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1. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin beşeri 

faaliyetler üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? 

 A) Erzurum’daki evlerin pencerelerinin Mersin’deki 

evlerin pencerelerine göre daha küçük olması 

 B) Orta kuşak ülkelerinde yaşayan insanların, Kutup 

kuşağı ve Tropikal kuşakta yaşayan insanlara 

göre yıl içerisinde farklı giysi ihtiyaçlarının daha 

fazla olması 

 C) Arap çöllerinde yaşayan bedevilerin geleneksel 

kıyafetlerinin genellikle açık renkli olması 

 D) Çin’in Pekin kentinde yaşanan atmosfer kirliliğinin 

fazla olması 

 E) İç Anadolu Bölgesinde kırsal kesimde konut yapı-

mında kerpiç malzemelerin kullanılması 

 

 

2. “ Yer yüzü şekillerinin tanımlanmasını ve yer şekil-

lerinin oluşum süreçleri çok ilgimi çekiyor.” diyen 

bir öğrencinin  ilgi duyduğu bilim aşağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 A) Kartografya  B) Jeomorfoloji C) Hidroloji 

     D) Oseonagrafya E) Limnoloji  

 

 

3. İklim ile atmosfer arasında bulunan ilişkiye benzer 

bir ilişki aşağıdakilerden hangileri arasında da bu-

lunur? 

 A) Hidrosfer - Su buharı 

 B) Litosfer - Volkanik yer şekilleri 

 C) Atmosfer - Depremler 

 D) Biyosfer - Okyanus akıntıları 

 E) Litosfer - Kasırgalar 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi doğal sistemler içerisinde 

değildir? 

 A) Kayaç Türleri 

 B) Depremler 

 C) Bataklıklar 

 D) Turizm Alanları 

 E) Tropikal Siklon alanları 

 5.  

 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki haritada  numaralandırılmış yerlerin 

hangisinde doğal çevrenin insan faaliyetlerine 

olumsuz etkisi daha fazla hissedilir? 

 A) I  B) II  C) III   D) IV  E) V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. İnsan ve doğa karşılıklı etkileşim halindedir. Doğal 

unsurlar beşeri unsurlar üzerinde etki sahibi olurken 

beşeri unsurlar da doğal unsurlar üzerinde etkili olabi-

lir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde etki yönü 

diğerlerinden farklıdır? 

 A) Hollanda topraklarında yaşanan çökmeye karşı 

okyanus kıyısına setlerin yapılması 

 B) Japonya’da binaların depreme dayanıklı olması 

 C) Alaska’da balıkçılığın gelişmiş olması 

 D) İsviçre Alplerinde dağlık alanlarda ulaşımın viya-

düklerle sağlanması 

 E) Kızıldeniz ile Akdeniz arsındaki ulaşımın sağlan-

ması için Süveyş kanalının açılması 

I III 

II 

IV V 
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7. (I) Levha sınırları ile volkanik araziler birbirleri ile para-

lellik gösterirler. (II)  Dünya’da ki aktif volkanik alanla-

rın büyük bir bölümü  Endonezya adaları, Malezya, 

Papua Yeni Gine gibi levha sınırlarında bulunan ülke-

lerde görülür.  (III) Bu ülkelerde yaşanan şiddetli tekto-

nik olaylar büyük ölçekli depremlerin görülmesine ne-

den olur. 

 Yukarıdaki paragrafta numaralandırılarak verilen 

cümlelerden hangisi aşağıda birlikte verilen coğ-

rafyanın ilkeleri ile doğru eşleştirilmiştir? 

 

 A) Nedensellik Dağılış    İlgi ve Bağlılık 

 B) İlgi ve Bağlılık Dağılış    Nedensellik 

 C) Dağılış  Dağılış    Nedensellik 

 D) İlgi ve Bağlılık Nedensellik    Dağılış  

 E) Nedensellik İlgi ve Bağlılık    Nedensellik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıda bir yörenin doğal ve beşeri özellikleri ve-

rilmiştir.  

• Deprem riski yüksektir ve zaman zaman büyük 

ölçekli depremler meydana gelebilmektedir. 

• Çok sayıda aktif yanardağ bulunaktadır. 

• Çeşitli dönemlerde yaşanan tsunamiler çok sayıda 

can ve mal kaybına neden olmuştur. 

Yukarıda verilen özellikler coğrafyanın hangi alt 

dalı ile daha fazla ilgilidir? 

A) Jeomorfoloji 

B) Hidrografya 

C) Biyocoğrafya 

D) Doğal Afetler Coğrafyası 

E) Ekonomik Coğrafya 

 I            II  III 

9. İnsanın kendi ihtiyaçlarını karşılamak için doğaya yap-

tığı müdahaleler doğanın doğal işleyişini bozarak çeşitli 

çevre sorunlarına neden olmaktadır. Örneğin  atmosfe-

re bıraktığımız sera gazları yüzünden küresel ısınma 

hızlı bir şekilde ilerleyerek kuraklık, ani yağışlarla birlik-

te sel ve su taşkınları gibi doğal afetlere neden olabil-

mektedir. Plansız ve hızlı kentleşme, sanayi kuruluşla-

rının kontrolsüz bir şekilde artması hava, su, toprak 

kirliliğini de beraberinde getirmektedir.  

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafa göre 

çıkarılabilecek temel bir yargıdır? 

 A) Doğa insanın yaşamına olumlu yada olumsuz bir 

şekilde yön verebilir. 

 B) İnsanların doğaya yaptığı müdahalelerin tamamı 

büyük ölçekli çevre sorunlarına neden olur. 

 C) İnsanın doğaya müdahaleleri doğayla birlikte insan 

yaşamını da olumsuz etkileyebilmektedir.  

 D) Doğal afetlerin nedeni beşeri faaliyetlerdir. 

 E) Beşeri faaliyetler sadece doğal unsurlar üzerinde 

olumsuz etki yaratırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıda beşeri ve ekonomik coğrafyanın alt dallarına 

ait bazı konular verilmiştir.  

• Tropikal bölgelerde sarıhumma hastalığının yaygın    

olması 

• İhracat ve İthalat yapılan ülkeler 

• Avrupa Birliğine katılan ülkeler 

• Türklerin yaşadığı ülkeler 

 Buna göre aşağıda verilen coğrafyanın alt dalların-

dan hangisi yukarıdaki konular ile ilgili değildir? 

 A) Ticaret coğrafyası 

 B) Siyasi coğrafya 

 C) Kültürel coğrafya 

 D) Sağlık coğrafyası 

 E) Tarım coğrafyası 
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