


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. Aşağıdaki şekilde bir yerin profilden görünüşü veril-

miştir.  

 

 Profil de “F” harfi fay hattını “V” harfi genç volkanik 

materyali göstermektedir. 

 Verilen bu bilgilere göre;
I. Fayın oluşum yaşı en gençtir. 

II. Arazinin tümünün şeklini almasında volkaniz-

ma etkili olmuştur. 

III. Arazi tektonik bakımdan aktif bir alandır. 

	 bilgilerden	hangilerinin	doğru	olduğu	söylene-
bilir?  

A) Yalnız I   B) I ve II

C) II ve III   D) Yalnız III

  E) I, II ve III

4. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 

21. Yüzyıl için öngördüğü iklim projeksiyonları ve 

modellerine göre ekstrem hava ve iklim olaylarına 

ilişkin farklı yıllarda çok sayıda rapor yayınlanmış-

tır.

I. Soğuk günlerin sayısında ve don olaylarında

II. Orta enlem yaz mevsimi toprak nemi açığında

III. Kuvvetli yağış olaylarında ve taşkınlarda

 Buna	göre,	IPCC	raporlarında	yukarıdakilerden	
hangilerinin	artacağına	dair	bir	öngörü	olduğu	
savunulamaz? 
A) Yalnız I      B) Yalnız II          C) Yalnız III     

  D) I ve II                E) II ve III

1.	 Işık	kaynağının	yeri	esas	alınarak	yapılan	pro-
jeksiyon	sınıflandırmasına	göre;

I. Azimutal Projeksiyon  

II. Konik Projeksiyon  

III. Ortografik Projeksiyon  

IV. Stereografik Projeksiyon  

V. Merkezi Projeksiyon  

 gibi	projeksiyon	türlerinden	hangilerinin	bunlar	
arasında	yer	aldığı	söylenemez? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) IV ve V

          E) II ve IV

2. 

 Yukarıda	bir	bölümü	verilen	topografya	harita-
sındaki	alan	 ile	 ilgili	olarak	aşağıda	verilenler-
den	hangisi	söylenebilir?

A) Alanda karstlaşmanın etkili olduğu

B) Volkanik yeryüzü şekillerine rastlandığı

C) Glasyasyonun etkili olduğu

D) Çok sayıda kapalı çukurluğun yer aldığı

E) Psödö volkanizmanın arazinin şeklini almasına 

yol açtığı 

COĞRAFYA	ÖĞRETMENLİĞİ

Bu	testte	50	soru	vardır.
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5. Yaz aylarında Türkiye iklimi üzerinde etkili olan ba-

sınç ve hava dolaşım bölgeleri kış mevsimine göre 

farklılıklar gösterir. Yazın Atlas okyanusunda Asor 

adalarına kadar yükselmiş subtropikal yüksek ba-

sınç, Basra Körfezi’nde de alçak basınç koşulları 

egemendir.  

 Buna	 göre,	 yaz	 aylarında	 yukarıda	 verilen	 ba-
sınç	deseni	egemen	olduğunda	Türkiye	ve	çev-
resinde	 aşağıdakilerden	 hangisinin	 görülmesi	
beklenmez?

A) Asorlar bölgesinden doğan hava kütleleri, Bas-

ra Körfezin’e doğru hareket ederken Karadeniz 

ve Anadolu üzerinden geçen bir yol izler.

B) Türkiye’de kuzey yönlü serin rüzgârlar eser.

C) Türkiye’nin kuzey kıyılarına paralel uzanan 

dağların kuzey yamaçlarında orografik yağışlar 

oluşur.

D) Marmara bölgesinde Karayel veya Poyraz etkili 

olur.

E) Anadolu’da 2-5 günlük evreler halinde, soğuk 

hava baskınlarını izleyen beklenmedik sıcak 

dönemler yaşanır.

6. Yerden troposferin üst katlarına doğru çıkıldıkça sı-

caklık değerleri düşer.

 Aşağıdakilerden	hangisi,	bu	durumun	nedenle-
rinden biri olamaz?

A) Troposferin daha çok yerden ısınıp, üstten uza-

ya doğru soğuması

B) Troposferin alt katları daha yoğun olduğundan 

burada daha çok enerji tutulması

C) Alt katmanlarda bulunan subuharının ısınmaya 

yardım etmesi

D) Alt katmanlarda havanın hareketli olması

E) Subuharının bulutlarda yoğunlaşması sonu-

cunda havaya enerji salınması

7. I. Yerin karla örtülü olduğu, durgun ve bulutsuz  

 kış gecelerinin yaşanması 

II. Yüksek yerlerde gece soğuyan havanın ağır-

laşarak vadilere dolması

III. Meteorolojik cepheler boyunca soğuk havanın 

sıcak hava kütlesinin altına sokulması

 Yukarıda	 verilenlerden	 hangileri	 sıcaklık	 ter-
selmesine	neden	olabilen	koşullardandır?

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

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

8. Aşağıdaki fotoğrafta tortul kayaçlardan oluşan bir 

yerin görseli verilmiştir. 

 

	 Görselde	verilen	yer	yapısı	ile	ilgili	olarak	aşa-
ğıda	verilenlerden	hangisi	söylenebilir?

A) Arazide görülen kayacın şekli, kayacın oluşum 

sürecinde ortaya çıkmıştır. 

B) Kayaçların şeklinin ortaya çıkmasında, eroz-

yon etkili olmuştur.

C) Taşların görseldeki şekli almasında, kıyı eroz-

yonu etkili olmuştur. 

D) Arazide kompresyonel kuvvetler etkili olmuş-

tur. 

E) Karstlaşmanın etkisinden bahsedilebilir.  
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12. Asıl	toprak	olarak	adlandırılan	solum	bölümü,
I. A

II. B

III. C

IV. R

 yukarıda	verilen	toprak	horizonlarından,	hangi-
lerinden	meydana	gelir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

   E) II ve IV

13.	 Tropikal	 bölgelerde	 toprak	 içinde	demir	 birik-
mesi	aşağıda	verilenlerden	hangisi	ile	adlandı-
rılır?				

A) Podzolizasyon

B) Kalsifikasyon

C) Lateritizasyon

D) Ferritilizasyon

E) Salinizasyon

14. Denge	profiline	ulaşmış	bir	akarsu	ile	ilgili	ola-
rak	verilen	bilgilerden;

I. Yatak eğimi azdır.

II. Akış hızı fazladır.

III. Boyuna profilinde eğim kırıklıkları yoktur. 

IV. Dibe aşındırma fazladır.

hangilerinin	doğru	olduğu	söylenebilir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV

9.	 Aşağıda	 verilen	 minerallerden	 hangisi	 haloid	
mineraller	arasında	yer	alır?
A) Kuvars

B) Manyetit

C) Korendon 

D) Muskovit

E) Flüorit

10.	 Türkiye’de	 akarsu	 ağının	 kuruluş	 özellikleri	
dikkate	alındığında;	
I. polisiklik

II. polijenetik

III. polikonik

 gibi	 özelliklerden	 hangilerine	 sahip	 oldukları	
söylenebilir?	

A) Yalnız I  B) I ve II

C) II ve III   D) Yalnız II

E) I, II ve III

11.	 Toprak	sınıflandırma	taksonomisine	göre	yapı-
lan	ve	1975	yılında	ABD	Tarım	Bakanlığı	Toprak	
Muhafaza	 Servisi	 tarafından	 yayımlanan	 “soil 

taksonomi” takımları	 arasında	 aşağıda	 verilen-
lerden	hangisi	yer	almaz?

A) Vertisol  B)  İnceptisol

C) Mollisol  D)  Spodosol

              E) Gromusol
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17.	 Jeoloji,	 mineroloji,	 jeofizik,	 coğrafya	 gibi	 bi-
lim	 dallarının	 bulgularından	 yararlanarak,	 in-
sanoğlunun	 ortaya	 çıkmasından	 sonra	 doğal	
çevrede	meydana	gelen	değişimleri	inceleyen	
bilim	dalı	aşağıda	verilenlerden	hangisidir?	

A) Paleoklimatoloji

B) Paleontoloji

C) Jeoarkeoloji

D) Paleoekoloji

E) Jeodezi

18.	 Kuzey	Amerika’da	doğum	oranlarının	oldukça	
yüksek	olmasında;
I. Sosyal refah seviyesi 

II. Doğumlar üzerinde devlet etkisi bulunmaması 

III. Tarım alanlarında işgücü ihtiyacı  

IV. Ağır sanayinin işgücü ihtiyacı  

 verilen	faktörlerden	hangileri	etkili	olmaktadır? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

15.	

 
	 Yukarıda	bir	yerin	jeolojik	kesiti	üzerinde	göste-

rilen	yerlerden	hangisinde,	sıcak	su	kaynağının	
bulunduğu	söylenemez?
A) I  B) II C) III D) IV E) V

16.	 Aşağıda	 verilen	 Amerikan	 bilim	 insanların-
dan	 hangisinin	 Oregon,	 California,	 Arizona,	
Stanford,	 Columbia	 gibi	 ABD’nin	 önemli	 üni-
versitelerin	yanı	sıra	Sorbonne	gibi	önemli	bir	
Avrupa	üniversitesinde	görev	yaparak,	coğraf-
ya	biliminin	gelişmesine	önemli	katkılarda	bu-
lunduğu	söylenebilir?		

A) Alexander von HUMBOLT

B) Carl RİTTER

C) William Morris DAVİS

D) Emmanuel de MARTONNE

E) Vidal de la BLACHE
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21.	 Son	 dönemde	 Türkiye’de	 bir	 nükleer	 enerji	
santrali	 açılması	 gündem	 oluşturan	 bir	 konu-
dur.
I. Bergama

II. Akkuyu

III. Sinop

IV. B. Çekmece 

 merkezlerinden	 hangileri	 nükleer	 santral	 açıl-
ması	için	gündeme	gelen	yerlerdir?

   

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

22. Kırsal	 rekreasyon	 faaliyetlerinin	 yer	 seçimleri	
ele	alındığında;	

I. Mağaralar 

II. Kanallar 

III. Kayalıklar 

IV. Tehlikeli akarsular 

 gibi	yerlerden	hangileri,	riskli	faaliyetlerin	ger-
çekleştirildiği	doğal	kaynaklar	arasında	göste-
rilmez?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

19. Aşağıda 1935 yılı Türkiye nüfusu piramidi verilmiş-

tir. 

  Nüfus	piramidinde	15-19	yaş	grubunda	görülen	
belirgin	çarpıklık	aşağıda	verilenlerden	hangisi	
ile	açıklanabilir?
A) Doğum oranları 

B) Salgın hastalıklar 

C) Savaşlar 

D) Kalkınma hızı

E) Bebek ölüm oranı   

20.	 Afrika’nın	 güneyinde	 birkaç	 konut	 ve	 çitlerle	
çevrili	bir	hayvan	barınağından	oluşan	yerleş-
me	 tipi,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 ile	 adlandırı-
lır?

A) Hamlet

B) Farmstead

C) Kolhoz

D) Kraal

E) İnuit
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25.	 Endüstriyel	 bitkilerin	 sınıflandırmasına	 göre	
aşağıda	yapılan	eşleştirmelerden	hangisi	yan-
lıştır?

A) Kerestesi değerli bitki: Söğüt 

B) Yağ bitkisi : Hindistan cevizi

C) Keyif verici bitki: Koka     

D) Tekstil bitkileri:  Rami

E) Kimya endüstrisi bitkileri: Çivit otu

26. İnsanın doğal çevre üzerinde yaptığı değişim, 

günümüz coğrafyasının temel konularından birini 

oluşturur. 

 Yukarıda	 verilen	bilgiye	göre	 aşağıdakilerden	
hangisinin	varlığı,	daha	hızlı	ve	daha	büyük	bir	
değişimin	yaşanmasını	sağlar?		

A) Balık üretim çiftliklerinin kurulması 

B) Boya üreten fabrikaların faaliyet göstermesi 

C) Şeker fabrikasının açılması 

D) Küçük ama pahalı ürünlerin üretiminin artması 

E) Uluslararası bankaların bir merkezde toplan-

ması 

23.	 Doğal	 kaynaklar	 içinde	 metalik	 madenler	 ele	
alındığında;
I. Kromit

II. Kükürt

III. Grafit

IV. Demir

 yukarıda	verilenlerden	hangilerinin	bunlar	ara-
sında	yer	aldığı	söylenemez?    

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

24.	 Dünyada	 hava	 yolu	 ulaşımının	 günümüzdeki	
düzeye	ulaşmasında;

I. I. Dünya savaşı

II. Kore Savaşı

III. II. Dünya Savaşı

IV. Soğuk savaş

 gibi	 tarihsel	verilen	olaylardan	hangilerinin	en	
fazla	etkili	olduğu	söylenebilir?

A) I ve II   B) Yalnız I 

C) II ve III   D) III ve IV

         E) Yalnız III
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29.	 Arzu	 öğretmen,	 öğrencilerine	 Türkiye’nin	 son	
Milli	parkını	soruyor.	

Ali: Gala Gölü 

Doruk: Sultan Sazlığı

Osman: Nene Hatun 

Azem: Tek Tek Dağları 

Hurşit: Ağrı Dağı 

 Öğrenciler yukarıdaki cevapları veriyor. 

 Arzu	öğretmenin	sorusuna,	hangi	öğrenci	doğ-
ru	cevap	vermiştir?	

A) Osman 

B) Azem 

C) Hurşit

D) Doruk 

E) Ali  

30.	 Biyorezerv	alanlarının	belirlenmesi	ile	ilgili	ola-
rak	aşağıda	verilenlerden	hangisinin	doğru	ol-
duğu	söylenemez? 

A) Korunan alanlar tek bir amaç için belirlenirken, 

biyosfer rezervleri çok amaçlıdır. 

B) Biyosfer rezervleri değerlendirilirken ekonomik 

fayda göz önünde bulundurulur. 

C) Biyosfer rezervleri, tarafların katılımı ve koordi-

nasyonu ile yönetilmektedir.

D) Biyosfer rezervlerinde kompleks bir zonlama 

yapısı uygulanır. 

E) Biyosfer rezervleri birçok farklı kategoriyi içeri-

sinde barındırmaktadır.

27. Doğu Avrupa ile Sibirya’yı elinde bulunduran dev-

let veya gücün ilerde bütün dünyaya hakim olacağı 

fikri, jeopolitik teorilerin başlangıç noktasını oluştu-

rur. 

 Yukarıda	 verilen	 başlangıç	 noktasının	 ortaya	
çıkmasında,	 aşağıda	 verilen	 bilim	 insanların-
dan	hangisi	etkili	olmuştur?	

A) Nicholas J. Spykman

B) Halford Mackinder

C) Alfred Thayer Mahan

D) Frederic Ratzel

E) Hausy Scitaklian

28.	 Özellikle	su	kuşlarını	ve	yaşam	ortamlarını	ko-
ruma	amacı	ile	yapılan	uluslararası	çevre	söz-
leşmesi	aşağıda	verilenlerden	hangisidir?

A) Rio Konferansı – 1992

B) Ramsar Sözleşmesi – 1971

C) Bükreş Sözleşmesi – 1992

D) Barselona Sözleşmesi – 1976

E) Paris Sözleşmesi – 1972
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33.	 Evsel	enerji	tüketimi	ve	ulaşım	araçlarının	fosil	
yakıtlarının	 yanmasından	 ortaya	 çıkan	 doğru-
dan CO2	 emisyonlarının,	kullandığımız	ürünle-
rin	tüm	yaşam	döngüsü	içindeki	rolünden	ve	bu	
ürünlerin	imalatı	ile	en	sonunda	bozulmalarıyla	
ilgili	 olan	 dolaylı	 CO2	 emisyonlarının	 ölçüsü,	
aşağıda	verilenlerden	hangisi	ile	adlandırılır?

A) Arzgemisi

B) Permakültür

C) Degradasyon

D) Çevresel felaket

E) Eko bozulma

34.	 Türkiye	 İstatistik	 Kurumu	 bölgesel	 sınıflandır-
ma	 sistemi	 içerisinde	 Doğu	 Marmara	 bölgesi	
içinde	yer	alan	illere,	aşağıda	verilenlerden	han-
gisi	örnek	olarak	gösterilemez?

A) Kocaeli 

B) Çanakkale 

C) Düzce 

D) Sakarya 

E) Bolu  

31.	 Aşağıda	 verilen	 sınır	 kapılarından	 hangisinin	
diğerleri	kadar	trafiğe	tanık	olduğu	iddia	edile-
mez? 

A) Türkgözü  

B)  Esendere

C) Akyaka   

D)  Islahiye

E) Mürşitpınar 

32. Türkiye’de yarı kurak – yarı nemli bölgelerde, özel-

likle Orta Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kurak 

alanlarının çevresinde kserofit otsularla birlikte bu-

lunan park görünümlü kuru ormanlar bulunur. 

 Bahsedilen	 kuru	 ormanları	 oluşturan	 başlıca	
türler;

I. Meşe

II. Sedir 

III. Ardıç 

IV. Kızılçam

 türlerinden	hangilerinden	meydana	gelir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV
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37. Anglo	Amerika	kavramının	ortaya	çıkmasında;
I. İngiltere 

II. İsviçre 

III. Fransa 

IV. Almanya 

 ülkelerinden	hangilerinin	etkilerinin	bulunduğu	
söylenemez?  

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

38.	 Avrupa	Birliği’nden	ilk	kez	ayrılan	ülke,	aşağıda	
verilenlerden	hangisidir?	

A) Grönland

B) Brandenburg

C) Saksonya

D) Thuringen

E) Mecklenburg

35.	

 İleri tarım tekniklerinin uygulandığı, iç ve dış pa-

zarlar için üretim yapılan, çok fazla sayıda insanın 

çalıştığı, merkezi bir yerinde meskenler, depolar,  

hayvanların barınakları, imalat yapılan yapılardan 

oluşan tarımsal üretim şeklidir. 

 Üstte	açıklanan	tarımsal	üretim	şeklinin,	dünya	
haritası	üzerinde	gösterilen	yerlerden	hangisin-
de	gerçekleştirildiği	söylenebilir?		

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

36.	 Etki	 alanlarına	 göre	 devletler	 ele	 alındığında,	
aşağıda	verilenlerden	hangisinin,	feodal	devlet-
ler	arasında	yer	aldığı	söylenemez?  

A) Monako

B) San Marino

C) Nepal

D) Linteştayn

E) Andorra
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41.	 Aşağıdakilerden	 hangisinin,	 Coğrafya	 Dersi	
Öğretim	Programı’nda	bulunan	gözlem	beceri-
leri	arasında	yer	aldığı	söylenemez?

A) Olay ve gözlemlediklerinin nedenlerini sorgula-

yıp sonuçlarını tahmin edebilme

B) Gözlediklerini kaydetme ve aktarma

C) Araştırmanın sonuçlarını raporlaştırabilme

D) Olay ve olgular arasında ilişkiler kurabilme

E) Gözlediklerini araştırmalarında veya gelecekle 

ilgili planlamalar yapmak için kullanabilme

42.	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 Coğrafya	 Dersi	
Öğretim	Programı’nda	yer	alan	 “Yerleşme doku 

ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenleri sor-

gular ” kazanımının	içeriğine	uygun	bir	konu	de-
ğildir?     

A) Yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörler 

B) Hizmet sektörünün yerleşmelerin oluşumuna 

etkisi 

C) Yerleşmelerin tarihsel süreçte değişimi

D) Kırsal yerleşmeler

E) Yerleşme tipleri

39.	 Aşağıda	verilen	devletlerden	hangisinin	diğer-
lerinden	daha	eski	bir	dönemden	beri,	 bağım-
sızlığını	sürdürdüğü	söylenebilir?	

A) Japonya 

B) Fransa 

C) Türkiye

D) Rusya 

E) ABD 

40.	 Samuel	Huntington	tarafından	ilk	defa	1993	yı-
lında	Foreign	Affairs	adlı	akademik	dergide	ka-
leme	 alınan, “Medeniyetler çatışması”	 adlı	 ulus-
lararası	 siyasi	 teorinin	 özellikleri	 düşünüldü-
ğünde,	aşağıda	verilenlerden	hangisinin	bunlar	
arasında	yer	aldığı	söylenemez?  

 

A) Batı medeniyeti, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 

merkezli olup, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi 

Avrupalıların yerleşmiş olduğu ülkeler’de de et-

kinliğini sürdürmektedir.

B) Huntington’a göre İslam medeniyeti barışı esas 

alan özellikler taşır. 

C) Latin Amerika. Batı medeniyetiyle yerel kül-

türlerin karışımından oluşmuştur. Arjantin gibi 

bazı Güney Amerika ülkeleri bazı kesimlerce 

batı medeniyetinin bir parçası olarak gösteril-

miştir.

D) Japon kültürü, Çin medeniyetiyle Altay kökenli 

kültürlerin bir karışımıdır.

E) Hint medeniyeti, Hindistan, Nepal Hint diaspo-

rasının görüldüğü bölgelere yayılmıştır.



11 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –2

45.	 Coğrafya	öğretim	programında	yer	alan; “Örnek 

incelemeler yoluyla ülkeler arası iletişimde turizm 

faaliyetlerinin rolünü sorgular”	kazanımının	öğren-
ciye	aktarımında,	aşağıda	verilen	yöntemlerden	
hangisi	kullanılmalıdır?	

A) Rol kartları hazırlama 

B) Kısa cevaplı sorular 

C) Performans ödevi 

D) Açık uçlu sorular 

E) Boşluk doldurmalar 

46.	 Coğrafya	öğretim	programındaki	ölçme	değer-
lendirme	yaklaşımında, 

I. Çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme 

II. Bilgi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaş-

ma 

III. Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma 

IV. Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında ilişki 

kurma 

 verilenlerden	hangileri,	ön	plana	çıkarılan	özel-
likler	arasında	gösterilemez? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

43.	 Coğrafya	 dersinde	 “Türkiye’de tahıl tarımı” ko-
nusunu	 ele	 alan	 bir	 coğrafya	 öğretmeninin	
mekânsal	ölçek	birimlerinden;
I. Yerel 

II. Ulusal 

III. Bölgesel

IV. Küresel 

 hangileri	bakımından	konuyu	aktarmaya	çalıştı-
ğı	söylenebilir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV

44.	 Herhangi	 bir	 yerdeki	 bitki	 örtüsü	 ele	 alınarak	
oluşturulan	bir	bölgenin,	aşağıda	verilen	bölge	
türlerinden	hangisine	örnek	olduğu	söylenebi-
lir?  

A) İşlevsel   

B)  Tematik

C) Alansal   

D)  Doğal 

 E) Coğrafi 
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49.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
coğrafi	beceriler	ve	uygulamalar	değerlendiril-
diğinde,	“zamanı algılama becerisi” kazandırmak	
isteyen	bir	öğretmen	aşağıda	verilen	kazanım-
lardan	hangisine	yönelik	ders	yapılmalıdır?			

A) Eş yükselti eğrilerini yer şekillerinin temel özel-

likleri ile ilişkilendirir. 

B) Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosfe-

rin özelliklerini ilişkilendirir.

C) Harita ve grafikler kullanarak iklim elemanları-

nın oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan fak-

törleri sorgular.

D) Harita ve diğer görsel materyallerden yararla-

narak, farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 

E) Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden 

yola çıkarak doğa ve insan ilişkisini anlamlan-

dırır. 

50.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
“Arazi çalışması ve gezi gözlem yöntemi” ele	alın-
dığında,	 arazi	 çalışmasının	 uygulama	 aşama-
sında,
I. Kırsal veya şehirsel çevrede karşılaşılabilecek 

olası tehlikeler ve önlemler belirlenir.

II. Planlanan zamana uymaya azami özen göste-

rilmelidir. 

III. Kullanılan ve konaklanan yerler ile araçların te-

miz tutulması sağlanmalıdır.

IV. Gezinin maliyet analizi yapılarak, kaynaklar be-

lirlenir.

 yukarıda	verilenlerden	hangileri	yapılır?		 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV

47.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
grup	 değerlendirme	 formu	 içinde	 bulunan	 so-
rular	değerlendirildiğinde,	aşağıda	verenlerden	
hangisinin	bunlar	arasında	yer	aldığı	 söylene-
mez?  

A) Çalışmaya hazır oluş

B) Başkalarını dinleme 

C) Sorumlulukları paylaşma 

D) Sessizce ders dinleme  

E) Grup arkadaşlarını destekleme 

48. “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

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.


