
TYT DENEME 7 

 
1. Yukarıdaki haritada dünya üzerinde bazı işaretli alanlar 
gösterilmiştir. Bu yerler ile ilgili olarak verilenlerden hangisi 
söylenemez?  
A) I numaralı yer Dağlık Bölge sınırları içinde yer alır.  
B) II numaralı yer Ekvatoral İklim Bölgesi sınırları içinde yer alır. 
C) III numaralı yer Çöl Bölgesi sınırları içinde yer alır.  
D) IV numaralı yer Sanayi Bölgesi sınırları içinde yer alır.  
E) V numaralı yer Maki Bitki Örtüsü Bölgesi sınırları içinde yer 
alır. 

   
 
2. Gündüz ısınan karalar, gece ışıma yoluyla enerji kaybeder. 
Bu kayıp her yerde aynı oranda olmaz. Karasallığın fazla olduğu 
alanlarda, havanın yoğunluğu ve su buharı daha az olduğu için 
deniz kenarlarına göre enerji kaybı daha çok olur. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki kanıya örnek oluşturmaz?  
A) Kıyıların yazın çok sıcak kışın çok soğuk olmaması  
B) Akdeniz bölgesinin aynı enlemlerde yer alan Güneydoğu’ya 
göre kışın daha ılık olması  
C) İzmir’de en sıcak ay ağustos iken, Konya’da temmuz olması  
D) Bahar mevsiminde iç bölgelerde günlük sıcaklık farkının 
fazla olması    
E) Karadeniz Bölgesinde bitkilerin daha geç olgunlaşması  
 
 
3. Aşağıda bir coğrafi olay ve ona sebep olan faktör 
eşleşmelerinden hangisi yanlıştır? 
          Sebep olan faktör                   Coğrafi olay 

A)      Düzensiz yağışlar ve                    Erozyon  
      toprağın yanlış işlenmesi  

B)  Eğimli yamaçlara kurulan                 Çığ  
    köyler kar yağışının fazla olması 

C)   Fay hatlarına kurulan şehirler        Deprem 
        ve düzensiz kentleşme  

D) Su kaynaklarının bilinçsiz                  Kuraklık 
      kullanımı ve iklim değişimi   

E)  Deniz diplerinde meydana               Tsunami  
    gelen deprem ve volkanizma  
 
 

I. Doğum oranı az ve çocuk nüfus oranı düşüktür. 
II. Çalışan nüfus oranı fazla ve bağımlı nüfus oranı 
düşüktür. 
III. Demografik yatırımlar fazladır. 
IV. Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır.  

4. Yukarıdakilerden hangileri, gelişmiş bir ülkenin nüfus 
özellikleri arasında yer alır? 
A) Yalnız I       B) I ve II      C) II ve III     D) I ve III      E) III ve IV 

      
  I. Sel ve taşkın             II. Deprem                 III. Çığ                         
                           IV. Tsunami             V. Kuraklık 
5. Yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinde doğrudan veya 
dolaylı olarak insan etkisinden söz edilebilir? 
A) I ve II       B) I ve III      C) II ve III    D) I, III ve V   E) I, II ve IV 
 
 
6. Aşağıdakilerden hangisi, yağışın Türkiye’deki dağılışına etki 
eden bir faktör değildir? 
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması 
B) Sibirya ve İzlanda basıncından gelen hava akımları   
C) Bitki örtüsünün çeşitli olması 
D) Kuzey ve güneyde dağların paralel uzanması  
E) Dışarıdan gelen nemli havanın iç bölgelere girememesi   
 
 
7. Aşağıda, bazı iç kuvvetler ve karşısında da yer şekilleri 
verilmiştir. 

           İç kuvvet                   Yer şekli 

I.        Depremler               Çöküntü ovaları 
II.     Volkanizma                Ada oluşumları 
III.     Epirojenez                  Kıyı taraçaları 
IV      Orojenez     Ağrı, Erciyes gibi dağların oluşması 

Numaralandırılan bu iç kuvvetlerden hangileri, karşısındaki yer 
şeklinin oluşumunda doğrudan etkilidir? 
A) Yalnız I    B) II ve IV   C) I ve II   D) I, II ve III   E) I, II, III ve IV 
 
 

 
8. Yukarıdaki taralı alandaki şekil için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?  
A) Akarsu biriktirmesi etkili olmuştur.   
B) Meydana geldiği bölgede gelgit genliği düşüktür.  
C) Verimli tarım alanıdır. 
D) Toprakta horizonlaşma görülmez.  
E) Akarsu havzasında erozyon olduğu söylenemez.  
 

 
9. Yukarıda verilen noktalarla ilgili hangisi yanlıştır?  
A) I. Bölgedeki dağlar üçüncü jeolojik zamanda orojenez 
sonucu oluşmuştur.  
B) III. Bölgedeki yer şekilleri horst ve grabene örnek verilebilir.  
C) IV. Bölgede lapya, polye, düden gibi karstik şekiller görülür.  
D) II. Bölgede deprem riski yüksektir.  
E) V. Bölgede volkanizma etkili olmuştur.  

 
CEVAPLAR: 1E  2E  3C  4B  5D  6C  7D  8E  9D 

   
   

   
  w

w
w

.te
ki

ne
rh

oc
a.

co
m

 


