
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurun. 

1. Dünya üzerinde nüfusu en fazla olan kıta …………….. 

2. İçinde fosil bulunan taşlar …………………… taşlardır. 

3. Yaş piramidinin tabanının geniş olması, …………………. 

……………………………………..……………. Özelliğini gösterir. 

4. Akdeniz Bölgesi’nde kalkerler üzerinde oluşan 

topraklara …………………………… denir. 

5. Erzurum – Kars platosu oluşum bakımından ……………….. 

platosudur.. 

6. Tatlı su kaynaklarının çoğunu ……………. oluşturur. 

7. Kızılırmak döküldüğü yerde ………………….. delta ovasını, 

Yeşilırmak ise …………………….. ovasını oluşturur. 

8. Platolar oluşumlarına göre 3’e ayrılır. Bunlar: …………., 

……………………….. ve …………………………. Dır. 

9. c-Sularını dışarıya bir ……….............…. yardımıyla boşaltan 

göllerin suyu tatlıdır. 

10. Çöllerde günlük sıcaklık farkına bağlı olarak kayaçların 

parçalanmasına ……………………………………………………. Denir. 

11. İlk çağlardan beri insanların yaşadığı kıtalara eski 

dünya kıtaları denir. Bu kıtalar: .........., ................ .................. 

12-Windows ta çalışan Türk bilim adamları …………………………… 

göçüne örnektir. 

13- Ülkemizde göçler genelde ................. dan ....................ya 

doğru olmuştur. 

14-Göç veren merkezlerde ……………………nüfusu fazladır. 

15- Çalışma çağındaki nüfus dilimi içinde bulunan ve belirli 

bir işi ola nüfusa ………………………………………nüfus denir. 

16. Bir ülede genç nüfus ile yaşlı nüfusa ......................... Nüfus 

denir.  

17. Toprağın içindeki bitki hayvan kalıntılarına ……………………. 

Denir. 

18. Toprağın katlarına .................. denir. En üstünde bulunan 

katı …………………….. dır. 

19. Taşınmış topraklar ………….. …………….. ………………. dır.  

20. Akdeniz bölgesinde ……………… toprak, Batı Karadeniz’de 

……………..  toprak, Doğu Karadeniz’de ……………… Erzurum 

çevresinde ………….. toprak yaygındır.  

21. Bir yerde bitki örtüsünü etkileyen en önemli faktör 

………………… dir. 

22. Bitkiler 3 formasyona ayrılır. Bunlar: ………….. ………… ……….. 

1-Bitki örtüleri enleme ve yükseltiye göre kuşaklar 
oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdaki bitki türlerinden 
hangileri sırasıyla kutuplara en yakın ve deniz seviyesine göre 
en yüksekte bulunur? 
A) Tundra-Çayır                                    B) Tundra-Kaktüs        
C) Muson ormanları-Step                  D)Tayga ormanları-Savan              
E) Yağmur ormanları-Maki 

 
     I. Doğum oranı düşüktür. 
    II. Ortalama yaşam süresi uzundur. 
   III. Ülke dışına göç azdır. 
   IV. Toplam nüfus içinde orta ve yaşlı nüfus sayısı fazladır. 
2. Yukarıda bazı nüfus özellikleri verilmiş olan ülke 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A) Meksika                 B) İran                C) Pakistan             

         D) Almanya              E) Senegal 
 

        I-  Yazının bulunması 
       II- Alet yapılmaya başlanması 
      III-Tarım yapılmaya başlanması 
      IV-Barutun keşfi ile ateşli silahların kullanılması 
      V-Sanayi devriminin gerçekleşmesi 
3. Yukarıda verilmiş olan olaylardan hangisi veya hangileri 
Dünya nüfusunda önemli artışlara sebep olmuştur? 
A) Yalnız  V      B) II-III-IV     C) I-II-V   

D) Yalnız  III  E) II-III-V 
 
4-Geçmişte nüfus sayımları daha çok hangi amaçlarla 
yapılmıştır? 
A) Okuma-yazma oranını tespit etmek 
B) Kent ve kır nüfusunu tespit etmek 
C) Nüfus hareketlerini tespit etmek 
D) Asker sayısını ve vergi yükümlülerini tespit etmek 
E) Nüfusun mesleklere göre dağılımını tespit etmek 
 
5. Doğal bitki örtüsünün bozkır (step) olduğu bir yer için 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? 
A) Ortalama yükseltisi fazladır  
B) Yazlar sıcak ve kurak geçmektedir 
C) Kışlar ılık ve yağışlı geçer 
D) Yıllık sıcaklık farkı düşüktür 
E) Nem yıl boyunca yüksektir 
 
6) Yeraltındaki magmanın yerkabuğundaki çatlakları 
izleyerek yüzeye çıkması ve hızla soğuması sonucu ince 
kristalli ve ya camsı özellikler gösteren dış püskürük kayaçlar 
oluşur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İÇ püskürük 
taşlardan biridir? 
 A) Mermer     B) Kömür     C) Kireçtaşı     D) Kumtaşı E) Granit  
 
7) Oluştuğu yerden taşınarak başka bir yere biriken 
topraklara taşınmış topraklar denilir. Aşağıdakilerden 
hangisi, bu topraklara ait bir özellik değildir?  
A) Verim değerleri düşüktür                                                                     
B) Rüzgarların biriktirmesi sonucu lösler oluşur 
C) Delta ovalarında alüvyal topraklar görülür                              
D) Moren topraklarına Türkiye'de fazla rastlanmaz 
E) Genel olarak ince taneli ve verimli topraklardır 
 
 



8. Yandaki nüfus piramidi ile 
ilgili verilen aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Gelişmemiş ülkedir 
B) Doğum oranı fazladır 
C) Milli gelir yüksektir 
D) Yaşlı nüfusu azdır 
E) Ortalama yaşam kısadır 
  
9. Dünya nüfusunda meydana gelen birinci sıçrama dönemi 
aşağıdakilerden hangisinin keşfi ile yaşanmıştır? 
A) Sanayi devrimi                                   B) Buhar gücü 
C) Tarım alanındaki ilerlemeler           D) Alet yapımı 
E) Tıp alanındaki ilerlemeler 
  
11. Ülkemizin Akdeniz kıyılarında yayılış gösteren bitki 
topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Maki                       B) Step                      C) Bozkır                
                      D) Savan                E) Çayır 
  
12.     Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunu etkileyen 
faktörlerden biri değildir? 
A) Canlılar                    B) Zaman              C) Yer şekilleri         
                    D) İklim             E) Sanayileşme 
  
13.  Kırıklı yapıların bulunduğu yerde kırık hattı boyunca 
yüzeye çıkan suların oluşturduğu kaynaklara verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yamaç kaynağı              B) Gayzer          C) Fay kaynağı 
           D) Artezyen kaynak       E) Karstik kaynak 
  
14. Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın seyrek nüfuslu 
alanlarından biri değildir? 
 A) Kutup çevreleri                  
 B) Dönenceler çevresindeki çöller      
 C) Orta kuşaktaki yüksek sahalar 
 D) Güneydoğu Asya kıyıları                 
 E) Amazon bölgesi (ekvatoral bölge) 
  
15. Toprak oluşumunda en önemli faktör iklimdir (1). Fiziksel 
ve kimyasal ayrışma olayları, bitki örtüsünün yerleşip 
gelişmesi, toprağın yıkanması ve topraktaki organizma 
faaliyetleri iklime bağlıdır (2). Sıcak ve kurak bölgelerde 
kimyasal ayrışma ön plandadır ve ayrışma daha hızlıdır (3). 
Nemli bölgelerde toprakta yıkanma fazla iken kurak bölgelerde 
azdır (4). Aşırı yıkanma sonucunda toprağın üst kısmındaki 
besin maddeleri, sızma yoluyla alt katmanlara taşındığından 
toprak besin maddeleri yönünden fakir kalır (5). 
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) 1            B) 2               C) 3                    D) 4                E) 5 
 
16. Nüfusu hızla artan bir ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A) Tarım alanları yerleşime açılmıştır. 
B) Tüketim hızla artmıştır. 
C) Kişi başına düşen milli gelir azalmıştır. 
D) Bağımlı nüfus oranı azalmıştır. 
E) Büyük şehirlerde ciddi çevre sorunları gelişmiştir. 
 
 

17. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin genç nüfuslu 
olduğunun gösterir? (ÖYS) 
A) Sanayi ürünleri üretiminin fazla olması 
B) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması 
C) Tarımla uğraşan nüfusun azalması 
D) Nitelikli işçi sayısının fazla olması 
E) Ortalama yaşam süresinin uzun olması 
 
18. Karasal iklimin görüldüğü bölgelerin karakteristik bitki 
örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Bozkır     B)Maki      C)Savan      D)Tundra      E)Çayır 
 
19. Aşağıdaki toprak türlerinden hangisi Akdeniz iklim 
bölgesinde, kalkerli araziler üzerinde yaygın olarak bulunur? 
A) Laterit     B) Tundra   C) Podzol    D) Terra Rossa    E) Çöl 
 
20. Türkiye’de kaplıca ve maden suyu kaynaklarının fazla 
olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
A) Fay hatlarının yaygın olmasıyla 
B) İklim çeşitliliğinin fazla olmasıyla 
C) Yer şekillerinin engebeli olmasıyla 
D) Yer altı sularının fazla olmasıyla 
E) Sağlık turizminin gelişmiş olmasıyla 
 
21. İki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli tabakada biriken 
suların, sondaj yapılarak yeryüzüne çıkarılmasıyla oluşan 
kaynaklar aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Fay kaynağı          B)Karstik kaynak            C)Gayzer kaynak 
              D)Yamaç kaynağı         E)Artezyen kaynağı 
 
22.Aşağıdaki kıtalardan hangisinde çöl bitkilerine 
rastlanmaz? 
A)Asya                B)Kuzey Amerika                C)Afrika  
                  D)Avustralya                E)Avrupa 
 
23. Batı Avrupa ülkelerinin yoğun nüfuslanmasında, 
aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur? 
A)Sanayinin gelişmiş olması 
B)Yağış rejiminin düzenli olması 
C)Tarım topraklarının geniş olması 
D)Yer altı kaynaklarının fazla olması 
E)Yüzey suları bakımından zengin olması 
 
24. Laterit topraklar, dönenceler arası kuşağın sıcak ve nemli 
bölgelerin toprağıdır. Bu bölgelerin bitki örtüsünün gür olmasına 
rağmen humus miktarı bakımından zayıftır.  Bu durumun temel 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yağış miktarı fazla olduğundan dolayı toprakların fazla yıkanması  
B) Akarsuların debilerinin yüksek olması  
C) Yıllık sıcaklık farklarının az olması 
D) Kimyasal çözülmenin az olması 
E) Fiziksel çözülmenin fazla olması 
 
25. Akarsularla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? 
A) Belli bir yatakta toplanan suların belli bir çizgi boyunca 
akmasına “akarsu” denir 
B) Sularını topladığı bölgeye “beslenme havzası” denir 
C) Vadi içinde aktığı çukurluğa “akarsu yatağı” denir 
D) Herhangi bir kesitinden bir saniyede akan su miktarına 
“akarsuyun rejimi” denir 
E) Akarsuyun kaynak kısmına “yukarı çığır” denir 


