


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. Genç volkanik araziler jeolojik kesit üzerinde 
aşağıdaki sembollerden hangisi ile gösterilir?

4.	 Yerel	 rüzgârların	bir	kısmı	genel	hava	dolaşımına	

bağlı	olarak	ortaya	çıkarken,	bir	kısmı	da	yerel	ne-

denlerle	oluşmaktadır.

 Buna göre aşağıda verilen rüzgârlardan hangisi 
genel hava dolaşımına bağlı olarak ortaya çıkan 
yerel rüzgârlara örnek verilemez?

A)	Hamsin						 	 B)		Scirocco				

C)	Fön						 	 	 D)		Mistral					

	 	 					E)	İmbat

1. Atlas türünde harita koleksiyonlarında en fazla 
aşağıda verilen projeksiyon türlerinden hangisi 
kullanılır?

A)	 Düzlem	Projeksiyon

B)	 Gauss	Kruger	Projeksiyon

C)	 Merkator	Projeksiyon

D)	 Kutbi	Konformal	Projeksiyon

E)	 Konik	Projeksiyon

2. 

 Yukarıda topografya haritasının bir bölümü ve-
rilen yer ilgili olarak, aşağıda verilenlerden han-
gisi iddia edilebilir?

A)	 Volkanizmanın	etkili	olduğu		

B)	 Karstik	kayaçların	bulunduğu		

C)	 Konik	tepelerin	bulunduğu	

D)	 Geçmiş	dönemlerde	gerçekleşen	aşındırmanın	

izlerini	taşıdığı	

E)	 Psodövolkanik	bir	tepenin	görüldüğü	

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testte 50 soru vardır.
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5.	 Yeryüzünde	 oldukça	 yaygın	 olan	 ve	 güçlü	 etkile-

riyle	 iyi	 tanınan	fön	rüzgârları	 farklı	ülkelerde	özel	

isimler	alırlar.

I.		 Zonda	

II.		 Chinook

III.	 Berg	

 Buna göre yukarıdakilerden hangileri bu tip 
rüzgârlardandır? 

A)	Yalnız	I						 	 B)	Yalnız	II					

C)	Yalnız	III					 	 D)	II	ve	III				

	 	 									E)	I,	II	ve	III

6. Genel	hava	dolaşımına	bağlı	rüzgârların	fazla	kuv-

vetli	 olmadığı	 kara	 içlerinde,	 yer	 şekillerinin	 gün	

içinde	farklı	ısınmalarına	bağlı	günlük	rüzgârlar	do-

ğar.

 Aşağıdakilarden hangisi bu rüzgârlara örnek 
verilemez?

A)	 Anabatik	rüzgârlar

B)	 Kara	rüzgârları

C)	 Dağ	rüzgârları

D)	 Drenaj	rüzgârları

E)	 Yamaç	rüzgârları

7. Nemlilikle ilgili;
I.		 Sıcaklık	düştükçe	hava	doyma	noktasına	yak-

laşır.

II.		 Hava	doyma	noktasına	ulaştıktan	sonra	fazla	

nemin	yoğunlaştığı	dereceye	çiy	noktası	denir.

III.	 Bağıl		nem	düşük	olduğu	zaman,	buharlaşma	

artar.

IV.	 Hava	kütlelerinin	yoğunlaşma	sıcaklığı	genel-

likle	aynıdır.

 yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?

A)	Yalnız	III										 	 	B)Yalnız	IV										

C)	I	ve	II											 	 D)	II	ve	III										

	 	 							E)	III	ve	IV

8. Aşağıdaki	görselde	bir	arazinin	yer	yapısı	verilmiş-

tir.	

 

 Arazinin fotoğraftaki görüntüyü almasında, 
aşağıda verilen dış güçlerden hangisi etkili ol-
muştur?

A)	 Buzullar

B)	 Rüzgar	

C)	 Akarsular	

D)	 Çözünme	

E)	 Periglasyasyon
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12.	 Horizon	 topografyası	 kavramı,	 horizonları	 ayıran	

yüzeyin	gösterdiği	özelliği	kapsar.	

 Aşağıda verilenlerden hangisi, horizon topog-
rafyasının belirtilmesinde kullanılan terimler 
arasında yer almaz?

A)	 Düz

B)	 Dalgalı

C)	 Eğimli

D)	 Düzensiz

E)	 Kırıklı

13.	 Toprak	oluşum	sürecinde	ayrışma	olayları	ve	pe-

dojenez,	ayrı	gruplar	halinde	değerlendirilir.	

 Aşağıda verilenlerden hangisi, toprak oluşu-
mu sürecinde yaşanan önemli olaylar arasında 
gösterilemez?

A)	 Podzollaşma

B)	 Lateritleşme

C)	 Kalsifikasyon

D)	 Şelatlanma

E)	 Solonizasyon

14. Derine aşındırmanın kuvvetli olarak gerçekleş-
tiği bir akarsu yatağı ile ilgili olarak, aşağıda 
verilenlerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A)	 Yatak	eğiminin	az	olduğu

B)	 Denge	profiline	ulaştığı

C)	 Aşınımın	ileri	evrelerinin	yaşandığı

D)	 Tektonik	açıdan	genç	bir	yer	olduğu	

E)	 Yanal	aşındırmanın	kuvvetli	olduğu

9. Karbonat kayaçlar ele alındığında;
I.	 Lazurit

II.	 Manyetit

III.	 Kalsit

IV.	 Aragonit

 gibi kayaçlardan hangileri bunlar arasında gös-
terilebilir?   

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 	 E)	II	ve	IV

  

10. Aşağıda verilen akarsulardan hangisinin şe-
bekesinin kuruluş döneminde, yaygın biçimde 
kapma olaylarının gerçekleşmesiyle yön değiş-
tirdiği söylenebilir? 

A)	 Sakarya	

B)	 Aksu

C)	 Göksu

D)	 Büyük	Menderes	

E)	 Bakırçay

11. Yeni toprak sınıflandırma sistemi içinde en kü-
çük ayrıntıyı gösteren, son zamanlardaki de-
ğişmeleri aktarmaya yarayan tanıtıcı kavram, 
aşağıda verilenlerden hangisidir?

A)	 Familya

B)	 Takım

C)	 Seri

D)	 Pedon

E) Ara
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17. Doğal ve yapay göl ve göletlerin fiziksel ve 
kimyasal özelliklerini, ekolojisini ve çevreyle 
etkileşimlerini inceleyen bilim dalı, aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)	 Limnoloji

B)	 Potamoloji

C)	 Hidrojeoloji

D)	 Speleoloji

E)	 Palinoloji

18. Dünyada bebek ölüm oranlarının en yüksek ol-
duğu ülke, aşağıda verilenlerden hangisidir? 

A)	 Tanzanya	

B)	 Etiyopya

C)	 Afganistan

D)	 Hindistan	

E)	 Kuzey	Kore	

15. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinde karstik 
ve volkanik arazilerin, bir arada bulunduğu söy-
lenebilir? 

A)	 Yunanistan

B)	 İtalya	

C)	 İngiltere	

D)	 Norveç	

E)	 Rusya	

16. Alfred Wegener’in kayın babası olup, klimato-
loji ve bitki coğrafyası hakkında çalışmaları ile 
bilinen, dünya makroklima bölgeleri hakkında 
hazırladığı harita günümüzde de popülerliği-
ni koruyan bilim insanı, aşağıda verilenlerden 
hangisidir?  

A)	 Viladimir	Peter	KOPPEN

B)	 Armin	Kohl	LOBEC

C)	 Adrew	John	HERBERTSON

D)	 Carl	Ortwin	SAUER

E)	 Ellen	Churchill	SEMPLE
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21. 2010	 yılında	 elektrik	 enerjisine	 olan	 talep	%11.8	

düzeyinde	artmıştır.	

 Bu durumun ortaya çıkmasında; 
I.	 Tarımsal	üretimin	artması			

II.	 İmalat	sanayisinin	gelişmesi	

III.	 Elektrikte	kayıp-kaçak	oranın	yüksek	olması	

IV.	 Endüstriyel	üretim	miktarının	artması	

 gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söy-
lenemez? 

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 					E)	II	ve	IV

22. Turizm coğrafyasında yanıtı aranan temel soru-
lar ele alındığında;
I.	 Turistler	neden	yolculuğa	çıkarlar?

II.	 Turistler	nerelerde	eğlenirler?

III.	 Turistler	nerelerde	konaklarlar?

IV.	 Turistler	nereye	giderler?

 verilenlerden hangilerinin bunlar arasında yer 
aldığı söylenemez?    
   

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 	 E)	II	ve	IV

19. Aşağıdaki	şekilde	Türkiye	nüfusunun	eğitim	düze-

yine	göre	1975-2008	yılları	arasında,	nüfus	dağılı-

mındaki	değişimler	verilmiştir.	

  Yukarıda verilen grafikten yararlanılarak aşağı-
dakilerden hangisi söylenebilir?

A)	 Nüfusun	ülkeye	düzensiz	dağıldığı

B)	 Ekonomik	 gelir	 seviyesinde	 yaşanan	 artışın	

eğitim	durumuna	yansımadığı		

C)	 Ortalama	yaşam	beklentisinin	arttığı

D)	 Bebek	ölüm	oranlarının	azaldığını				

E)	 Eğitim	seviyesindeki	artışın	cinsiyet	bağlamın-

da	düzensiz	gerçekleştiği	

20.  Mesken	sahipleri	ve	davarı	güden	çobanın	oturdu-

ğu,	taştan,	düz	ve	toprak	damlı	birkaç	basit	kulübe	

ve	hayvan	barınağından	oluşan	8–10	haneli	 yer-

leşmeler	 zamanla,	 devamlı	 oturulan	 yerleşmeye	

dönüşmüştür.	 Doğu	 Anadolu	 Bölgesi’nde	 Yukarı	

Murat	 platoları,	 Aşağı	Murat	 yöresi	 (Elazığ,	 Tun-

celi	 civarı),	 Erzincan-Bayburt-Erzurum	 arasındaki	

alanda	yaygın	olarak	görülür.	

 Yukarıda anlatılan kırsal yerleşme türü aşağıda 
verilenlerden hangisidir?

A)	 Banı		 	 	 B)		Kışlak

C)	 Kom	 	 	 D)		Oba

	 	 	 E)		Pey

100

10

18

81

14
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25. Çay bitkisinin doğal çevre istekleriyle ilgili ola-
rak aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğ-
ru olduğu söylenemez?

A)	 Sıcaklık	değerlerinin	 -5,	 -6	 ᵒC‘nin	altına	düş-

memesi	gerekir.

B)	 Kalsiyumlu	topraklar	ve	özellikle	bazik	araziler	

en	rahat	yetiştirildiği	yerlerdir.	

C)	 Yaz	sıcakları			30-35	ᵒC‘nin	üstüne	çıkmamalı-

dır.

D)	 Çay	 tarımı	 yapılacak	bölgede	 yağış	 tutarının	

1200	mm’nin	üzerinde	olması	gerekir.	

E)	 Yükselti	 isteği	 değişken	 olmakla	 birlikte	 yük-

sek	yerlerde	yetiştirilemez.

26.	 Keban	barajı	 inşa	edildiği	dönemde	dikkat	çekici	

bir	olay	yaşanmıştır.	Baraj	oluşturulduktan	bir	süre	

sonra,	baraj	aksı	ile	alakası	olmayan	bir	köyde,	bir	

mağaradan	büyük	su	çıkışı	gerçekleşmiş	ve	hatta	

olay	 büyük	 bir	 sel	 felaketine	 dönüşmüştür.	 Kısa	

zamanda	fosil	mağaranın	su	girişleri	beton	perde-

lerle	kapatılarak,	bu	durum	engellenmiştir.

 Yukarıda anlatılan olay, ülkemizde aşağıda 
verilenlerden hangisine gereken hassasiyetin 
gösterilmediğini ortaya koyar?  

A)	 Baraj	oluşturulacak	yerin	zemin	koşullarına

B)	 Akarsuların	debisine

C)	 Akarsuların	beslenme	olanaklarına

D)	 Akarsuların	rejimlerine

E)	 Baraj	aksının	yüksekliğine

23. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal turistik 
kaynaklar arasında gösterilemez?

A)	 Kumsal	

B)	 Çağlayan	

C)	 Mağara	

D)	 Yayla	

E)	 Tuzla	

24. Avrupa’da yer alan ve 13-17.yüzyılar arasında 
kullanılan ilk ortak pazar, aşağıda verilenlerden 
hangisidir?

A)	 İpek	Yolu

B)	 Essen	Üretim	Birliği

C)	 Hansa	Birliği		

D)	 Trans-Asya	Taşımacıları	Birliği

E)	 Köln	Birliği



7 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME –7

29. 1987	yılında	Milli	park	alanı	ilan	edilen	bölge,	son	

dönemlerde	buraya	çok	yakın	bir	yerde	altın	arama	

faaliyetlerinin	 başlamasıyla	 uzun	 süre	 gündemde	

kalmıştır.

 Yukarıda bazı özellikleri anlatılan milli park ala-
nı aşağıdakilerden hangisidir?  

A)	 Güllük	dağı	–	Termossos	Milli	Parkı

B)	 Tek	tek	Dağları	Milli	Parkı	

C)	 Honaz	Dağı	Milli	Parkı

D)	 Karagöl	–	Sahara	Milli	Parkı

E)	 Kazdağı	Milli	Parkı

30. Türkiye’nin bilinen su basan ormanı (longoz), 
aşağıda verilen illerden hangisinin sınırları 
içinde yer alır?

A)	 Çanakkale	

B)	 Balıkesir	

C)	 Bolu	

D)	 Tekirdağ	

E)	 Kırklareli		

27. Günümüz Federal Almanya Cumhuriyeti’ne 
bağlı olarak varlığını sürdüren şehir devletleri-
ne, aşağıda verilenlerden hangisi örnek olarak 
gösterilebilir?    

A)	 Hamburg

B)	 Köln

C)	 Münih

D)	 Duisburg

E)	 Aahen

28.	 Çevre	sorunları	ve	özellikle	de	ozon	tabakasındaki	

seyrelme	ile	ilgili	olarak,	uluslararası	camiada	ya-

pılan	en	önemli	sözleşme	Kyoto	Protokolüdür.	

 Bu sözleşme gereğince aşağıda verilenlerden 
hangisi karara bağlanmamıştır?

A)	 Atmosfere	salınan	sera	gazı	miktarı	%5’e	çeki-

lecek

B)	 Endüstriden,	 motorlu	 taşıtlardan,	 ısıtmadan	

kaynaklanan	sera	gazı	miktarını	azaltmaya	yö-

nelik	mevzuat	yeniden	düzenlenecek

C)	 Daha	az	enerji	 ile	 ısınma,	 daha	az	enerji	 tü-

keten	araçlarla	uzun	yol	alma,	daha	az	enerji	

tüketen	 teknoloji	 sistemlerini	 endüstriye	 yer-

leştirme	sağlanacak	

D)	 Atmosfere	 bırakılan	metan	 ve	 karbon	 dioksit	

oranının	düşürülmesi	için	alternatif	enerji	kay-

naklarına	yönelinecek

E)	 Gelişmekte	olan	ülkelerde,	 fosil	 yakıt	 kullanı-

mının	önündeki	engeller	kaldırılacak.
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33.	 “Sürdürülebilir	kalkınma” ifadesi ilk kez, aşağıda 
verilen metinlerden hangisinde dile getirilerek 
duyurulmuştur?  

A)	 Habitat	konferansı	sonuç	bildirgesi	

B)	 Gelişmemiş	ülkeler	kalkınma	raporu	

C)	 Kyoto	sözleşmesi	karar	metni	

D)	 Ortak	geleceğimiz	

E)	 Çevre	ve	kalkınma	forumu	–	Paris

34. Hükümetlerin nüfusun büyüklüğünü, artışını, 
azalışını, kompozisyonunu ya da dağılımını et-
kilemek için aldıkları tedbirler bütünü aşağıda-
kilerden hangisi ile ifade edilir?

A)	 Proanalist	yaklaşım

B)	 Nüfus	politikası

C)	 Durağanlık

D)	 Demografik	döngü

E)	 Gerileyen	nüfus

31. Türkiye’nin sınırı kapılarından hangisinden ge-
çen araç sayısı, daima diğerlerinden fazla ger-
çekleşmiştir?

A)	 İpsala	

B)	 Dilucu

C)	 Habur	

D)	 Cilvegözü

E)	 Kapıkule

32. Tuz Gölü’nün geçmişte büyük bir pluvial göl ol-
duğunun anlaşmasında,
I.	 Maarlar

II.	 Ölü	falezler

III.	 Kıyı	okları

IV.	 Abrazyon	düzlükleri

 gibi yer şekillerinden hangilerinin görülmesi et-
kili olmuştur?    

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	IV	ve	V

	 	 									E)	II	ve	IV
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37. Santiago şehri, aşağıda verilen Güney Amerika 
ülkelerinden hangisinde yer alır? 

A)	 Paraguay

B)	 Şili

C)	 Guyana

D)	 Meksika

E)	 Guatemala

38. Sovyetler	Birliği’nin	1989	yılında	dağılması,	dünya-

da	pek	çok	yeni	devletin	ortaya	çıkmasına	yol	aç-

mıştır.	

 Aşağıda verilen devletlerden hangisi Sovyet-
lerin ortadan kalkmasıyla birlikte ortaya çıkan 
devletlerden biri değildir? 

A)	 Slovakya	

B)	 Kazakistan	

C)	 Gürcistan	

D)	 Ermenistan	

E)	 Estonya	

35. 

 Şeker elde etmek amacıyla üretilen tarım ürün-
lerinin, dünya haritası üzerinde gösterilen doğ-
rultulardan hangilerinde yaygın olarak yetiştir-
diği söylenebilir?   

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	IV	ve	V

	 	 	 E)	I	ve	III

36. Alanlarında koridorlar ve uzantı şeritleri olan 
devletler ele alındığında, aşağıda verilenlerden 
hangisi bunlar arasında yer almaz? 

A)	 Gambia

B)	 Nepal

C)	 Togo

D)	 Malawi

E)	 Myanmar
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42. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Dersi Öğre-
tim Programı’nda yer alan	“Türkiye’nin	madenleri	
ve	enerji	kaynaklarını	etkili	kullanım	açısından	de-

ğerlendirir”	kazanımının içeriğine uygun bir konu 
değildir?     

A)	 Başlıca	madem	çeşitlerimiz

B)	 Türkiye’de	sanayi	

C)	 Türkiye’nin	maden	ithalatı		

D)	 Türkiye’deki	enerji	kaynakları	

E)	 Ülkemizde	doğalgaz	çıkarılan	yerler	

43. Coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
“çevre	yönetimi	ve	koruma	açısından	ülkeleri	kar-

şılaştırarak	 uluslararası	 uygulamaları	 ve	 çevresel	

örgütlerin	 etkinliklerini	 değerlendirir”	 kazanımı ile 
verilecek beceriler değerlendirildiğinde, aşağı-
dakilerden hangisinin bunlar arasında yer aldığı 
söylenemez?		

A)	 Sorgulama	becerisi	

B)	 Değişimi	algılama	becerisi

C)	 Harita	becerisi

D)	 Sürekliliği	algılama	becerisi

E)	 Kanıt	kullanma	becerisi

39. Ortadoğu’da yer alan aşağıda verilen ülkeler-
den hangisi geçmişten bu yana bir mülteci so-
runu ile uğraşmaktadır?  

A)	 Ürdün			 	 B)		Suriye	

C)	 Irak		 	 	 D)		İran	

	 	 									E)	Türkiye	

40. SSCB ve yanlısı olan ülkelere karşı, ne pahası-
na olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini 
savunan teori, hangi ABD başkanının adıyla 
anılır?

A)	 Truman			 	 B)		Reagen

C)	 Gorboçov	 	 D)		Kennedy

	 	 									E)		Brandt

41. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Dersi Öğre-
tim Programı’nda yer alan zamanı algılama be-
cerisi ile öğrencilere kazandırılmak istenenlere;
I.	 Jeolojik	süreçlere	ait	zaman	algısı

II.	 Yıllık,	mevsimlik	ve	günlük	süreçlerle	ilgili		za-

man	algısı

III.	 Yakın	tarih	olayları	ile	ilgili	zaman	algısı

IV.	 Bitkilerle	ilgili	zaman	algısı

 gibi algılardan hangileri örnek olarak verile-
mez?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 										E)	II	ve	IV



11 Diğer sayfaya geçiniz.
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46. Bir öğrencinin bir ya da birkaç alandaki çalış-
malarını, harcadığı çabayı, geçirdiği evreleri 
gösteren başarılarının koleksiyonu, aşağıda ve-
rilenlerden hangisi ile adlandırılır? 

A)	 Rubric

B)	 Portfolyo

C)	 Araştırma	kâğıdı

D)	 Gözlem	formu	

E)	 Proje	dosyası	

 

47. Coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
kazanımlar ele alındığında, aşağıda belirtilen 
kazanımlardan hangisinin, 9.sınıf düzeyinde ve-
rilmesi gerektiği söylenemez?

A)	 Doğal	 unsurların	 yaşantısındaki	 etkisinden	

yola	çıkarak,	doğa	insan	ilişkisini	anlamlandırır.	

B)	 Doğayı	oluşturan	dört	temel	ortamdan	yola	çı-

karak	doğal	sistemlerinin	coğrafyanın	konuları	

içerisindeki	yerini	belirler.

C)	 Bitki	 ve	 hayvan	 türlerindeki	 zenginliğin	 oluşu-

munda	ve	türlerin	azalmasında	etkili	olan	fak-

törleri	 birbirleriyle	 olan	 ilişkileri	 çerçevesinde	

yorumlar.

D)	 Yerleşme	doku	ve	tiplerinin	oluşmasında	etkili	

olan	nedenleri	sorgular.

E)	 İnsanların	gereksinimlerinden	yola	çıkarak	do-

ğal	çevreyi	kullanma	biçimlerini	örneklendirir.	

44.	 Coğrafya	 öğretmeni	 Doruk	 bey,	 bölge	 kavramını	

aşağıda	verilen	kavram	haritası	ile	anlatmaktadır.	

 Buna göre	“	?	”	işareti olan bölüme aşağıdakiler-
den hangisinin getirilmesi uygun olur? 

A)		Alansal		 	 B)	Şematik

C)	Coğrafi		 	 D)	Doğal

	 	 				E)	Jeostratejik

45. Coğrafya	dersi	öğretim	programının	önemli	bir	un-

surunu	 da	 tutumlar	 ve	 değerler	 oluşturmaktadır.	

Program beceri ve kavram öğretimiyle, aşa-
ğıdaki değerlerden hangisinin kazandırmayı 
önemsemez? 

A)	 Dayanışma	

B)	 Estetik	

C)	 Hoşgörü	

D)	 İyimserlik	

E)	 Sorumluluk	

İşlevsel

?
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50. Coğrafya dersi öğretim programında “Örnek	Rö-

portaj	Formu”	 içerisinde yer alan sorulara, aşa-
ğıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A)	 Burada	kaç	yıldan	beri	yaşıyorsunuz?	

B)	 Hangi	işle	uğraşıyorsunuz?

C)	 Çalışanların	siyasi	eğilimleri	nelerdir?	

D)	 Hava	durumu	bültenlerinin	nasıl	hazırlandığını	

biliyor	musunuz?		

E)	 Eğer	 imkân	 olsaydı	 yaşadığınız	 yerdeki	 iklim	

özelliklerinden	 hangisinin	 değişmesini	 isterdi-

niz?	Neden?		

48. Öğrencileri	 için	 derse	 her	 zaman	 hazırlıklı	 gelen	

Ahmet	öğretmen,	“Haritacılık	tarihinde	önemli	olan	

Türk	bilim	insanları”	hakkında	bir	görsel	sunum	ha-

zırlamıştır.	

 Yukarıda verilen bilgiye göre Ahmet öğretme-
nin;
I.	 9.	Sınıf

II.	 10.	Sınıf

III.	 11.	Sınıf

IV.	 12.	Sınıf

 yukarıda verilen sınıf düzeylerinden hangileri 
için ders hazırlığı yaptığı söylenebilir? 

    

A)	Yalnız	I		 	 	 B)	I	ve	II

C)	II	ve	III	 	 	 D)	Yalnız	III

	 	 							E)	III	ve	IV

49. Coğrafya derslerinde arazi çalışma becerisini 
geliştirmeye yönelik olarak kullanılabilecek ka-
zanımlara;
I.	 Ülkemizin	 ticaret	 merkezlerinin,	 ticarete	 konu	

olan	mallarını	ve	akış	yönlerini	değişim	ve	sü-

reklilik	açısından	analiz	eder.	

II.	 Ülkemizin	dış	ticaretini	ve	dünya	pazarlarındaki	

yerini	ticarete	konu	olan	ürünler	açısından	ana-

liz	eder.	

III.	 Türkiye’nin	nüfus	politikalarını	ve	gerekçelerini	

değerlendirir.

IV.	 Türkiye’nin	 nüfus	 projeksiyonlarına	 dayalı	 se-

naryolar	oluşturur.		

 yukarıdakilerden hangileri örnek olarak verile-
bilir?

 
A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 								E)	II	ve	IV

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.


