
S-1) 

 
Aşağıdaki isimleri verilen yeni yedi 

harikanın dünya haritası üzerinde bulunduğu 
yerin, hangi numaraya karşılık geldiğini 
karşısına yazınız. (2x5=10P) 

  
a-Kurtarıcı İsa heykeli: 
  
b-Petra Antik kenti: 
  
c- Chichen İtza piramidi: 
  
d-Taç Mahal: 
  
e- Colosseum: 
  
  
B. AŞAĞIDAKİ KLASİK SORULARI 

CEVAPLAYINIZ.(46P) 
  
S-2) Dünya Miras Alanı Listesi, hangi 

uluslararası örgüt tarafından belirlenir ve bu 
listede Arap ülkelerine ait doğal mirasların az 
olmasının nedeni nedir? (7P) 

  
  
  
  
  
  
S-3) Orman yangınlarını azaltmak için neler 

yapılmalıdır? İki madde yazınız (4P) 
  
  
  
  
S-4) Türk kültürünün genel özelliklerinden 

üç tanesini yazınız? (6P) 
  
  
  
S-5) Ülkemizde deprem olma olasılığı en az 

olan yerleri ve az görülmesinin nedenini 
yazınız. Yazınız. (7P) 

  
  
  
  
S-6) Turizmin sosyal ve kültürel etkilerini 

açıklayınız. (4P) 
  

S-7) Aşağıda verilen yerlerden çıkarılan 
madenleri yanlarına yazınız? (5P) 

  
Murgul(Artvin)= 
  
Mazıdağı(Mardin)= 
  
Seyitgazi(Eskişehir)= 
  
Sarayönü(Konya)= 
  
Marmaraadaısı(Balıkesir)= 
  
  
S-8) Günümüzde küresel ticaretin hangi 

bölgeler ya da ülkeler arasında 
yoğunlaşmaktadır? Nedenini yazınız. (7P) 

  
  
  
  
  
  
S-9) Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda 

sanayinin gelişmesiyle ilgili ilk girişimi ve bu 
girişimde alınan iki önemli kararı yazınız. (6P) 

  
  
  
  
  
  
C. AŞAĞIDAKİ İFADELERİN DOĞRU OLUP 

OLMADIĞINI YAZINIZ.(6P) 
-Şeker ve dokuma fabrikaları Türkiye’de 

kurulan ilk sanayi kollarıdır.(00) 
-Ülkemizde zeytin üretiminin yarısını Ege 

kıyıları karşılar.(00) 
-Türkiye’de matematik konumundan dolayı 

sıcak kuşak iklimleri görülür.(00) 
  
D. AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARA UYGUN 

SÖZCÜKLERİ YAZINIZ.((8P) 
-Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfusun büyük bir 

kısmı 000000 ve 000000 sektöründe 
çalışır. 

-Canlı ve canlı kalıntılarından elde edilen enerji 
000000enerjisi olarak ifade edilir. 

-Türkiye’de en fazla beslenen hayvan 
000000 

-Karadeniz ve Akdeniz’de dağların kıyıya 
000000 uzanması, kıyı ile iç bölgeler 
arasındaki 000000 olumsuz etkilemiştir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. AŞAĞIDA BAZI TERMİK 
SANTRALLERİMİZ VERİLMİŞTİR. BUNLARIN 
HANGİ ENERJİ KAYNAĞI İLE ÇALIŞTIĞINI 
BOŞLUKLARA X İŞARETİ İLE 
İŞARETLEYİNİZ.(8P) 

 
Termik 

Santral 

Linyit Taş 

Kömürü 

Doğalgaz Jeotermal 

Sarayköy     

Yatağan     

Çatalağzı     

Hamitabad     

 
 
  
F. AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI 

CEVAPLAYINIZ.(2X11=22P) 
  
S-10) Kültür, maddi ve manevi unsurlardan 

oluşur. 
Aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi 

diğerlerinden farklıdır? 
A) Hukuk kuralları 
B) Dünya görüşü 
C) Simgeler 
D) Din ve inançlar 
E) Ahlak kuralları 
  
S-11) Aşağıdakilerden hangisi turizmin 

ekonomik etkilerine bir örnek olamaz? 
A) İstihdam ve gelir yaratması 
B) Katma değerin çok yüksek olması 
C) Dış ticaret açığının kapatılmasındaki etkisi 
D) Uluslararası barış ve dostluğun gelişmesine 

katkısı 
E) Altyapı ve üstyapıya olumlu etkisi 
  
S-12) 1938 ve 1995yıllarında Türkiye 

topraklarının kullanış biçimine göre dağılımı 
şöyledir. 
 1938 1995 
Ekili ve dikili alan %18 %36 
Çayır ve meralar %53,9 %32 
Ormanlar %13,5 %26 
Verimsiz yerler %13,6 %6 

 
 
Yukarıdaki bu bilgilere dayanarak aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? 
A)Nüfusun çoğu sanayi sektörüne 

kaymaktadır. 
B)Köy nüfusu kente göç etmektedir. 
C)Tarımda makineleşme nedeniyle tarım 

alanları genişlemektedir. 
D)Hayvan ürünlerinin ihracattaki payı 

azalmaktadır. 
E)Hayvancılık eski önemini kaybetmektedir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-13) Kış ılıklığının yaşanmadığı yerlerde 
zeytin bitkisi yetiştirilemez. 

 
Yukarıdaki haritada numaralı yerlerden 

hangilerinde zeytin yetiştirmek daha zordur? 
A) 2 ve 4 
B) Yalnız 1 
C) 3 ve 5 
D) 1 ve 3 
E) Yalnız 5 
  
S-14) 
*Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi 
*Akarsu havzalarına sanayi tesislerinin 

kurulması 
*Ani kar erimeleri 
Yukarıdaki durumların aşağıdaki doğal 

afetlerden hangisinin yaşanmasına neden 
olduğu söylenebilir? 

A) Çığ 
B) Orman yangınları 
C) Sel ve taşkınlar 
D) Depremler 
E) Kütle hareketleri 
  
S-15) Aşağıdakilerden hangisi, Türk 

kültürünün simgelerinden biri değildir? 
A) At 
B) Lale 
C) Çadır 
D) Ebru 
E) İglo 
  
S-16) Eğimin ve engebenin fazla olduğu 

yerlerde tarımda makine kullanımı azdır. 

 
Haritada işaretli yerlerden hangilerinde 

tarımda makine kullanımı diğerlerinden daha 
azdır? 

A) 1 ve 2 
B) 2 ve 5 
C) 3 ve 5 
D) 3 ve 4 
E) 2 ve 5 
  
 
 
 
 
 
 



S-17) Aşağıdaki önlemlerden hangisi, bazı 
tarım ürünlerinin fiyatlarındaki aşırı 
dalgalanmaları azaltabilir? 

A) Ekim alanlarını sınırlama 
B) Destekleme alımları yapma 
C) Verimi yükseltme 
D) Kredi imkânlarını genişletme 
E) Ulaşım kolaylıkları sağlama 
  
S-18) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da 

meydana gelen teknoloji ve ulaşım 
sistemindeki gelişmelerin, küresel ticaret 
üzerindeki etkileri arasında gösterilemez? 

A) Ortak pazarlar, gümrük birlikleri ve 
ekonomik bloklar arasındaki rekabetin artması 

B) Uluslararası ticaret ve taşımacılıkta siyasi 
sınırların önemini kaybetmesi 

C) Serbest (bilgi yelpazesi com) ticaret 
bölgelerinin oluşması 

D) Dünya coğrafyasında üretim ve tüketim 
alanları arasında ulaşım ağlarının karmaşıklık 
kazanması 

E) Ülkeler arasında gelişmişlik düzeyi 
farklılığının en aza inmesi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-19) Ekonomik değeri olan mineral, element 
ve ham petrolü arama, işletme ve her türlü 
cevher zenginleştirme işlemine madencilik denir. 

Aşağıdakilerden hangisi bir maden 
yatağının işletilebilmesi için gerekli 
şartlardan değildir? 

A) Tenor oranının yüksek olması 
B) Maden rezervinin işletme için yeterli olması 
C) Sermaye ve teknik elemanların yeterli 

olması 
D) Maden yerinin ulaşım ve taşımacılığa 

elverişli olması 
E) Madencilikle uğraşan nüfusun fazla olması 
  
S-20)Aşağıdakilerden hangisi önemli sanayi 

üretim alanlarından biri değildir? 
A) ABD 
B) Batı Avrupa 
C) Orta Doğu 
D) Çin 
E) Rusya Federasyonu 
  

BAŞARILAR DİLERİM... 
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