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2. ` İnsanlar ilk çağlarda ısınmak, yemek pişirmek, kil fı-

rınlarda kullanmak, suda yüzen kütüklerle yolculuk 

yapmak için ormanlardan yararlanmışlardır.

 ` Orta Çağ’ın sonlarına kadar demirciler işletmelerini 

ormanlara yakın yerlere kurmuşlardır.

 ` Fenikeliler, Akdeniz kıyılarındaki ormanlardan ya-

rarlanarak gemiler yapmış ve denizlere açılmışlar-

dır.

 ` Günümüzde ormanlar ısıtma, gemi yapımı, mobil-

ya ve kağıt üretimi, demir yolları gibi pek çok alan-

da kullanılmaktadır.

	 Buna	göre,	ormanlarla	ilgili	çıkarılabilecek	en	kap-

samlı	yargı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Ağaç kullanımının artması daha çok çam ormanları-

nı etkilemiştir.

B) Günümüzde en çok tahrip edilen ormanlar Amazon 

ve Kongo ormanlarıdır.

C) Orman tahribatına bağlı olarak sel, taşkın ve şiddet-

li rüzgârlarda dünya ölçeğinde artma olmuştur.

D) Teknolojik gelişim bütün ülkelerde orman alanları-

nın azalmasına neden olmuştur.

E) İhtiyaçların artması ve farklılaşması ile teknolojideki 

gelişmeler, ormanların kullanım alanını genişletmiştir.

1. Aşağıda sulak alanlarla ilgili bazı örnekler verilmiştir.

 ` ABD, 1960’tan bu yana sulak alanların % 54’ünü 

kaybetmiştir. Yeni Zelanda’da doğal sulak alanların 

%90’ının yok olduğu tahmin edilmektedir.

 ` Bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan 

Aral, bugün büyüklük yönünden altıncı sıraya düş-

müştür. 1960’dan beri bu göle akan Amu Derya ve 

Sri Derya nehirlerinden sulama projesi nedeniyle 

fazla su alınmış, gölde su seviyesi düşmüş, tuzlu-

luk artmıştır.

	 Aşağıdakilerden	hangisinin	sözü	edilen	sulak	alan-

lardaki	değişiklikler	sonucunda	ortaya	çıktığı	söyle-

nemez?

A) Yaban hayatı zarar görmüş bu alanlardan elde edi-

len balık, saz ve kamış miktarı azalmıştır.

B) Sulak alanlardan aşırı su çekilmesinden dolayı yer 

altı su seviyesi düşmüştür.

C) Tuzlanma, rüzgâr erozyonu gibi nedenlerle toprak 

verimsizleşmiştir.

D) Bu alanlardaki biyolojik çeşitlilik zarar görmüştür.

E) Sıcaklık düşmüş, yağış miktarı artmıştır.

	 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
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DİKKAT!	SORU	KİTAPÇIĞINIZIN	TÜRÜNÜ	“A”	OLARAK	CEVAP	KÂĞIDINIZA	İŞARETLEMEYİ	UNUTMAYINIZ.
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5.	 Aşağıdaki	beşeri	faaliyetlerden	hangisinin	su	dön-

güsüne	etkisi	daha	azdır?

A) Baraj yapımı

B) Bataklıkların kurutulması

C) Anız örtüsünün yakılması

D) Yer altı sularının aşırı kullanımı

E) Şehirlerin büyümesi

6. 

 Yukarıdaki grafikte 21 Haziran tarihinde dört merkezin 

gündüz süreleri gösterilmiştir.

	 Yalnızca	grafiğe	bakılarak	aşağıdakilerden	hangisi	

belirlenemez?

A) Güney ve Kuzey Yarım Kürelerde bulunan merkezler

B) En uzun gündüzün yaşandığı merkez

C) Çizgisel hızın en fazla ve en az olduğu merkezler

D) Öğle vakti gölge boyunun en uzun ve en kısa oldu-

ğu merkezler

E) Tarih değiştirme çizgisine en yakın ve en uzak mer-

kezler
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����4.	 Okyanuslardaki bazı canlı türleri insan kaynaklı neden-

lerle neredeyse tükenme aşamasına gelmiştir. Deniz uz-

manlarından oluşan uluslararası bir kurulun ön raporun-

da dünyadaki denizlerin durumunun tahmin edilenden 

çok daha hızlı kötüleştiği belirtilmektedir. Kirlenmenin 

bu şekilde sürmesi durumunda mercan kayalıkları gibi 

önemli deniz ekosistemlerinin kısa zaman içerisinde ta-

mamen yok olması kaçınılmazdır.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	okyanuslardaki	

ekosistemi	korumak	amacıyla	yapılabilecek	uygula-

malar	arasında	yer	almaz?

A) Petrol ve türevlerinin deniz yoluyla taşınmasının sı-

nırlandırılması

B) Okyanuslardaki aşırı avlanmanın önlenmesi

C) Denizlerde koruma bölgelerinin oluşturulması

D) Atıkların ve kimyasalların denize bırakılmasının en-

gellenmesi

E) Kimyasal atıklara dayanıklı yeni türlerin okyanuslara 

bırakılması

3. Türkiye’de kıyı ovaları ile 500 metreden az yükseltideki 

ovalarda çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmekte ve yüksek 

verim elde edilmektedir.

	 Aşağıdakilerden	hangisinde	bu	alanlarda	yaygın	ola-

rak	yetiştirilen	ürünler	birlikte	verilmiştir?

A) Buğday – Elma

B) Zeytin – İncir

C) Haşhaş – Zeytin

D) Tütün – Buğday

E) Şekerpancarı – Elma
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8. “1929 Bunalımı, New York Borsası’nda yaklaşık 16 mil-

yon hisse senedinin bir gün içinde yüzde 50 ile yüzde 

90 arasında değişen oranlarda değer kaybetmesinden 

kaynaklanan bir mali kriz ile başlamıştır. Bankaların muh-

temel bir felaketi önlemek için önemli boyutlarda hisse 

senedi alımına gitmesine rağmen bu kriz atlatılamamış-

tır. Aksine bu alımlar, bankaların iflas etmesine sebep 

olmuş ve krizi hızlandırıp derinleştirmiştir. Öte yandan 

kriz ABD ile sınırlı kalmamış, Sovyetler Birliği hariç bü-

tün dünyayı etkisi altına alan genel bir ekonomik buna-

lıma dönüşmüştür. Bu bunalım dünya ekonomisine dur-

gunluk biçiminde yansımış, sonuç olarak işletmeler ka-

panmaya, üretim hacmi daralmaya ve işsizlik tırmanma-

ya başlamıştır.”

	 Bu	parçadaki	bilgilerden	yararlanarak	New	York	şeh-

ri	ile	ilgili	aşağıdaki	özelliklerden	hangisine	ulaşıla-

maz?

A) Uluslararası bir borsasının bulunduğuna

B) Etki sahasının geniş olduğuna

C) İdari bir şehir olduğuna

D) Hizmet sektörünün gelişmiş olduğuna

E) Ekonomik fonksiyonlarının güçlü olduğuna

10. Aşağıda süt üretimi ile ilgili bilgiler verilmiştir.

 ` Yazları serin ve yağışlı geçen yerlerde otlaklar gür-

leşeceğinden süt verimi artar.

 ` Dağlık ve engebeli alanlar, ulaşımdaki zorluklar ne-

deniyle süt ürünleri üretim tesislerinin yapımı için 

uygun değildir.

 ` Pastörize ve UHT sütlerin üretim aşamasında belli 

bir ısı gerekmektedir. Yaz aylarında ısıtma işlemin-

de kullanılan buhar ve sıcak sudaki ısı kaybı az ola-

cağından enerji maliyeti düşer.

	 Bu	parçada	süt	üretimi	üzerinde,

 l. iklim

 ll. su kaynakları

 lll. yer şekilleri

 lV. bitki örtüsü

	 faktörlerinden	hangilerinin	etkisine	değinilmemiştir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

                 D) II ve III                   E) III ve IV 

7. • Japonya’da balıkçılık gelişmiştir.

 • Çin’de pirinç tarımı yaygındır.

 • Hindistan’da küçükbaş hayvancılık yaygındır.

	 Buna	göre,	Japonya,	Çin	ve	Hindistan’da	yukarıda	

belirtilen	ekonomik	faaliyetlerin	ortak	özelliği	aşağı-

dakilerden	hangisidir?

A) Modern yöntemler kullanılarak yapılırlar.

B) Ülkelerin dış satımında önemli yer tutmazlar.

C) Bu ülkelerde en çok gelişen ekonomik faaliyet türle-

ridir.

D) Aktif nüfusun çoğunluğu bu faaliyetlerde çalışmakta-

dır.

E) Bu faaliyetler üzerinde iklim doğrudan etkilidir.

9. ` Türkiye’de “Haydi kızlar okula”

 ` Çin’de “Her aileye bir çocuk”

 ` Fransa’da “Fransa’nın çocuğa ihtiyacı var”

	 kampanyalarının	uygulanması,	bu	ülkelerle	ilgili	aşa-

ğıdakilerden	hangisinin	göstergesi	olabilir?

A) Farklı nüfus politikaları uyguladıklarının

B) Gelişmişlik düzeylerinin nüfus politikalarının belirlen-

mesinde etkili olduğunun

C) Doğal koşulların nüfus politikası üzerinde belirleyici 

olduğunun

D) İş gücünü arttırmaya yönelik uygulamalar yaptıkları-

nın 

E) Nüfus miktarlarını azaltmak istediklerinin
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14.	

	 Yukarıdaki	tabloda	verilen	özelliklere	sahip	olan	X	

ve	Y	ülkeleri	aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	ola-

rak	verilmiştir?

X Y

A) Japonya Nijerya

B) Çin Hindistan

C) Fransa İngiltere

D) Rusya Hollanda

E) Hindistan A.B.D
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11. Aşağıda Türkiye’de çeşitli yerler belli özelliklerine göre 

dört farklı gruba ayrılmıştır.

 I. Grup: Timraş, Kızılören ve Cennet - Cehennem

 II. Grup: Erbaa, Taşova ve Tosya

 III. Grup: Kaçkar, Bolkar, Cilo

 IV. Grup: Tortum, Köyceğiz, Mogan

	 Bu	gruplandırmalarda	aşağıdakilerden	hangisi	göz	

önünde	bulundurulmamıştır?

A) Karstik süreçler

B) Tektonik alanlar

C) Akarsu havzaları

D) Buzul faaliyetleri

E) Doğal setleşmeler

13. Dünyada insan yaşamı için ideal yerler orta enlemler-

dir. Dünya nüfusunun büyük kısmı ve gelişmiş ülkelerin 

çoğu bu kuşakta yer alır. Ancak Güney Yarım Küre’nin 

orta kuşağı, Kuzey Yarım Küre’nin orta kuşağına göre 

daha az nüfuslanmıştır.

	 Bu	farklılığın	ortaya	çıkmasında,	Güney	Yarım	Kü-

re’nin	orta	kuşağının	hangi	özelliği	daha	etkili	olmuş-

tur?

A) Bitki örtüsü çeşitliliğinin az olması

B) Petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarının 

daha az bulunması

C) Karaların oranının daha az olması

D) Kuzey Yarım Küre’ye doğru yapılan göçler

E) Yıllık yağış miktarının yetersiz olması

12. l. Trabzon’da bulunan ---- dik bir yamaç üzerine ku-

rulmuş önemli bir dini merkezdir.

 ll. Denizli’de bulunan ---- şifalı sularıyla ve eşsiz görün-

tüsüyle turistleri çekmektedir.

 lll.  ---- yer altı şehirleri ve peri bacaları ile ünlüdür.

	 Yukarıdaki	numaralanmış	cümlelerde	boş	bırakılan	

yerlere	getirilecek	turistik	mekanlar	aşağıdakilerden	

hangisinde	verilmiştir?

I II III

A) Truva Pamukkale 

travertenleri

Sard Harabeleri

B) Ani Hara-

beleri

Hattuşaş Kız Kulesi

C Sümela 

Manastırı

Pamukkale 

travertenleri

Kapadokya

D İshakpaşa 

Sarayı

Ihlara Vadisi Yeşil Türbe

E) Akdamar 

Kilisesi

Gelibolu Mil-

li Parkı

Kızılcahamam

SINAV	BİTTİ,	BAŞARILAR


