VİDEO SORU ÇÖZÜMÜ
COĞRAFYA TEST-1
1.

“ Sıcaklık değerleri Cuma gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Fakat Cuma günü Trakya ve
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3.

İstanbul’dan başlayarak hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına inecek. ’’
Yukarıdaki ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini ör-

neklendirmektedir?
A) Hava durumu
B) Hava kütlesi

Dünya Fiziki Haritası

Afrika Siyasi Haritası

C) İklim
D) Cephe

Ölçekleri aynı olan yukarıdaki haritalar, aşağıdakiler-

den hangisi yönünden benzerdir?

E) Astronomik mevsim

A) Bozulma oranı
B) Kullanım amacı
C) Kağıtta kapladığı alan
D) Lejant içerikleri
E) Yükselti değerlerini gösterme

2.

Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak bazı durumlar
gün içinde değişim gösterir. Örneğin cisimlerin gölge boy-

4.

ları sabahtan öğleye doğru kısalırken, öğleden akşama
doğru da uzar.

Silindir projeksiyon yöntemi ile çizilen yukarıdaki
dünya haritasında, gösterilen alanlardan hangi ikisinAşağıdakilerden hangisinde, gün içinde değişim gözlenmez?
A) Sıcaklıklar
B) Güneş ışınlarının açısı
C) Meltem rüzgârının yönü
D) Sürekli rüzgârların sapma yönü
E) Güneşin ışınlarının tutulma oranı

de projeksiyona bağlı oluşan bozulma oranı birbirine
daha yakındır?
A) I ve II
B) I ve V
C) II ve III
D) III ve IV
E) IV ve V
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5.

7.

Bir alanda;
I.

Ekonomik amaçlı göçlerin yaşanması

II. Doğal afetlerin yaşanması
III. Uzun süreli yaşanan savaşlar
IV. Salgın hastalıklara bağlı ölümlerin artması
gibi durumlardan hangileri, kadın ve erkek nüfusunun
Yukarıda konumu ve gerçek görüntüsü verilen yer şek-

oransal dağılımını daha fazla etkiler?

linin güney yamacında aşağıdakilerden hangisinin di-

A) I ve II

ğer yamaçlara göre farklı olması bakı etkisi ile açıklana-

B) I ve III

maz?

C) II ve III

A) Ortalama sıcaklıkların fazlalığı

D) II ve IV

B) Olgunlaşma süresinin kısa olması

E) III ve IV

C) Güneşlenmenin daha yüksek olması
D) Kalıcı kar alt sınırının yüksekliği
E) Toprağın kolay aşınmaya uğraması

6.

8.

Dünya haritasında yerleşmelerin sınırlı olduğu bazı alanlar
renklendirilerek gösterilmiştir.

Uçak pistleri yapılırken dikkat edilen noktalardan biri de
pistlerin yaygın olarak esen rüzgâr yönünde yapılmasıdır.
İniş ve kalkışlarda uçaklar yan rüzgâr gücünün az olduğu
durumlarda pistte daha kolay manevra yapabilirler. Bu nedenle havalimanlarında, ana pistin yönünün belirlenmesin-

Haritada taranan alanlarda yerleşmelerin sınırlı olma-

de, hâkim rüzgâr yönü önemlidir.

sında;

Buna göre havalimanına yapılan pistlerin yönlerinin be-

I.

lirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin göz önünde
bulundurulması gerekir?
A) Yükseklik
B) Basınç merkezlerinin konumu
C) Ortalama nem oranı
D) Ortalama sıcaklık değerleri
E) Toprak ve kayaç yapısı

Yükselti fazlalığı

II. Bitki örtüsü sıklığı
III. Toprak verimsizliği
IV. Su azlığı
gibi faktörlerden hangileri daha fazla etkilidir?
A) I ve II
D) II ve IV

B) I ve III

C) II ve III

E) III ve IV
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9.

Tabloda Almanya’ya ait bilgiler verilmiştir.
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11. Haritada beş farklı gözlemci grubunun yaklaşık eşit mesafedeki yolculuk güzergâhları verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde daha fazla bi-

yom çeşidi görülebilecek güzergahlar nedeni ile birlikHangi satırdaki bilgiler ile Almanya’nın gelişmişliği iliş-

te verilmiştir?

kilendirilemez?

A) I ve II - Kuzey Yarım Küre’dedir.

A) 1

B) II ve III - Amerika Kıtası’ndadır.

B) 2

C) III ve IV - İklim çeşitliliği fazladır.

C) 3

D) III ve V - Okyanus kıyısındadır.

D) 4

E) IV ve V - Deprem alanlarındadır.

E) 5

10. Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, bir yandan sınırlı
doğal kaynakları tüketmekte, diğer yandan ise; siyasi, askeri, beslenme ve iş gücü gibi sebeplerden dolayı ülkeler için
önemli olmaya devam etmektedir.

olumsuz etkilerinin azlığı, işletme ve bakım masraflarının
düşüklüğü ve ulusal nitelikli olmaları ile dünya ve ülkemiz

Yukarıdaki bilgiden;
I.

için önemli bir yere sahiptir.

Nüfus artış hızını azaltmayı amaçlayan

II. Nüfus artış hızını yükseltmeyi amaçlayan
III. Mevcut nüfusu korumak ve niteliğini iyileştirmeyi amaçlayan
politikalardan hangilerinin uygulanmasına ait gerekçeler çıkarılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II

12. Yenilenebilir enerji kaynakları; yenilenebilir oluşları, çevreye

B) Yalnız II

C) Yalnız III
E) I ve III

Yukarıdaki bilgide yenilenebilir enerji kaynaklarının
hangi açıdan faydasına yer verilmemiştir?
A) Maliyet
B) Ekolojik
C) Millilik
D) Sürdürülebilirlik
E) Eşitlik
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13. Günümüzde doğal ve kültürel miraslara yönelik tehlikeler

15. Günümüzde çevre sorunları bölgesel veya yerel olmaktan

devam etmektedir. Her ne kadar doğal ve kültürel mirasla-

çıkıp küresel bir nitelik kazanmıştır. Ancak bazı çevresel

rın korunmasında devlet yönetimleri sorumluluklarını yerine

sorunlar, gerçekleştiği alanı etkilemektedir.

getirmeye çalışsa da zaman zaman bazı tehditler ortaya
çıkmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin

etkisi diğerlerine göre daha yerel veya bölgesel düzey-

Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden biri değildir?

dedir?

A) Tarihî miras alanlarının millî park hâline getirilmesi

A) Çernobil nükleer kazası ve ardından ortaya çıkan etkileri

B) Doğal ve kültürel miras alanlarındaki madencilik faali-

B) Gelişmiş ülkelerin her yıl atmosfere saldıkları sera gazları

yetleri

C) Brezilya ve Kongo gibi ülkelerin yağmur ormanlarını

C) Sel, kaya düşmesi ve yangın gibi afetlerin tarihî eserlere
zarar vermesi

D) Etiyopya ve Sudan’da tarım topraklarının hızla erozyo-

D) Bazı endemik bitki türlerinin yerel pazarlarda gıda maddesi olarak satılması

na maruz kalması
E) Fosil yakıtların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çı-

E) Savaşlarda kültürel miraslara yönelik saldırıların olması

2016-LYS4
14. Haritada, İstanbul limanından hareket ederek Kuveyt ve
Hong Kong limanlarına uğrayan bir geminin rotası gösterilmiştir.

Buna göre, haritada numaralandırılan su yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
I

tahrip etmesi

II

III

A) Süveyş

Hürmüz

Malakka

B) Hürmüz

Babülmendep

Süveyş

C) Babülmendep

Hürmüz

Malakka

D) Malakka

Babülmendep

Hürmüz

E) Süveyş

Malakka

Hürmüz

kan asit yağmurları
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

A

2.

D

3.

A

4.

E

5.

E

6.

B

7.

B

8.

E

9.

A

10.

D

11.

C

12.

E

13.

A

14.

C

15.

D
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