
 
11 SINIF COĞRAFYA 2. DÖNEM 2. YAZILI 

HAZIRLIK 
 
1- I- hammadde kaynakları ithal edip sanayi 
ürünleri ihraç etmesi 
II- ülkenin yıl dış ticaret fazlası vermesi 
III- ülke arazilerinin dağlık olması 
IV- tarımsal üretimin ülke ihtiyaçlarını 
karşılayamaması 
Yukarıda verilenlerden hangileri Japonya 
nın ekonomim yönden gelişmiş bir ülke 
olduğunu göstermez? 
a) I ve II          b) I ve III          c) II ve III 
          d) II ve IV            e) III ve IV 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne 
ait eserlerden birisi değildir? 
A) Süleymaniye Camii B) Orhun Anıtları 
C) Tac Mahal  D) Selimiye Camii 
 E) Sümela Manastırı 
 
3- Hollanda da tarım alanlarından alınan 
verimin yüksek olmasında; 
I-Tarımla uğraşan nüfusun fazla olması 
II-İntansif ( yoğun ) tarım metotlarının 
uygulanması 
III-Tarım alanlarının geniş olması 
Gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? 
a) yalnız I      b) yalnız II      c) yalnız III 
        d) I ve II            e) I,II ve III 
 
4. - Aşağıdakilerden hanisi Türk kültürünü 
etkileyen faktörlerden biri değildir? 
A)Nüfus yoğunluğu          B) Coğrafi konum 
C)Ekonomik faaliyetler    D) İklim özellikleri 
D)Komşu medeniyetler 
 
5- Hangisi Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri 
değildir? 
A) Özgürlük Anıtı       B) Artemis Tapınağı 
C) Zeus Heykeli       D) Kheops Piramidi 
E) Babil’in Asma Bahçeleri 
 
 
 

 
6.  İngiltere nin iklim özellikleri ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Yağış rejimi düzenlidir 
b) Yazları serin kışları ılıktır 
c) Yıllık sıcaklık farkı fazladır 
d) Doğal bitki örtüsü karma ormanlardır 
e) Yıllık ortalama yağış miktarı fazladır 
 
7- Hindistan da nüfusun Ganj ovaları 
çevresinde yoğunlaşmasında 
aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? 
a) Orman zenginliğinin az olması  
b) Yer şekillerinin engebeli olması 
c) Verimli sulak alanların bulunması 
d) Sanayinin yeterince gelişmemesi 
e) Nüfus yoğunluğunun fazla olması 
 
8- yağmur ormanlarının tahrip olmasının 
yol açtığı problemler arasında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Sel ve taşkınların sıklaşması 
b) Biyotik türlerin yok olması 
c) İklim değişikliklerinin başlaması 
d) Volkanik faaliyetlerin artması 
e) Kuraklığın artması 
 
9- I- kara ve demiryolu ulaşımı gelişmemiştir 
II- kişi başına düşen milli geliri fazladır 
III- tarım ve hayvancılık modern yöntemlerle 
yapılır 
IV- kıyılarında verimli delta ovaları bulunur 
Yukarıdaki verilenlerden hangileri Hollanda 
nın genel özelliklerinden değildir? 
a) I ve II         b) I ve IV             c) II ve III 
          d) II ve IV          e) III ve IV 
 
10- Ülkemiz aşağıdaki uluslararası 
kuruluşlardan hangisine üye değildir? 
A)  Uluslar Arası Çalışma Örgütü (ILO)  
B)  Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 
C)  Birleşmiş Milletler (BM) 
D)  Avrupa Birliği (AB) 
E) Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
 
 

 
11- Magmadan gelen ısı ile sular ısınır ve 
yükselir. Bu sular Denizli Sarayköy’deki gibi 
elektrik enerjisi elde etmede kullanılabilir. 
Yukarıda bahsedilen enerji kaynağı 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A) Doğalgaz B) Rüzgâr C) Kömür 
                  D) Güneş E) Jeotermal  
 
12- ülkemizde aşağıdaki kirlilik türlerinden 
hangisine daha az rastlanır? 
a) Su kirliliğine              b) Hava kirliliğine  
c) Nükleer kirliliğe        d) Toprak kirliliğine 
e) Katı atık kirliliğine 
 
13- ilk sanayileşme hareketi, buhar gücüyle 
çalışan makinelerin icadıyla İngiltere’nin 
kuzeyindeki Manchester ve Liverpool 
kentlerinde başlamıştır. İlk sanayileşme 
hareketinin bu kentlerde başlamasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Ilıman iklim koşullarının yaşanması 
b) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması 
c) Kent nüfusunun kır nüfusundan fazla 
olması 
d) İngiltere nin kuzeyinin güneyine göre daha 
güvenli olması 
e) Buhar makinelerinin çalışmasını sağlayan 
kömür yataklarının bulunması  
 
14  I. Buhar makinesinin icadı ile 
      II. Gemi yapımının yaygınlaşmasıyla 
      II. Hayvanların evcilleştirilmesiyle 
Yukarıda verilen keşif ve icatlar sırasıyla 
hangi doğal kaynakların önemini 
artırmıştır? 
a) Toprak-Akarsu-Ormanlar 
b) Kömür demir-Ormanlar-Meralar 
c) Su-Kömür demir-Meralar 
d) Tarım toprağı-Akarsular-Madenler 
e) Kömür demir-Akarsu-Meralar 
 
15- Isparta’nın Senirkent ilçesinde eskiden 
dağlar ormanlarla kaplıydı. Bu ormanların 
zamanla tahrip edilmesi sonucu dağlar  
 

 
tabir yerindeyse kel kaldı ve ilçede 1995 
yılında 74 vatandaşımızın ölümüne yol açan 
bir felaket yaşandı. Senirkent’te yanlış arazi 
kullanımı sonucu hangi doğal afet 
yaşanmıştır? 
A) Deprem                 B) Volkanizma 
C) Çamur akıntısı      D) Fırtına 
              E) Tsunami 
 
16- Doğal kaynakların çıkarılması ve 
kullanılmasıyla ilgili olarak verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Verimli sahaların sanayi tesisleri için 
kullanılması çevre için daha iyi sonuçlar 
doğurur. 
B) Petrol çıkarılan sahalarda doğal bitki 
örtüsü ve yabani hayvanlar zarar görür. 
C) Kömür madenlerinde gaz sıkışması sonucu 
grizu patlamaları meydana gelebilir. 
D) Ham petrol daha çok petrol boru 
hatlarıyla veya tankerlerle rafinerilere taşınır. 
E) Nükleer sızıntılar ortamdaki canlı yaşamını 
sona erdirir. 
 
17- Hollanda ya ait özellikler arasında 
aşağıdakilerden gösterilemez? 
a) Yer altı kaynakları bakımından zengindir 
b) Ilıman okyanus iklimin etkisi altındadır 
c) Dış ticaretinde hayvansal ürünler önemli 
yer tutar 
d) Bazı toprakları deniz seviyesinin altındadır 
e) Batı Avrupa nın en yüksek nüfus 
yoğunluğuna sahip ülkesidir 
 
18- Ekosistem, denizlere veya nehirlere 
dökülen atıkları birkaç yıl veya daha uzun 
süre zarfında temizleyebilme özelliğine 
sahiptir. Ancak bazı atıklar kolayca parça-
lanıp ortadan kaldırılamamaktadır. Aşağıda-
ki atıklardan hangisi, diğerlerine göre daha 
uzun sürede ortadan kaldırılmaktadır? 
a) Gaz atıklar    b) Kağıt atıklar   c) Sıvı atıklar 
      d) Bitkisel atıklar    e) Plastik atıklar 
 
 



 
19- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, kömür 
yataklarının uzağında da sanayi tesislerinin 
kurulabilmesine ortam hazırlamıştır? 
a) Ateşin bulunması  
b) Madenlerin keşfedilmesi 
c) Trenlerin yaygınlaşması 
d) Çanak-çömlek yapılması 
e) Yerleşik yaşama geçilmesi 
 
20- aşağıdaki ülkelerden hangisinin, gelen 
turist sayısı bakımından dünya turizmindeki 
payı daha fazladır? 
a) Fransa            b) Çin            c) Almanya  
          d)  Kanada         e) Avusturya 
 
21- Hindistan da yaz mevsimlerinin yağışlı 
kış mevsimlerinin kurak geçmesi 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 
a) Dağların denize paralel uzanmasıyla 
b) Ortalama yükseltinin fazla olmasıyla 
c) Yaz aylarında sıcaklık ortalamalarının 
artmasıyla 
d) Ülkenin güney-kuzey yönünde geniş yer 
kaplamasıyla 
e) Yaz musonlarının yağış bırakırken kış 
musonlarının yağış bırakmamasıyla 
 
22- Ülkemizde heyelanın olaylarının daha 
çok ilkbahar mevsiminde meydana 
gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Yer şekillerinin eğimi 
B) Bitki örtüsünün seyrek olması 
C) Kar erimeleri ve yağış 
D) Buharlaşmanın artması 
E) Sıcaklıkların yükselmesi 
 
23- Aşağıdakilerden hangisi, küresel çevre 
sorunlarından biri değildir? 
a) Küresel ısınma 
b) Asit yağmurları 
c) Volkanik patlamalar 
d) Orman yangınları ve erozyon 
e) Ozon tabakasının seyrelmesi 
 

 
24. Ham madde kaynakları dünyada dengeli 
bir şekilde dağılmamıştır. Her ülkenin sahip 
olduğu hammadde kaynakları farklıdır.  
Aşağıda bazı ham madde kaynakları ve 
buna sahip olan ülkeler verilmiştir. 
Bunlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? 
     Ham madde                        Ülke 
A) Orman ürünleri           Brezilya 
B) Doğal gaz                      Rusya 
C) Pamuk                           Mısır 
D) Demir cevheri             Çin 
E) Altın                   G. Afrika Cumhuriyeti 
 
25- aşağıdakilerden hangisi arazinin yanlış 
kullanımına örnek değildir? 
a) Karadeniz sahil yolunda dolguyla yol 
yapmak 
b) Konya da yer altı su seviyesinin düşmesini 
engellemek için kaçak kuyuları kapatmak 
c) Antalya nın Gazipaşa ilçesinde, dağlık alan 
dikkate alınmadan hava alanı yapmak 
d) Konya da hâkim rüzgar yönü düşünülme-
den, sanayi bölgesinin yerini seçmek  
e) Elazığ da verimli tarım arazi üzerine 
çimento fabrikası kurmak 
 
26-  Aşağıdakilerden hangisi küresel 
ısınmanın sebeplerinden biri değildir? 
A)  Doğal olmayan yöntemlerle tarım ve 
hayvancılığın yapılıyor olması 
B)  Klorofloro karbon gazı içeren ürünlerin 
çok tüketilmesi 
C)  Araçların egzozlarından çıkan gazların 
her geçen gün artması 
D)  Rüzgâr, güneş vb. enerji kaynaklarının 
kullanımının giderek artması 
E)  Endüstrileşmeyle birlikte orman 
tahribatının artması 
 
27- Türkiye zengin tarihi mirasa sahiptir. 
Dünya’nın yedi harikası diye bilinen eserlerin 
bazıları Türkiye’de bulunmaktadır. Aşağıda 
verilen eserlerden hangileri Türkiye’de yer 
almaktadır? 
 

 
A) Keops Piramidi-Rodos Heykeli 
B) Mozalium-Babil Asma Bahçeleri 
C) Artemis Tapınağı-İskenderiye Feneri 
D) Zeus Heykeli-Rodos Heykeli 
E) Artemis Tapınağı-Mozalium 
 
 
28.  I. Elektrik elde etmek 
    II. Sel ve taşkınlardan bölgeyi korumak 
    III. Tarım alanlarını sulamak 
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizdeki 
barajların kurulma nedenlerindendir? 
A)Yalnız I          B)Yalnız II          C)I ve III 
           D)II ve III            E) I, II ve III 
 
 
29-  İngiltere'de başlayan Sanayi Devrimi ile 
Dünya'da;  
I. Doğal kaynakların ekonomik ve sosyal hayat 
ta öneminin artması, 
II. Üretimin kalitesi ve miktarının artması, 
III. Kentlerde yaşayan nüfus oranının artması                    
gibi değişimlerden hangileri ortaya çıkmıştır? 
A) Yalnız I      B) Yalnız II    C) Yalnız III      
D) I ve II          E) I, II ve III 
 
30- Dünyadaki küresel ticaretin önemli bir 
kısmı Atlantik ve Pasifik’ten yapılır. Hint 
Okyanusu’nda ise daha düşüktür. Bu 
durumun oluşmasında; 
I  - Özel konum şartları 
II – Tropik rüzgârların esiş alanında olması 
III – Tuzluluk oranının fazla olması 
Gibi etmenlerden hangisi ya da hangileri 
etkili olmuştur? 
A) Yalnız I         B) Yalnız II            C) I – II   
     D) II – III             E) I – II – III  
 
31- Artvin-Murgul  Diyarbakır-Ergani  
Kastamonu- Küre  Bu yerlerden ortak olarak 
çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bakır           B)   Krom            C)   Linyit 
          D) Petrol           E)  Bor 
 
 

 
32- Los Angeles tipi hava kirlenmesi egzoz 
gazlarının güneş ışınlarının etkisiyle 
karbondioksite dönüşmesidir. Ülkemizde 
araç trafiğinin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde 
bu tip hava kirliliğine zaman zaman 
rastlanmaktadır. Buna göre, Los Angeles tipi 
hava kirliliğine aşağıdaki İllerimizin 
hangisinde daha fazla rastlanır?  
A) Samsun     B) Bursa C) Adana 
                 D) Zonguldak         E) İstanbul 
 
33- Aşağıdakilerden hangisi BM’nin daimi 
üyesi olup alınan kararları veto hakkına 
sahip ülkelerden birisi değildir? 
A) Hindistan B) İngiltere  C) Fransa
 D) Rusya E) Çin 
 
34. Japonya'da balıkçılığın gelişmesinin 
nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi 
gösterilemez? 
A)  Açık deniz balıkçılığının yapılması 
B)  Modern avlanma tekniklerinin kullanılmas 
C) Ülke konumunun diğer hayvancılık 
türlerine çok uygun olmaması  
D) Halkın beslenmesinde deniz ürünlerinin 
vazgeçilmez bir yerinin olması 
E) Japonya'nın sıcak ve soğuk su akıntılarının 
karşılaştığı bir yerde bulunması 
 
35. 60 enlemlerinde oluşan iğne yapraklı 
ormanlara Tayga ormanı denir. Tayga 
ormanlarının bulunduğu ülkelerde 
kerestecilik ve kâğıt endüstrisi gelişmiştir. 
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde 
kerestecilik ve kâğıt endüstrisi 
diğerlerinden daha az gelişmiştir? 
A) Norveç       B) Kanada       C) Rusya      
                 D) İsveç       E) İspanya 
 
CEVAPLAR: 1E 2E 3B 4A 5A 6C 7C 8D 9B 10D 
11E 12C 13E 14B 15C 16A 17A 18E 19C 20A 
21E 22C 23C 24C 25B 26D 27E 28E 29E 30A 
31A 32E 33A 34C 35E 
 


