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3. Türkiye’de üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerinin 

gelişmesinde,

 I. bölgelerde yürütülen ekonomik faaliyetlerin farklı ol-

ması

 II. nüfusun gün geçtikçe artması

 III. bölgeler arasında yetiştirilen tarım ürünlerinin fark-

lılık göstermesi

 IV. yerşekillerinin engebeli olması

 durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız II B) I ve III C) I, II ve III

               D) II ve IV           E) II, III ve IV

1. İsveç, Norveç, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin dün-

yanın önde gelen balık üreticileri olmasında;

 I. modern avlanma yöntemlerinin uygulanması

 II. sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanları-

na yakın olmaları

 III. açık deniz balıkçılığının yapılması

 IV. nüfus miktarının fazla olması

 özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylene-

mez?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve IV

    D) II ve III                 E) II ve IV

2. “Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anado-

lu’nun kuzey ve doğusunda meydana gelebilecek kar 

erimeleri ve muhtemel ---- tehlikesine karşı vatandaşla-

rın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.”

 Yukarıda verilen meteorolojik uyarıda boş bırakılan 

yere aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin getiril-

mesi bilgi yanlışına yol açar?

A) heyelan B) çığ C) erozyon

         D) sel              E) taşkın

4. 21 Haziran tarihinde Türkiye’de ulusal saat 12:44 

iken aşağıdaki boylamlardan hangisinde güneş tam 

tepe noktasındadır?

A) 26° Doğu B) 29° Doğu C) 34° Doğu

             D) 38° Doğu            E) 45° Doğu

 1. Bu testte 14 soru vardır.

 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

 3. Bu testin cevaplama süresi 25 dakikadır.

SOSYAL BİLİMLER SINAVI
COĞRAFYA-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ “A” OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
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6. 

 Haritada numaralarla gösterilen bölgelerdeki doğal 

kaynaklarla ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. bölgede petrol, doğal gaz ve orman zenginliği faz-

ladır.

B) II. bölgede zengin taş kömürü yatakları bulunmak-

tadır.

C) III. bölgede doğal kaynak çeşidi ve rezervi azdır.

D) IV. bölgenin en önemli doğal kaynağı petroldür.

E) V. bölge altın, elmas, platin gibi değerli madenlere 

sahiptir.
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 Avrupa Birliği Komisyonu’nun hazırlattığı rapora göre, 

2050 yılına kadar elektrik, hidrojen ve biyo yakıtlar pet-

rolün yerini doldurabilecek. Hedefin 2050’de kara, ha-

va ve deniz taşımacılığında petrolün payının sıfıra indi-

rilmesi olarak belirlendiği raporda, şehir içi ulaşımda 

elektriğin, orta mesafede hidrojen ve metan  gazının, 

uzun mesafede ise biyo yakıtlar ile LPG (sıvılaştırılmış 

gaz)’nin petrole alternatif olabileceği kaydedildi.

 7. ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre  

cevaplayınız.

7. Bu parçaya göre, ulaşımda petrolün yerini alabile-

cek alternatif yakıt arayışının temel nedeni aşağıda-

kilerden hangisidir?

A) Çevre bilincinin artması

B) Petrolün taşıma maliyetlerinin artması

C) Ulaşım sistemleri teknolojisindeki gelişmeler

D) Petrol rezervlerinin gün geçtikçe azalması

E) Alternatif yakıtların petrolden daha ucuz olması

8. Arama, üretim, taşıma ve kullanma aşamaları göz 

önüne alındığında, gelecekte petrolün tüketiminin 

azalmasının aşağıdakilerden hangisini azaltması bek-

lenmez?

A) Karbondioksit salınımını

B) Toprak ve su kirliliğini 

C) Ekolojik dengedeki bozulmaları

D) Petrol zengini ülkelerin ekonomik gelirlerini

E) Biyolojik çeşitliliği

5. Gelişmekte olan ülkelerde,

 • fabrika sayısı

 • nüfus miktarı

 • taşıt sayısında meydana gelen artışın,

 aşağıdakilerden hangisinde azalmaya neden olma-

sı beklenir?

A) Çevre kirliliği

B) Ülkenin büyüme hızı

C) İç göçler

D) Ticaret hacmi

E) Bitki ve hayvan çeşitliliği



A A A

COĞ2 (LYS4)32015 - 2016

12. Karbondioksit ve metan gazlarının atmosferde yoğun 

şekilde birikmesi sonucu küresel ısınma meydana gel-

mektedir.

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin küresel ısın-

ma üzerindeki etkisi daha fazladır?

A) Doğal afetler

B) Tarımsal faaliyetler

C) Ormanların tahribi

D) Sanayi faaliyetleri

E) Volkanik patlamalar

10. Farklı bölgelere ait aşağıdaki özelliklerden hangisi, 

belirtilen dış kuvvetin bu bölgede etkili olduğuna ka-

nıt olamaz?

Bölgenin özelliği Dış kuvvet

A) Bitki örtüsünün seyrek olması Rüzgârlar

B) Karstik kayaçların yaygın olması Yer altı suları

C) Sıcaklığın kış aylarında 0 °C’nin 

altına düşmesi

Buzullar

D) Kıyıya paralel dağ sıralarının 

bulunması

Dalga ve 

akıntılar

E) Yağış miktarının fazla ve yağış  

rejiminin düzenli olması

Akarsular

9. Aşağıda, dört tarım ürününün Türkiye’deki üretim alan-

ları gösterilmiştir.

 

 Bu ürünlerden hangilerinin Ege ve Akdeniz kıyıların-

da yetiştirilmemesi doğal faktörlerden kaynaklanır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

            D) II ve IV               E) III ve IV

	 		

			 	


11. Türkiye’de kalabalık şehirlerde;

 • şehirsel alanların dikey büyümesinin teşvik edilme-

si

 • otoparkların yer altına alınması 

 • toplu taşıma istasyonlarına yakın noktalarda “park 

et, devam et” 

 uygulamalarının öncelikle,

 I. alan tasarrufu saðlanması

 II. motorlu araç yoğunluğunun azaltılması

 III. kent nüfusunun daha fazla artmasının önlenmesi

 IV. işsizliğin azaltılması

 durumlarından hangilerine yönelik olarak yapıldığı 

söylenebilir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III

            D) II ve IV              E) III ve IV
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13. Aşağıda üç yörenin yaşam koşulları verilmiştir.

 I. Bulunduğumuz yer yıl boyunca bulutlu, sis ve yağ-

murun çok olduğu bir yerdir. Her tarafı ormanlarla 

kaplı olan yöremizde halk daha çok tarım ve hay-

vancılıkla geçimini sağlamaktadır.

 II. Çayırların geniş yer tuttuğu yöremizde halk daha 

çok hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Ayrıca 

kışlar çok soğuk geçmekte ve göllerimiz buz tut-

maktadır.

 III. Yöremizde yer şekillerinin sade olması tarım için bü-

yük imkanlar sağlamaktadır. Geniş buğday tarlala-

rına sahip halkımız geçimini daha çok tarımla sağ-

lamaktadır.

 Yukarıda yaşam koşulları verilen üç yöre aşağıdaki-

lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Rize Kars Konya

B) Trabzon Malatya Bursa

C) Samsun Konya Edirne

D) Sinop Adana Hatay

E) Artvin Şanlıurfa Rize

14. Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin ve dünyanın bazı bölge-

lerindeki kırsal kesimlerde mesken yapımında kullanı-

lan malzemeler verilmiştir.

 

 Türkiye ve dünyada kırsal kesimdeki meskenlerde 

kullanılan malzemelerin aynı olması aşağıdakilerden 

hangisiyle açıklanabilir?

A) Nüfus yoğunluklarının birbirine yakın olmasıyla

B) Aynı yarım kürede yer almalarıyla

C) Doğal çevrede benzer malzemenin bulunmasıyla

D) Benzer bitki örtüsü ve kayaç yapısına sahip olmala-

rıyla

E) Verilen malzemenin daha sağlıklı olduğunun düşü-

nülmesiyle

Ahşap Taş ve toprak

Türkiye Karadeniz kıyı kesimi İç bölgeler

Dünya Ekvatoral Bölge Kuzey Afrika
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