


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.	 Bir	jeoloji	haritası	üzerinde	killi	kireçtaşı,	dolo-
mit	gibi	kayaçlar	aşağıda	verilen	sembollerden	
hangisi	ile	gösterilir?	

    

4. I.  Rüzgâr oku

II.  Rüzgâr torbaları

III.  Anemometre

	 Yukarıdakilerden	 hangileri	 rüzgâr	 hızını	 veya	
yönünü	saptamada	kullanılan	araçlardandır?

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

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

1.	 Yakın	zamana	kadar	deniz	ve	hava	ulaşımında	
kullanılan	haritaların	yapımında	kullanılan	pro-
jeksiyon	yöntemi,	aşağıda	verilenlerden	hangi-
sidir?	

A) Merkator

B) Eckert

C) Sanson

D) Gauss-Kruger

E) Lambert

2. 

 Yukarıda	 gölgelendirilme	 yöntemi	 ile	 çizilmiş	
topografya	haritasından	bir	bölümü	verilen	yer-
de	 görülen	 yeryüzü	 şekli,	 kayaçların	 nasıl	 bir	
tabaka	duruşuna	sahip	olduğunu	gösterir?

A) Ondüleli

B) Kıvrımlı

C) Kırıklı

D) Yatay duruşlu

E) Devrik

COĞRAFYA	ÖĞRETMENLİĞİ

Bu	testte	50	soru	vardır.
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5.	 Rüzgâr	 ve	 rüzgâr	 yönünü	etkileyen	 faktörlerle	
ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlış-
tır?

A)  Sadece barometrik gradyanın etkisiyle hareket 

eden barostrofik rüzgârların yönü izobarlara 

diktir.

B)  Dar alanlı bazı yerel rüzgârlar ile Ekvator  yakın 

çevresindeki rüzgârlar gradyan yönüne uygun 

eserler.

C)  Yere sürtünme azaldıkça ve rüzgâr hızı arttıkça 

rüzgâr yönü, gradyan yönünden daha az sap-

ma gösterir.

D)  Atmosferin sürtünme katmanının üstünde Cori-

olis kuvveti  ve gradyan kuvvetinin bileşkesine 

göre yönü şekillenen geostrofik rüzgârlar görü-

lür.

E) Coriolis kuvvetin etkisiyle rüzgârlarda görülen 

sapma, alçak enlemlerden yüksek enlemlere 

doğru artar.

6.	 Yeryüzündeki	 rüzgâr	 sistemleri	 ve	 bunların	
özellikleriyle	 ilgili	 aşağıda	 verilen	 bilgilerden	
hangisi	yanlıştır?

A)  Büyük rüzgâr sistemleri daha çok okyanuslar 

üzerinde gelişmiştir.

B)  Rüzgâr sistemleri güney yarımkürede kuşaklar 

halindeyken kuzey yarımkürede bölgeler şek-

lindedir.

C)  Batı rüzgârları subtropikal yüksek basınç alan-

larından orta enlem alçak basınçlarına esen 

rüzgârlardır.

D)  Yeryüzündeki Batı rüzgârları kış mevsiminde 

daha güçlü ve yaz mevsimine göre daha sü-

reklidir.

E)  Arktik bölgede yer seviyesindeki kutup rüzgârları 

genelde doğu yönlüyken Antarktika’da batı 

yönlüdür.

7. Dünya’nın bazı bölgelerinde, kararsız havanın 

yükselmesi sonucunda havada yeterli miktarda 

nem varsa, kümülonimbus bulutları doğar ve şid-

detli sağnaklar belirir. Bu şekilde gelişen yükselim 

fırtınalarına Oraj denir.

 Yukarıda	anlatılan	hava	tipi;	
I. Yükselim (konveksiyon) 

II. Yerşekli (orografya) 

III. Alçak basınç (siklon) 

 yağışlarına	 neden	 olan	 yağış	 biçimlerinden	
hangisiyle	daha	çok	ilgilidir?	

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

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

8. 

 Yukarıdaki	görselde	verilen	yerle	ilgili	olarak;
I. Sürempozisyon vardır. 

II. Akarsu oldukça eğimli bir araziden kaynağını 

almaktadır.

III. Arazinin epirojenik olarak yükselmesi, oluşu-

munda etkili bir faktördür. 

IV. Karstik kireçtaşlarında oluşmuştur.

 aktarılan	bilgilerden	hangilerinin	doğru	olduğu	
söylenebilir?	

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

   E) II ve IV



3 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –5

12.	 Toprak	 horizonlarından	 hangisinde	 çözülmüş	
ana	materyal,	bazı	topraklarda	karbonat,	çeşitli	
alkali	madde	ve	hatta	tuzlar	birikir?	

A) A   B)  B

C) C   D)  R

             E)  O

13. Topraktaki	 organik	 maddelerin	 çürümesi	 ve	
bitki	 köklerinin	 solunumu	 sonucunda	 gerçek-
leşen	toprak	oluşum	süreci,	aşağıda	verilenler-
den	hangisidir?

A) Lateritizasyon

B) Podzollaşma

C) Hidroliz

D) Karbonasyon

E) Şelatlanma

14. Akarsu hattının yaşı hakkında denge profili önemli 

bir bilgi kaynağıdır. 

 Akış	 hattı	 üzerinde	 yanal	 aşındırmanın	 güçlü	
olduğu	bir	akarsu	hattının	yaşı	ile	ilgili	olarak;
I. Akarsu yeni kapmaya uğramıştır.

II. Akarsu dar ve derin bir vadiden geçmektedir. 

III. Akarsu yatağının yaşı oldukça eskidir. 

IV. Akarsu aşınımının ilerlemiş evrelerinden birin-

de yer alır.

 yukarıda	verilen	bilgilerden	hangilerinin	doğru	
olduğu	düşünülebilir?	

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	hem	si-
likat	grubuna	hem	de	oksit	grubuna	girmekte,	
bazen	de	müstakil	bir	grup	olarak	ele	alınmak-
tadır?

A) Hematit

B) Sepantin

C) Kuvars

D) Manyetit

E) Dolomit

10.	 Akarsu	şebekesinin	 evrimi	 ile	 ilgili	 önemli	 bir	
olay	olan	yandan	kapma	durumu,	aşağıda	veri-
lenlerden	hangisi	ile	anılır?

A) Absorbsiyon

B) Albedo

C) Abstraksiyon

D) Konveksiyon

E) Su sölümü göçü 

11.	 Amerikan	toprak	sınıflandırma	sisteminde	top-
rak	 takımlarından	 hangisi,	 şişme	 ve	 büzülme	
ile	alt	-	üst	olan	toprakları	kapsamaktadır?	

A) Vertisol

B) İnceptisol

C) Histosol

D) Alfisol

E) Ultisol
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17.	 İnsanların	 yeryüzünde	 ortaya	 çıkmasından	
önce	Dünya’da	meydana	gelen	değişimleri;
I. Paleoklimatoloji

II. Paleoekoloji

III. Stratigrafi

IV. Petrografi

 gibi	bilim	dallarından	hangileri	ana	konu	olarak	
ele	almaz?

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

         D) I ve III  E) II ve IV

18.	 Tarım	 alanlarındaki	 işgücü	 ihtiyacı,	 aşağıda	
verilen	yerlerden	hangisinde	nüfusun	tarih	bo-
yunca	oldukça	yüksek	olmasına	yol	açmıştır?

A) Ortadoğu 

B) Güneydoğu Asya   

C) Kuzeybatı Avrupa 

D) Kuzey Amerika 

E) Kuzey Afrika 

15.	 Aşağıda	kesiti	verilen	vadi	yapılarından	hangi-
sinin	 bulunduğu	 yerde,	 yeraltı	 suyu	 akiferinin	
daha	 yüksek	 verimlilikle	 işletilebileceği	 söyle-
nebilir?	

  

16.	 Aşağıda	verilen	bilim	insanlarından	hangisi,	gü-
nümüz	coğrafyacıların “büyükbabası”	sayılır?		

A) Karl HAUSHOFER

B) Carl Ortwin SAUER

C) Frederic RATZEL

D) Ellen Chruchill SEMPLE

E) Carl RİTTER
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21.	 Türkiye	aşağıda	verilen	sektörlerden	hangisin-
de	dışa	bağımlılık	olgusunu	en	fazla	yaşamak-
tadır?	

A) Ulaşım   

B)  Gemicilik

C) Havacılık   

D)  Enerji 

E)  Bankacılık  

22.	 Dünyada	turist	sayılarının	belirlenmesinde;	
I. Uluslararası sınır geçmeleri 

II. Kendi para birimlerini, gittikleri ülkenin para bi-

rimi ile değiştirmeleri 

III. Herhangi bir yerde konaklamaları 

	 gibi	olgulardan	hangilerinden	faydalanılmakta-
dır?

A) Yalnız I   B) I ve II

C) Yalnız III  D) II ve III

         E) I, II ve III

19. 15 yaşından küçük olan insan sayısı 1935 yılında 

Türkiye nüfusunun %45’ini oluştururken, 2015’de 

bu oran %21 seviyesine inmiştir.

 Yukarıda	 verilen	 durum	 Türkiye	 nüfusunun	
hangi	özelliğini	göstermektedir?	

A) Doğum oranlarının arttığı 

B) Aktif nüfus oranının arttığını   

C) Nüfus piramidinin üst kısmının genişlediğini

D) Bebek ölüm oranının azaldığını

E) Nüfusun artışında özendirici politikaların etkili 

olduğunu

20.	 Amanos	Dağları’nın	doğu	yamacında	yer	alan	
köylerin,	 İslâhiye	 ve	 Hassa	 ovanlarında	 bulu-
nan	 tarım	arazilerini	 işlemek	ve	 ilkbahar	ayla-
rında	 hayvanlarını	 otlatmak,	 barındırmak	 ve	
tarım	aletlerini	koymak	üzere	kurdukları	yerleş-
me	ne	ad	verilir? 

A) Banı    B)  Yazlak

C) Oba   D)  Canik

          E) Kom
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25.	 Aşağıda	 verilen	 tarım	 ürünlerinden	 hangisi,	
toprakta	azot	birikimi	sağladığı	için	dönüşüm-
lü	tarım	metoduna	en	uygun	tarım	ürünüdür?	

A) Kolza   B)  Arpa

C) Rami   D)  Soya

         E) Haşhaş

26. Herhangi	bir	yerde,	linyiti	yakıt	olarak	kullanan	
termik	santral	açılması	ile;
I. Santralin tahliye sularının, akarsu kirliliği oluş-

turması

II. Elektrik üretimi esnasında yoğun bir ses kirlili-

ği yaşanması

III. Havadaki metan, toz ve partiküler madde ora-

nın artması

IV. Ayrıştırma işleminde arsenik kullanımının bu-

lunması 

 gibi	durumlardan	hangilerini	yaşanacağı	söy-
lenemez?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

             E) II ve IV

23.	 Yerküre	üzerinde	yer	alan	suları	inceleyen	bilim	
dallarına,	aşağıdakilerden	hangisi	örnek	olarak	
verilemez?

A) Oseanografya

B) Limnoloji

C) Potamoloji

D) Paleobotanik

E) Hidrojeoloji

24. Ulaşım coğrafyasında ele alınan başlıca uzaklık ve 

aralık türleri vardır. Hurst (1974) bunları mesafe ad-

ları ile sınıflandırmıştır. 

 Hurst’un	ulaşım	aralık	sınıflandırmasında,	aşa-
ğıda	verilenlerden	hangisi	yer	almaz?

A) Fiziki mesafe

B) Duyu mesafesi 

C) Zaman mesafe

D) Toplumsal mesafe

E) Haberleşme mesafesi 
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29. I. Muğla 

II. Artvin 

III. Yozgat 

IV. Şanlıurfa 

 Türkiye’de	 sınırları	 içinde,	 birden	 fazla	 Milli	
park	 barındıran	 illere;	 yukarıda	 verilenlerden	
hangileri	örnek	olarak	gösterilebilir?	

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

                  E) II ve IV

30.	 Türkiye’de	yer	alan	ilk	biyorezerv	alanı,	aşağı-
da	verilenlerden	hangisidir?	

A) Soğuksu

B) Machael

C) Altındere

D) Kızılkuyu

E) Aslantepe

27. “Havaya hükmeden bir millet, tüm dünyaya hâkim 

olur.”

 Jeopolitik	hâkimiyet	teorisinin	temelinde	yuka-
rıdaki	fikrin	egemen	olduğu	yaklaşım,	aşağıda	
verilenlerden	hangisine	aittir?  

 

A) Nicholas J. Spykman

B) Halford Mackinder

C) Alfred Thayer Mahan

D) Frederic Ratzel

E) Hausy Scitaklian

28.	 Denizlerin	gemiler	tarafından	kirletilmesini	ön-
lemek	 maksadıyla	 yapılan	 Birleşmiş	 Milletler	
sözleşmesi,	 aşağıda	 verilen	 şehirlerden	 han-
gisinde	imzalanmış	olduğu	için,	buranın	adıyla	
anılır?
A) Bruge

B) Köln

C) Karlsruhe

D) Marpol

E) Stokholm
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33.	 Sürdürülebilir	 kalkınma	 olgusunun	 yaygınlaş-
ması	ve	uygulanması	amacıyla	gerçekleştirilen	
uluslararası	 toplantılara,	aşağıda	verilenlerden	
hangisi	örnek	olarak gösterilemez?

 
A) Stockholm Konferansı 

B) Oslo Konferansı

C) Rio zirvesi 

D) Habitat konferansı  

E) Johannesburg Zirvesi 

34. TUİK tarafından hazırlanan yıllık trafik kazası en-

vanterine göre, ülkemizde kazalar sonucunda ölen 

kişi sayısı azalırken, yaralı sayısında artış görül-

mektedir. 

	 Bu	durumun	ortaya	çıkmasında;	
I. Kaliteli yolların inşa edilmesi  

II. Sürücülerin trafik kurallarına özen gösterme-

mesi 

III. Araçlarda can güvenliğinin ön planda tutulması

IV. Trafik kontrollerinin az yapılması 

 gibi	 etkenlerden	 hangileri	 doğrudan	 etkili	 ol-
muştur?	

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

       E) II ve IV

31.	 Türkiye	 ile	Suriye	arasında	yer	 alan	aşağıdaki	
sınır	kapılarından	hangilerinin,	Hatay	ili	sınırları	
içinde	bulunduğu	söylenemez?	

A) Islahiye

B) Cilvegözü

C) Girmeli

D) Yayladağı

E) Karbeyaz

32.	 İç	 Anadolu’da	 özellikle	 Tuz	 Gölü	 çevresinde,	
taban	suyu	seviyesinin	yüksek	olduğu	ve	kapi-
larite	olayının	cereyan	ettiği,	tuzlu	–	alkali	depo-
lar	üzerinde,	aşağıda	verilen	bitki	gruplarından	
hangisinin	görüldüğü	söylenebilir?		

A) Halofitler

B) Ksammofitler

C) Alpinidler

D) Psammofitler

E) Mezofiller
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37.	 Dünyada	en	fazla	kullanılan	üçüncü	dil,	aşağıda	
verilenlerden	hangisidir?

A) İngilizce 

B) Fransızca 

C) Arapça 

D) İspanyolca 

E) Portekizce

38.	 1990	yılında	dağılması	ile	birlikte	dünya	siyase-
ti	 büyük	 ölçüde	 değişen	 uluslararası	 örgütün	
merkezi,	 aşağıda	 verilen	 kentlerden	hangisine	
yer	almıştır?

A) Belgrat 

B) Sofya 

C) Varşova 

D) Roma 

E) Kiev

35. Dünyada uygulanan bazı tarımsal üretim yöntem-

lerinde, birden çok tarımsal ürün yetiştirilir. Ancak 

pek çok yerde doğal koşullar tek bir tarım ürünü 

üretilmesine izin verir. Bu tip yerlerde, Dünya piya-

sasına dönük olarak bir tarımsal ürünün yoğun ve 

yaygın olarak yetiştirilmesi yoluyla, yüksek ekono-

mik getiri elde edildiği görülür.    

 Yukarıda	 açıklanan	 tarımsal	 üretim	 yöntemi	
aşağıda	verilenlerden	hangisi	ile	adlandırılır?				

A) Mezokültür

B) Polikültür

C) Monokültür

D) Endokültür

E) Primekültür

36.	 Makrotop	devletler	ele	alındığında;
I. Romanya 

II. Çad

III. Hindistan 

IV. Mısır

 gibi	devletlerinden	hangilerinin,	bunlar	arasın-
da	yer	aldığı	söylenebilir?			

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV
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42	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 Coğrafya	 Dersi	
Öğretim	 Programı’nda	 yer	 alan “Hava durumu 

ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır” 
kazanımının	içeriğine	uygun	bir	konu	değildir?					

A) İklim – sıcaklık 

B) İklim – basınç ve rüzgarlar

C) İklim – tarımsal üretim koşullarına etkileri 

D) İklim – nemlilik ve yağış 

E) İklim – büyük iklim tipleri 

43.	 Mekânsal	ölçek	birimlerinden	ulusal	bazda	bir	
konuyu	 ele	 almak	 isteyen	 öğretmen,	 aşağıda	
verilen	kazanımlardan	hangisi	ile	ilgili	bir	konu-
yu	ele	almalıdır?		

A) Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç 

ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir.  

B) Verilerden yararlanarak doğal sistemlerle ilgili 

olası değişimleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

C) Dünyanın önemli enerji nakil hatlarının ülkelere 

etkileri açısından analiz eder. 

D) Doğal kaynak potansiyeli bakımından farklı 

özelliklere sahip ülkeleri karşılaştırır.

E) Geri kalmış bir ülkenin coğrafi özelliklerini araş-

tırarak, ülkelerin farklı gelişmişliğinin nedenleri-

ni yorumlar.

   

39.	 Aşağıda	 verilen	 devletlerden	 hangisinin	 Doğu	
Bloğu	ülkeleri	arasında	yer	aldığı	söylenemez?	

A) Macaristan 

B) Çekoslovakya

C) Doğu Almanya 

D) Portekiz 

E) Polonya 

40. Soğuk savaş döneminde pek çok ülkenin doğu – 

batı, kuzey – güney gibi adlarla ikiye ayrıldığı bilin-

mektedir. 

	 Aşağıda	verilen	ülkelerden	hangisinde	yukarıda	
anlatılan	durum	yaşanmamıştır?		

A) Almanya 

B) Kore 

C) Yemen 

D) Çin 

E) Meksika 

41. Coğrafya	Dersi	Öğretim	Programı’nda	yer	alan	
arazi	çalışma	stratejilerinde,	arazi	çalışmalarını	
keşfetme	basamağı;
I. Öğrencinin ilgi duyduğu araziyi keşfetmesine 

izin vermek 

II. Öğrencinin kendi araştırma metodunu geliştir-

mesine ve çalışmalarına yoğunlaşmasına izin 

vermek

III. Öğrendiklerini göz önünde tutarak öz güven ve 

motivasyonunu destekleme

	 gibi	aşamalardan	hangilerini	kapsar?

A) Yalnız I   B) I ve II 

C) Yalnız II   D) II ve III

         E) I, II ve III
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46.	 Coğrafya	öğretim	programında	yer	alan	bütün-
cül	dereceli	puanlama	anahtarına	göre	bir	öğ-
renci	için;	
• Konunun çoğunu anladığını gösteren bir öğ-

renci, 

• Konuyla ilgili öne sürülen düşünceleri destekle-

miş ve fakat yeterli değildi 

• Anlatımda çelişkili açıklamalar yaptı.     

 yukarıda	 verilenler	 söyleniyor	 ise;	 bu	 öğrenci	
kaç	puan	alır?	

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4          E) 5    

47.	 Coğrafya	dersi	öğretim	programı	 için	önerilen	
kitap	özellikleri	ile	ilgili	olarak;
I. 19,5 – 27,5 cm boyutunda olmalıdır. 

II. 19 formanın altında olmamalı, 28 formayı aş-

mamalıdır.

III. Her sınıf düzeyinde öğretmen kılavuz kitabı ol-

malıdır. 

IV. 12. sınıflar için ders kitabı bulunması gerekli 

değildir. 

 özelliklerinden	hangileri	doğrudur?			

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

44.	 Değerlendirme	formu,	derecelendirme	ölçeği	kul-
lanarak	değerlendirme	yapmak	isteyen	bir	öğret-
men;
I. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullana-

rak, bölge sınırlarının amaca göre değişebilir-

liğini açıklar.

II. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafi kriter-

ler ile belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri 

ayırt eder.

III. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosfe-

rin özelliklerini ilişkilendirir. 

IV. Eş yükselti eğrilerini, yer şekillerinin temel özel-

likleri ile ilişkilendirir. 

	 gibi	kazanımlardan	hangileri	ile	ilgili	konuları	ele	
almalıdır?								
A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

45.    
       

Toprak

Hava Kirliliği

Gürültü Kirliliği

Küresel Isınma

Asit Yağmuru

Orman Tahribi

Erozyon

Su Kirliliği

Katı Atık Kirliliği

Nükleer Kirlilik

Deniz Kirliliği

Ozon Tabakası
Seyrelmesi

?

 Coğrafya	dersi	öğretim	programında	kullanılan	
yukarıdaki	 kavram	 haritasında	 “?” gösterilen	
bölüme,	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi	 getiril-
medir?

A) Ses kirliliği 

B) Duyu kirliliği

C) Orman tahribi

D) Doğal afetler 

E) Planlama boyutu
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lerin	 kendi	 gruplarındaki	 arkadaşlarını	 değer-
lendirmesi	aşağıdakilerden	hangisi	ile	adlandı-
rılır?	

A) Akran değerlendirme 

B) Aktif öğrenme 

C) Derecelendirme ölçeği

D) Kubaşık öğrenme 

E) Öz değerlendirme 

48.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
“Ekosistemi oluşturan unsurlar ile madde döngüsü 

ve enerji akışı arasındaki ilişkiyi doğal sistemlerin 

işleyişi açısından sorgular.”	kazanımı	ile;
I. Sorgulama becerisi 

II. Harita becerisi

III. Kanıt kullanma becerisi

IV. Gözlem becerisi

 gibi	becerilerden	hangileri	kazanımla	birlikte	or-
ganize	edilerek	verilecek	becerilerdir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV

 

49. • Harita becerisi 
• Arazi çalışma becerisi 

• Sorgulama becerisi

• Kanıt kullanma becerisi

	 Coğrafya	dersi	öğretim	programı	coğrafi	bece-
riler	ve	uygulamalar	bakımından	değerlendiril-
diğinde,	yukarıda	verilen	becerilerden	tümünün	
birden	kazandırılmasını	arzulayan	bir	öğretmen	
aşağıda	verilen	kazanımlardan	hangisi	 ile	 ilgili	
ders	yapmalıdır?	

A) Örnek incelemeleri yoluyla ülkelerin farklı dö-

nemlere ait nüfus politikalarının karşılaştırır. 

B) Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından ör-

neklendirerek bunların küresel ve bölgesel et-

kilerini yorumlar.

C) Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim sü-

reçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

D) Kıtalar ve okyanusların konumsal önemini ta-

rihsel süreçten örneklerle değerlendirir. 

E) Uluslararası ulaşım hatlarının bölgesel ve küre-

sel etkilerini sorgular   

50.	 Coğrafya	dersi	 öğretim	programında,	öğrenci-

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.


