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Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi,
fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
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COĞRAFYA-2 TESTİ

1. Bu testte 14 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya-2 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın Güneş
etrafındaki yörüngesinin elips şeklinde olmasının bir
sonucudur?

3. İnsan, doğal ortamı ihtiyaçları doğrultusunda faydalı bir
şekilde kullanmak için düzenleyebilir. Böylece yaşamı
kolaylaştırır ve yaşamın verimliliğini artırır.

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsiminin daha uzun
sürmesi

Aşağıdakilerden hangisi insanın, bu doğrultuda
gerçekleştirdiği bir düzenlemeye örnektir?

B) Ankara’nın ekinoks tarihlerinde güneş ışınlarını aynı
açı ile alması
C) Güney Yarım Küre’de kış mevsiminin daha ılıman
yaşanması

A) Gökova Körfezi

B) Rotterdam Limanı

C) Cebelitarık Boğazı

D) Bering Boğazı

E) İsveç Fiyordları

D) İstanbul’da gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde
uzayıp kısalması
E) Kutup noktalarında 6 ay gündüz ve 6 ay gece
yaşanması
4. Aşağıda, bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzünde
karbondioksitin açığa çıkmasına neden olan
etkenlerden biri değildir?
A) Fosil yakıt kullanımı
B) Volkanizma
C) İnsan ve hayvan solunumu
D) Orman yangınları
E) Bitkilerin fotosentez yapması

Bu ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sağlık hizmetleri yetersizdir.
B) Nüfusu hızla artmaktadır.
C) Aktif nüfus oranı düşüktür.
D) İstihdam oranı düşüktür.
E) Gelişmiş bir ülkedir.

Diğer sayfaya geçiniz.
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5.

7. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu
renkle gösterilmiştir.

I. Doğal gaz
II. Taş kömürü
III. Hayvansal ürünler
IV. Pamuklu dokuma
Yukarıdakilerden hangilerinin uluslararası pazarlara
ulaştırılmasında, özel donanıma sahip araçların
geliştirilmesinin etkisi daha fazladır?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV
Bu alanların hangisinde yaz yağışlarının oranı
diğerlerine göre daha fazladır?
A) I

6. Ulusal ve uluslararası göçlerin çoğunluğu büyük
kentlere doğru olmaktadır. Büyük kentlerdeki mevcut iş
imkânları, sosyokültürel faaliyetler ve daha yüksek hayat
standartları, göçleri yönlendiren faktörlerin başında
gelmektedir. Bununla birlikte göçe katılan bireylerin
çoğu bu faaliyetlerin ancak küçük bir kısmından
faydalanabilmekte ve göçler nedeniyle şehirlerde çeşitli
sorunlar da yaşanabilmektedir.

B) II

C) III

D) IV

E) V

8. Türkiye’de, tarım ve yerleşme faaliyetleri açısından
dağların güney yamaçlarında kalan alanlarda araziden
faydalanma oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri
değildir?

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyacın artması

A) Toprakların tarıma daha elverişli olması

B) Yerleşme amacıyla boş olan kamu arazilerinin
kullanıma açılması

B) Bitki çeşitliliğinin daha fazla olması
C) Su kaynaklarının daha fazla olması

C) Sanayi ve ticaret sektöründe iş gücü olanaklarının
artması

D) İklim şartlarının daha uygun olması

D) Sanayi alanları ile limanların yakın çevresinin
yerleşmeye açılması

E) Yerşekillerinin daha sade olması

E) Kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme gibi projelere
duyulan ihtiyacın artması

Diğer sayfaya geçiniz.
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9. Nüfus sayım sonuçlarına bakılarak, bir ülkenin
gelecekteki nüfus özellikleri üzerinde bazı
değerlendirmeler yapmak mümkündür. Türkiye’nin son
40 yıllık nüfus özellikleri incelendiğinde doğum
oranlarının azaldığı, ortalama yaşam süresinin uzadığı
ve nüfus artış hızının düştüğü görülmektedir.

11. Bir ülkenin 2010 yılına ait nüfus yapısıyla ilgili olarak
aşağıda bazı bilgiler verilmiştir.
 Ülkenin toplam nüfusu 73.722.988 kişidir.
 Nüfusun % 51,9’unu erkek, % 48,1’ini kadınlar
oluşturmaktadır.

Buna göre 2023 yılında Türkiye nüfusunda;

 Nüfusun genç yaş bağımlılık oranı % 58,8’dir.
 Toplam nüfusun % 66,3’ü kırsal kesimde
yaşamaktadır.

I. genç nüfus oranının yükseleceği,
II. ortanca yaş değerinin yükseleceği,

 Nüfusun artış hızı ‰ 18,9’dur.

III. yaşlı bağımlı nüfus oranının artacağı
özelliklerinden hangilerinin görülmesi
beklenmektedir?

Buna göre yukarıdaki bilgilerden kaçı bu ülkenin
gelişmişlik düzeyinin belirlenmesinde ölçüt olarak
kullanılabilir?

A) Yalnız I

A) 1

D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

E) II ve III

12. Dünya kömür rezervleri ile ülkelerin kömür kullanım
oranları dikkate alındığında, aşağıdaki ülkelerin
hangisinde bu enerji kaynağının kullanımına bağlı
olarak görülen çevre sorunlarının daha fazla olması
beklenir?

10. Japonya ve İngiltere ekonomisinin, dünya
ekonomisinde önemli bir yere sahip olmasında
aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A) Ada ülkesi olmalarından dolayı izole olmaları

A) Çin

B) Bölgelerinde endüstrileşmeyi başlatan ülke olmaları

B) Mısır
D) Güney Afrika

C) İran
E) Hollanda

C) Deniz ticaret filolarının gelişmiş olması
D) Her iki ülkenin de çok eski kültürlere sahip olması
E) Turizm gelirlerinin yüksek olması

Diğer sayfaya geçiniz.
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14. sorunun cevabını, cevap kâğıdınızdaki ilgili
alana sola dayalı olarak yazıp kodlayınız.

13. Aşağıdaki haritada bazı alanlar koyu renkle
gösterilmiştir.

14. Aşağıdaki haritada, Almanya’da yer alan ve Kuzey
Denizi ile Baltık Denizi arasında ulaşımı sağlayan kanal
soru işareti ile gösterilmiştir.

Bu alanların tamamında görülen doğal afet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Volkanik patlamalar

B) Kuraklık

C) Tsunami

D) Deprem
E) Kasırga

Soru işareti “?” ile gösterilen bu kanalın adı nedir?
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