
TYT DENEME ÖZEL 

1. Bir öğretmen öğrencilere şöyle söyler: “Bilgi tek başına yeterli 
değildir. Tam öğrenme öğrendiklerinizin hayatla içi içe olmasıyla 
gerçekleşir.” Buna göre dünyanın günlük hareketini tam olarak 
kavramak isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylese 
yanlış bir önerme yapmış olur?  
A) Kartal sahildeyken her gün akşamüzeri hafif bir meltem 
rüzgârı eserdi. 
B) Memleketteki akrabaları aradığımda bizden yarım saat önce 
iftar yaptıklarını öğrendim. 
C) Umreye gittiğimde Mekke’de gece ile gündüz arasındaki 
sıcaklık farkının fazla olduğunu fark ettim.  
D) Yazın memleketime Denizli’ye gitmiştim. İstanbul ile aynı 
boylamda yer alan Denizli’de gündüzler daha kısaydı.  
E) Şampiyonlar liginde Galatasaray’ın maçları İngiltere’de 19.45 
izleniyor fakat biz bunu 21.45’te izliyoruz.  
 
 

 
2. Kıyı kumulları genelde sığ denizlerde veya akarsuyun dolgu 
yaptığı alanlarda görülen şekillerdir. Türkiye’nin jeomorfolojik 
özellikleri düşünüldüğünde işaretli noktalardan hangisinde kıyı 
kumullarına daha az rastlanır?  
A) 1                  B) 2                C) 3               D) 4                   E)5  
 
 
 

3. Üniversite başarı sıralaması açıklandıktan 
sonra mutlu haberi alan bir grup KAİHL 
öğrencisi “Hocamıza unutamayacağı bir piknik 
yapalım, zamanında çok çayını içtik…” diyerek 
Sapanca tarafına pikniğe giderler. Muhabbet 
dönüp dolaşır küresel ısınma, doğal 
kaynakların azalması gibi konulara gelir. 
Tekiner hoca; ‘Tatlı su kaynaklarımızı 
kurutmayalım.’ Diyerek şişedeki suyun birazını 
Sapanca Gölü’ne döker. Ne kadar su 

döktüğünü hesaplayabilmek için de şekilde verilen su şişesinin 2 
litrelik kısmını önce 4 eşit parçaya, sonra da her bir parçayı 5 eşit 
parçaya bölerek ölçeklendirir. İçinde 2 litre su bulunan şişedeki 
suyun bir kısmı döküldükten sonra oluşan görünüm yandaki 
gibidir. Buna göre şişeden göle dökülen su kaç litredir?  
A) 1/4            B) 3/4           C) 2/5           D) 3/5            E) 4/5  
 
 
4. Yandaki şekilde C bölgesi 
ile D bölgesinin her ikisinden 
de 10 paralel, 10 meridyen 
geçmektedir. Bu yüzden kâğıt 
üzerinde kapladığı alan eşit 
gibi görünmekte iken 
gerçekte böyle bir eşitlikten 
söz edilemez. Bu durum 
aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?  
A) Dünyanın günlük hareketi                 B) Yerel saat farkı  
C) Haritada hataların olması                  D) Dünyanın yıllık hareketi 
                     E) Meridyenlerin kutupta birleşmesi     

 
5. Doğal afetler bir yerin iklim özelliklerine, yer şekillerine, 
jeolojik yapısına göre değişkenlik gösterir. Buna göre haritada 
işaretli alanların hangisinde hangi doğal afetin daha yaygın 
olması beklenir?  
A) Sel ve taşkın           B) Orman yangını           C) Deprem  
                    D) Heyelan                         E) Çığ 
 
 
 
 6. Yandaki izohips 
haritasında gösterilen şekil 
için bir grup öğrenci ‘sırt’ bir 
grup öğrenci ise ‘Vadi’ 
yorumunu yapmıştır. 
Aşağıdaki seçenekler incelendiğinde öğrencilerden hangisinin 
savunduğu fikrin yanlış olduğu söylenebilir?  
A) Eren: A tepe noktası ise gösterilen şekil sırttır.  
B) Ömer: A boyun düzlüğünde yer alıyorsa şekil vadidir.  
C) Kerem: B noktası daha alçakta ise şekil sırttır.  
D) Buse: Akarsu B’den A’ya doğru akıyorsa şekil Vadidir. 
E) Ece: İzohipsler B’den A’ya doğru yükseliyorsa şekil sırttır.   
 
 
7. Bir coğrafyacıya "Ada nedir?" diye sorduğunuzda nasıl bir 
cevap alırsınız? Coğrafi konumu, yüzey şekilleri, yüz ölçümü, 
nüfusu ve iklimi incelenen, her yanı suyla çevrili olan kara 
parçasıdır ada onun için. Peki, bir yazar için adanın anlamı nedir? 
Yazar, öncelikle ada diye tanımlanan yer biçiminin doğal 
yapısında bulunan birtakım özelliklere, bu özelliklerin kendisine 
sağlayacağı anlatım imkânlarına ilgi duyar. Mesela bütün 
adalarda dışarıdan ayrılmış, kendiyle sınırlanmış olma hâli vardır. 
Her ada, bir bakıma bütünden ayrılmış, dünyayı veya ana karayı 
uzağında, dışında bırakmıştır. Adada yaşayan bir kimse için dört 
bir yanını çepeçevre kuşatan denizlerin ötesindeki dünya, 
"dışarı"dır. Ada-dünya ilişkisinde göze çarpan bu içeri-dışarı 
karşıtlığı bütün adalar için geçerlidir. Çünkü her ada, alabildiğine 
geniş, sonsuz, karmaşık dış dünya ile karşılaştırıldığında, sınırları 
belli olan bir yaşama alanıdır. Yazar da ada dendiği zaman 
kendini bu yaşam alanının içinde bulur.  
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Edebiyatta ada daha çok soyut nitelikleriyle öne çıkar. 
B) Ada, ortak bir tanım üzerinde uzlaşılamayan kavramlardandır. 
C) Edebiyat ile bilim zaman zaman birbiriyle çelişen kavramlar kullanır. 
D) Edebiyat, ele aldığı kavramları okura sunarken gerçeklikten 
uzaklaştırır. 
E) Kavramlara yüklenen anlamlar bakış açısına göre değişkenlik gösterir. 
 
8. Bu parçada sözü edilen yazara göre ada kavramının temel 
niteliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Çağrışım alanlarının sınırlılığı 
B) Gerçekliği yansıtmadaki yetersizliği 
C) Dış dünyadan yalıtılmışlığı 
D) Anlamının değişmezliği 
E) Tanımlanmasının zorluğu 

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