


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.	 Arazide	 bulunan	 bir	 şaryaj,	 aşağıda	 verilen	
sembollerden hangisi ile gösterilir? 

4. Kışın	Doğu	Avrupa,	Anadolu	ve	Doğu	Akdeniz	
üzerine	yerleşen	yüksek	seviyelerdeki	bir	alçak	
basınç	oluğuna	bağlı	olarak;

I.  Balkanlar üzerinden Anadolu’ya Polar-Arktik 

bölgelerden kopan soğuk  hava dalgaları ulaşır.

II.  Anadolu ve Mezopotamya’da dondurucu hava 

koşulları yaşanır. 

III.  Türkiye’de yağışsız ve kurak geçen bir dönem 

yaşanır.

 yukarıdakilerden	 hangilerinin	 gerçekleşmesi	
beklenmez?  

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

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

1.	 Aşağıda	 verilen	 projeksiyon	 türlerinden	 han-
gisinin	 çizimi	 esnasında,	 ışık	 kaynağı	 ne	 küre	
merkezi,	 ne	 de	 sonsuz	 olarak	 ele	 alınmış,	 bu	
sayede	dünyanın	 tamamını	gösteren	ve	açıları	
koruyan	bir	projeksiyon	elde	edilmiştir?		

A) Cassini

B) Sanson

C) Merkator

D) Gauss-Kruger

E) Transversal

2. 

 Yukarıda	 topografya	 haritasından	 bir	 bölümü	
verilen	 arazide	 yer	 şekillerinin	 morfometrik	
özelliklerinden	bahsedebilmek	için;
I. Yükselti değerlerine   

II. Gölgelendirme yönüne 

III. Yön okuna

IV. Enlem ve boylam değerlerine

	 yukarıda	 verilenlerden	hangilerine	 ihtiyaç	 var-
dır?			

A) Yalnız I   B) I ve II

C) Yalnız II   D) III ve IV

             E) II ve IV

COĞRAFYA	ÖĞRETMENLİĞİ

Bu	testte	50	soru	vardır.



2 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –6

5.	 Yüksek	batı	rüzgârları,	 jet	akımları	ve	bunların	
iklim	bölgelerine	etkileriyle	ilgili	aşağıda	verilen	
bilgilerden hangisi	yanlıştır?

A) Jet akımları, yer cephelerinin yerini ve hareket-

lerini kontrol ederler.

B) Jet akımları, cephe sistemlerine bağlı büyük öl-

çekli yağış olaylarını yönlendirirler.

C) Yüksek batı rüzgârları ve jet akımlarındaki dal-

galanmalar Tropikal ve Polar hava kütlelerinin 

batı-doğu yönünde yer değiştirmelerini sağlar.

D) Yüksek batı rüzgârları ve jet akımlarındaki dal-

galanmalar hava kütlelerinin yer değiştirmesine 

neden olarak yeryüzü hava koşullarının doğu-

şunu sağlarlar.

E) Yeryüzündeki termik ve dinamik etmenler, yük-

sek batı rüzgârları ve jet akımlarının kontrolün-

deki hava olaylarını genellikle büyük ölçüde 

değiştirirler.

6. Subtropikal yüksek basınç çekirdeklerinin bulun-

duğu bölgelerde alçalan hava hareketleri egemen 

olduğundan yeryüzünde hava yavaş hareketli veya 

durgundur. Bu bölgelerde hava çoğu zaman açık, 

güneşli, sıcak ve kuraktır.

	 Yukarıda	genel	özellikleri	verilen	bölgeler	aşa-
ğıdakilerden	hangisiyle	adlandırılır?

A) Kalmen

B) ITCZ

C) At enlemleri

D) Doldrum’s

E) Termik ekvator

7. Okyanus akıntıları, yeryüzünün sıcaklık bilançosu 

ve okyanus kıyılarının iklimleri üzerinde etkili olan 

önemli bir iklim etmenidir.

 Buna	göre,	okyanus	akıntılarının	etkileriyle	 il-
gili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Subtropikal yüksek basınç alanlarının kenar-

larında, okyanusların doğu kıyılarında beliren 
serin deniz akıntıları ve karadan denize doğru 
esen rüzgârlar iklimin kuraklaşmasına neden 
olmuştur.

B) Orta enlemlerdeki okyanusların doğu kıyıların-
daki sıcak deniz akıntıları ve denizden karaya 
esen rüzgârların etkisiyle ılıman ve nemli bir 
deniz iklimi gelişmiştir.

C) Subtropikal okyanusların batısında, sıcak su 
akıntıları ve karaya doğru esen rüzgârların et-
kisiyle sıcak ve yağışlı iklimler gelişmiştir.

D) Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus kuzeyin-
deki sıcak su akıntıları ile onlara komşu soğuk 
su akıntıları arasındaki yerler hava cepheleri-
nin yerleşmesine, gezici siklonların doğması-
na uygun bölgelerdir.

E) Kuzey Atlantik’in batı kıyılarında sıcak su 
akıntısının etkili olduğu yerler ile Gulf Stream 
akıntısı etkisinde olan Batı Avrupa kıyılarında 
benzer iklim koşulları oluşmuştur.

8. 

	 Yukarıdaki	görselde	verilen	arazi	yapısı,	aşağı-
daki	jeomorfolojik	süreçlerden	hangisinin	etki-
si	sonucunda	oluşmuştur?	
A) Karstlaşma

B) Periflüksiyon

C) Glasyasyon

D) Konjeliturbasyon

E) Fluvial erozyon
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11. • Horizonları sürülmeye elverişli ve yumuşak  

 topraklar anlamına gelir.

• Kuru topraklar anlamında kullanmaktadır. 

• Genç toprak topluluklarını niteler. 

• Volkanik küller üzerinde oluşan toprakları açık-

lar. 

 Toprak	coğrafyası	 ile	 ilgili	olarak	yukarıda	ve-
rilen	 tanımlar	 seçenekler	 ile	 eşleştirildiğinde,	
hangi	seçenek	açıkta	kalır?

A) Mollisol

B) Aridisol

C) Entisol

D) Andisol

E) İnceptisol

12. Toprak	 coğrafyasında	 horizonlar	 arasındaki	
zıtlık	 derecesine	 ve	 bunlar	 arasındaki	 geçiş	
zonunun	kalınlığına	göre	belirlenen,	toprak	ho-
rizonları	 arasındaki	 sınır	 özelliğini	 ifade	 eden	
terimler	arasında,	aşağıdakilerden	hangisi	yer	
almaz?

A) Kesin sınır

B) Belirli sınır

C) Geçişli sınır

D) Tanımlanmış sınır

E) Yaygın sınır

9.	 Saydam	ve	hemen	hemen	renksiz	bir	potasyum	
mikası	 olan	 hangi	 kayaç,	 “beyaz mika”	 olarak	
anılır?	

A) Muskovit

B) Biotit

C) Anortit

D) Aktinolit

E) Enstatit

10. Bir akarsu su bölümü hattının geriye doğru göçü 

esnasında, birbirine paralel iki konsekant akarsu 

ile bunların zayıf direnç hatları üzerine yerleşmiş 

yan kolları, hızla derine kazma işlevi görürler. Bu 

yan kolların derine ve geriye doğru aşındırması, 

konsekantların aşındırmasına bağlıdır. Çünkü kon-

sekant vadinin tabanı, bunlar için yerel taban sevi-

yesi görevi görür. 

    

 Yukarıda	açıklanan	ve	numaralandırılmış	şekil-
leri	 ile	 gelişim	mekanizması	 gösterilen	 süreç,	
aşağıda	verilenlerden	hangisidir?	

A) İnsekant vadi oluşumu

B) Epijenik vadi oluşumu

C) Obsekant vadi oluşumu

D) Sübsekant vadi oluşumu

E) Kapma vadisi oluşumu
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16.	 Coğrafyanın	 gelişim	 tarihinde	 aşağıda	 ve-
rilen	 bilim	 insanlarından	 hangisinin	 İtalya,	
Yunanistan	 ve	 Yakındoğu’da	 geziler	 yaptığı,	
“coğrafya olduğu kadar edebiyata da büyük bir 

katkı yaptığı” Geographie	 De	 La	 France	 adlı	
ünlü	eseri	meydana	getirdiği	bilinir?		

  
A) Carl Ortwin SAUER

B) Ellen Cuhruchill SEMPLE

C) Alfred DEMANGEON

D) Vidal de la BLACHE

E) Eduard SUESS

17.	 İnsanoğlunun	ortaya	 çıkmasından	önceki	 dö-
nemlerde	yaşanan	süreçleri	ele	alan	bilim	dal-
larına,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 örnek	 olarak	
verilemez?

A) Stratigrafi 

B) Sedimantoloji

C) Antropoloji

D) Coğrafya 

E) Klimatoloji 

18.	 Sahra	altı	Afrika’da	bebek	ölüm	oranlarının	çok	
yüksek	olması;
I. İç karışıklıklar

II. Salgın hastalıklar 

III. Beslenme yetersizliği

IV. Etnik çatışmalar    

 gibi	faktörlerden	hangilerinin	sonucudur?	

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

       E) II ve IV

13.	 Toprağın	içinde	yer	alan	likenler,	mikoriza	gibi	
canlılar	veya	kökler	tarafından	oluşturulan	ami-
no	 asitlerin,	 karmaşık	 halkalı	 yapıda	 organik	
bileşikler	meydana	 getirmesi	 durumu	 aşağıda	
verilenlerden	hangisi	ile	adlandırılır?  

A) Karbonasyon

B) Şelatlanma

C) Karbonasyon

D) Oksidasyon

E) Hidrasyon

14.	 Türkiye’de	 yer	 alan	 akarsulardan	 hangisinin	
ağız	 kısmında	 küçük	 tonajlı	 gemilerin	 kısa	 bir	
süre	 hareket	 edebilmesi,	 bu	 akarsu	 vadisinde	
denge	profilinin	söz	konusu	olduğunu	düşün-
dürmüştür?

A) Kızılırmak  

B)  Sakarya

C) Filyos   

D)  Bartın

 E)  Göksu

15. Karstik arazilerde alüvyon örtüsünün altından kay-

nak çıkışları yaşanabilmektedir. 

 Yukarıda	açıklanan	durumun	aşağıda	verilen	il-
lerden	hangisinde	yaşandığı	söylenebilir?			

A) Rize 

B) Artvin

C) Samsun 

D) Konya

E) Erzincan



5 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –6

21.	 2010	 yılı	 verilerine	 göre,	 Türkiye’nin	 elektrik	
enerjisinin	 üretiminde,	 aşağıda	 verilen	 türler-
den	hangisinin	payı	en	fazladır?

A) Termik   

B)  Hidroelektrik 

C) Jeotermal   

D)   Nükleer 

E)   Rüzgâr 

22. Mathieson ve Wall’a göre turizm coğrafyası başlıca 

altı alandan meydana gelir.

  Aşağıda	verenlerden	hangisi	bu	alanlar	içinde	
yer	almaz?  

A) Turizme olan talebin mekânsal özellikleri

B) Arzın mekânsal özellikleri

C) Turizm alan ve bölgelerinin coğrafyası

D) Turizm mekânına ilişkin modeller 

E) Turizm mekanında bulunan rekreasyon faali-

yetleri

19. Doğuşta yaşam beklentisi, nüfus biliminde önemli 

bir göstergedir. 1940 yılında erkeklerde 30 yıl olan 

bu değer, kadınlarda 33 yıldır. 2010 yılı itibariyle 

doğuşta yaşam beklentisi erkeklerde 70 kadınlar-

da 77 yıla ulaşmıştır.    

 Doğuşta	yaşam	beklentisinde	yaşanan	çok	bü-
yük	değişim	üzerinde;	
I. Sosyal refah seviyesinin yükselmesi 

II. Sağlık hizmetlerinden yararlanma oranının art-

ması 

III. Salgın hastalıkların azalması 

IV. Kişi başına düşen gelirin artması 

 gibi	faktörlerden	hangilerinin,	doğrudan	bir	et-
kisi	söz	konusu	değildir? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

20.	 Tarım	alanları	mülkiyetinin	devlet	tarafından	99	
yıllık	sembolik	bir	bedelle	bir	vatandaşa	verildi-
ği,	kolektif	üretim	çiftlikleri	aşağıda	verilenler-
den	hangisi	ile	adlandırılır?		

A) Hamlet   B)   Farmstad

C) Kolhoz   D)  Kraal

   E)  İnuit
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25.	 Aşağıda	verilen	tarım	ürünlerinden	hangisinin	
aşırı	 tüketimi,	 sinir	 sistemini	 aşırı	 derecede	
uyarılmış	 tutacağından	 uykusuzluk	 sorununa	
yol	açıp,	insan	sağlığına	zarar	verebileceği,	bu	
nedenle	de	uyarıcı	bitkiler	grubunda	yer	alabi-
leceği	söylenebilir?  

A) Kakao   B)  Haşhaş 

C) Tütün    D)  Kola 

   E)  Çay 

26.	 Aşağıda	 verilen	 enerji	 üretim	 tesislerinden	
hangisinin	çevre	üzerindeki	olumsuz	etkisi	en 
azdır?

A) Nükleer santral

B) Linyit işleten otoprodüktör enerji firması 

C) Hidroelektrik enerji santrali

D) Jeotermal enerji santrali

E) Doğalgaz yakarak enerji üreten termik santral

23.	 Denizlerle	okyanusların	 farkları	 ile	 ilgili	 olarak	
aşağıda	verilenlerden	hangisinin	doğru	olduğu 
söylenemez?

A) Denizlerin derinlikleri, okyanuslara göre daha 

azdır. 

B) Denizlerin kıta sahanlıkları okyanuslara göre 

daha geniştir.

C) İç denizlerde tuzluluk oranı daha azdır.

D) Denizler çevrelerindeki ana karaların etkilerin-

den daha fazla etkilenir.

E) Denizleri karaların içine sokulmuş dev körfezler 

saymak gerekir.       

24. Ulaşım coğrafyasında iki nokta arasında yer alan 

en kısa yolun tercih edilmesi amaçlanır. Ancak, bu 

durum her zaman sağlanamaz. Dolayısıyla izlen-

mesi gereken yol ana akış hattının dışına çıkar. 

I. Dolaylı sapma

II. Dolaysız sapma

III. Olumlu sapma

IV. Olumsuz sapma

 Üstte	yapılan	açıklama	ile	açıklanan	ana	hattın	
dışında	 belirlenen	 güzergâhlar,	 yukarıdakiler-
den	hangileri	ile	adlandırılır?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

             E) II ve IV
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29. “Benim yaşadığım yer büyük bir tatlı su gölünün 

yanında yer alır. 1993 yılında göl çevresi Milli park 

alanı ilan edilince, gölü ziyaret etmemiz zorlaştı.”    

 Yukarıdaki	sözü	söyleyen	kişinin	aşağıda	veri-
len	Milli	parklardan	hangisinin	yakınında,	yaşa-
mını	sürdürdüğü	söylenebilir?	

A) Kovada Gölü 

B) Beyşehir Gölü 

C) Van Gölü 

D) Tuz Gölü 

E) Manyas Gölü 

30. Dünyada Jeopark kavramı ortaya çıktıktan sonra 

ülkemizde de böyle bir yer belirlenmesi amacıyla 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonra-

sında, farklı yer yapısı ve genç volkanik arazideki 

yer şekilleri nedeniyle, Türkiye’nin ilk jeoparkı be-

lirlenmiştir.

	 Yukarıda	 anlatılan	 yer,	 aşağıda	 verilenlerden	
hangisidir? 

A) Koçhisar  

B) Macahel

C) İnsuyu

D) Kula

E) Gördes

27.	 Devleti	canlı	bir	organizmaya	benzeterek,	dev-
letin	gelişim	sürecini	biyolojik	süreçler	ile	açık-
layan	 görüşlerin	 fikir	 babası,	 aşağıda	 verilen-
lerden hangisidir?

 

A) Nicholas J. Spykman

B) Halford Mackinder

C) Alfred Thayer Mahan

D) Frederic Ratzel

E) Hausy Scitaklian

28. “İnsanlığın ikilemi” raporunun	 ardından,	 1972	
yılında	Birleşmiş	Milletler	 uzmanları	 ve	 çeşitli	
ülkelerden	gelen	katılımcıların	yer	aldığı,	“İnsan 

ve çevresi için Hareket Planı” adında	 bir	 bildir-
genin	 açıklandığı,	 Birleşmiş	 Milletler	 Çevre	
Konferansı,	aşağıda	verilen	merkezlerden	han-
gisinde	gerçekleştirilmiştir?

A)  Stockholm  

B)  Bern

C)  Ramsar

D)  Rio

E) Paris
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34.	 Türkiye’de	cinsine	göre	trafik	kazasına	karışan	
araçlar	 değerlendirildiğinde,	 aşağıda	 verilen	
araç	türlerinden	hangisinin	en	fazla	kazaya	ka-
rıştığı	söylenebilir?

A) Kamyon 

B) Otomobil 

C) Otobüs

D) Kamyonet

E) Tır 

35.	 Brezilya’nın	tropikal	bölgelerinde	yaygın	olarak	
görülen	ağaçlı	bozkırlar,	aşağıda	verilenlerden	
hangisi	ile	adlandırılır?	

A) Pampa

B) Preri

C) Savan

D) Kampos

E) Steppa

36.	 Alanı	 birden	 fazla	 parçadan	 meydana	 gelen	
devletlere,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 örnek	 ola-
rak verilemez? 

A) Malezya 

B) ABD 

C) Danimarka 

D) Uruguay

E) Filipinler 

31.	 Türkiye’nin	 sınır	 kapılarından	 hangisi,	 Kilis	 ili	
sınırları	içerisinde	yer	alır?	

A) Öncüpınar 

B) Gürbulak 

C) Dilucu

D) Ceylanpınar  

E) Karkamış

32.	 Türkiye’de	sığla	ağacının	en	yaygın	olduğu	ve	
orman	meydana	getirdiği	yer,	aşağıda	verilen-
lerden hangisidir? 

A) Artvin – Hopa 

B) Köyceğiz – Marmaris 

C) Uludağ – bandırma 

D) Milas – Fethiye 

E) İnebolu – Cide

33.	 Çevrenin	 korunması	 ve	 geliştirilmesi	 kavramı,	
ilk	 kez	 aşağıda	 verilen	Birleşmiş	Milletler	 top-
lantılarından	hangisinde	dile	getirilmiştir?	

A) Stockholm Konferansı 

B) Paris Konferansı

C) Rio zirvesi 

D) Habitat konferansı  

E) Johannesburg Zirvesi 
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39. Dünya siyasetinde “bağlantısızlar hareketi” 1980’li 

yıllara kadar oldukça önemli bir güç merkezi olmuş-

tur. 

	 Aşağıda	verilen	devletlerden	hangisinin	bağlan-
tısızlar	hareketi	içinde	yer	aldığı	söylenemez?

A) Hindistan 

B) Vietnam 

C) Sri Lanka

D) Cezayir 

E) Zambiya    

40.	 Soğuk	savaş	döneminde	kutuplar	arasında	fiili	
bir	 çatışmanın	 önlenmesi	 amacıyla	 çalışmalar	
yapan	siyasi	isimlere;	
I. Mahatma Gandhi

II. Çan Kay Şek

III. Josip Broz Tito

IV. Mao Tse Dung

 gibi	 isimlerden	hangileri	örnek	olarak	verilebi-
lir? 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

         E) II ve IV

37.	 Yerli	Kanadalılar;
I. İnuit

II. Mulatto

III. Metis

IV. Mestizo

 gibi	isimlerden	hangileri	ile	adlandırılırlar?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

                E) II ve IV

38. Kuzey Kaliforniya’daki San Jose vadisine verilen 

isimdir. Günümüz dünyasının en önemli high tech 

araştırma ve geliştirme faaliyetleri burada gerçek-

leştirilir. 

 Yukarıda	başlıca	özellikleri	verilen	yer	aşağıda	
verilenlerden	hangisidir?			

A) Silikon vadisi 

B) Frankfurt

C) Atacama

D) Ruhr havzası 

E) Honşu adası 
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43. I. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şe-

killerinin temel özelliklerini ve dağılışlarını ana-

liz eder.

II. Dünyadaki farklı bölge örneklerinin özelliklerini 

ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısın-

dan analiz eder.

III. Günümüz çevre sorunlarına ait senaryoları, 

olası etkileri açısından değerlendirir.

 Coğrafya	dersi	öğretiminde “değişimi ve sürekli-

liği algılama” durumunu	vermeyi	amaçlayan	bir	
öğretmen,	yukarıda	verilen	kazanımlardan	han-
gilerini	hedefleyen	konuları	ele	almalıdır?	

A) Yalnız I   B) I ve II

C) Yalnız III  D) II ve III

             E) I, II ve III

44.	 Değerlendirme	 formu,	 derecelendirme	 ölçeği	
kullanarak	 değerlendirme	 yapmak	 isteyen	 bir	
öğretmen;
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. 

 yukarıda	verilen	kazanımlardan	hangileri	 ile	 il-
gili	konuları	ele	almalıdır?								

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

        E) II ve IV

41.		 Lambert	ve	Balderstone	(2000)	tarafından	oluş-
turulan “Coğrafi sorgulama Yolları için bir Şema” 

içinde	yer	alan	anahtar	sorular	arasında,	aşağı-
da	verilenlerden	hangisi	yer	almaz?

A) Ne?

B) Ne ve nerede?

C) Ne kadar?

D) Nasıl?

E) Ne olabilir?

42. Aşağıdakilerden	 hangisi,	 Coğrafya	 Dersi	
Öğretim	Programı’nda	yer	alan “eş yükselti eğri-

leriyle çizilmiş bir harita üzerinde ana yer şekillerini 

ayırt eder” kazanımının	içeriğine	uygun	bir	konu	
değildir?     

A) eş yükselti eğrileri yöntemi

B) konularına göre haritalar 

C) izohipslerin özellikleri 

D) izohipslerle bazı yer şekillerinin gösterimi 

E) renklendirme yöntemi 
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47.	 Aşağıda	verilen	kazanımlardan	hangisi,	Coğrafya	
dersi	 öğretim	 programında	 9.	 sınıf	 kazanımları	
arasında	yer	alır?	

A) Dünyadaki farklı bölge özelliklerini, özellikleri 

ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısın-

dan analiz eder.

B) Ekonomik faaliyetleri temel özellikleri açısın-

dan birincil, ikincil ve üçüncül faaliyet sınıflarına 

göre ayırt eder.

C) Kıtaların ve okyanusların konumsal önemini ta-

rihsel süreçten örneklerle değerlendirir.

D) Verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun ya-

pısal özelliklerinin dağılışını sorgular.

E) Verilerden yararlanarak doğal sistemlerdeki 

olası değişimler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

48.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 9.Sınıf	
kazanımlarından	hangisi	ele	alındığında,	yakın	
çevreye	araştırma	–	inceleme	gezisi	yapılabilir?

A) Harita ve diğer görsel materyallerden yararla-

narak farklı iklimi tiplerinin özellikleri ve dağılışı 

hakkında çıkarımlarda bulunur.

B) Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve 

sürekliğe kanıtlar gösterir. 

C) Jeolojik zamanların özelliklerini tektonikle ilişki-

lendirerek açıklar.  

D) İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçlerini açıklar.

E) Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açı-

sından karşılaştırır.

45. Aşağıda coğrafya öğretim programında yer alan bir 

kavram haritası verilmiştir. 

İKLİM
YERŞEKİLLERİ

BİTKİ

SU

KÜLTÜREL

EKONOMİK

NÜFUS
YERLEŞME

YERALTI

KAYNAKLARI

İDARİ POLİTİK

DOĞAL

?

İŞLEVSEL

 Yukarıdaki	kavram	haritası	üzerinde “?” ile gös-
terilen	 bölümde	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi	
yer	alır?

A) Ekoton   B)  Biyozon

C) Bölge    D)  Formasyon   

   E) Lokal

46.	 Coğrafya	öğretim	programında	yer	alan	bütün-
cül dereceli	 puanlama	 anahtarında	 kullanılan	
ölçütler	 ele	 alındığında,	 aşağıda	 verilenlerden	
hangisinin	 doğru	 kriterler	 arasında	 yer	 aldığı	
söylenemez?

A) Konu anlamanın ötesinde, kendi bulgularını ko-
nunun merkezine almayı başardı. - 5 

B) Konuyu tümüyle iyi anladığını gösterdi. Konuy-
la ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı gerek-
çelerle desteklendi.  - 4

C) Konuyla ilgili öne sürülen düşünceler mantıklı ge-
rekçelerle desteklemişti fakat yeterli değildi. - 3

D) Konunun çoğunu anladığını gösterdi. Ancak 
konuyla ilgili yeterli düzeyde açıklamalar ge-
tiremediği gibi, anlatımda çelişkili açıklamalar 
yaptı. - 2

E) Konuyu biraz anladığını gösterdi. Örnekleri ye-
terli değildi. Önemli eksikler vardı.- 1
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50.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
“Performans Ödevi Değerlendirme Ölçeği” içinde	
yer	 alan	ölçütler	 ele	 alındığında,	 aşağıda	veri-
lenlerden	hangisinin	bunlar	arasında	yer	aldığı	
söylenemez? 

A) Yapılan yorumların ve sonuç çalışmasının bi-

limsel bilgilere dayanarak özgün halde hazır-

lanması

B) Ödevin tüm aşamalarında konunun tüm yönle-

riyle yansıtılıp, yansıtılmadığı  

C) Türkçe yazım kuralları ve bilimsel çalışma ba-

samaklarına uygunluk 

D) Toplanan örneklerin içerik ve özellikleri 

E) Ön araştırmayı yaparken kullandığı kaynakça-

nın çeşitliliği 

49.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
coğrafi	 beceriler	 ve	 uygulamalar	 değerlendi-
rildiğinde,	 “gözlem becerisi” 11.	sınıf	düzeyinde	
verilecek	 aşağıdaki	 kazanımlardan	 hangisi	 ile	
aktarılabilir?

A) Doğal unsurların üretim, dağıtım ve tüketim sü-

reçleri üzerindeki etkisini analiz eder.

B) Türkiye’nin madenleri ve enerji kaynaklarının 

etkili kullanımı açısından değerlendirir 

C) Beşeri unsurlarının üretim, dağıtım ve tüketim 

süreçleri üzerindeki etkisini analiz eder. 

D) Örnek incelemeler yoluyla ilgili ülkelerin farklı 

dönemlerine ait nüfus politikalarını karşılaştırır.

E) Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ve ham-

madde üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 

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.


