaman sıfır olmaması
D) Buzulların deniz seviyesine inmemesi
E) Aktif fay hattan üzerinde yer alması

5) I. Orta kuşakta kıtaların batı kıyılarında etkili
olurlar.
II. Yıl boyunca yağış bırakırlar.
III. Kuzey Yarımküre ‘de güneybatıdan, Güney
Yarımküre ‘de kuzeybatıdan eserler.
Yukarıda bazı özellikleri verilen rüzgâr
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muson
B) Alize
C) Kutup
D) Meltem
E) Batı

6) Türkiye’de aşağıdaki sanayi tesislerinden
hangisindeki yıllık üretim, iklim şartlarına bağlı
olarak değişiklik göstermez?
A) Un fabrikaları
B) Çay fabrikaları
C) Seramik sanayisi
D) Konserve fabrikaları
E) Ayçiçek yağı fabrikaları

SOSYAL
BİLİMLER

2

1) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin görülme
olasılığı mevsimlere göre değişiklik göstermez?
A) Tsunami B) Heyelan
C) Çığ
D) Sel
E) Orman yangını

4) Marmara Bölgesi’nin aşağıda verilen
özelliklerinden hangisinin görülmesinde sadece
ortalama yükseltisinin az olması etkili olmuştur?
A) İklim çeşitliliğinin fazla olması
B) Sanayisinin gelişmiş olması
C) Fiziki haritada yeşil renklerin fazla yer tutması
D) Turizm gelirlerinin yüksek olması
E) Önemli ulaşım yollarının bölgeden geçmesi

2)

Yukarıda sıcaklık ve yağış grafiği verilen yörede,
aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin doğal
olarak yetiştirilmesi daha zordur?
A) Zeytin
B) Turunçgil C) Mısır
D) Pamuk
E) Yerfıstığı

3) Yeryüzünde oluşan taşlar; akarsular, rüzgârlar ve
buzullar gibi dış etkenlerle parçalandıktan sonra
taşınarak çukur alanlarda biriktirilir. Biriken
malzemeler doğal çimentolaşma sonucu tortul
taşları oluştururlar. Tortul taşlar ise tortulanma
şekline ve tortulanan maddelerin cinsine bağlı
olarak isimlendirilir.
Buna göre, aşağıdaki kayaç türlerinden hangileri
sırasıyla fiziksel (mekanik), kimyasal ve organik
tortul taşlara örnek olarak gösterilebilir?
A) Çakıltaşı, Taşkömürü, Kireçtaşı
B) Taşkömürü, Çakıltaşı, Kireçtaşı
C) Kireçtaşı, Taşkömürü, Çakıltaşı
D) Çakıltaşı, Kireçtaşı, Taşkömürü
E) Kireçtaşı, Çakıltaşı, Taşkömürü

5) Karadeniz Bölgesi’nin her mevsim yağışlı olması
aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
A) Ormanların fazla olması
B) Çay ve fındık tarımının yapılabilmesi
C) Akarsu boylarının kısa olması
D) Topraklarda kireç ve tuz oranının az olması
E) Pamuk tarımının yapılamaması

6) Hollanda’nın;
* Güneydoğusunda tahıl, yem bitkileri ve patates
tarımının yaygın olması,
* Kuzey ve kuzeybatısında hayvancılığın gelişmesi,
* Orta kesiminde sebze ve çiçek yetiştiriciliği,
seracılık ile meyveciliğin önem kazanması
aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin planlı bir
şekilde yapıldığını
B) İklim çeşitliliğinin fazla olduğunu
C) İhraç ürünlerinde en büyük paya tarım ve
hayvancılığın sahip olduğunu
D) Ülke topraklarının geniş olduğunu
E) Tarımsal faaliyetlerde çalışan nüfusun fazla
olduğunu
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7) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye coğrafyasının
zenginliklerini araştırıp inceleyerek en verimli
şekilde değerlendirilmesi konusunda öncülük eden
Türk Coğrafya Kurumu’nun görevleri arasında yer
almaz?
A) Türkiye'de coğrafyanın ve diğer bilimlerin
gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak
B) Türkiye’nin coğrafyasını ilmi metotlarla
incelemek
C) Coğrafya ile ilgili uluslararası bilimsel çalışma ve
yayımları izlemek
D) Türkiye'nin coğrafi değerlerini tespit etmek,
korumak ve geliştirmek
E) Türkiye’de nüfusun dengeli dağılımını sağlamak

10) Ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin üretim
alanı yanlış verilmiştir?
A) Tarımsal hammadde üretim alanı: Rize, Bursa,
Adana
B) Maden üretim alanı: Zonguldak, Elazığ, Kütahya
C) Sanayi üretim alanı; İzmit, Karabük, Kayseri
D) Hizmet üretim alanı: Erzurum, Van, Muğla
E) Pazar alanları: İstanbul, İzmir, Ankara

8) Toprağın tarım dışı etkinlikler için kullanılması,
ağır metallerle kirlenmesi ve erozyona bağlı
kayıplara uğraması verimini düşürmektedir.
Bu durum aşağıdaki ovaların hangisinde daha fazla
görülmektedir?
A) Sakarya Ovası
B) Ceylanpınar Ovası
C) Altınbaşak Ovası
D) Amik Ovası
E) Iğdır Ovası

11) Aşağıdakilerden hangisi, Rusya Federasyonuna
ait bir özellik değildir?
A) Ülkenin kuzey kesimlerindeki araziler tarımsal
faaliyetler için elverişli değildir.
B) Kuzeyinde tayga ormanları geniş yer
kaplamaktadır.
C) Ülkenin batısında nüfus yoğunluğu daha fazladır.
D) Elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını nükleer
enerjiden sağlamaktadır.
E) İhraç ürünleri arasında petrol ve doğalgaz
ürünleri önemli yer tutmaktadır.

9) Japonya'nın;
• kuzeyinde kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlar,
• orta kesiminde karma ormanlar,
• güneyinde ise tropikal ormanların
bulunması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A) Enlem farkının fazla olmasıyla
B) Muson rüzgârlarının etkisinde kalmasıyla
C) Kâğıt tüketiminin fazla olmasıyla
D) Yüzölçümünün geniş olmasıyla
E) Toprak çeşitliliğinin fazla olmasıyla

COĞRAFYA AYT DENEMELERİ CEVAP ANAHTARI
SOSYAL BİLİMLER 1

1.C

2.D

3.E

4.B

5.E

6.C

SOSYAL BİLİMLER 2

1.A

2.C

3.D

4.C

5.C

6.A

7.E

8.A

9.A

10.D

11.D

