
TYT DENEME 4 

1. İnsan ile doğal çevre arasında sıkı bir etkileşim vardır. 
Doğal çevre insan faaliyetlerini etkilediği gibi insan da 
doğal çevreyi etkiler, değiştirir. Buna göre aşağıda 
verilenler iki grupta toplansa hangisi diğerlerinden farklı 
grupta yer alır? 
A) Kurak alanların tarımsal veriminin düşük olması  
B) Don olaylarının tarımsal alanlarda zarara yol açması  
C) Sağanak yağışlarda tarım alanlarının sular altında 
kalması  
D) Çığ olayına bağlı olarak ulaşımın aksaması  
E) Petrol ve kömür yataklarından enerji elde edilmesi   
 
 
 
2. 35° Doğu meridyeni üzerinde yer alan Sinop ile aynı 
meridyen üzerinde yer alan Adana’da 21 Aralık günü 
gözlem yapılmıştır. Buna göre güneş, Adana’da daha önce 
doğmuş ve daha geç batmıştır. Yukarıdaki coğrafi olayın 
sebebi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin aynı 
sebebe bağlı olarak meydana geldiği söylenebilir?  
A) Ekvator’da yıl boyunca gece-gündüz eşitliğinin 
yaşanması  
B) Gece gündüz sürelerinin yıl içinde uzayıp kısalması 
C) Güney Yarım Küre’de rüzgârların sola doğru sapması  
D) Bir günün 24 saat olması  
E) Her iki yarım kürede mevsim sürelerinin eşit olmaması  
 
 
 
 

 
3. Yukarıdaki haritada Anadolu’nun jeolojik durumu 
gösterilmiştir. Haritaya göre ulaşılabilecek en doğru yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Arap levhası ile Anadolu levhasının çarpıştığı yerde 
volkanizma görülür.  
B) Dış kuvvetlerin etkisiyle levhalar farklı yönlerde 
hareket etmektedirler.  
C) Türkiye’nin büyük kısmı Avrasya levhası içinde yer alır.   
D) Levhaların sıkıştırmasıyla Türkiye hem günden güne 
yükselmekte hem de batıya doğru kaymaktadır.  
E) En eski ve sağlam levha Arabistan Levhası’dır. 
 
 
 
 

 

 
4.Yukarıda bazı ülkelere ait nüfus piramitleri verilmiştir. 
Gelişmiş ülkelerde nüfusun büyük kısmının sanayi ve 
hizmet sektöründe çalıştığı bilindiğine göre hangi 
piramitlerde sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların 
oranının daha yüksek olduğu söylenebilir?  
 A) I ve II                B) I ve III                   C) II ve III         
          D) II ve IV                 E) III ve IV 
 
 
 
I. Trabzon, heyelandan en çok etkilenen illerdendir. 
II. Türkiye jeolojik açıdan genç oluşumlu olduğu için 
deprem bakımından riskli bölgede bulunur.  
III. Çığ olayına daha çok İç Anadolu’da ve Ege’nin kıyı 
kesiminde rastlanır. 
IV. Ülkemizde su baskınları daha çok yaz döneminde 
görülür. 
5. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 
A) I ve II                       B) I ve III                         C) II ve III 
               D) II ve IV                    E) III ve IVIII.  
 
 

 
6. Yukarıda aynı bölgeye ait iki farklı izohips haritası 
verilmiştir. Birinci haritada izohipsler arası yükselti farkı 
20 metre iken ikinci haritada 100 metredir. Bu farklılık 
neyle açıklanabilir?  
A) Çizim yöntemlerinin farklı olmasıyla 
B) Yer şekilleri ve eğim değerlerinin farklı olmasıyla 
C) Kullanılan ölçeğin farklı olmasıyla 
D) Coğrafi koordinatların farklı olmasıyla  
E) Kullanılan projeksiyon yönteminin farklı olmasıyla 
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