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2017-LYS3/COĞ-1 COĞRAFYA-1 TESTİ

1. Bu testte 24 soru vardır.

2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Aşağıda, bir iklim tipine ait bazı özellikler verilmiştir.

 Yıllık ortalama sıcaklığı 30 °C civarındadır.

 Günlük sıcaklık farkları fazladır.

 Yıllık yağış miktarı 200 mm’den azdır.

Özellikleri belirtilen bu iklim tipi aşağıdakilerden
hangisidir?

Muson Karasal Çöl

Step Ekvatoral

Yer şekillerinin oluşum ve gelişimlerinde kayaçların
önemli bir rolü vardır. Kireçtaşının çözünme özelliklerine
bağlı olarak meydana gelen yer şekillerinin oluşturduğu
“karst topoğrafyası” bu örneklerden biridir.

Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi bu özelliklere
bağlı oluşmamıştır?

Obruk Drumlin Lapya

Dolin Polye

 Aşağıdakilerden hangisi, küresel ekosistemdeki
madde döngülerinden biri değildir?

Toprak Karbon Oksijen

Su Azot

1.

A) B) C)

D) E)

2.

A) B) C)

D) E)

3.

A) B) C)

D) E)

Yeryüzünde, aynı iklim koşulları altında benzer bitki ve
hayvan topluluklarının bulunduğu alanlara biyom veya
büyük yaşam kuşakları adı verilmektedir.

  

 Buna göre, yukarıdaki haritada numaralandırılarak
koyu renkle gösterilen alanlardan hangileri benzer
biyomlardır?

III ve IV II ve IV I ve II

IV ve V II ve III

I. Okyanus ve deniz seviyelerinin alçalması

II. Buzul erimelerinin artması

III. Biyoçeşitliliğin artması

IV. Göllerin kuruması

Yukarıdakilerden hangileri, insanın doğayı yanlış ve
bilinçsiz kullanımına bağlı olarak gelecekte yaşanma
olasılığı yüksek olaylardır?

I ve II I ve III II ve III

II ve IV III ve IV

4.

A) B) C)

D) E)

5.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.1
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Metropol  şehirlerin gelişiminde aşağıdakilerden
hangisinin olumlu etkisi diğerlerine göre 
daha azdır?

Eğitim hizmetlerinin yaygınlaşması

Sanayi tesisi sayılarının artması

Pazar potansiyelinin büyümesi

Modern tarım yöntemlerinin uygulanması

Toplumsal ve kültürel çekiciliğin artması

Aşağıda, bir ülkeye ait dört bölgenin nüfus yoğunlukları
ile yüz ölçümleri verilmiştir.

 

 Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

II numaralı bölgenin nüfusu, III numaralı bölgeden
fazladır.

I numaralı bölgede nüfus, diğer bölgelerden daha
azdır.

II ve III numaralı bölgelerin toplam nüfusları aynıdır.

Nüfusu en fazla olan bölge IV numaralı bölgedir.

I ve III numaralı bölgelerin toplam nüfusu, IV numaralı
bölgeden azdır.

6.

A)

B)

C)

D)

E)

7.

A)

B)

C)

D)

E)

 Aşağıdakilerden hangisi, son yıllarda gelişme
gösteren ve tarihsel olarak küresel bir merkez
özelliğine sahip olmayan şehirlerden biridir?

Roma İstanbul Kahire

Dubai Londra

Dünyadaki kültürel gelişim birbirine eklemlenerek
günümüze kadar gelmiştir. Nitekim farklı devletler ve
milletler arasındaki ürünlerin ticaretini sağlayan ulaşım
sistemleri kültürel etkileşimin en önemli ayaklarından
birini oluşturur. Özellikle uzunluğu fazla olan kara
yollarının kültürel etkileşimde daha etkili olduğu
bilinmektedir.

Aşağıdaki yollardan hangisi bu etkileşime daha fazla
katkı sağlamıştır?

Baharat Yolu İpek Yolu

Kral Yolu Likya Yolu

Çay Yolu

I. Akarsu aşındırmasının güçlü olması

II. Gelgit genliğinin az olması

III. Kıyı açıklarında çok sayıda ada olması 

IV. Akarsu vadilerinin genelde doğu-batı
doğrultusunda uzanması

 Türkiye’nin batı kıyılarında birçok delta ovasının
oluşmasında, yukarıdakilerden hangileri etkili
olmuştur? 

I ve II I ve III II ve III

II ve IV III ve IV

8.

A) B) C)

D) E)

9.

A) B)

C) D)

E)

10.

A) B) C)

D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.2
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 İskenderun’da demir-çelik fabrikası

 Samsun’da bakır işleme tesisleri

 Mersin’de petrol rafinerisi 

Bu sanayi tesislerinin yer seçiminde etkili olan temel
faktör aşağıdakilerden hangisidir?

Enerji Pazar Ulaşım

İş gücü Ham madde

 Türkiye’de mera hayvancılığı giderek azalırken besi ve
ahır hayvancılığı artmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu değişimin nedenlerinden
biri değildir?

Besi ve ahır hayvancılığının maliyetinin daha az
olması

Besi ve ahır hayvancılığında çevresel etkilerin daha az
olması

Mera alanlarının giderek azalması

Besi ve ahır hayvancılığının, yer seçiminde daha
esnek olması

Besi ve ahır hayvancılığında verimin daha yüksek
olması

11.

A) B) C)

D) E)

12.

A)

B)

C)

D)

E)

Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen
süreçte sanayinin ekonomideki payını artırmak için
Türkiye’de birçok çalışma yapılmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri
değildir?

Sanayinin teşvik edilmesinin devlet politikası hâline
getirilmesi

Eğitim faaliyetleriyle nitelikli eleman ihtiyacının
karşılanması

Teknolojik gelişmelerin takibiyle sanayi kollarının
çeşitlenmesi

Hizmet ve tarım sektöründeki sınırlamalarla sanayinin
teşvik edilmesi

Ulaşım başta olmak üzere sanayi alt yapısının
iyileştirilmesi

Aşağıdaki haritada bazı bölgeler numaralandırılarak
koyu renkle gösterilmiştir.

  
 
Bu bölgelerin hangisi; 

 tarım bölgesi,

 yoğun nüfuslu bölge

özelliklerinin ikisine de sahiptir?

I II III IV V

13.

A)

B)

C)

D)

E)

14.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.3
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 Türkiye, turist sayısı bakımından dünya sıralamasında
her zaman ilk on içerisinde yer alırken turizm gelirleri
açısından daha geri sıralarda yer almaktadır. 

Turist sayısı ile turizm gelirleri arasındaki bu fark;

I. gelen turistlerin sosyoekonomik yapısı,

II. yetersiz tanıtım,

III. ulaşım olanaklarının yetersizliği

unsurlarından hangileriyle ilişkilidir?

Yalnız I Yalnız II Yalnız III

I ve II II ve III

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.

 

Bu alanların hangilerinde yer şekillerine bağlı
kara yolu yapım maliyetlerinin daha fazla olması
beklenir? 

I ve II I ve IV II ve III

III ve V IV ve V

15.

A) B) C)

D) E)

16.

A) B) C)

D) E)

Aşağıdaki tabloda beş ülkeye ait dış alım ve dış satım
verileri gösterilmiştir.

 

Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan
hangisine ulaşılamaz?

Dış ticaret açığı en fazla olan ülke K’dir.

Dış satım gelirleri en düşük olan ülke M’dir.

Dış ticaret hacmi en büyük olan ülke K’dir.

N ve P ülkelerinin dış satım toplamı, L’nin dış
satımından fazladır.

Ülkelerin tümünde dış alım, dış satımdan fazladır.

Orta Doğu’da yaşanan güncel sıcak çatışmalar
üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi 
daha azdır?

Enerji kaynaklarının paylaşımı

Etnik milliyetçiliğin artması

Otoriter yönetimler

Mezhepsel çatışmalar

Su kaynaklarının paylaşımı

17.

A)

B)

C)

D)

E)

18.

A)

B)

C)

D)

E)

Diğer sayfaya geçiniz.4
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Petrol ve doğal gaz kullanımının daha da arttığı
günümüzde bu kaynağa sahip olan ülkeler önemli bir
gelir elde etmektedir. Ancak bu kaynakların, özellikle
taşınması sırasında büyük yatırımlara gereksinim
duyulmaktadır.

Bu kaynaklara sahip olmasına rağmen taşıma
sırasında coğrafi konumundan dolayı, diğerlerine
göre dezavantajlı konumda olan ülke
aşağıdakilerden hangisidir?

İran Cezayir Azerbaycan

Venezuela Nijerya

Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi, karşısında
verilen doğal afetin meydana gelmesinde doğrudan
etkili değildir?

Denizaltı depremleri - Tsunami

Aşırı sıcaklıklar - Erozyon

Volkanik patlamalar - Yer sarsıntıları

Eğimli alanlara aşırı kar yağışı - Çığ

Aşırı yağışlar - Sel ve taşkınlar

 Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki doğal
dengenin korunması için alınabilecek önlemlerden
biri değildir?

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının
yaygınlaştırılması

Orman örtüsü miktarının artırılması

Termik santrallerde yeni teknolojilerin kullanılması

Fazla karbon salan kuruluşlardan yüksek vergi
alınması

Hava ulaşımının teşvik edilmesi

19.

A) B) C)

D) E)

20.

A)

B)

C)

D)

E)

21.

A)

B)

C)

D)

E)

Dünya genelinde, yeni tarım alanları açmak için yapılan
hatalı uygulamalardan biri de göllerin kurutulmasıdır.

Aşağıdakilerlerden hangisi kurutulan bu alanlarda
ortaya çıkan sorunlardan biri değildir? 

Yıllık yağış miktarının artması

Taban suyu seviyesinin azalması

Nem oranının azalması

Rüzgâr erozyonunun artması 

Ekolojik dengenin bozulması

Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.

 

Doğal ve beşerî özellikleri dikkate alındığında bu
alanların hangisindeki ormancılık faaliyetleri
diğerlerine göre daha sürdürülebilir niteliktedir?  

I II III IV V

22.

A)

B)

C)

D)

E)

23.

A) B) C) D) E)

Diğer sayfaya geçiniz.5
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Aşağıda bir topoğrafya haritası verilmiştir.

  

Bu haritada kırmızı renkli dikdörtgen alanla
gösterilen yer şeklinin adı nedir?

 24. sorunun cevabını, cevap kâğıdınızdaki ilgili
alana sola dayalı olarak yazıp kodlayınız.

24.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

6
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1.   C
2.   B
3.   A
4.   E
5.   D
6.   D
7.   C
8.   D
9.   B

10.   A
11.   C
12.   A
13.   D
14.   E
15.   D
16.   C
17.   E
18.   E
19.   C
20.   B
21.   E
22.   A
23.   A
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