


AÇIKLAMA

1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi bulun-
maktadır.

2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 da-
kikadır.

3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sade-
ce bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok 
cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış 
sayılacaktır.

4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, 
silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutma-
yınız.

5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevap-
larınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının 
dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili 
ham puanınız olacaktır.

6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 
Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru 
için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız.

7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka 
kapağında belirtilmiştir.
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3. Arazideki kayaçlar bazen rölatif biçimde yaşlandı-

rılır. Aşağıda  bir yerin jeolojik kesiti verilmiştir. Ke-

sit üzerinde gösterilen yerde volkanik faaliyet yeni 

başlamıştır.  

 	 Yukarıda	verilen	bilgiye	göre;

I. Volkanik materyal 

II. Metamorfik şist

III. Alüvyon

	 kesiti	 verilen	 formasyonların	 yaş	 ilişkisi,	 en	
yaşlıdan	en	gence	doğru,	aşağıdakilerden	han-
gisinde	doğru	olarak	verilmiştir?					

A) I – II – III  B)  II – III – I

C) III – I – II  D)  II – I – III

            E) III – II – I

4.  Uzun bir dönem boyunca, yıllık durumunu koruma 

eğiliminde olan atmosferin ortalama hareketine ge-

nel atmosfer dolaşımı denir.

	 Atmosferdeki	 bu	 hava	 dolaşımının	 en	 önemli	
nedeni	aşağıdakilerden	hangisidir?			

A) Yeryüzünün jeomorfolojik özellikleri

B) Kara ve denizlerin dağılışı

C) Dünyanın yörüngesinin elips şeklinde olması

D) Ekvator çevresiyle kutup bölgeleri arasındaki 

sıcaklık farkı

E) Tropopozun kutuplara doğru gidildikçe alçal-

ması

1. Farklı	 haritaları	 bir	 araya	 getirerek	 koleksiyon	
oluşturan	ve	buna	atlas	adını	vererek	günümü-
ze	kadar	harita	 koleksiyonlarının	bu	adla	anıl-
masını	 sağlayan	 bilim	 insanı,	 aşağıda	 verilen-
lerden	hangisidir?  

A) Lambert

B) Merkator

C) Ortelius

D) Bleau

E) Hondius

2. 

	 Yukarıda	bir	bölümü	verilen	topografya	harita-
sındaki	alanın	niteliğini	anlayabilmek	 için	aşa-
ğıdaki	 bilgilerden	 hangisine	 kesinlikle	 ihtiyaç	
vardır?	

A) Herhangi bir noktanın yükseltisi verilmelidir.

B) Haritanın ölçeği verilmelidir.

C) Haritanın yön oku verilmelidir.

D) Haritada en az iki farklı eş yükselti eğrisinin de-

ğeri verilmelidir.    

E) Ana eş yükselti eğrisinin değeri verilmelidir. 

COĞRAFYA	ÖĞRETMENLİĞİ

Bu	testte	50	soru	vardır.
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5.		  I. Dünyanın dönmesi

II.  Mevsimler

III.  Kara ve denizlerin farklı ısınması

	 Yukarıda	verilenlerden	hangileri,	genel	hava	do-
laşımını	etkileyen	faktörler	arasında	gösterilebi-
lir?

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

      D) I ve II                    E) I,II ve III

  

6.			 Aşağıdakilerden	hangisi	yerin	günlük	dönüşü-
nün	iklim	olaylarına	etkisiyle	açıklanamaz?

A)  Gündüz sıcaklık değerlerinin artıp azalması

B)  Güneş’ten gelen enerjinin gün içinde değişmesi

C)  Geceleri ışıma nedeniyle yerin soğuması

D)  Rüzgârların ve deniz akıntılarının sapması

E)  Mart-ekim arasındaki dönemde kuzey yarımkü-

rede sıcaklığın yüksek olması

7.  Fön rüzgârları, dağ yamaçlarında veya başka ne-
denlerle alçaldıkları için adyabatik ısınmaya bağlı 
olarak oluşmuş sıcak ve kuru rüzgârlardır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi,	bu	rüzgârların	
özelliklerinden		değildir?

A) Kış mevsiminde etkili oldukları zaman çevrede 

hava sıcaklığının 1-2 saat içinde 10-15 ⁰C art-
masına neden olabilir.

B) Kısa sürede karların erimesine, su baskınlarına 
ve çığların oluşmasına neden olabilirler.

C) Çayırlıklarda ve orman alanlarında yangınlara 
neden olabilirler.

D) Karları eriterek kar örtüsü yüzünden otlayama-
yan hayvanların meralara çıkarılmasını sağlar.

E) Alplerin kuzeyinde görülen fön, Büyük Sahra’ 
dan kaynaklanan Scirocco’nun buraya ulaşmış 

devamıdır. 

8. Aşağıda Ankara – Beypazarı – Hıdırlıktepe’den 

Beypazarı’nın ilk kurulduğu yerin görseli verilmiştir.   

 

 Beypazarı’nda	 neojen	 formasyonlarında	 olu-
şan	bu	yapı,	aşağıda	verilenlerden	hangisi	 ile	
adlandırılır?

A) Kuesta   B)  Hogbek

C) Bütte   D)  Cliff

          E)  Mesa 

9.	 Aşağıda	verilenlerden	hangisi,	başlıca	mineral	
gruplarından	karbonatlar	veya	sülfatlar	arasın-
da yer	almaz?

A) Kalsit   B)  Aragonit  

C) Dolomit  D)  Limonit

        E) Anhidrit

10. Akarsuyun herhangi bir kesimi üzerinde, fay veya 

epirojenik kubbeleşmeler şeklinde yer kabuğu ha-

reketleri gerçekleşebilir. Böyle bir durum akarsu 

aşındırma temposu ile tektonik kuvvetlerin neden 

oldukları yükselmenin arasındaki orantıya bağlı 

olarak, değişik sonuçlara yol açar. Bunlardan bir 

tanesi akarsu akış güzergâhı üzerinde oluşan göl-

lerdir. Bahsi geçen süreç sonucunda, başlangıçta 

dar ve derin bir vadi oluşur.  

 Yukarıda	verilen	açıklamalar	ile	aşağıdaki	vadi-
lerden	hangisi	anlatılmıştır?

A) Antesedant  B)  Epijenik

C) Klüz   D)   Comb

          E)   Kanyon
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14.	 Denge	profiline	ulaşmış	akarsuların;
I. İngiltere

II. İtalya

III. ABD

IV. Vietnam

	 ülkelerinden	 hangilerinde	 görüldüğü	 söylene-
bilir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

       E) II ve IV

15. Aşağıda bir yerin jeolojik kesiti verilmiştir.  

 

 Şekil	 incelendiğinde	 üzerindeki	 hangi	 nokta-
larda	yer	altı	suyuna	ulaşmak	ve	işletmek	daha	
kolaydır?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

11.	 Eski	toprak	sınıflandırma	sistemine	göre	dünya	
topraklarının	gösterildiği	bir	haritada;
I. Sierozem

II. Kırmızı çöl

III. Alüvyon

IV. Bozulmuş çernozyom

 türünde	 topraklardan	 hangilerinin	 diğerlerin-
den	daha	geniş	alan	kapladığı	söylenebilir?		

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

         E) II ve IV

12. Arazide yapılan toprak araştırmalarında yapılması 

gereken en önemli hususlardan birisi, horizonların 

ayırt edilmesi ve horizonu karakterize eden sem-

bollerin yerinde kullanımıdır. 

 Toprak	 coğrafyasında	 kullanılan	 ana	 horizon-
lar	değerlendirildiğinde,	aşağıda	verilenlerden	
hangisinin	bunlar	arasında	yer	aldığı	söylene-
mez?

A) R B) A C) B D) C E) T

13.	 Toprak	oluşumunda	etkili	olan	ayrışma	olayları	
ele	 alındığında,	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi	
bunlar	arasında	gösterilemez?

A) Lateritleşme

B) Oksidasyon

C) Hidrasyon

D) Hidroliz

E) Karbonasyon
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18.	 Avrupa	 kıtasında	 doğum	 oranlarının	 çok	 dü-
şük	 olmasının	 temel	 nedeni,	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Olumsuz çevresel koşulların fazla olması

B) İşgücünün yaygın ve yoğun olarak kullanılma-

sı

C) Genç ve çocuk nüfusun fazlalığı

D) Sosyal adaletin ve gelir düzeyinin sağlanmış 

olması

E) Eğitim seviyesinin ve kadının sosyal yaşama 

katılımının yüksek olması

19. 

	 Türkiye’de	nüfus	artış	hızının	yıllara	göre	deği-
şiminin	gösterildiği	 grafikte,	 1980	döneminde	
nüfus	 artış	 hızının	 azalmasında	 aşağıda	 veri-
lenlerden	hangisi	etkili	olmuştur?	
A) Seferberlik ilan edilmesi 

B) Toplumsal huzursuzluklar

C) Avrupa’ya işçi göçü

D) II. Dünya savaşının olumsuz etkisi

E) Verem salgınları

16. Kurduğu modellerle ilgili fikirleri NAZİ Almanya’ sın-

daki çoğu coğrafyacıya göre kabul edilemeyecek 

kadar radikal olduğu için, Alman coğrafyacıları ara-

sında “bağımsız” olarak kalmıştı. Bu nedenle hiçbir 

zaman öğretim üyeliği teklifi almadı. Hak ettiği itiba-

rı ancak ömrünün son günlerinde görme şansı bul-

du. En önemli çalışması “merkezi yer teorisi” adlı 

doktora tezidir.   

	 Yukarıda	 anlatılan	 Alman	 coğrafyacı,	 aşağıda	
verilenlerden	hangisidir?	

A) Cristaller

B) Cvijic

C) Hartshorne

D) Haushofer

E) Hettner

17.	 İnsanoğlunun	yeryüzünde	ortaya	çıkmasından	
önceki	dönemi;
I. Paleoklimatoloji

II. Botanik

III. Jeokronoloji 

IV. Petrografi

	 gibi	bilim	dallarından	hangileri	ele	alır?	

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

        E) II ve IV
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22.	 Kamuya	açık	mekânların	hiyerarşik	düzeni	için-
de	yer	alan	tip	ve	ana	fonksiyon	özellikleri	de-
ğerlendirildiğinde,	 aşağıda	 verilen	 alanlardan	
hangisinin	 bunların	 içinde	 yer	 aldığı	 söylene-
mez?	

A) Bölgesel park 

B) Metropoliten park

C) İlçe parkları

D) Küçük yerel park

E) Rekreasyonel park

23.	 İşletilebilirlik	 bakımından	 doğal	 kaynaklar	 de-
ğerlendirildiğinde,	 aşağıda	 verilen	 kaynak	 ka-
tegorilerinden	 hangisinin	 bunlar	 arasında	 yer	
aldığı	söylenemez?		

A) Ekonomik olmayanlar 

B) Ekonomik olanlar

C) Yenilenebilir olanlar

D) Besin maddesi olanlar

E) Tükenir olanlar

20.	 Boyutu	 değişken	 olmakla	 birlikte	 ABD’de	 ya-
şayan	bir	kişi	veya	bir	aileye	ait	olan,	genelde	
yüksek	tarımsal	teknolojilerin	kullanıldığı,	pek	
çok	konut	ve	bağlılarının	bir	arada	bulunduğu	
kırsal	yerleşim	tipine	ne	ad	verilir?	

A) Hamlet   

B) Kraal

C) Farmstead

D) Prison farm

E) Farmland

21.	 Türkiye’nin	nükleer	enerji	üretmek	istemesi;	
I. Nükleer enerjinin yenilenebilir enerjiden daha 

ucuz üretilmesi

II. Bulunduğu bölgede bir enerji merkezi olmak 

istemesi

III. Enerjide dışa bağımlılığı azaltılmak istenmesi  

IV. Fosil enerji kaynaklarının doğaya zarar verme-

si

gibi	faktörlerden	hangileri	ile	açıklanabilir?
  

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

        E) II ve IV
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26.	 Herhangi	bir	yerde	aşağıda	verilen	tesislerden	
hangisinin	 kurulması	 sonrasında	 yaşanacak	
sosyoekonomik	 değişim,	 diğerlerinden	 daha	
yavaş	gerçekleşir?	

A) Demir çelik fabrikasının açılması 

B) At yetiştiriciliği yapılan bir hara açılması 

C) Kimya sanayisiyle uğraşan tesislerin faaliyet 

göstermesi  

D) Kâğıt fabrikasının üretime geçmesi 

E) Otomotiv üretim faaliyeti gösteren bir tesisin 

kurulması   

27.	 Jeopolitikçiler	tarafından	dünyada	kabul	gören	
başlıca	jeopolitik	teorileri	ele	alındığında,	aşa-
ğıda	verilenlerden	hangisi	bunlardan	biri	 ola-
rak değerlendirilemez?

A) Kara hâkimiyeti teorisi  

B) Kenar kuşak hâkimiyet teorisi  

C) Deniz hâkimiyet teorisi  

D) Hava hâkimiyet teorisi  

E) Millet hâkimiyet teorisi  

24.	 Dünyada	hava	yolu	taşımacılığı,	aşağıda	verilen	
dönemlerden	 hangisinden	 sonra	 büyük	 geliş-
me	kat	etmiştir?

A) Yirminci yüzyılın başı

B) On dokuzuncu yüzyılın sonu

C) On dokuzuncu yüzyılın ortaları 

D) Yirminci yüzyılın ortaları

E) Yirminci yüzyılın sonu

25. Tarım ürünleri işlenme türlerine göre iki büyük gru-

ba ayrılır. Bunlardan ilki atölye ve fabrikalarda iş-

lenerek tüketilmesi zorunlu olanlar ve atölye veya 

fabrikalarda işletilmeden tüketilebilenlerdir. 

 Buna	göre	atölye	ve	fabrikalarda	işlenmeden	de	
tüketilebilen	tarım	ürünlerine;
I. Şeker kamışı

II. Mısır

III. Çay

IV. Patates

	 gibi	tarım	ürünlerinden	hangileri	örnek	verilebi-
lir?			

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV
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30.	 Herhangi	bir	yerin	UNESCO	tarafından	biyore-
zerv	alanı	ilan	edilmesinde;
I. Koruma; genetik varyasyonların, türlerin, eko-

sistemlerin ve peyzajların korunmasına katkı-

da bulunmak,

II. Kalkınma; ekonomik kalkınmayı ve insan ge-

lişimini sürdürülebilir şekilde sosyo-kültürel ve 

ekolojik olarak desteklemek,

III. Lojistik; yerel, ulusal ve küresel ölçekte doğa 

koruma ve kalkınma çabalarına dönük bilimsel 

araştırma, izleme, eğitim ve bilgi değişimini 

desteklemek

 yukarıda	verilen	faktörlerden	hangileri	etkili	ol-
maktadır?	

 A) Yalnız I   B) I ve II

C)  Yalnız III  D) II ve III

         E) I, II ve III

31.	 Türkiye’nin	sınır	kapılarından	hangisinden	yal-
nızca	demiryolu	ile	geçiş	söz	konusudur?	

A) Canbaz

B) Esendere 

C) Dilucu

D) Gürbulak 

E) Karaağaç 

28. “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Alanlarını 

Koruma Sözleşmesi”	 1979	yılında	aşağıda	veri-
len	merkezlerden	hangisinde	gerçekleştirilmiş-
tir?

A) Zürih

B) Londra

C) Viyana

D) Paris

E) Bern

29. Bir sohbet ortamında coğrafya öğretmenleri şöyle 

konuşuyor. 

 Ahmet	öğretmen:	Türkiye’nin en eski milli parkı 

Yozgat Çamlığı’dır. Tabii bitki ve hayvan topluluk-

ları, kalıntı meşcereler, eğitim, dinlenme ve eğlen-

me, turizm nedeniyle milli park ilan edilmiştir. 

 Murat	 öğretmen:	 Hayır bence yanlışın var. 

Türkiye’nin en eski milli parkı Başkomutan Milli 

Parkı’dır. İstiklal Harbi tarihi, kültürel değerler zen-

ginliğinden dolayı bu kapsama alınmıştır. 

 Nergis	öğretmen:	Sanırım Ahmet bey haklı. Ben 

de Yozgat Çamlığı’nın, buradaki bozkırların antro-

pojenik olduğunu kanıtladığını, bu yüzden koruma 

altına alındığını duymuştum.

 Erdinç	 öğretmen: Bence tümü yanlış. Çünkü 

Tarihi eski yerleşimler ‘yer altı şehirleri, kiliseler, 

şapeller” sayesinde ilk milli parkımız Göreme Milli 

Parkıdır. 

 Yukarıda	 anlatılan	 sohbette	 kimlerin	 doğru	
söylediği	söylenebilir?
A) Yalnızca Ahmet öğretmen

B) Ahmet ve Nergis Öğretmen

C) Yalnız Murat öğretmen 

D) Murat ve Erdinç öğretmen

E) Ahmet ve Murat öğretmen
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34.	 Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 bölgesel	 sınıflandır-
ma	sistemi	içerisinde,	aşağıda	verilen	bölgeler-
den	hangisi	yer	almaz?	

A) Batı Marmara 

B) Ege 

C) Doğu Marmara 

D) İç Anadolu 

E) Akdeniz 

35. Aynı tarım alanında, yıl içinde birden farklı türde, 

tarım ürünün yetiştirilebilmesine polikültür tarımı 

adı verilir. 

 

  Bu	 tip	 tarımsal	 üretimin	güneşlenme	süresine	
bağlı	 olduğu	 düşünüldüğünde,	 dünya	 haritası	
üzerinde	 verilen	 yerlerden	 hangisinde	polikül-
tür	tarım	yapılabilmesi	olanaksızdır?		

A)  I B) II C) III D) IV E) V

32.	 Türkiye’de	vejetasyon	sürelerinin	dağılışı	düşü-
nüldüğünde	aşağıda	verilen	illerden	hangisinde	
vejetasyon		süresinin	140	günden	daha	az	sür-
düğü	söylenebilir?	

A) Ankara 

B) Sivas 

C) Bolu 

D) Kars 

E) Mardin 

33.	 Aşağıda	verilenlerden	hangisi	ISO	9126	kapsa-
mında	sürdürülebilirlik	yazılımını	oluşturan	ni-
telikler	arasında	yer	almaz?
A) Çözümlenebilme

B) Değiştirilebilme

C) Değişkenlik

D) Kararlılık

E) Sınanabilirlik
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38. Avrupa Birliği 2013 yılında 7.kez genişlemiştir. 

 Bu	büyüme	olayında	aşağıda	verilen	ülkelerden	
hangisi	Avrupa	birliğine	üye	kabul	edilmiştir?	

A) Çek cumhuriyeti 

B) Kıbrıs 

C) Letonya 

D) Hırvatistan 

E) Macaristan 

39. Dünyada ülkeler “merkez” ve “kenar” ülkeler olarak 

sınıflandırılabilmektedir. 

 Bu	sınıflandırma	ele	alındığında	aşağıda	verilen	
ülkelerden	hangisi	merkez	ülkeler	arasında	yer	
almaz?

A) İngiltere   B)  Fransa 

C) Almanya   D)  Çin 

   E)  ABD   

36.	 İtalya’nın	gözenekli	bir	devlet	olarak	ele	alınma-
sında;	
I. İsviçre 

II. Vatikan 

III. Andora 

IV. San Marino 

 gibi	devletlerden	hangilerinin	etkisi	olmuştur?		

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

   E) II ve IV

37.	 Güney	Amerika’da	siyah,	beyaz	ve	yerli	insan-
ların	zamanla	kaynaşması	ile	ortaya	çıkan	yeni	
etnik	grup,	aşağıda	verilenlerden	hangisi	ile	ad-
landırılır?

A) Melez 

B) Negroid

C) Mestizo

D) Aryan     

E) Ladino
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42.	 Aşağıdakilerden	hangisi,	Coğrafya	Dersi	Öğre-
tim	 Programı’nda	 yer	 alan “Jeolojik zamanların 

özelliklerini tektonikle ilişkilendirerek açıklar.” kaza-
nımının	içeriğine	uygun	bir	konu	değildir?					

A) Levha hareketleri

B) Kıtaların kayması  

C) Deprem bölgeleri 

D) Depremin tarihsel etkileri 

E) Başlıca büyük levhalar

43.	 Coğrafya	 dersi	 öğretiminde	 kullanılabilecek	
mekânsal	ölçek	birimleri	ele	alındığında;
I. Yerel 

II. Ulusal 

III. Küresel 

 ölçeklerden	hangilerinin,	bir	öğretmenin	kulla-
nabileceği	 mekansal	 ölçek	 birimleri	 arasında	
yer	aldığı	söylenebilir?			

A) Yalnız I    B) I ve II 

C) Yalnız II   D) II ve III

       E) I, II ve III

40.	 Dünya	iki	kutba	ayrıldığı	dönemde	ortaya	çıkan	
“Bağlantısızlar” adlı	 grubun	 liderliğini	 uzunca	
bir	dönem	aşağıda	verilen	devletlerden	hangisi	
yapmıştır?	

A) Yugoslavya   B)  Mısır 

C) Zambiya  D)  Cezayir 

           E) Sri Lanka    

 

41.	 Aşağıdakilerden	hangisi,	Coğrafya	Dersi	Öğre-
tim	Programı’nda	yer	alan	harita	becerileri	ara-
sında	yer	almaz?

A) Harita üzerinde konum belirleme

B) Harita ile yeni bulgular oluşturma

C) Haritaya bilgi aktarma

D) Amacına uygun harita seçme

E) Haritalardan yararlanarak hesaplamalar yap-

ma
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46. Coğrafya	öğretim	programında	iyi	bir	değerlen-
dirme	 sisteminin	 özellikleri	 arasında,	 aşağıda	
verilenlerden	 hangisinin	 yer	 aldığı	 söylene-
mez?

A) Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir.

B) Gelecekteki öğrenme sürecini planlamaya yar-

dımcı olur.

C) Öğrencilerin neyi bildiğini, neyi anladığını ve ne 

yapabildiğini keşfetmeye yardımcı olur.

D) Programa bağlı kalır. 

E) Kullanılan yöntem ve yaklaşımları yeterliliğini 

ölçerken öğretmene yardımcı olur.  

47.	 Coğrafya	dersi	öğretim	programının	öz	değer-
lendirme	formunda	yer	alan	öğrencilerin	değer-
lendireceği	davranışlar	arasında,	aşağıda	veri-
lenlerden	hangisi	yer	almaz?

A) Başkalarının anlattıklarını ve önerilerini dinle-

dim. 

B) Yönergeyi izledim.

C) Soru bankasından çok sayıda soru çözdüm. 

D) Arkadaşlarımı incitmeden teşvik ettim.

E) Anlamadığım yerlerde sorular sordum.     

44. “Dünyadaki bölgesel birliklerin oluşumu ve gelişi-

mini değişimini süreklilik açısından değerlendirir” 

kazanımı	 ile	aşağıda	verilen	becerilerden	han-
gisinin	kazandırılması	mümkün	değildir?

A) Harita becerisi 

B) Sorgulama becerisi 

C) Grafik oluşturma ve yorumlama becerisi   

D) Değişimi ve sürekliliği algılama becerisi   

E) Kanıt kullanma becerisi

45. Görüş geliştirme yöntemini uygulamak isteyen bir 

öğretmen, termik santrallerin gerekliliğini sınıfta tar-

tışmaya açmıştır. 

 Buna	göre	öğretmen;
I. Üç ayrı kartona “katılıyorum“ , “katılmıyorum” 

ve “kararsızım” yazılarının yazılmasını, bu kar-

tonların duvarlara asılmasını sağlaması,

II. Öğrencilerin tartışmaya katılmasını sağlamak 

amacıyla sözlü notu vereceğini belirtmesi, 

III. Tartışma sonucunda öğrencilerin öğretmenin 

fikirleri etrafında birleşmelerinin istenmesi,

IV. Öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerinin bulunduğu 

kartonun altına toplamalarını istemesi.

 uygulamalarından	 hangilerini	 yapması	 doğru	
değildir?	

  

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV
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50.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
“Arazi çalışması ve gezi gözlem yöntemi” ele	alın-
dığında	arazi	çalışmasının	hazırlık	ve	planlama	
aşamasında	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi	 ya-
pılmaz?		

A) Nereye veya hangi kuruma gezi yapılacağı ve 

katılacakların listesi belirlenerek gidilecek yerin 

planı veya haritası temin edilir. 

B) Okul idaresi, yetkili mülki amirler, veliler ve gi-

dilecek güzergâhtaki birimlerden gerekli izinler 

alınır.

C) Muhtemel hava koşulları, beslenme ve giyim 

kuşam ile ilgili hazırlıklar planlanır. 

D) Ekip başı öğrencilerden önce araçtan inmeli ve 

sonra binmelidir.  

E) Kırsal veya şehirsel çevrede karşılaşılabilecek 

olası tehlikeler ve önlemler belirlenir.

48. Bir coğrafya öğretmeni, “Şehirleri fonksiyonel özel-

likleri açısından örneklendirerek bunların küresel 

ve bölgesel etkilerini yorumlar.” kazanımını işle-

meye başlamadan önce öğrencilerin konuyla ilgili 

mevcut bilgilerini ve önceki deneyimlerini ortaya 

çıkarmak istemektedir. Bu amaçla onlara çeşitli so-

rular yöneltmektedir.

	 Yukarıda	 verilen	 bilgiye	 göre,	 öğretmenin	 bu	
yaklaşımının	 öğrencilere	 sağlayacağı	 fayda	
aşağıdakilerden	hangisinde	doğru	olarak	veril-
miştir?

A) Önceki öğrenmeleri ile yeni öğrenmeleri ara-

sında ilişki kurulmasına imkân tanır.  

B) Öğrencilerin konuyu daha iyi ezberlemesini 

sağlar.

C) Öğrenciler ve kazanıma yönelik beceriler geli-

şir.  

D) Değişim ve sürekliliği algılama becerisi gelişir.  

E) Konunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşıp 

anlaşılmadığını anlar.

49.	 Coğrafya	dersi	öğretim	programında “coğrafi be-

ceriler ve uygulamalar” arasında	aşağıda	verilen-
lerden	hangisi	yer	almaz?		

A) Tablo, grafik, diyagram oluşturma ve yorumla-

ma becerisi

B) Zamanı algılama becerisi

C) Değişim ve sürekliliği algılama becerisi

D) Doğal değişimleri fark etme becerisi 

E) Kanıt kullanma becerisi 

TEST	BİTTİ.
CEVAPLARINIZI	KONTROL	EDİNİZ.





SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1.  Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uyma-

dığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2.  Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya 
da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, 
sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek 
kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı 
geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya 
ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe 
içerisinde su getirebilecektir.

3.  Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınav sonuna kadar sınav 
salonundan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

4.  Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır.

5.  Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve 
alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

6.  Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav 
kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri 
Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7.  Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon 
Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 

8.  Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafın-
dan görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretle-
melerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru 
kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

9.  Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik olup 
olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru 
kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru 
kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitap-
çığının numarasını cevap kâğıdınızdaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki “Soru 
kitapçık numaramı doğru kodladım.” kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını 
doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız.

10.  Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.

11.  Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması 
hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir.

12.  Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.

13.  Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

14.  Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi 
unutmayınız.

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının ÜSSÜ’müzün yazılı izni olmadan kopya 
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli 
cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.


