DENEME 1
6. soru
Soruda verilen öncüllerdeki bilgilere göre, “x” ve “y” noktalarının “z” ve “t” noktalarına göre
Ekvator’a daha uzak bir konumda olduğu anlaşılmaktadır (özellikle 3. öncülde verilen bilgi
doğrultusunda). Bunun için “x” ve “y” noktalarında yer çekimi kuvvetinin “z” ve “t” noktalarına
göre daha fazla olması gerekir.
Cevap E
7. soru
Akarsuların denize döküldükleri yerlerde haliç olumları olduğu için gelgit genliği fazladır. Bölgede
yükselti en fazla 400 ile 450 m arasındadır. İzohipsler kıyıda sık geçtiği için eğim ve yükselti
birdenbire artmakta bu durum denizin birden derinleştiğini göstermektedir. Deniz deriliğinin
birden arttığı kıyılarda dalga aşındırması ön planda olmaktadır. Fakat bölgenin doğusunda boyun
değil sırt olduğu görülmektedir.
Cevap D
8. soru
Havanın açık ve güneşli olması yüksek basınç alanlarının genel özelliğidir. II ve IV numaralı şekiller
yüksek basınç alanlarındaki yatay hava hareketlerini temsil etmektedir.
Cevap C
9. soru
Akarsuyun yazın debisinin 0 (sıfır) olması akış göstermediği, yatağında kuruduğu anlamına
gelmektedir. Buna karşın en yüksek debiye kış mevsiminde ulaştığı görülmektedir. Yatağında
kuruyan akarsu yatağında biriktirme yapamaz buna karşın debisinin arttığı kış mevsiminde
kuvvetli aktığından daha iri malzeme (çakıl ve kum) taşıma ve biriktirme olanağı bulur.
Cevap B
10. soru
Ekvator kuşağında alçak yerlerde aşırı sıcak ve nem koşulları yanı sıra bitki örtüsünün oldukça gür
olması nüfuslanmayı ve yerleşmeyi olumsuz yönde etkilemiştir. Ekvator kuşağında da yükseldikçe
sıcaklık ve nem koşulları azalıp insan yaşamına daha elverişli ortamlar oluştuğu için insanlar yüksek
yerleri tercih etmiştir.
Cevap

DENEME 2
6. soru
Her iki merkeze ait grafikte gölge boyu sıfır olarak verildiğine göre, merkezler güneş ışınlarını dik
açıyla almakta olup dönenceler üzerinde ya da dönenceler arasında bulundukları görülmektedir.
I. merkezde gölge boyunun sıfır olması 21 Haziran’dan hemen sonra olduğu için, I. merkezin
Yengeç Dönencesi’ne yakın, II. merkezde gölge boyunun 21 Aralık’a yakın bir tarihte sıfır olması
Oğlak dönencesine yakın konumda bulundukları anlamına gelmektedir.
Cevap A
7. soru
Okyanus akıntıları yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen unsurlardandır. Kanada’nın doğu
kıyılarının İngiltere’nin batı kıyılarından daha soğuk olması farklı karakterdeki okyanus akıntılarının
etkisinin sonucudur.
Cevap B
8. soru
Ilıman kuşağın batı kıyılarında iklim koşulları doğu kıyılarına oranla daha elverişli (Batı rüzgarlarının
ve sıcak okyanus akıntılarının etkisiyle) olması nedeniyle nüfuslanmaya daha elverişlidir.
Cevap E
9. soru
Akdeniz Bölgesi (Toros Dağları) karstik yapıda (kireç taşı) olduğu için mağara oluşumları fazladır.
Karstik kayaçların zaman içinde çözülmesiyle mağara oluşumları gerçekleşmiştir.
Cevap D
10. soru
Doğal özelliklere göre belirlenen bölge sınırları uzun zaman diliminde değişmezken beşerî ve
ekonomik özelliklere göre belirlenen bölge sınırları kısa zaman dilimi içerisinde değişebilir.
Cevap E

DENEME 3
6. soru
Havadaki su buharının yoğunlaşabilmesi için sıcaklığının azalması gerekir. III numaralı yer çöl
(Sahra Çölü) olduğu için havadaki su buharının yoğunlaşabilmesi için gerekli koşulları
yakalayabilmesi için yerden daha fazla yükselici hareket yapması gerekmektedir.
Cevap C
7. soru
Soruda bazı özellikleri verilen iklim tipi ılıman okyanusal iklimdir. Ilıman okyanusal iklim orta kuşak
karalarının batı kıyılarında görülmektedir.
Cevap E
8. soru
İki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması hareketiyle okyanus ortası sırtları, iki karasal
levhanın çarpışmasıyla sıra dağlar (kıvrım dağları) meydana gelmektedir.
Cevap A
9. soru
II numaralı yer Ergene Ovası olup bu alan ılıman karasal iklim özelliklerinin yaşandığı bir sahadır.
Dolayısıyla bu alanda kahverengi - kestane renkli bozkır toprağı görülmektedir.
Cevap B
10. soru
Soruda verilen yaş piramidi gelişmemiş bir ülkeyi anlatmaktadır. Bu tür ülkelerde ekonomiksel
gelişme yetersiz olduğu için çalışan nüfus içerisinde ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde
çalışanların oranı düşüktür.
Cevap D

