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1) Aşağıdaki grafikte bir hava kütlesinin günün belli
saatlerindeki maksimum ve mutlak nem miktarları
gösterilmiştir.

Buna göre, hava kütlesi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Sabah saatlerinde bağıl nem daha yüksektir.
B) Nem açığının en fazla olduğu saat 13:00’dır.
C) Havanın sıcaklığı arttıkça maksimum nem miktarı
artmış, bağıl nem azalmıştır.
D) Hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi sabah
saatlerinde daha yüksektir.
E) Sabahtan öğleye doğru yağış olasılığı azalmıştır.

2) Aşağıdaki haritada, Roma ve Perth kentlerinin
bulunduğu yerler gösterilmiştir.

Bu kentler için aşağıdakilerden hangisinin aynı
olduğu söylenebilir?
A) Mevsim sürelerinin
B) Sıcaklığın en yüksek olduğu ayın
C) Uluslararası saat dilimlerinin
D) Ekvator’a olan uzaklıklarının
E) Bahar başlangıç günlerinin

3) “Saat sabahın beşi, peribacalarının üzerine henüz
güneş doğmadı. Yaklaşık yarım saat sonra uçan bir
balonun içinde olacağız. Balondan Kapadokya’yı kuş
bakışı görebileceğimiz ve güneşin doğuşunu
izleyebileceğimiz için heyecanlanıyorum... Ve işte
yükselmeye başladık, artık bütün vadiyi
görebiliyorum. Fakat yükseldikçe heybetli kaya
kütleleri küçüldükçe küçüldü, adeta evlerin bacaları
gibi görünmeye başladı."
Bu parçada anlatılan durum aşağıdakilerden
hangisini daha iyi açıklar?
A) Kapadokya'nın turistik bir yöre olduğunu
B) Ölçek farkının haritada gösterilen alan ve
ayrıntıyı etkilediğini
C) Peribacalarının sadece Türkiye’ye özgü bir yer
şekli olduğunu
D) Balonla seyahat için sabah saatlerinin daha
uygun olduğunu
E) Isınan havanın yükseldiğini

4) • Okuma yazma oranının artması
• Tarımda çalışan nüfus oranının azalması
• Ortalama yaşam süresinin uzaması
• Bebek ve anne ölüm oranlarının azalması
Yukarıda verilen cevaplar Türkiye ile ilgili aşağıdaki
sorulardan hangisine aittir?
A) Nüfus artış hızının azalmasının sebepleri
nelerdir?
B) Sağlık ve eğitim yatırımları neden dengesiz
dağılmaktadır?
C) Aritmetik nüfus yoğunluğun artışının nedenleri
nelerdir?
D) Kırdan kente olan göçün sonuçları nelerdir?
E) Ekonomik yönden geliştiğinin kanıtları nelerdir?

5) Hatay'dan Sinop'a giden bir kişi Sinop’taki gündüz
süresinin Hatay’dan uzun olduğunu ve her gün biraz
daha uzadığını gözlemlemiştir.
Bu kişi, aşağıdaki aylardan hangisinde Sinop’a
gitmiş olabilir?
A) Ekim
B) Mayıs
C) Temmuz
D) Kasım
E) Eylül
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6) I. Doğal kaynakların tüketiminin artması
II. Nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın artması
III. Bağımlı nüfus oranının azalması
Yukarıdakilerden hangileri sanayileşmenin ortaya
çıkardığı sorunlar arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7) Dünya genelinde çeşitli ekonomik faaliyetlerin
yapılmasında ve bu faaliyetlerin gün geçtikçe
artmasındaki temel etken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ham madde çeşitliliği
B) Nüfus artışı
C) İklim özellikleri
D) Yer altı zenginlikleri
E) Sermaye birikimi

8) Norveç’in Narvik kentinde yaklaşık 15 °C olan
sıcaklık aynı enlemde yer alan Grönland’ın
Angmagssalik kentinde yaklaşık -5 “C’dir.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha
etkilidir?
A) Enlem
B) Okyanus akıntıları
C) Yükselti
D) Bakı
E) Kara ve deniz dağılışı

9) Türkiye’de ortalama yükselti batıdan doğuya
doğru artar.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtlarından
biri değildir?
A) Yaz süresinin doğuya doğru kısalması
B) Karlı gün sayısının Doğu Anadolu'da İç
Anadolu’dan fazla olması
C) Buğday hasadının en geç Doğu Anadolu’da
yapılması
D) Yıllık sıcaklık farklarının doğuya doğru artması
E) Volkanik arazilerin kapladığı alanın doğuya doğru
genişlemesi

10) I. Köylerdeki birçok aile hızlı nüfus artışı ve gelir
seviyesinin düşük olması nedeniyle köyde geçimini
sağlayamaz duruma gelmiştir.
II. Şehirlerde nüfusun hızla artması konut
yetersizliğini beraberinde getirmektedir.
III. Miras yoluyla parçalanan tarım alanları
giderek küçülmekte ve ailelere yetmemektedir.
IV. Endüstri kuruluşlarının toprağa saldığı asitli,
zehirli sular toprağı kirleterek verimi azaltmaktadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde
kırsal kesimden kentlere olan göçlerin nedenleri
verilmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

11) Yukarıdaki şekillerde gösterilen basınç
merkezleri ile ilgili,
I. bulundukları yarım küre
II. ortalama sıcaklık değerleri
III. dinamik faktörlerle oluşma
IV. kara ya da deniz üzerinde oluşma
özelliklerinden hangilerinin benzer olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV C) I ve III
D) II ve III
E) III ve IV

12) I. Fırat
II. Obi
III. Nil
IV. Amazon
Yukarıdaki akarsu havzalarından hangilerinde
nüfus yoğunluğu daha azdır?
A) Yalnız III B) I ve II
C) l ve III
D) II ve III
E) II ve IV

30
Soruluk
DENEME

13) Kuzey Atlantik’in iki yakasında bulunan
sıradağlar birbirlerinin devamı durumundadır.
Kaledoniyen kıvrım sistemindeki Appalaş Dağlan,
yapı ve şekil olarak Grönland'ın doğusunda,
Afrika’nın kuzeybatısında, İngiltere’de ve
İskandinavya’da devam etmektedir.
Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Kaledoniyen kıvrım sisteminin günümüzdeki
levha sınırlarıyla paralel olduğunu
B) Appalaş sıradağları ile Alp - Himalaya
sıradağlarının aynı zamanda oluştuğunu
C) Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyısındaki
karaların geçmişte bitişik olduğunu
D) İskandinav dağlarının oluşum bakımından
Ege’deki dağlarla benzer olduğunu
E) Kuzey Amerika ve Avrupa’daki dağların aynı
yükseltide olduğunu

14) Coğrafi konumu ve yer şekli özellikleri göz
önüne alındığında,
I. enlem dereceleri
II. basınç merkezleri
III. tropikal rüzgârlar
IV. okyanus akıntıları
faktörlerinden hangilerinin Türkiye iklimi üzerinde
etkili olduğu söylenemez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

15) Akarsular, buzullar ve rüzgârlar tarafından
sürüklenen malzemelerin eğimin az olduğu yerlerde
birikmesiyle azonal topraklar oluşur.
Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde azonal
toprakların yaygın olması beklenmez?
A) Sakarya Ovası
B) Bafra deltası
C) Göksu kanyonunun yamaçları
D) Bergama Ovası
E) Gediz Ovası

16) Bir yörenin eğim, engebe ve yükselti özellikleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine bakılarak yorum
yapılamaz?
A) Vadi tiplerine
B) Akarsuların akış hızına
C) Erozyonun şiddetine
D) Kayaç türlerine
E) İzdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farka

17) Türkiye’de saat 21:45'te başlayan bir spor
karşılaşmasını aşağıdaki ülkelerden hangisinde
bulunan bir kişi, Türkiye’ye göre daha ileri bir
saatte izler?
A) Meksika B) Amerika C) Yunanistan
D) Almanya E) Japonya

18) Yeryüzünde birbirinden farklı doğal ortamların
bulunması insanların farklı yaşam biçimleri
oluşturmalarını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yaşam biçimlerine
örnek gösterilemez?
A) Sibirya'daki insanların kürklere sarılmış halde
yaşamaları
B) Güneydoğu Asya'da insanların temel besin
kaynağının pirinç olması
C) Step iklim bölgelerinde kerpiç evlerin bulunması
D) Az gelişmiş ülkelerde yoğun göçlere bağlı olarak
gecekondulaşmanın artması
E) Dört mevsimin yaşandığı yerlerde sıcaklığın artıp
azalmasına bağlı olarak insanların mücadeleci
karakter kazanmaları
19) Bir ülkede,
I. mantar kaya
II. falez
III mağara
IV menderes
yer şekillerinin bulunması o ülkede aşağıdaki dış
kuvvetlerden hangisinin etkili olduğunu
göstermez?
A) Akarsular
B) Buzullar
C) Rüzgârlar
D) Dalgalar
E) Yeraltı suları
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20) İskenderun Limanı’ndan hareket eden bir
geminin en kısa yoldan Kanada'nın doğu kıyılarına
ulaşabilmesi için aşağıdaki boğaz ya da
kanallardan hangisini kullanması beklenir?
A) Panama Kanalı
B) Süveyş Kanalı
C) Çanakkale Boğazı
D) Cebelitarık Boğazı
E) Bering Boğazı

23) Aşağıda bir yörenin eş yükselti eğrileriyle
çizilmiş topoğrafya haritasında beş alan taranarak
gösterilmiştir.

21) Aşağıda, Türkiye’de nüfus sayımında kullanılan
sayım formunda yer alan bazı bilgiler verilmiştir.
Erozyonu azaltmak için yapılacak olan taraçalama
sisteminin öncelikle kaç numaralı alanda yapılması
gerekir?
A) I
B) II
C) III D) IV
E) V

Bu formdaki bilgilerin toplanıp analiz edilmesiyle
Türkiye nüfusuna ait aşağıdaki bilgilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Doğal nüfus artış hızına
B) Ölüm oranına
C) Okuryazar nüfus oranına
D) İş gücü göçlerine
E) Çalışan nüfusun ekonomik sektörlere dağılımına

22) Akdeniz Bölgesi’nin 1/100 000 ölçekli fiziki
haritası ile 1/500 000 ölçekli fiziki haritası
karşılaştırıldığında,
I. Taşeli Platosu'nun yükseltisi
II. Çukurova’nın haritada kapladığı alan
III. Akdeniz Bölgesi'nin coğrafi koordinatları
IV. Manavgat Çayı’nın haritadaki uzunluğu
özelliklerinden hangilerinin değişiklik göstermesi
beklenmez?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

24) Belli bitki topluluklarının yayılışına göre
oluşturulan bölgelere “bitki bölgesi” denir.

Buna göre haritada taralı yerlerden hangisinin
bitki bölgesi yanlış verilmiştir?
A) I - Maki bölgesi
B) II - Yağmur ormanları bölgesi
C) III - Savan bölgesi
D) IV - Step bölgesi
E) V - Muson ormanları bölgesi

30
Soruluk
DENEME

25) Doğa ile insan arasındaki etkileşim ve bu
etkileşimde insanın çevreye yönelik bütün
faaliyetleri beşeri coğrafyanın inceleme alanında
yer alır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi beşeri
coğrafyanın inceleme alanlarından biri değildir?
A) Ham maddelerin mamul madde haline
getirilmesi
B) Doğal kaynaklardan enerji üretimi için
yararlanılması
C) Barajların inşa edilmesi
D) insanların dinlenmek için yer değiştirmesi
E) Kalkerli arazilerin yaygın olduğu yerlerde mağara
ve obrukların oluşması

26) Türkiye’nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri
göz önüne alındığında, aşağıdaki dağlardan
hangisinin yapısında kireç taşlarının daha yaygın
olduğu söylenebilir?
A) Karacadağ
B) Erciyes
C) Batı Toroslar
D) Ağrı Dağı
E) Uludağ

27) Coğrafi Keşifler sonucunda Ümit Burnu
yolunun kullanılması,
I. Cebelitarık
II. Babülmendep
III. Malakka
IV. Macellan
boğazlarından hangilerinin önemini azaltmıştır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

28) Dünya üzerinde,
I. iklim tipi
II. okuryazar nüfus oranı
III. yüksek ve engebeli bölgeler
IV. doğal bitki örtüsü
V. yer altı kaynakları
özelliklerinden hangilerine göre oluşturulan bölge
sınırlarının birbirine daha benzer olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve V

29) Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerin
hangisinde bulunan dağlardaki kalıcı karlar deniz
seviyesine daha yakındır?

30)

KIZILIRMAK TÜRKÜSÜ
Bahar gelir kudurursun
Kızılırmak seni seni
Ne uyursun ne durursun
Kızılırmak seni seni
Gelin yedin, kızlar yedin
Nice ela gözler yedin
Seksen doksan yüzler yedin
Kızılırmak seni seni
•••
Yakının var ırağın var
Zemheride bir çağın var
Bir de buzdan tuzağın var
Kızılırmak seni seni
•••

Âşık Veysel
Şiire göre, Kızılırmak ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) Rejiminin düzensiz olduğuna
B) Zaman zaman sel ve taşkın yaptığına
C) Sularında kış mevsiminde donma olduğuna
D) Can ve mal kayıplarına yol açtığına
E) Delta ovası oluşturduğuna
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