


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.	 Yusuf	 Bey,	 önce	 vadi	 tabanında	 bulunan	 alüvyal	

dolgulardan	 geçmiş	 (I),	 yamaçta	 bulunan	 neojen	

gölsel	tortulları	incelemiş	(II),	plato	yüzeyine	yakın	

bir	 yerde	 bulunan	 mağarayı	 görmüştür.	 Mağara	

Mezozoik	kireçtaşı	içinde	oluşmuştur	(III).	

 Yusuf beyin arazide görmüş olduğu formasyon-
ların en yaşlı olandan genç olana doğru sırala-
ması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A)	 I	–	II	–	III	 	 B)		II-	I	–	III

C)	 III	–	II	–	I	 	 D)		I	–	III	–	II

	 	 								E)		III	–	I	–	II

4. Buharlaşmayı etkileyen faktörler gözönüne 
alındığında;

I.	 Hava	buhar	basıncı

II.	 Rüzgâr	hızı

III.	 Hava	basıncı		

 gibi değerlerden hangilerinin artması buharlaş-
mayı arttırır?

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

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

1. Basit konik projeksiyon yöntemi, aşağıda veri-
len ülkelerden hangisinin haritasının çiziminde 
en sağlıklı yoldur?

A)	 Kenya

B)	 Türkiye	

C)	 Brezilya	

D)	 Hindistan	

E)	 Yeni	Gine

2. 

 Yukarıda bir bölümü verilen topografya harita-
sında aşağıdakilerden hangisinin bulunmama-
sı, sahanın coğrafi açıdan değerlendirilmesine 
en fazla engel olur?

A)	 Yön	oku

B)	 Coğrafi	koordinatlar

C)	 Harita	işaretlerinin	bulunmaması

D)	 Haritada	denizin	bulunmaması	

E)	 Akarsu	akış	yönünün	verilmemesi	

COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Bu testte 50 soru vardır.
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5.	 Hava	 sıcaklığı	 çiy	 noktasının	 altına	 ulaşıp	 hava	

doyma	noktasını	geçtiği	halde,	yoğunlaşmanın	ger-

çekleşmemesi	doğada	görülen	bir	olaydır.	

 Buna göre yukarıda anlatılan hava, nemlilik ba-
kımından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırı-
lır?

A)	 Kuru	hava					

B)	 Nemli	hava					

C)	 Doymuş	hava					

D)	 Aşırı	doymuş	hava					

E)	 Yaş	hava

6. Sisler oluşum kökenleri bakımından sınıflandı-
rıldığında, aşağıdakilerden hangisinin diğerle-
rinden farklı olduğu savunulabilir?

A)	 Kara	sisleri

B)	 Sıcaklık	terselmesi	sonucu	oluşan	sisler

C)	 Adveksiyon	sisleri

D)	 Cephe	sisleri

E)	 Orografik	sisler

7. Bulutlar ve bulutların oluşumuyla ilgili aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)		Kutuplarda	yeryüzü	soğuk	olduğu	 için	kümü-

lüs	tipi	bulutlar	gelişmez.

B)		Tüm	 bulutlarda	 bulut	 tabanı	 ile	 yeryüzü	 ara-

sında	saydam	bir	hava	bölümü	vardır.		

C)		Kümülonimbus	ve	nimbostratüs	yağış	getiren	

bulutlar	olup	kararsız	hava	kütlelerinde	gelişir-

ler.

D)		Bir	 orta	 enlem	 siklonunun	 sıcak	 cephesi	 bir	

yere	 yaklaşırken	 önce	 sirrüsler	 ardından	 ka-

demeli	olarak	alçalan	ve	nimbostratüslerle	son	

bulan	bir	sistem	görülür.

E)	 Sıcak	 ve	 nemli	 tropikal-ekvatoral	 bölgelerde	

konveksiyonlar	güçlü	olduğu	için	en	çok	görü-

len	bulut	tipleri	kümülüs	ve	kümülonimbuslar-

dır.

8. 

 Yukarıdaki görselde verilen yerde; 
I.	 Hava	sıcaklıkları	yılın	büyük	bölümünde	0	ᵒC	

nin	altındadır.

II.	 Kimyasal	ayrışma	belirgindir.

III.	 Permafrostun	etkili	olduğu	bir	yerdir.	

IV.	 Psödovolkanik	yer	şekilleri	yaygın	olarak	gö-

rülür.

 görüldüğü iddia edilen yukarıdaki 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
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12. Toprak profilini ortaya koyan kavramlar arasın-
da aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

A)	 Ana	madde

B)	 Topoğrafya

C)	 Yükseklik

D)	 Eğim

E)	 Bitki	örtüsü	

13. Toprağın A horizonunda şiddetli bir yıkanma-
nın yaşanması,  bu horizondaki demir ve alü-
minyum bileşiklerinin alta doğru taşınması ve 
A horizonunun asit karakterde kül rengine dö-
nüşmesi, aşağıda verilenlerden hangisi ile ad-
landırılır?   

A)	 Podzollaşma

B)	 Lateritleşme

C)	 Kalsifikasyon

D)	 Şelatlanma

E)	 Solonizasyon

14. Türkiye’de yer alan akarsuların denge profilinin 
çok uzağında olması, Türkiye’nin aşağıda veri-
len özelliklerinden hangisi ile alakalıdır?

A)	 Maden	çeşitliliğinin	fazla	olması	ile

B)	 Tetis	denizinden	yükselmiş	olması	ile

C)	 Kırıklı	yer	yapısının	fazla	olması	ile

D)	 Volkanik	faaliyetlerin	fazla	olması	ile

E)	 Oluşum	 sürecinin	 günümüzde	 de	 devam	 et-

mesi	ile

9. Yer	 kabuğunda	 en	 çok	 bulunan	 minerallerin	 ba-

şında	gelir.	Çeşitli	 renklerde	bulunmakla	beraber,	

genelde	 beyaz	 veya	 saydamdır.	Sertlik	 değeri	 7,	

özgül	ağırlığı	2.7’dir.

 Yukarıda başlıca özellikleri verilen kayaç, aşa-
ğıda verilenlerden hangisidir?  

A)	 Kuvars		 	 B)		Manyetit

C)	 Anhidrit	 	 D)		Dolomit

E)	 Limonit

10. Eski ve engebeli topoğrafyayı maskeleyen bir 
örtü deposu üzerinde oluşmuş, konsekant 
akarsu şebekesinin olduğu gibi temele gömül-
mesi halinde ortaya çıkan vadilere, aşağıdaki 
isimlerden hangisi verilir?   

A)	 Sübsekant	

B)	 Antesedant	

C)	 İnsekant	

D)	 Epijenik	

E)	 Obsekant	

11. FAO–UNESCO’nun Dünya Toprak Sınıflandır-
ma sistemi içinde yer alan Akrisoller arasında, 
aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz?

A)	 Oksik

B)	 Orthik

C)	 Ferrik

D)	 Flintik

E)	 Gleyik
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17. Yerkürede bulunan tatlı suların %70’ine yakın 
bölümü, aşağıda verilenlerden hangisinde yer 
alır?

A)	 Zemin	nemi

B)	 Göller

C)	 Akarsular

D)	 Buzullar

E)	 Yer	altı	suları

18.	 Günümüzün	 dünyasında	 bazı	 ülkelerde	 nüfusun	

doğal	yoldan	ikiye	katlanması	diye	bir	durum	söz	

konusu	değildir.	

 Yukarıda bahsedilen bilgiye;
I.	 Letonya

II.	 ABD

III.	 Romanya	

IV.	 Fransa	

 ülkelerinden hangileri örnek olarak gösterilebi-
lir? 

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 							 								E)	II	ve	IV

15. Keson kuyuların, aşağıda verilen kaynak türle-
rinden hangisine bağlı olarak işletildiği söyle-
nebilir?

A)	 Artezyen	kaynağı

B)	 Fay		kaynağı

C)	 Yamaç	kaynağı

D)	 Akifer	kaynağı

E)	 Sıcak	su	kaynağı

16. Dünyada modern coğrafyanın kuruluşunda;
I.	 SAUER

II.	 HUMBOLT

III.	 RİTTER

IV.	 DEMANGEON

 gibi bilim insanlarından hangilerinin en fazla 
katkısı olduğu söylenir?  

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 								E)	II	ve	IV
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21. Türkiye’nin elektrik talebinin karşılanmasında 
veya elektrik dış satımında aşağıda verilen ül-
kelerden hangisinin herhangi bir payı söz ko-
nusu değildir?   

A)	 Bulgaristan	 	

B)		Yunanistan	

C)	 Ermenistan

D)	 Romanya

E)	 Azerbaycan	

22. İnsanları seyahate çıkmaya teşvik eden güdü-
ler değerlendirildiğinde, aşağıda verilenlerden 
hangisinin bunlar arasında yer aldığı söylene-
mez? 

A)	 Fiziksel	güdüler

B)	 Duygusal	güdüler

C)	 Kültürel	güdüler

D)	 Kişisel	güdüler

E)	 Prestij	ve	statü	güdüleri

19. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranının 
%30’un altında olması, aşağıda verilenlerden 
hangisinin düşük olmasına yol açmaz?

A)	 Kalkınma	hızının

B)	 Nüfus	artış	hızının	

C)	 Kişi	başına	düşen	gelirin	

D)	 Doğurganlık	oranının

E)	 Sosyal	refah	seviyesinin	

20. Güney İtalya’da yaygın olarak rastlanan kırsal 
taş meskenler, aşağıda verilenlerden hangisi 
ile adlandırılır?    

A)	 Trulli

B)	 Tripoli

C)	 İnuit

D)	 Hamlet

E)	 Farmstone
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25. Çay üretimi yapılan arazilerde, aşağıda verilen 
tarım yöntemlerinden hangisinin kullanımı bü-
yük önem taşır? 

A)	 Nadas

B)	 Gübreleme

C)	 Budama			

D)	 Sulama	

E)	 Münavebe

26. Konya	Ovası	Projesi,	ülkemizde	yaşanan	sonuçla-

rı	en	olumsuz	projelerin	başında	gelir.	Bu	proje	ile	

Konya	Ovasının	sulanması,	dolayısıyla	da	 tarım-

sal	üretim	ve	verimliliğin	arttırılması	hedeflenmiş-

tir.	Proje	kapsamında	yapılan	baraj	ve	göletlerde	

kısa	 süre	 sonra	 su	 tutulamayacağı	 anlaşılarak,	

proje	unutturulmuştur.	Yapılması	düşünülen	tesis	

ve	 yatırımlar	 ülke	 ekonomisinde	 bir	 batık	 olarak	

kayda	geçmiştir.	

 Yukarıda bahsi geçen projenin başarısız olma-
sı, aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A)	 Havzanın	yağış	oranının	azlığına

B)	 Konya	ovasında	toprak	yapısının	kalitesizliği-

ne

C)	 Baraj	yeri	seçiminde	zemin	koşullarına	dikkat	

edilmediğine

D)	 Proje	 kapsamında	 ÇED	 raporunun	 hazırlan-

mamış	olmasına

E)	 Konya	Ovası’nda	 sulama	 koşullarının	 bulun-

mamasına

23. Dünyada yer alan başlıca büyük gen bölgeleri 
arasında, aşağıda verilenlerden hangisi yer al-
maz? 

A)	 Ortadoğu	

B)	 Orta	Amerika	

C)	 Rudolf	Gölü	çevresi	

D)	 Etiyopya	

E)	 Tuna	nehri	boyları	

24. Deniz	taşımacılığı,	günümüzde	en	fazla	tercih	edi-

len	ağır	taşımacılık	türüdür.	Deniz	taşımacılığında	

büyük	yükler	taşınırken,	belirli	tür	yüklerde	ihtisas-

laşma	dikkat	çekicidir.	

 Deniz yolu taşımacılığında uzmanlaşılmış yük 
taşımacılığı yapılan yük türlerine aşağıdakiler-
den hangisi örnek olarak verilemez?

A)	 Petrol

B)	 Elektrikli	ev	eşyası

C)	 Muz

D)	 Maden	cevheri

E)	 Otomobil
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29. Aşağıda verilen illerimizden hangisi tarihimiz-
de yaşanan önemli bir olayın yaşandığı bir yer 
olması nedeniyle, Milli park ilan edilen bir alana 
sahiptir?  

A)	 Mersin	

B)	 Rize	

C)	 Çanakkale	

D)	 Kırklareli	

E)	 Tekirdağ	

30.	 Bir	gazete	haberinden;	

	 …………I………………	 (subasar	 ormanı)	 sonra	

Türkiye’nin	ikinci	büyük	longozu	olan	Sakarya’da-

ki	…………II……………..	kuraklık	 tehdidiyle	karşı	

karşıya.	Sakarya’nın	Karasu	ilçesi	Karamüezzinler	

köyünde	bulunan	ve	1.560	hektar	alana	sahip	olan	

longoz,	 kuruma	 tehlikesiyle	karşı	 karşıya	bulunu-

yor.	 Sakarya	 Nehri’nin	 Karadeniz’e	 ulaştığı	 ağız	

kesiminin	 yaklaşık	 6	 kilometre	 batısında	 kıyı	 çiz-

gisinden	ortalama	1,5	 kilometre	 içeride	 ve	 kıyıya	

paralel	 uzanan	 longoz,	 Türkiye’nin	 ikinci	 büyük,	

dünyanın	 ise	 tek	 parça	 en	 büyük	 longozu	 olma	

özelliğini	taşıyor.	

 Yukarıdaki haberde, I ve II ile boş bırakılan bö-
lümlere aşağıda verilenlerden hangisi yazıldı-
ğında metin doğru olur? 

      									I												      												II											

A)	 Kağızman	 Tirebolu

B)	 İğneada		 Acarlar	

C)	 İskilip	 	 Kızılcahamam

D)	 Dodurga	 Çayeli

E)	 Alaplı		 	 Kefken

27. Devletler etki alanlarına göre sınıflandırıldığın-
da, ortaya çıkan gruplar arasında aşağıda veri-
lenlerden hangisi yer almaz? 

A)	 Minitop	devlet

B)	 Feodal	devlet

C)	 Transkontinental	devlet

D)	 Mezotop	devlet

E)	 Subkontinental	devlet

28. Karadeniz’de yaşanan kirlenmenin önüne geç-
mek amacıyla, aşağıda verilen sözleşmelerden 
hangisi imzalanmış, Türkiye’de bu sözleşmeye 
taraf olmuştur?

A)	 Kiev	Konferansı	

B)	 Tiflis	Sözleşmesi	

C)	 Barselona	Sözleşmesi	

D)	 Bükreş	Sözleşmesi	

E)	 İstanbul	Sözleşmesi	
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33. Bruntland raporuna göre;
I.	 Uzun	vadeli	ve	kalıcı	ekonomik	büyüme	

II.	 Kalkınma	ile	doğa	arasındaki	dengeyi	koruyan	

büyüme	

III.	 Doğayı	 tüketmeden	 kullanmaya	dayanan	geri	

dönüşüm

 gibi gelişmelerden hangilerinin sürdürülebilir 
kalkınma yaklaşımına uygun olduğu söylenebi-
lir? 

A)	Yalnız	I		 	 B)	I	ve	II

C)	Yalnız	III	 	 D)	II	ve	III

	 	 							E)	I,	II	ve	III

34. Türkiye	çok	uzun	bir	 zaman	boyunca	nüfus	plan-

lamasını	seçmişken,	günümüzde	nüfus	artış	hızını	

arttırma	çabaları	ön	plana	çıkmaktadır.	

 Bu durum İle ilgili olarak;
I.	 Nüfus	politikasının	 iktidarın	 siyasi	 eğilimlerine	

göre	değişebildiğini

II.	 Baskıcı	bir	demografik	yöntem	uygulandığını

III.	 Siyasal	 iktidarın	 nüfus	 politikasında	 gerçekçi	

bilimsel	eğilimler	taşımadığını

IV.	 Hızla	 gelişen	 bir	 ülkede	 bu	 durumun	 kaçınıl-

maz	olduğunu

 olgularından hangileri söylenebilir?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 							E)	II	ve	IV

31. Aşağıda yapılan ülke, sınır kapısı ve il eşleştir-
melerinden hangisi yanlıştır?

A)	 Şırnak	–	Habur	–	Irak

B)	 Dilucu	–	Kars	-	Nahçıvan

C)	 Edirne	–	Uzunköprü	–	Yunanistan

D)	 Dereköy	–	Kırklareli	-	Bulgaristan	

E)	 Girmeli	–	Mardin	–	Suriye

32.	 Günümüzde	steplerle	kaplı	olan	İç	Anadolu	bölge-

sinde	Pleistosen’in	 glasiyal	 devrelerinde	 nemli	 ik-

lim	şartları	hüküm	sürmüş,	bu	iklim	şartları	altında	

mevcut	 göllerin	 seviyeleri	 yükselmiş,	 kapladıkları	

alanlar	 genişlemiş;	 yer	 yer	bataklıklar	 bulunduran	

kapalı	 havzalar	 yine	göllerle	 kaplanmış,	 hatta	 dış	

drenaja	bile	bağlanmıştır.	

 Aşağıda verilen göllerden hangisi yukarıda an-
latılan durumun tipik olarak görüldüğü göller 
arasında gösterilemez?

A)	 Suğla	Gölü

B)	 Burdur	Gölü

C)	 Tuz	Gölü

D)	 Eymir	Gölü

E)	 Akşehir	Gölü
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37. İnsanoğlunun yeryüzünde ortaya çıkmasından 
sonra, 
I.	 Siyah	

II.	 Beyaz	

III.	 Sarı	

 ırklardan hangilerinin diğerlerinden daha son-
ra, coğrafi değişimle birlikte ortaya çıktığı söy-
lenebilir? 

A)	Yalnız	II	 	 	 B)	I	ve	II	

C)	Yalnız	III	 	 D)	II	ve	III

	 	 	 E)	I	ve	III

38. Dünyada ülke sınırlarının ortaya çıkmasında 
aşağıda verilen yerlerden hangisinde emperya-
list güçler egemen olduğu için, cetvel ile çizil-
miş çizgisel sınırlar ortaya çıkmıştır?   

A)	 Yakın	doğu	

B)	 Orta	Asya	

C)	 Batı	Avrupa	

D)	 Orta	Amerika	

E)	 Orta	Afrika	

35. Yıl boyunca devamlı olarak donmuş zemin;
I.	 Tijale

II.	 Merzlota

III.	 Karstifike

IV.	 Permabilite

 İskandinavya ve Rusya’da, yukarıda verilen ad-
lardan hangileri ile anılır?

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 									E)	II	ve	IV

36. Güney Afrika Cumhuriyetinin gözenekli devlet 
olarak ele alınmasında, aşağıda verilen devlet-
lerden hangisinin etkisi olmuştur?  

A)	 Leshoto

B)	 Namibya

C)	 Kongo

D)	 Malawi	

E)	 Zaire
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41. Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda yer alan, 
değişim ve sürekliliği algılama becerisi, aşağı-
da verilen süreçlerden hangisini içermez?

A)	 Benzerlik	ve	farklılıkları	bulma

B)	 Zamanda	oluşan	 değişim	 ve	 sürekliliği	 algıla-

ma

C)	 Mekândaki	değişim	ve	sürekliliği	algılama

D)	 İletişim	ve	empati	kurmanın	gerekliliğini	algıla-

ma

E)	 Coğrafi	süreçlerdeki	değişim	ve	sürekliliğin	ne-

denlerini	algılama

42. Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafya Dersi Öğ-
retim Programı’nda yer alan	 “Türkiye’deki	doğal	
afetlerinin	dağılışı	ile	oluşum	şekillerini	ilişkilendirir”	

kazanımının içeriğine uygun bir konu değildir?  
   

A)	 Depremin	ülkesi	Türkiye	

B)	 Kuzey	Anadolu	fay	kuşağı	

C)	 Sel	ve	taşkın	

D)	 Kütle	hareketleri	

E)	 Kültür	bölgelerinin	oluşumu	

39. Ekonomik	coğrafyada	dünya,	merkez	ve	kenar	ül-

keler	olarak	sınıflandırılabilmektedir.	

 Bu sınıflandırmaya göre;
I.	 İspanya	

II.	 Hindistan	

III.	 İsveç	

IV.	Meksika	

 ülkelerinden hangileri, merkez ülkeler arasında 
yer alır?   

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 	 E)	II	ve	IV

40. Günümüze oldukça yakın, soğuk savaş döne-
minde var olan “Varşova	Paktı” nın özellikleriyle 
ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin 
doğru olduğu söylenemez?   

A)	 Üyelerin	 ortak	 çıkarlarını	 ilgilendiren	 tüm	 so-

runlarda	birbirlerine	danışacaklardır.

B)	 Avrupa’da	silahlı	bir	saldırı	durumunda	üyelerin	

tek	tek	ya	da	ortak	bir	biçimde	kendilerini	savu-

nacaklardır

C)	 NATO	üyesi	ülkelere	hiçbir	konuda	müsamaha	

gösterilmeyecektir.		

D)	 Üye	ülkeler	herhangi	bir	uluslararası	bağlantıya	

girmeyecekleri	 ve	girişimde	bulunmayacaklar-

dır.

E)	 Tarafların	birbirleriyle	ekonomik	ve	kültürel	iliş-

kilerini	 daha	 ileri	 boyutlarda	 bir	 dostluk	 ruhu	

içinde	davranacaklardır.
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45. Coğrafya öğretim programına göre, anahtar 
kavramı ile ilişkili olan konumların tanımlanma-
sında ve sahaya ait özelliklerin oluşumunun bi-
linmesine yardımcı olan anahtar soru, aşağıda 
verilenlerden hangisidir?

A)	 Bu	yer	nerededir?	

B)	 Bu	yerin	görünümü	neye	benzemektedir?	

C)	 Bu	yer	niçin	böyledir?

D)	 Neden	bu	şekli	almıştır?

E)	 Bu	yerde	yaşamak	nasıldır?	

46. Coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
öğrenci ürün dosyası içinde, aşağıda verilen-
lerden hangisinin yer aldığı söylenemez? 

A)	 Diyagramlar

B)	 Öğrenci	mektupları			

C)	 Derslerde	alınan	puanların	listesi		

D)	 Öğretmen	kontrol	listeleri	

E)	 Değerlendirme	kâğıtları	

43. Coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
“verilerden	yararlanarak	doğa	kaynaklı	riskler	hak-

kında	çıkarımlarda	bulunur” kazanımı ile öğrenci-
lerin edinmesi arzulanan becerilere, aşağıdaki-
lerden hangisi örnek olarak verilemez?  

A)	 Harita	becerisi	

B)	 Grafik	oluşturma	ve	yorumlama	becerisi

C)	 Gözlem	becerisi

D)	 Sorgulama	becerisi

E)	 Değişim	ve	sürekli	algılama	becerisi

44. Coğrafi bölgelerin belirlenmesinde;
I.	 Ekonomik	

II.	 Politik	

III.	 İklimsel		

IV.	 Jeomorfolojik

 yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin kul-
lanılması sonucunda, “işlevsel	 bölge” elde edil-
miş olur?  

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 					 											E)	II	ve	IV
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49. •	 Harita	becerisi	

•	 Gözlem	becerisi

•	 Arazi	çalışma	becerisi	

•	 Sorgulama	becerisi

•	 Zamanı	algılama	becerisi

•	 Değişim	ve	sürekliliği	algılama	becerisi	

•	 Kanıt	kullanma	becerisi

 Coğrafya dersi öğretim programında yer alan 
yukarıdaki coğrafi beceriler ve uygulamaların 
tümünü içeren kazanım, 12.sınıf basamağında 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A)	 Ülkemizi	sembolize	eden	mekânlara	ait	değer-

lerinin	mekân	algısına	etkisini	yorumlar.	

B)	 Turizm	faaliyetlerinin	çevresel,	kültürel	ve	eko-

nomik	etkilerinden	yola	çıkarak	Türkiye’nin	tu-

rizm	politikalarını	analiz	eder.

C)	 Türkiye’nin	nüfus	politikalarını	ve	gerekçelerini	

değerlendirir.

D)	 Türkiye’nin	nüfusu	projeksiyonlarına	dayalı	se-

naryolar	oluşturur.				

E)	 Ulaşım	ağları	 ile	 yerleşme	ve	ekonomik	 faali-

yetleri	ilişkilendirir.		

50. Öğrencilerin küçük gruplar halinde belirtilen 
amaçlara ulaşmak için tüm kaynak ve çabalarını 
birleştirdikleri öğrenme, Coğrafya dersi öğretim 
programında aşağıda verilenlerden hangisi ile 
adlandırılmıştır? 

A)	 Derecelendirme	ölçeği

B)	 Kubaşık	öğrenme	

C)	 Öz	değerlendirme	

D)	 Kanıtı	tanıma	ve	kullanma	

E)	 Probleme	dayalı	öğrenme	

47. Coğrafya dersi öğretim programında Öğren-
ci ürün dosyası değerlendirme forumunda yer 
alan ölçütler ele alındığında;

I.	 Çalışmalardaki	çeşitlilik	

II.	 Harcanan	çabaları	gösterme	

III.	 Konuşma	becerileri	

IV.	 Dinleyici	tepkileri	

 yukarıdakilerden hangilerinin bunlar arasında 
yer aldığı söylenebilir? 

A)	I	ve	II	 	 	 B)	II	ve	III

C)	III	ve	IV		 	 D)	I	ve	III

	 	 									E)	II	ve	IV

48. Bir öğretmen coğrafya dersi esnasında nüfus 
piramidi, demografik döngü, nüfus artış hızı 
kavramlarından sıkça bahsediyorsa;  

I.	 9.	Sınıf

II.	 10.	Sınıf

III.	 11.	Sınıf

IV.	 12.	Sınıf

 öğretmenin yukarıda verilen sınıf düzeylerin-
den hangilerine ders yaptığı söylenebilir? 

A)	Yalnız	I		 	 	 B)	I	ve	II

C)	Yalnız	II	 	 	 D)	II	ve	III

	 	 							E)	III	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.


