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1.

Görselde Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’de Basra Körfezi
kıyısında bulunan Palmiye Adaları gösterilmiştir.

3.

A) I ve III’de Dünya’nın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır.

A) Bütün su yüzeylerinin yerleşmeler için uygun alanlar

B) II’de Kuzey Yarım Küre ’de en uzun gündüz yaşanır.

olduğu

C) III’de Güney Yarımküre ’de yaz mevsimi sonlanır.

B) Yerleşmeye uygun olmayan bazı alanlarda yerleşmeler

D) II ve IV’de aydınlanma çizgisi kutup dairelerine teğet geçer.

kurulduğu
büyük

bölümünün

gösterilmiştir.

hangisi söylenemez?

aşağıdakilerden hangisini daha iyi açıklamaktadır?

nüfusunun

Görselde ekinoks ve solstis günlerinde Dünya’nın konumu

Buna göre konumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden

İnsan ve doğal çevre etkileşimi düşünüldüğünde görsel

C) Dünya
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E) IV’de Türkiye’de öğle vakti yatay zeminde en uzun

kıyılarda

gölge boyu oluşur.

toplandığı
D) Turizm tesislerinin deniz içlerinde inşa edilmesinin
daha doğru olduğu
E) Sıcak bölgelerde nüfusun su kaynakları çevresinde
daha fazla yoğunlaştığı

2.

Birincil ekonomik faaliyetler, temel maddelerin doğrudan
veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesine
dayanır. Ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve teknolojik
imkânları bu faaliyette çalışanların oranı üzerinde önemli

4.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar
nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru
sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş
aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında

bir etkiye sahiptir.

kullanılan önemli göstergelerden biridir. Türkiye’de 1980

Buna göre, aktif nüfusunun büyük bölümü birincil

yılında 32,7’ye yükseldi.

ekonomik faaliyetlerde çalışan bir ülke ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tarımdan elde edilen verim yüksektir.
B) Ekonomisinde tarımın payı fazladır.
C) İthalatında işlenmiş maddelerin payı fazladır.
D) Hayvancılık faaliyetlerinde doğal koşulların etkisi fazladır.
E) Ekonomik faaliyetlerde hayvan gücünden yaralanma
oranı yüksektir.

yılında 19 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e 2020

Türkiye’de ortanca yaşın yükselmesinde aşağıdakilerden
hangisinin etkisi diğerlerinden daha azdır?

A) Dışarıya olan göçlerin azalması
B) Sağlık hizmetlerinin iyileşmesi
C) Ekonomik koşulların iyileşmesi
D) Doğum oranının düşmesi
E) Ortalama yaşam süresinin uzaması
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5.

Dünya yaklaşık 260 milyon yıl önce Pangea adı verilen

7.

Haritada

farklı

bölge

türlerine

ait

bazı

alanlar

numaralandırılarak gösterilmiştir.

tek kara parçasından oluşmaktaydı. Zaman içerisinde
levhaların hareketi ile yer kabuğu parçalanarak dünyamız
bugünkü görünümünü almıştır.

Buna göre taralı alanlardan hangisi;

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun kanıtları arasında
gösterilemez?

•

ormanlık,

A) Güney Amerika ve Afrika’nın kıta sınırlarının birbirine

•

seyrek nüfuslu,

•

engebeli,

•

kış turizmi

uyumluluk göstermesi
B) Kanada

ve

Grönland’da

benzer

oluşumlu

tortul

tabakaların bulunması

gibi şekilsel bölge türlerinin tamamı ile ilişkilendirilebilir?

C) Kuzey Amerika ve İskandinav Yarımadası’nda benzer

A) I

uzanış ve yapıya sahip dağların bulunması

B) II

C) III

D) IV

E) V

D) Amazon ve Kongo havzalarında benzer bitki türlerinin
bulunması
E) Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’nın doğusunda benzer
magmatik kayaçların bulunması

6.

8.

Erozyon; bitki örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprağın su,
rüzgâr ve insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak taşınması
olayıdır. Bir alanda erozyonun hızlanması ile mevcut denge
bozulmaya başlar, topraktaki verim düşer, tarım alanları
azalır, toplumda zamanla kıtlık ve açlık gibi sorunlar görülür.
Erozyon, yavaş gerçekleşir ancak telafisi mümkün olmayan
sonuçlarla da karşı karşıya bırakabilir.
Buna göre, erozyonu önlemek için alınabilecek önlemler
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Eğimli

arazilerde

yapılan

2013- YGS TYT

tarımda

araziler

basamaklandırılmalı
B) Tarım arazileri, yüzeydeki su akışını azaltmak için
eğime dik sürülmeli
C) Kurak bölgelerdeki tarım alanlarında nadas yöntemi
yaygınlaştırılmalı

UNESCO’nun 2013 yılını “Pîrî Reis’in Dünya Haritası’nı
Anma Yılı” ilan etmesiyle bir grup öğrenci, bu haritanın
sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi’ni ziyaret etmiştir.
Haritayı inceleyen öğrencilerle müze yetkilisi arasında
aşağıdaki konuşmalar geçmiştir.
Müze yetkilisi: “Çocuklar, harita 1513 yılında ceylan
derisi üzerine çizilmiştir. Derinin bu 500 yıllık zamanda
kurumasıyla haritanın boyutunda bir küçülme meydana
gelmiştir. Eğer bu harita üzerinde uzunluk ölçmek isteseydik
sizce hangi ölçek türü daha güvenilir olurdu?”
Burak: “Kesir ölçek en doğru sonucu verir.”
Ayşe: “Böyle bir durumda çizgi ölçek en doğru sonucu
verir.”
Murat: “Çizgi ölçek de harita ile birlikte küçüleceğinden
güvenilmez. Bu nedenle kesir ölçek kullanmak en doğrusu
olur.”
Burhan: “Çizgi ölçek de harita ile birlikte orantılı
küçüleceğinden bence çizgi ölçek daha güvenilir olur.”
Verilen

bilgiler

dikkate

A) Burak ve Murat
B) Burak ve Ayşe
C) Ayşe ve Murat

D) Bitki örtüsü tahribatı önlenerek, ağaçlandırma yapılmalı

D) Murat ve Burhan

E) Çayır ve meralarda zamanından önce ve aşırı otlatma

E) Ayşe ve Burhan

yapılmamalı

alındığında

hangileri doğru yorum yapmıştır?

öğrencilerden
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9.

Küresel iklim değişikliğinin tarım, orman, bitki örtüsü,
tatlı su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve
…………………………….. üzerinde önemli etkileri vardır.
Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere;
I.

biyoçeşitlilik

II. şehirleşme
III. sanayileşme
IV. ekonomi
gibi ifadelerden hangilerinin yazılması daha doğru olur?
A) I ve II

11. Şehirler; üretimden çok tüketime yönelen ve artık kendi
kendine yetmeyen yaşam alanları hâline gelmiştir. Hızlı şehir
hayatına karşı 1999 yılında İtalya’da kurulan Cittaslow (sakin
şehir), nüfusu 50.000’in altındaki şehirlerin üye olabildiği
uluslararası belediyeler birliğidir. Sakin Şehir; bir şehirdeki
yaşam kalitesinin iyileştirilerek kalkınmanın; şehrin kendi
özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin,
yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla
mümkün olacağını öngörmektedir. Türkiye’den 18 belediye
bu birliğin üyeleri arasında yer almaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki sakin
şehirler arasında yer almaz?
A) Güdül (Ankara)

B) I ve IV

B) Perşembe (Ordu)

C) II ve III

C) Tarsus (Mersin)

D) II ve IV

D) Seferihisar (İzmir)

E) III ve IV

E) Halfeti (Şanlıurfa)

10. Her biyomun kendine has bitki ve hayvan topluluğu vardır.

12. İnsanlık tarihi boyunca ülkeler ve topluluklar arasında çeşitli
nedenlere bağlı olarak yaşanan çatışmalar günümüzde de
devam etmektedir.
Aşağıdakilerden
renklendirilerek

hangisi
verilen

özelliklerinden biri değildir?

dünya

haritası

alandaki

üzerinde
biyomun

A) I numaralı alanda yıl boyunca yeşil kalan geniş yapraklı
ormanlar yaygındır.
B) II numaralı alanda bünyesinde su tutabilen kurakçıl
bitkiler yaygındır.
C) III numaralı alanda kökleri derinlere kadar inen ağaçların
olduğu karışık ormanlar yaygındır.
D) IV numaralı alanda kışın yaprağını döken geniş yapraklı
ormanlar yaygındır.
E) V numaralı alanda yıl boyunca yeşil kalan bodur ağaç
veya çalılar yaygındır.

Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen
alanlardan hangisi günümüz sıcak çatışma bölgeleri
içinde yer almaz?
A) I		

B) II

C) III

D) IV 		

E) V
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13. Türkiye’de hayvansal üretimde yıllara göre büyük değişimler
görülmektedir. Bu durumun temel nedeni, hayvancılık
faaliyetlerinin

doğal

koşulların

etkisine

bağlı

olarak

yapılmasıdır. Ancak son yıllarda hayvancılık faaliyetleri
üzerinde doğal koşuların etkisinin önemli ölçüde azaldığı
söylenebilir.
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2018-AYT/Sosyal Bilimler-2
15.

XX. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı ve 1950-1990 yılları
arasında yaşanan soğuk savaş ya da farklı zamanlarda
ekonomik, siyasi veya askerî alanlarda görülen uygulamalar,
ülkeleri bölgesel ya da küresel çapta bir araya getirerek iş birliği
yapmaya zorlamıştır. Bu iş birliğine bağlı olarak dünya üzerinde

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde doğal koşulların

farklı ülkelerin oluşturduğu küresel veya bölgesel ölçekte

etkisinin daha az olduğu söylenebilir?

örgütler kurulmuştur.

A) Muğla çevresindeki arıcılık

Aşağıdaki örgütlerden hangisinin böyle bir süreçten

B) Sinop çevresindeki balıkçılık

geçerek oluştuğu söylenemez?

C) Toroslardaki kıl keçisi yetiştiriciliği

A) Birleşmiş Milletler 		

D) Bolu çevresindeki kümes hayvancılığı

B) NATO

E) Kars çevresindeki büyükbaş hayvancılık

C) Greenpeace
D) Avrupa Birliği
E) OPEC

2017-LYS4/COĞ-2 AYT
14. Haritada bazı alanlar koyu renkle gösterilmiştir.

Bu alanların tamamında görülen doğal afet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Volkanik patlamalar
B) Kuraklık
C) Tsunami
D) Deprem
E) Kasırga
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

B

2.

A

3.

C

4.

A

5.

D

6.

C

7.

B

8.

E

9.

B

10.

C

11.

C

12.

E

13.

D

14.

D

15.

C
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