


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.  

Yukarıda verilen topografya haritası üzerinde yer 

alan A noktasının 985 metre, B noktasının 1109 

metrede yer aldığı biliniyor. 

	 Verilen	 bilgi	 ve	 topografya	 haritası	 incelendi-
ğinde,	 haritanın	 eküdistansının	 kaç	 olduğunu	
söylenebilir?  

A) 10   B) 25              C) 50 

  D) 100            E) 200

4. Bulutluluk, yıl içinde genellikle bağıl nem ve yağış-

la paralel bir gidiş gösterir. Fakat orta enlemlerin 

yaz yağışlı karasal iklim bölgelerinde bulutluluk kış 

mevsiminde daha fazladır.

	 Bu	durumun	temel	nedeni	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

A) Yazın yüksek basıncın etkili olması

B) Kışın buharlaşmanın fazla olması

C) Yazın kümülüs, kışın stratüs tipi bulutların ge-

lişmesi

D) Yazın sis oluşumunun azalması

E) Kış mevsiminde kar yağışlarının görülmesi

1.	 ABD’nin	haritalarının	çiziminde,	Amerikalı	kar-
tograflar	 aşağıda	 verilen	 projeksiyon	 türlerin-
den	hangisini	en	fazla	tercih	etmişlerdir?	

A) Gauss Kruger Projeksiyon

B) Cassini Projeksiyon

C) Polikonik Projeksiyon

D) Lambert Komformal Konik Projeksiyon

E) Merkator Projeksiyon

2. 

 Yukarıda	bir	bölümü	verilen	topografya	harita-
sının	ait	olduğu	yer	 ile	 ilgili	olarak	sağlıklı	yo-
rum	yapılabilmesi	için;	
I. Yön oku

II. Coğrafi koordinatlar

III. Yükselti değerleri 

IV. Lejand 

	 gibi	 unsurlardan	 hangilerine	 kesinlikle	 ihtiyaç	
bulunur?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

       E) II ve IV

COĞRAFYA	ÖĞRETMENLİĞİ

Bu	testte	50	soru	vardır.
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5. Karasız hava kütlelerinde gelişen kümülüs tipi bu-

lutlar kısa bir sürede bol yağış bırakırlar. Bu yağış-

lar iri taneli sağnaklar ve dolu şeklindedir.

 Bu	özelliklere	sahip	sağnak	yağışlar;

I. Orta enlem karalarında ilkbahar/yaz mevsimin-

de

II. Tropikal bölgelerde

III. Yüksek enlemlerde

IV. Orta enlemlerde kış mevsiminde

 yukarıdakilerden	hangisinde	sıklıkla	görülür?		

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

  D) II ve IV      E) III ve IV

6.	 Alçak	basınç	(siklon)	yağışlarıyla	ilgili;

I. Genellikle orta enlemlerde görülür.

II. Etki alanları yazın kuzeye, kışın güneye kayar.

III. Akdeniz Havzası’nda kış yağışlarının çok bü-

yük bölümünü oluşturur.

 yukarıda	 verilen	 bilgilerden	 hangileri	 doğru-
dur?

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

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

7.	 Yüksek	batı	rüzgârları	ve	jet	akımları	ile	ilgili;
I.  Jet akımları, yüksek batı rüzgârlarının en hızlı 

bölümüdür.

II.  Yüksek batı rüzgârları ile jet akımları belirli 

alan ve zaman ölçeklerinde dalgalanmalar 

gösterir.      

III.  Yüksek batı rüzgârlarındaki dalgalanmalara 

Rossby dalgaları da denilir.                                              

 IV. Batı rüzgârlarında beliren dalgaların ekvatora 

doğru girinti oluşturan bölümlerinde yüksek 

basınç sırtları doğar.

	 yukarıda	verilen	bilgilerden	hangileri	yanlıştır?

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

      D) II ve III              E) III ve IV

8. 

 Yukarıda	fiziki	haritası	verilen	yer	ile	ilgili	ola-
rak;
I. Son buzul çağı glasyasyonundan etkilenmiştir. 

II. Psödovolkanik yer şekilleri yaygın olarak gö-

rülür. 

III. Anadolu’nun batı kıyılarında bu tip araziler 

görmek mümkündür. 

 verilen	bilgilerden	hangilerinin,	doğru	olduğu	
söylenebilir? 

A) Yalnız I   B) I ve II

C) Yalnız II  D) II ve III

   E) I ve III



3 Diğer sayfaya geçiniz.

ÖABT/COĞ DENEME•7+2

11.	 Avusturya’da	 dik	 eğimli,	 silikat	 yönünden	
zengin	sığ	 topraklara	verilen	hangi	 isim,	FAO	
–	 UNESCO	 dünya	 toprak	 sınıflandırma	 siste-
minde,	 horizonları	 gelişmemiş	 topraklar	 için	
kullanılan	bir	isim	halini	almıştır?

A) Regosol

B) Solonetz

C) Ranker

D) Rendzina

E) Solonçak

12.	 Toprak	profili	içinde,	toprağın	altında	bulunan	
ayrışmayan	ana	materyal,	aşağıda	verilen	harf-
lerden	hangisi	ile	gösterilir?

A) A   B)  B

C) C   D)  O

             E) R

9.	 Haloid	kayaçlar	ele	alındığında;
I. Kaya tuzu 

II. Pirit

III. Fluorit

IV. Galen

 gibi	kayaçlardan	hangileri,	bunlar	arasında	yer	
alır?		

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

           E) II ve IV

10.	 Konsekant	vadi	şebekesinin	oluşumu	sırasın-
da;	
I. Taşma boğazı 

II. Epijenik vadi 

III. Buzul altı yarma vadi 

 gibi	vadi	tiplerinden	hangilerinin	oluşabileceği	
söylenebilir? 

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

       D) Yalnız II               E) I, II ve III
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15.	 Aşağıda bir yerin topoğrafya haritası verilmiştir.

       

 

 Harita	 üzerinde	 gösterilen	 yerlerden	 hangi-
lerinde	 artezyen	 kuyusu	 açılması	 halinde,	 su	
kaynağına	ulaşılması	en	kolay	olur?
A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV

16. “Her ne kadar başkaları dünyanın insanı yarattığı-

nı düşünüyorsa da, aslında insan dünyayı yarat-

mıştır.” 

 Yukarıdaki	 sözlerin	 sahibi	 ünlü	 bilim	 insanı	
aşağıda	verilenlerden	hangisidir?	

A) Fritz MACHATSCHEK

B) Armin Kohl LOBECK

C) Ellsworth HUNTİNGTON 

D) Pyotr KROPOTKİN

E) George Perkins MARSH

13.	 Tropikal	 bölgelerde	 etkili	 olan	 pedojenik	 olay,	
aşağıda	verilenlerden	hangisi	ile	adlandırılır?

A) Podzolleşme

B) Lateritleşme

C) Kalsifikasyon

D) Gleyleşme

E) Alkalileşme

14.	 Debisi	 çok	yüksek,	 ancak	akış	hızı	 çok	düşük 
olan	bir	akarsu	ile	ilgili	olarak;
I. Denge profiline yaklaşmıştır.

II. Yatak yükü oranı fazladır.

III. Derine aşındırma oldukça azdır.

IV. Boyuna profilinde eğim kırıklıkları görülür. 

 yukarıda	 verilen	 bilgilerden	 hangilerini	 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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20.	 İsrail’de	yer	alan	kırsal	üretim	merkezleri;	
I. Moşav

II. Kibbutz

III. Farmstead

IV. Agrogorod

 gibi	isimlerden	hangileri	ile	adlandırılır?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

         E) II ve IV

21.	 Aşağıda	verilen	şirketlerden	hangisi	ülkemizde	
elektrik	 dağıtımı	 yapan	 şirketler	 arasında	 yer 
almaz?   

A) Başkent 

B) Boğaziçi 

C) Sütçü İmam

D) Çedaş

E) Meram

22.	 2014	 yılı	 itibariyle	 varış	 istikametine	 göre	 en	
çok	ziyaret	edilen	ülkeler	değerlendirildiğinde,	
aşağıda	 verilen	 ülkelerden	 hangisinin	 ilk	 10	
arasında	yer	aldığı	söylenemez? 

A) Meksika 

B) Rusya 

C) Almanya 

D) Endonezya  

E) Türkiye 

23.	 Sanayi	Devrimi	sürecinde,	ilk	büyük	teknik	icat	

17.	 Eş	 yağış	 eğrileri,	 aşağıdakilerden	 hangisiyle	
adlandırılır?

A) İzohalin

B) İzoterm

C) İzobar

D) İzoyet

E) İzotop

18.	 Avrupa	Kıtası’nda	nüfusun	 ikiye	katlanma	sü-
resinin,	 diğer	 kıtalardan	 daha	 yüksek	 olması	
aşağıda	verilenlerden	hangisinin	sonucudur?	

A) Olumsuz iklim koşullarının

B) Yaşlı nüfusun fazla olmasının 

C) İç karışıklıkların

D) Ekonominin değişken halinin

E) Uygulanan nüfus politikasının 

19.	 Türkiye’nin	 demografik	 dönüşümünde	 evlilik	
yaşının	artması,	aşağıda	verilenlerden	hangisi-
nin azalmasına	yol	açmıştır?		

A) Kalkınma hızının  

B) Nüfus yoğunluğunun 

C) Kişi başına düşen gelirin 

D) Doğurganlık oranının 

E) Ortalama yaşam beklentisinin 
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26.	 Sovyetler	Birliği	döneminde	yaşanan	Çernobil	
nükleer	felaketinin,	Türkiye’nin	Karadeniz	kıyı	
kuşağında	yaygın	olarak	hissedilmesi	aşağıda-
kilerden	hangisi	ile	açıklanabilir?

A) İntertropikal zonun yıl içinde yer değiştirmesi

B) Alize rüzgârlarının etkili olması

C) Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında bitki örtüsü-

nün orman olması

D) Türkiye’nin kuzeybatı yönlü hava kütlelerinin 

etkisi altında olması

E) Türkiye’nin NATO’ya üye olması

27.	 Dünyada	 alanı	 birden	 fazla	 parçadan	 oluşan	
devletlere,	aşağıda	verilenlerden	hangisi	örnek	
olarak	gösterilemez?

A) ABD 

B) Azerbaycan 

C) Kırgızistan 

D) Panama 

E) Yunanistan

28.	 Akdeniz’de	meydana	gelen	deniz	kirliğini	azalt-
mak	ve	hatta	önlemek	amacıyla	yapılan	çevre-
sel	 konferans,	 aşağıda	 verilen	 merkezlerden	
hangisinde	gerçekleştirilmiştir?

A) Paris

B) Roma

C) Barcelona

D) Marsilya

E) Torino

aşağıda	verilenlerden	hangisidir?		

A) Otomatik mekik

B) Buhar makinesi 

C) Buharlı lokomotif 

D) Torna tezgâhı

E) Bessemer yüksek fırını

24.	 İkinci	 demiryolu	 devrimi	 olarak	 kabul	 edilen	
süreç,	aşağıda	verilen	tarihlerden	hangisinden	
daha	sonra	gerçekleşmiştir?

A) 1917   B)  1940

C) 1960   D)  1980

          E)  2000

25.	 Dokuma	 endüstrisi	 bitkileri	 arasında	 aşağıda	
verilenlerden	hangisi	yer	almaz?

A) Papaya   B)  Jüt

C) Rami     D)  Agave

          E) Keten
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31.	 Aşağıda	 verilen	 sınır	 kapılarından	 hangisinin,	
Suriye	sınırında	yer	aldığı	söylenemez?

A) Ceylanpınar

B) Akçakale

C) Mürşitpınar

D) Türkgözü

E) Esendere

32.	 Türkiye	 için	 Holosen’de	meydana	 gelen	 iklim	
değişimleri	konusunda;
I. Günümüzden 8-9 bin yıl önce Anadolu’da 

hissedilir bir kurak ve nispeten ılık bir dönem 

meydana gelmiştir. 

II. Günümüzden 5-7 bin yıl önce hissedilir de-

recede sıcak ve oldukça nemli bir dönemin 

bulunduğu, deniz seviyesinin şimdiki seviye-

sinden 2 m kadar yüksek olduğu “klimatik opti-

mum” dönemi yaşanmıştır. 

III. Bugünden 3 bin yıl önce serin bir dönem ya-

şanmıştır. 

 yukarıda	verilen	bilgilerden	hangilerinin	doğru	
olduğu	söylenebilir?		

A) Yalnız I   B) I ve II

C) Yalnız II   D) II ve III

          E) I, II ve III

29.	 Hitit	 uygarlığına	 ait	 eserlerin	 yanı	 sıra	 önem-
li	 bir	 doğal	 zenginliği	 barındırması	 nedeniyle,	
aşağıda	verilen	illerden	hangisinin	sınırları	içe-
risinde	kalan	bir	yer,	milli	park	alanı	 ilan	edil-
miştir?	 

A) Muğla    

B) Rize 

C) Isparta 

D) Osmaniye 

E) Kastamonu 

30.	 Türkiye’de	biyosfer	rezervi	alanı	olma	potansi-
yeli	taşıyan	yerlere;
I. Karaburun - İzmir   

II. Kelkit vadisi – Tokat 

III. Tuz gölü – Konya

IV. Erdemli – Mersin 

	 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
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35.	 Tista,	Brahmaputra	ve	Menhna	ırmaklarının	su-
ladığı,	Güney	Asya’da	yer	alan	önemli	tarımsal	
üretim	 bölgesi,	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi-
dir?		

A) Batı Hindistan 

B) Vietnam

C) Bengal

D) Kongo

E) Burma

36.	 Günümüz	 dünyasında	 devletlerin	 yönetim	 bi-
çimleri	değerlendirildiğinde;
I. Meşruti Monarşi

II. Prenslik - Emirlik

III. Monarşi

IV. Federal cumhuriyet

 gibi	 yönetim	 biçimlerinden	 hangilerinin,	 daha	
sınırlı	alanlarda	görüldüğü	söylenebilir?	 

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

33.	 Rio	konferansına	(1992)	göre	herhangi	bir	ülke-
nin	kalkınma	yaklaşımı;		
I. Sürekli 

II. Dönemsel 

III. Dengeli 

IV. Al ve tüketçi 

 gibi	özelliklerden	hangilerine	sahip	olmalıdır?	

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

        E) II ve IV

34. Nüfus politikaları, doğum, ölüm ve göç olgusuna 

odaklanması gereken bir kavramdır. Ancak bü-

tün dünyada nüfus politikasının doğum oranlarına 

odaklandığı görülmektedir. 

 Doğurganlık	 oranını	 hızla	 düşürmeye	 çalışan	
bir	devletin;
I. Pronatalist

II. Kısıtlayıcı

III. Antinatalist

IV. Teşvik edici

 politikalardan	hangilerini	tercih	etmesi	gerekti-
ği	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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39.	 Günümüzde	gelişmiş	merkez	ülkeleri,	dünya	si-
yasetinde	aşağıda	verilen	devletlerden	hangisi-
nin	etki	alanını	genişletmesini	ekonomik	güçleri	
açısından	bir	tehlike	olarak	görmektedir?	

A) Hindistan 

B) Çin 

C) Türkiye 

D) Meksika 

E) Brezilya 

40.	 NATO’nun	kurucuları	arasında	aşağıda	verilen	
devletlerden	hangisi	yer	almaz?

A) İzlanda

B) Belçika

C) Finlandiya 

D) Danimarka

E) Portekiz 

37.	 İnsanoğlunun	yeryüzünde	dağılarak	farklı	ırklar	
meydana	getirmesi	ile	ortaya	çıkan	ırklar;
I. Aryanlar

II. Amerindler 

III. Semitikler 

IV. Negroidler

 yukarıda	verilenlerden	hangileridir?

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

            E) II ve IV

38.	 Aşağıda	verilen	devletlerden	hangisinin	coğrafi	
konumundan	kaynaklı	bir	avantaja	sahip	oldu-
ğu	için,	dünya	siyasetinde	etkili	olabilecek	güç-
ler	arasında	yer	aldığı	söylenemez?

A) Fas

B) Türkiye 

C) Panama 

D) Kanada  

E) Güney Afrika Cumhuriyeti 
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43.	 Bir	kazanımla	birlikte	kanıt	kullanma	becerisini	
organize	ederek	vermek	isteyen	coğrafya	öğret-
meni,	aşağıda	verilen	kazanımlardan	hangisini	
esas	almaz? 

 

A) Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve 

bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından 

analiz eder. 

B) Günümüz çevre sorunlarına ait senaryoları ola-

sı etkileri açısından değerlendirir.

C) Verilerden yararlanarak doğal sistemlerle ilgili 

olası değişimler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

D) Geri kalmış bir ülkenin coğrafi özelliklerini araş-

tırarak, ülkelerin farklı gelişmişliğinin nedenleri-

ni yorumlar.

E) Örnek ülke analizleri yoluyla gelişmişlik seviye-

lerini belirleyen faktörler hakkında çıkarımlarda 

bulunur.

44.	 Coğrafya	Öğretim	Programında	yer	alan “insan-

ların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi 

kullanma biçimlerini örneklendirir” kazanımının	de-
ğerlendirme	 sürecinde,	 aşağıda	 verilenlerden	
hangisi kullanılamaz?   

A) Öz değerlendirme formu 

B) Kısa cevaplı sorular 

C) Performans ödevi 

D) Açık uçlu sorular 

E) Boşluk doldurmalar 

41.	 Coğrafya	Dersi	Öğretim	Programı’nda	yer	alan	
“Tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumla-

ma” becerisi	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisini	
içermez?

A) Uygun verinin seçilmesi ve sınıflandırılması

B) Verilere uygun tablo, grafik ve diyagram oluş-

turma

C) Kesitler oluşturma

D) Konuyla ilgili fotoğraflar çekme

E) Tablo, grafik ve diyagramları uygun yerlerde 

kullanma

42.	 Aşağıdakilerden	hangisi,	Coğrafya	Dersi	Öğretim	
Programı’nda	yer	alan “Örnek ülke analizleri yoluy-

la gelişmişlik seviyelerini belirleyen faktörler hakkın-

da çıkarımlarda bulunur” kazanımının	içeriğine	uy-
gun	bir	konu	değildir?

A) Ülkeler neden farklı gelişmişlerdir?

B) Gelişmişlik seviyelerine göre ülkeleri tanıyalım. 

C) Doğal kaynakların verimliliği

D) Doğayla uyumlu yaşamak 

E) Günümüzün uyanan devi: Çin
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47. Coğrafya	Dersi	Öğretim	Programında	sözlü	su-
num	derecede	puanlama	anahtarı	ele	alındığın-
da,	“yeterince bilgi var, ancak konuyla ilişkilendiri-

lememiş.” şeklinde	not	alınan	bir	öğrenci,	içerik	
bakımından	hangi	puan	düzeyinde	yer	alır?  

A) Çok iyi 

B) İyi 

C) Kabul edilebilir 

D) Kabul edilemez

E) İyi sayılır 

48.	 Coğrafya	dersi	öğretim	programına	göre	öğren-
ci	ürün	dosyası	çalışmalarında	öğretmenin	rolü	
ile	 ilgili	 olarak	 aşağıda	 verilenlerden	 hangisi	
yanlıştır?

A) Öğrencilerin dosyası çalışması sürecinde öğ-

retmen, öğrencilere rehberlik eder ve yardımcı 

olur.

B) Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olaca-

ğı konusunda ışık tutar.   

C) Öğrencilerin dosyasına hangi çalışmaların 

dâhil edileceği öğrencinin sorumluluğundadır, 

ilgili kararları öğretmenle birlikte öğrenci alabi-

lir.

D) Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi, öğ-

rencinin süreçte göstermiş olduğu sorumlulukla 

alakalıdır.

E) Değerlendirme kriterleri baştan belirlenmeli ve 

bu kriterler açık anlaşılır biçimde öğrenci ve ve-

liye sunulmalıdır.   

45.	 Coğrafya	öğretim	programının	çatısını	meyda-
na	getiren	konular	değerlendirildiğinde,	aşağı-
da	verilenlerden	hangisinin	bunlar	arasında	yer	
aldığı	söylenemez?

A) Doğal sistemler 

B) Beşeri sistemler

C) Çevre ve toplum  

D) Türkiye coğrafyası 

E) Coğrafi beceriler ve uygulamalar 

46.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında	 yer	 alan	
öğrenci	 ürün	 dosyası	 çalışmalarında	 öğrenci-
nin	rolüyle	ilgili	olarak;
I. Öğrenci, ürün dosyasına hangi çalışmaları 

dâhil edeceğini saptamalı.  

II. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgeleme 

gereği duymalı.  

III. Öğrenci ürün dosyasının öğrenciler için önemi-

ni ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl 

kullanılacağını bilmeli.

IV. Öğrenci ürün dosyasının içinde nelerin bulun-

ması gerektiğini bilmeli.

 verilenlerden	 hangileri	 öğrenci	 ile	 ilgili	 değil-
dir?    

A) I ve II   B) II ve III

C) III ve IV   D) I ve III

          E) II ve IV
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50.	 Coğrafya	dersi	 öğretim	programında	yer	 alan,	
Arazi	çalışması	ve	gezi-gözlem	yöntemine	göre	
yapılacak	 bir	 gezinin	 aşamaları	 arasında,	 aşa-
ğıda	verilenlerden	hangisini	ele	aldığı	söylene-
mez? 

A) Gerekli bilgileri toplama, öğrencileri hazırlana-

ma   

B) Yönlendirme ve temel bilgi sorularının hazırlan-

ması 

C) Gezi sonrası değerlendirme toplantısı 

D) Gezinin zamanının belirlenmesi 

E) Sağlık, giyim, kuşam ile ilgili hazırlıklar 

49.	 Coğrafya	 dersi	 öğretim	 programında,	 coğrafi	
beceriler	 ve	 uygulamalar	 öğrenme	 alanı-kaza-
nım	ilişkisi	ele	alındığında,	9.sınıf	düzeyinde	ka-
nıt	kullanma	becerisinin	verileceği	kazanımlara;
I. Doğal unsurların yaşantısındaki etkisinden 

yola çıkarak doğa ve insan ilişkisini anlamlan-

dırır. 

II. Doğayı oluşturan dört temel ortamdan yola çı-

karak doğal sistemlerinin coğrafyanın konuları 

içerisindeki yerini belirler.

III. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsur-

lardan yola çıkarak zaman ve yere ait özellikleri 

hakkında çıkarımlarda bulunur. 

IV. Eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir harita üzerin-

de ana yer şekillerini ayırt eder. 

	 hangileri	örnek	olarak	verilebilir?			

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.


