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COĞRAFYA TEST-5
1.

Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın veya bölgenin
bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğrafi konum,

4.

YKS
TYT-AYT

Haritalarda üç farklı iklimin dağılış alanları taranarak
gösterilmiştir.

mutlak ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre Türkiye’ye ait;
I.

Yıl içinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

II. Aynı anda farklı mevsim özellikleri yaşanır.
III. Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.
gibi bilgiler sırasıyla hangi konumların özelliğidir?
I

2.

II

III

A) Mutlak konum

Göreceli konum

Mutlak konum

B) Göreceli konum

Göreceli konum

Göreceli konum

C) Göreceli konum

Mutlak konum

Mutlak konum

D) Mutlak konum

Mutlak konum

Göreceli konum

E) Mutlak konum

Göreceli konum

Göreceli konum

Aşağıda iki farklı alana ait izohips haritaları verilmiştir.

•

Doruk

•

Boyun

•

Sırt

•

Kıyı çizgisi

•

Vadi

Aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisi, haritalardan

Buna göre, verilenlerden kaç tanesi iki haritada da
bulunur?
A) 1

herhangi biri ile ilişkilendirilemez?
A) Tropikal yağmur ormanları

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

B) Kızılçam ormanları
C) Maki
D) Çöl bitkileri

2020-TYT
3.

Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amacı ve ölçütlerine göre
değişiklik gösterebilir.
Sınırlardaki bu değişiklik;
I.

karasal iklim bölgesi,

II. kuru tarım bölgesi,
III. karstik kayaçlar bölgesi,
IV. serbest ticaret bölgesi
türlerinin hangilerinde daha kısa sürede gerçekleşebilir?

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

E) Tundra
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5.

Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta kara içinde yer alan
bir merkez, yıl içinde Güneş ışınlarını en dik açı ile 21

8.

Aşağıdaki şemada yukarıdan aşağıya doğru her kutuya
yazılan ifade bir önceki ile ilişkilidir.

haziranda alırken; en sıcak dönemleri temmuz ayı içerisinde
görülebilmektedir.
Verilen bilgilerden hangisinin nedeni, yukarıdaki örnek

ile daha fazla benzerlik gösterir?

A) Yerden yükseldikçe ortalama sıcaklıklar azalır.
B) Nem oranının fazla olduğu alanlarda sıcaklık farkı azdır.
C) Ekvator ve çevresinin sıcaklık ortalamaları yüksektir.
D) Dağların güneşe dönük yamaçları daha sıcaktır.
E) Gün içinde en yüksek sıcaklıklar öğleden sonra yaşanır.

6.

Aşağıda bir bölgenin izohips haritası ile bir merkeze ait

Buna göre A, B ve C ile gösterilen alanlara hangileri

rüzgâr frekans diyagramı verilmiştir.

getirilir ise doğru olur?
A

Yer şekillerinin rüzgâr yönüne etkisi düşünüldüğünde,
rüzgâr

frekans

diyagramı

haritadaki

B) II

C) III

D) IV

merkezlerden hangisine ait olabilir?
A) I

7.

B

C

A) Doğal Faktörler

Engebeli Alanlar

Kuzey Afrika

B) Beşeri Faktörler

Düz Alanlar

Sibirya

C) Doğal Faktörler

Engebeli Alanlar

İskandinavya

D) Beşeri Faktörler

Sık nüfuslu Yerler

Batı Avrupa

E) Doğal Faktörler

Düz Alanlar

Himalayalar

işaretli
E) V

İnsanın, vücut sıcaklığını dengelemesi için terlemesi gerekir.
Havadaki yüksek nem gözeneklerdeki terin buharlaşmasını
azalttığı için, bu zamanlarda insanlar bulundukları ortamda
bunalabilir.

9.

Mezopotamya, Yunancada iki nehir arası anlamına
gelmektedir. Güneydoğu Toros Dağları’ndan başlayarak
güneyde Kızıldeniz’e kadar uzanan bu alan, Dicle ve Fırat
nehirleri arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Bu bölgede

Haritadaki hangi alanlarda yukarıdaki durum yıl içinde
daha fazla hissedilir?

uygarlıkların gelişmesinde nehirlerin yanı sıra verimli tarım
alanları, elverişli iklim koşulları ve bölgenin düz arazilerden
oluşması önemli bir etkiye sahiptir.

A) I ve II

B) I ve III
D) III ve IV

C) II ve V
E) IV ve V

Yukarıda Mezopotamya Medeniyeti’ne ait bilgide koyu
yazılarak belirtilen ifadelerin kaç tanesi yanlıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
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10. Aşağıda, sanayileşme sürecine bağlı olarak yaşanan bazı
sorunlar verilmiştir.

bulunması

•

Şehirlere yapılan göçün artması

•

Tarımsal arazilerin amaç dışı kullanılması

•

Doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesi

Bu

sorunları

2016-LYS4
13. I. Rafting ve kano gibi faaliyetlerin yapılabileceği akarsuların

aşağıdaki

bölgelerden

diğerlerinden daha önce yaşamıştır?

II. Jeotermal alanlardaki su kaynaklarının enerji üretiminde
kullanılması
III. Demir - çelik ürünlerinin ihracatta büyük bir paya sahip
olması

hangisi

IV. Rafinerilerde

A) Doğu Asya
B) Batı Avrupa
C) Doğu Avrupa
D) Kuzey Amerika
E) Güneydoğu Asya

üretilen

akaryakıtın

ihtiyacın

büyük

bölümünü karşılaması
Yukarıdaki

faaliyetlerden

hangilerinin

bir

ülkede

yapılabilmesi için ilgili doğal kaynağa sahip olunması
zorunludur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III

11. • Avustralya’ya son yüzyıl içinde insanlar tarafından
getirilen ve doğaya bırakılan kedi ve tavşanların sayısı hızla
artmıştır. Bu yeni türler, kıtada bazı canlı türlerinin ortadan
kalkmasına neden olmuştur.
• Tilkilerin aşırı avlanması ve sayılarının azalması
sonucunda tilkilerin beslendiği fare, karga ve yılan gibi canlı
türlerinin sayısı artmıştır.
Verilen bilgilerde aşağıdakilerden hangisinin doğal
dengesinin bozulması örneklendirilmiştir?
A) Beslenme ağı
B) Sürdürülebilir kalkınma
C) Kültürel miras
D) Politik çevre yönetimi
E) Sınırlı kaynak

D) II ve IV
E) III ve IV

14. I.

Petrol fiyatlarını belirlemenin yanı sıra üye ülkelerin

petrol politikalarını koordine etmek, verimli, ekonomik ve
düzenli üretimi sağlamak amacıyla kurulmuştur.
II. İsrail’in işgali altındaki Mescidi Aksa’nın (Kudüs)
yakılmasına tepki olarak kurulmuştur.
III. İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler
arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek
amacıyla kurulmuştur.
IV. Merkezi İstanbul’da bulunan, Türkiye’nin öncülüğünde
kurulan ekonomik ve bölgesel bir örgüttür.
Yukarıda verilenlerden hangi ikisi aynı uluslararası
örgüte ait bilgidir?

12. Aşağıda Türkiye’nin bölgesel kalkınma projeleri ile ilgili
bilgiler verilmiştir.

A) I ve III

B) I ve IV
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

Hangi bilgi, Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerinin
genelini kapsayacak niteliktedir?
A) 1970’lerde sadece sulama ve hidroelektrik enerji üretimi
amaçlı bir proje olarak başlamış olup, Türkiye’nin ilk
bölgesel kalkınma projesidir.
B) Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun,
Tokat, Amasya, Çorum ve Trabzon illerini kapsayan projede
amaç bölgenin sosyokültürel gelişimini sağlamaktır.
C) Kişi başına düşen geliri artırıp, bölgeler arasındaki ekonomik
farklılıkları azaltmak projenin amaçları arasındadır.
D) Kömür ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak
yeni iş sahaları oluşturmak için hazırlanan projedir.
E) Projenin amaçları arasında Yeşilırmak ve kollarında var
olan kirliliği tespit edip önlem almaktır.

15. Ayçiçeği, zeytin, mısır ve soya; yağ elde edilen başlıca tarım
ürünleridir. Bitkisel yağ fabrikalarının dağılışına bakıldığında
ham maddeye yakınlığın ön planda olduğu görülmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ham maddeye
yakınlık açısından yukarıda verilen örnekle daha az
benzerlik göstermektedir?
A) Kastamonu’daki kâğıt fabrikası
B) Kayseri’deki pamuklu dokuma sanayi
C) Batman’daki petrol rafinerisi
D) Rize’deki çay sanayi
E) Çanakkale’deki su ürünleri işleme tesisleri ıslahatlar
yapılmıştır.
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

E

2.

D

3.

D

4.

E

5.

E

6.

A

7.

B

8.

C

9.

A

10.

B

11.

A

12.

C

13.

A

14.

C

15.

B
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