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1.

Koordinat sisteminde beş farklı taralı bölge verilmiştir.

3.

Yukarıda verilen haritaların gösterdikleri alanlar ve

harita boyutları dikkate alındığında bozulma oranının
en fazladan en aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

Taralı bölgeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?

A) III

I

II

B) I

II

III

C) II

I

III

D) II

III

I

E) III

II

I

A) Tamamı dönenceler arasında yer alan taralı alanlar 3
tanedir.
B) Başlangıç Meridyeni 2 taralı alanın içinden geçer.
C) Taralı alanların hepsinin doğu batı uç noktaları
arasındaki yerel saat farkı eşittir.
D) En kuzeyi Kuzey Yarım Küre’de bulunan taralı alanlar 3
tanedir.
E) Taralı alanların hepsinin iz düşüm yüz ölçümleri eşittir.

2.

Yer şekilleri, iç kuvvetlerin ve dış kuvvetlerin etkisi ile
oluşanlar şeklinde sınıflandırılabilir.
Buna göre, Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi diğer
dördünden farklı sınıflandırmada yer alır?
A) Orojenik

hareketler

kırılmalar Türkiye’nin

sonucunda

meydana

Asya’da Himalayalar, Avrupa’da Alpler, Kuzey Amerika’da
Kayalık Dağları, Güney Amerika’da And Dağları gibi
engebeli alanlar genellikle az nüfuslanmıştır. Dikey

gelen

batısında horst ve graben

alanlarının oluşmasına neden olmuştur.
B) Anadolu’nun epirojenik hareketlerle toptan yükselmesi
Doğu Karadeniz

4.

kıyılarında kıyı taraçalarını meydana

getirmiştir.
C) Kula çevresindeki volkan konileri ve krater oluşumları,
Nemrut Dağı’nda bulunan kaldera, Konya’daki Meke
Maarı volkanizma örnekleridir.
D) Türkiye, aktif fay hatlarının bulunması nedeniyle
tektonik depremlerin sık görüldüğü bir ülkedir.
E) Mağara tavanlarının çökmesi sonucunda oluşan

doğrultuda sıcaklığın düşmesi, tarım alanlarının kısıtlı
olması ve ulaşım güçlüğü bu alanlarda nüfuslanmayı
azaltmıştır. Ancak bu alanlar, nem oranının düşük ve
yağışların yetersiz olduğu çöller kadar nüfustan yoksun
değildir. Turizm, madencilik ve hayvancılığın yapılmasıyla
buralarda az da olsa nüfuslanma oluşturmuştur.
Yukarıdaki bilgide nüfusun dağılışında etkili olan hangi
faktöre değinilmemiştir?
A) Ekonomik faaliyetler
B) Yer şekilleri
C) Enlem

obruklar, Orta Anadolu’nun güneyindeki Obruk Platosu,

D) Yükselti

Konya Ovası ile Toros Dağları’nda yaygındır.

E) İklim
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5.

Dünya haritasında beş farklı alan numaralandırılarak
verilmiştir.

7.

Bir ülke ya da bölgedeki nüfusun cinsiyet ve yaş gruplarına
göre dağılımını gösteren grafiklere nüfus piramidi denir.

Haritadaki numaralı alanların hangileri zonal toprak

türleri bakımından daha fazla benzerdir?
A) I ve V
B) II ve III
C) II ve V
D) III ve IV
E) IV ve V

Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülkede aşağıdaki
özelliklerden hangisi, arı kovanı nüfus piramidine sahip
ülkeye göre daha yüksektir?
A) Nüfus artış hızı
B) Gelişmişlik seviyesi
C) Yaşlı bağımlı nüfus oranı
D) Doğuşta beklenen yaşam süresi
E) Hizmet sektöründe çalışan nüfusu oranı

2017-YGS
8.
6.

Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin iklimine ait özellikler ve
bu özelliklerin oluşmasında etkili olan temel etkenler
verilmiştir.

•

Bulunduğunuz yerleşmede ne kadar insan yaşıyor?

•

Çevrenizde hangi ürünler yetiştiriliyor?

•

Isınma ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşılıyorsunuz?

•

Çevrenizdeki binaların yapımında ne tür malzemeler

kullanılıyor?
Yukarıdaki

sorularla

yoklanmak

istenen

bilgiler

arasında, coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme
konuları yoktur?
A) Nüfus Coğrafyası
Buna göre hangi özelliğe ait temel etkenlerin yeri birbiri
ile değiştirilirse tablodaki hata düzeltilmiş olur?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

B) Ulaşım Coğrafyası
C) Tarım Coğrafyası
D) Enerji Coğrafyası
E) Yerleşme Coğrafyası
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9.

Aşağıdaki görsellerde menderes oluşturan bir akarsuyun
aşamaları gösterilmiştir.
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11. Türkiye’de 16’sı kültürel, 2’si karma (kültürel / doğal) olmak
üzere 18 adet Dünya Miras Listesi’nde yer alan doğal ve
kültürel miras varlıklarımız vardır.
Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki karma miras
varlıkları aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?

Verilen görsellerden yararlanarak akarsu ve arazinin
genel özellikleri ile ilgili;
I.

Akarsuyun akış yönü genel olarak kuzeyden - güneye
doğrudur.

II. Arazinin eğimine bağlı olarak akarsuyun akış hızı azdır.

A) Nemrut Dağı - Çatalhöyük Neolitik Kenti
B) Göreme Millî Parkı ve Kapadokya - Hierapolis Pamukkale
C) Troya Antik Kenti - Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı
D) Göbeklitepe - Ani Arkeolojik Alanı
E) Safranbolu Şehri - İstanbul’un Tarihî Alanları

III. Akarsu havzası açık havza özelliğindedir.
IV. Menderes oluşumu akarsuyun boyunu uzatmıştır.
bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) I ve IV
E) III ve IV

12. Nil Nehri sularının paylaşımı
konusunda havzada yer alan
ülkeler arasında ihtilaflar

10. Aşağıdaki dünya haritasında bazı biyomların yerleri
numaralandırılarak gösterilmiştir.

bulunmaktadır. Bu durum Nil
sularının paylaşımında sorunları
beraberinde getirmiştir.
Mısır ve Sudan, Nil Nehri’nin
sularının önemli bir kısmını
içme, sulama ve elektrik üretimi
amacıyla kullanmaktadır.
Etiyopya, Uganda, Kenya,
Tanzanya, Zaire, Ruanda ve
Burundi ise nehir sularından
çok az miktarda yararlanmaktadır.

Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörler göz
önünde

bulundurulduğunda,

haritada

işaretlenen

alanlardaki biyomların hangilerinde doğal ortam şartları

Verilen bilgide Nil Nehri’nin daha çok hangi özelliği
vurgulanmıştır?
A) Uzunluğunun ve kol sayısının fazla olması

daha zıt özellikler gösterir?

B) Küresel ısınma ile bazı kollarının kuruması

A) I ve II

C) Afrika Kıtası’nın enerji ihtiyacını karşılaması

B) I ve III

D) Sularının aşırı kullanım ile kirlenmesi

C) I ve IV

E) Dünyadaki sınır aşan sulardan olması

D) II ve IV
E) III ve IV
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13. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleriyle
kökeninin bulunduğu alanla özdeşleşmiş bir ürünü gösteren
işarettir. Ürünlerin yerelliğini koruyabilmek adına alınan yasal
tedbirler olarak da değerlendirilen coğrafi işaretler, bir ürünün
karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı
gösterir.
Ürünlerde

2018-AYT
15.

Günümüzde çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması,
bütün ülkelerin ortak kararlar alıp bunları uygulamasını zorunlu
hâle getirmiştir. Ancak birtakım kaygılar sebebiyle bu kararlar
bazı ülkeler tarafından göz ardı edilip hâlen çevreye zarar veren
faaliyetlerini sürdürmelerine neden olmaktadır. Dünyadaki

coğrafi

işaret

belirlenmesinin

amaçları

arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Ürünün kalitesinin korunarak, üretiminin devamlılığı
B) Ürünün bulunduğu alandaki doğal kaynak kullanımının
artırılması

kimi çevre örgütleri de, bu ülkelerin tutumlarına karşı şiddet
içermeyen eylemler yapmaktadır.
Çevre örgütlerinin bu faaliyetlerinin temel amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevre sorunlarına yol açan faaliyetleri engellemek

C) Sahip olduğu alanın adıyla ürünün markalaşması

B) Toplumu çevre sorunlarına karşı bilinçlendirmek

D) Millî değerleri temsil eden sembol ürünlerin gelecek

C) Ülkelerin

nesillere aktarılması
E) Ürünlerde taklitçiliğin engellenerek, tüketici haklarının
korunması

14. Grafikte bir tarım ürününün 2009 – 2020 yılları arasındaki
ekim alanları ve üretim miktarları verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Son üç yılda ekilen alanlardaki değişim oranı azalmıştır.
B) 2010 ile 2012 yılları arasında ekilen alan azalırken üretim
artmıştır.
C) Verimde tepe nokta 2016 yılında gerçekleştikten sonra
verim sürekli düşmüştür.
D) Ekilen alanın en yüksek olduğu yılda verim en az olmuştur.
E) 2013’de üretim önceki yıla göre % 50’den fazla artmıştır.

çevre

konusunda

politika

üretmelerini

sağlamak
D) Uluslararası düzeyde çevresel iş birliğine öncülük etmek
E) Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak
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SORU NO

CEVAP ANAHTARI

1.

E

2.

E

3.

D

4.

C

5.

C

6.

E

7.

A

8.

B

9.

D

10.

D

11.

B

12.

E

13.

B

14.

E

15.

A
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