
 

 

  

1) Yeryüzündeki bitki topluluklarının dağılımını ve 
çevreye olan etkilerini inceleyen bilim 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Biyocoğrafya 
B) Hidrografya 
C) Jeomorfoloji 
D) Kartografya 
E) Klimatoloji 
 
 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevre 
üzerindeki etkilerine örnek gösterilemez? 
A) Ozon tabakasının zarar görmesi 
B) Deniz suyunun sanayi atıklarıyla kirlenmesi 
C) Barajlar yapılarak sel sularının belirli oranda 
kontrol altına alınması 
D) Ekvator çevresinde dağların yüksek kesimlerinin 
yerleşmeye daha elverişli olması 
E) Meralarda aşırı otlatma yapılmasının erozyon 
riskini artırması 
 
 
 
3) Fiziki coğrafyanın kurucusu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Alexander Von Humboldt 
B) Karl Ritter 
C) Evliya Çelebi 
D) James Cook 
E) Labrador 
 
 
- İç Anadolu Bölgesi’nde bozkırların geniş yer 
kaplaması  
- Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik dağların geniş 
yer kaplaması  
- Akdeniz Bölgesi’nde karstik arazinin geniş yer 
kaplaması  
4) Yukarıda ülkemize ait verilen bazı özellikler 
coğrafyanın hangi ilkesi ile en iyi ifade edilir?   
A)Nedensellik ilkesi 
B) İlgi - bağlılık ilkesi 
C) Dağılış ilkesi 
D) Objektiflik ilkesi 
E) Karşılıklı ilgi ilkesi 

 
Kanada’nın kuzey kesimlerinde yaşayan insanlar ile 
Brezilya’nın Ekvator kesimlerinde yaşayan 
insanların giyim tarzları birbirinden çok farklıdır. 
5) Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir? 
A) İnsanların gelir seviyesiyle 
B) Doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiyle 
C) Toplumun gelenek ve görenekleriyle 
D) Bireysel tercihleriyle 
E) Ülkelerin yüzölçümleriyle 
 
 
Doğa ile insan karşılıklı etkileşim içerisindedir. 
6) Atmosfer ve atmosferde meydana gelen olaylar 
aşağıdaki bilimlerden hangisinin konusudur? 
A) Jeomorfoloji 
B) Hidrografya 
C) Kartografya 
D) Klimatoloji 
E) Biyocoğrafya 
 
 
I. Hidroloji 
II. Jeofizik 
III. Botanik 
IV. Zooloji 
V. Astronomi 
7) Yukarıdaki bilimlerden hangisi biyosferin 
faydalandığı bilim dallarından değildir? 
A) Yalnız I 
B) Yalnız III 
C) I, II ve III 
D) II, IV ve V 
E) I, II ve V 
 
 
8) Coğrafya yerçekimi, enerji ve merkez kaç 
kuvveti gibi konularda aşağıdaki bilimlerin 
hangisinden yararlanır? 
A) Pedoloji 
B) Hidroloji 
C) Fizik 
D) Biyoloji 
E) Astronomi 
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9) Doğayı oluşturan ortamlarla ilgili aşağıdaki 
değerlendirmelerin hangisi yanlıştır?   
A)Biyosfer, insan, hayvan ve diğer canlıların 
oluşturduğu ortamdır. 
B) Litosfer, diğer ortamlarla etkileşimde bulunmaz. 
C) Dünyadaki su kaynaklarının oluşturduğu ortama 
Hidrosfer denir. 
D) Dünyanın etrafında bulunan ve çeşitli gazların 
bileşiminden oluşan küreye Atmosfer denir. 
E) Yeryüzünün soğuyarak tamamen katılaşmış ve 
kabuklaşmış dış yüzeyine Litosfer denir. 
 
 
10) Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın bağlantı 
ilkesiyle açıklanamaz? 
A) Yağış ve sıcaklığın fazla olduğu bölgelerde 
kayaçların kimyasal olarak ayrışması 
B) Dağların denize paralel olduğu bölgelerde kıyıdan 
iç kesimlere ulaşımın zor olması 
C) Dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı yerlerde 
insanların kışın soğukla, yazın sıcakla mücadele 
etmesi 
D) Hazar havzasında petrol ve doğalgaz 
rezervlerinin fazla olması 
E) Yağışın az, nem oranının düşük olduğu yerlerde 
konutların kerpiçten olması 
 
 
11) Aşağıda verilen coğrafyaya katkı sunan bilim 
insanları ve eserleri eşleştirmelerinden hangisi 
yanlıştır? 
A) Piri Reis – Kitab-ı Bahriye 
B) İbni Haldun – Altın Çayırlar 
C) Seydi Ali Reis – Mirat-ül Memalik 
D) Katip Çelebi - Cihannuma 
E) Evliya Çelebi - Seyehatname 
 
 
12) Aşağıdaki bilim dallarından hangisi fiziki 
coğrafyaya yardımcı bilgiler içermez? 
A) Astronomi 
B) Hidroloji 
C) Jeofizik 
D) Ekonomi 
E) Klimatoloji 
 

 
 
 
‘’Birinci jeolojik zamanın sonlarına doğru çok sıcak 
ve bol yağışlı bir iklimin etkisi ile bazı maden 
havzaları oluşmuştur.’’  
13) Diyen bir bilim adamı muhteşem dörtlünün 
hangi elemanı ile ilgilenmektedir? 
A) Atmosfer 
B) Hidrosfer 
C) Biyosfer 
D) Litosfer 
E) Su küre 
 
 
 
Doğal çevre ile insan sürekli etkileşim içindedir. 
İnsan, sahip olduğu akıl sayesinde doğal çevreye 
önce uyum sağlar, daha sonra doğal çevreyi 
şekillendirir. 
14) Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanın 
doğal çevreye etkisine örnek olarak gösterilemez? 
A) Bataklık alanların kurutularak tarım alanlarına 
dönüştürülmesi 
B) Yağış miktarının ağaç yetişmesine imkan 
vermediği yerlerde sulama ile ormanlar 
oluşturulması 
C) Aşırı yağışlara ve taşkınlara karşı barajların 
yapılması 
D) Deprem sonrasında yerleşim merkezlerinin 
deprem riski olmayan bölgelere taşınması 
E) Karayolunun dağ ve vadi bölümünde tünel ve 
viyadük yapılması 
 
 
 
Her bilimin, araştırma konusu ve bilimsel niteliğine 
bağlı olarak bir takım prensipleri vardır. 
15) Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın 
prensipleri arasında yer almaz? 
A) Nedensellik 
B) Dağılış 
C) Sebep-sonuç 
D) Karşılıklı ilgi  
E) Deney 
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