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1. Doğu Anadolu Bölges�’n�n �ller�nden b�r� olan
Van’da kadın nüfus,erkek nüfustan fazla �ken
Marmara Bölges�’nde yer alan Bursa’da �se
erkek nüfus daha fazladır.

Bu b�lg�lerden yola çıkarak aşağıdak�lerden
hang�s� söyleneb�l�r?

A)Van’da doğan kız bebek sayısının daha
fazladır

B)Göç alan yerlerde erkek nüfus oranı fazla
olur.

C)Bursa'da doğan çocuklarda erkekler daha
çoktur.

D)Van’da yaşayan kadınlar erkeklerden daha
uzun yaşamaktadır.

2.
I. Kırsal kalkınma projeler�

gel�şt�r�lmel�d�r.
II. Tarımda mak�neleşme

sağlanmalıdır.
III. Kırsal kes�mlerde tarım dışı

faal�yetler planlanmalıdır.

Ülkem�zde kırsal kes�mden kentlere göçü
azaltmak �ç�n yukarıda ver�len çalışmalardan
hang�ler� yapılmalıdır?

A)Yalnız I
B) I ve II
C)I ve III
D)II ve III

3.
İstanbul'un ülkem�z�n en kalabalık kent�
olmasında aşağıdak�lerden hang�s�n�n
etk�s� daha az olmuştur?

A)Gel�şm�ş sanay� tes�sler�
B)T�caret�n canlı olması
C)Tur�z�m potans�yel�n�n yüksekl�ğ�
D)Ver�ml� tarım alanları

 

4.
Ver�ml� ovaların bulunduğu, buna bağlı
olaraktarım faal�yetler�n�n ve tarıma dayalı
sanay� kollarının gel�şt�ğ� yerler�n nüfus
yoğunluğu fazla olur.

Aşağıdak� kentlerden hang�s� ver�len
açıklamalara örnek oluşturur?

A)Adana B)Erzurum
C)İstanbul D)Zonguldak

 

5.
Doğal faktörler ve beşer� faktörler nüfusun
dağılışını etk�lemekted�r.

Aşağıda ver�lenlerden hang�s�, doğal
faktörler grubunda yer alır?

A)Tarım B)Sanay� C)Ulaşım D)İkl�m

 

6.

Graf�kte, Türk�ye'de çalışan nüfusun sektörlere
göre dağılımda yaşanan değ�ş�m ver�lm�şt�r.

Tabloya göre aşağıdak�lerden hang�s�
söylenemez?

A)Tarım sektöründe çalışanların oranı sürekl�
azalmıştır.

B)Sanay� sektöründe çalışanların oranı 1927 den
1980'e kadar �k� katına çıkmıştır.

C)2010 Yılında çalışan nüfusun yarıya yakını
h�zmet sektöründe çalışmaktadır.

D)1980 de Türk�ye nüfusunun %62's� tarım
sektöründe çalışmaktadır.
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7.
I. İkl�m

II. Sanay�
III. Yeryüzü şek�ller�
IV. Tur�zm

Yukarıda ver�lenlerden hang�ler� b�r yerdek�
nüfuslanmayı etk�leyen beşer�
faktörlerdend�r?

A) I ve II B) I ve III
C)II ve IV D)I,II,III,IV

8. Ahmet Çoşkun ve a�les� Şırnak’ın b�r köyünde
yaşamaktadır. Ahmet Bey �ş bulmakta sıkıntı
yaşamakta aynı zamanda evler� okula uzak
olduğu �ç�n özell�kle kış aylarında çocukları
okula g�tmekte zorlanmakta ve devamsızlık
yapmaktadırlar. Ahmet Bey üstl�k hanımının
yaşadığı sağlık problem� sebeb�yle hanımının
daha �y� tedav� göreb�leceğ�n� düşündüğü �ç�n
akrabalarınında olduğu Bursa’ya taşınmıştır.

Ahmet Bey’�n Bursa’ya taşınmasının
sebepler� arasında aşağıdak�lerden hang�s�
yer almaz?

A) İş �mkanlarının fazlalığı
B)Su kaynaklarının bolluğu
C)Eğ�t�m koşullarının daha �y� olması
D)Gel�şm�ş sağlık h�zmetler�n�n varlığı

9.
Beşer� ve ekonom�k coğrafya alanında
profesörüm. Yaptığım çalışmalar ulusal ve
uluslararası derg�lerde yayınlandı. Yaptığım
çalışmalar, İng�ltere'de b�r ün�vers�ten�n d�kkat�n�
çekt�. Ben� ün�vers�tede ders vermem ve
çalışmalarıma orada devam etmem �ç�n
İng�ltere'ye davet ett�ler. Tekl�fler�n� kabul ett�m
ve İng�ltere'ye taşınmaya karar verd�m.

Met�nde söz ed�len göç türü aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)Bey�n Göçü B) İç Göç
C)Mevs�mlk Göç D)Zorunlu Göç

 

10. Madde 23: Herkes yerleşme ve seyahat
hürr�yet�ne sah�pt�r.

Yerleşme hürr�yet�, suç �şlenmes�n� önlemek,
sosyal ve ekonom�k gel�şmey� sağlamak,
sağlıklı ve düzenl� kentleşmey� gerçekleşt�rmek
ve kamu mallarını korumak; seyahat hürr�yet�,
suç soruşturma ve kovuşturması sebeb�yle ve
suç �şlenmes�n� önlemek amacıyla kanunla
sınırlanab�l�r.

Anayasamızda yer alan bu maddeye
dayanarak yerleşme ve seyahat hürr�yet�n�n
kısıtlanması durumunda ortaya çıkab�lecek
olumsuz durumlara aşağıdak�lerden hang�s�
örnek göster�leb�l�r?

A)Ç�n’de yayılan Corona v�rüsünden
oradayaşayan Türk vatandaşlarının
etk�lenmemes� �ç�n ülkem�ze get�r�lmes�

B)Emn�yet�n otobüste suç soruşturması �ç�n
k�ml�k kontrolü yapmasından dolayı Al� Bey’�n
uçağını kaçırması

C)Tar�h� s�t alanlarına ve m�ll� parklara �nşaata
�z�n ver�lmemes�

D)Beled�yeler�n çocuk parkı yapab�lmek �ç�n
değer�n� vererek uygun araz�ler� �st�mlak
etmes�

 

11.
Son yıllarda Sur�ye’de yaşanan savaş neden�yle
çatışmaların yoğunlaştığı İdl�b şehr�nden
sınırımıza 1.000.000’a yakın �nsan göç etmeye
başladı. Bu �nsanların b�r kısmı sınırımıza yakın
geç�c� kamplara yerleş�rken b�r kısmı da sınır
kapılarımızda beklemekted�r.

Ver�len açıklamalar �le �lg�l� aşağıdak�lerden
hang�s� söylenemez?

A)Türk�ye nüfusu artar.
B)Toplumsal sorunlar ortaya çıkar
C)B�rçok �nsan göç etmek zorunda kalmıştır.
D)Sur�yel�ler, sığınmacı durumuna düşmüştür.
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12. Aşağıdak�lerden hang�s� mevs�ml�k göçe
örnek ver�lemez?

A)G�resun'a fındık toplamaya g�den �şç�ler
B)Yaz aylarında yaylaya çıkan yörükler
C)Antalya'da otellere çalışmaya g�den�şç�ler
D)Tay�n� çıktığı �ç�n İstanbul'a g�den öğretmen

13.
Lozan Konferansı sırasında kararlaştırılıp
�mzalanan ve Türk�ye’de yaşayan Rum azınlık
�le Yunan�stan’da yaşayan Türk-Müslüman
azınlığın değ�ş�m�n� bel�rtmek �ç�n
kullanılmaktadır. Bu olay sonucunda yaklaşık
350 b�n Müslüman Türk ve 200 b�n Hr�st�yan
Rum zorunlu göçe tab� tutulmuşlardır.

Yapılan açıklamalar aşağıda ver�len hang�
göç türü �le �lg�l�d�r?

A)Mevs�ml�k göç B)Bey�n göçü
C)İç göç D)Mübadele göçü

14. 2019 yılı Aralık ayında ortaya çıkan korona
v�rüsü sebeb�yle Ç�n’�n Wuhan kent�nde
karant�na uygulaması başladı ,şehre g�r�ş ve
çıkışlar yasaklandı. Yerleşme ve seyahat
özgürlüğü kısıtlandı.

Aşağıdak� maddelerden hang�s� bu
özgürlükler�n kısıtlanmasıyla ortaya çıkacak
olumsuz b�r duruma örnekt�r?

A)Öneml� b�r �ş görüşmes� �ç�n şeh�r dışına
çıkması gereken �ş adamı şeh�rden
ayrılamamıştır.

B)Uygulanan karant�na uygulaması sebeb�yle
hastalığın daha çok �nsana bulaşmasının
önüne geç�lm�şt�r

C)Bu uygulama sayes�nde hastalığın Dünya’ya
yayılma hızı yavaşlamıştır.

D)Ş�rketler, çalışanlarının evde çalışmalarını
�stem�ş, bu şek�lde zararlarını en aza
�nd�rmey� amaçlamışlardır.

 

15. Sümerler ç�v� yazısını �cat ett�kten sonra bu
yazıyı k�lden tabletlere yazmışlardır. Böylece
yaşadıkları dönemle �lg�l� b�lg�ler� kayıt altına
almışlar ve gelecek kuşaklara aktarmışlardır.
Zamanla yazının şekl� ve yazıldığı madde
değ�şm�şt�r. Pap�rüs kağıtlarına, mağara
duvarlarına, ceylan der�ler�ne ,taşların üzer�ne
yazdıkları yazı bugün b�lg�sayara yazılıp kayıt
altına alınırken günümüzde artık d�j�tal k�taplar
vardır.

Yukarıdak� paragrafın ana düşünces�
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)Yazı �cat ed�ld�ğ� şekl�yle kalmıştır.
B)Yazının �cadı ardından yen� b�r gel�şme

yaşanmamıştır.
C)Zamanla b�lg�n�n korunması ve saklanma

şekl� değ�şm�şt�r.
D)Yazı esk� önem�n� kaybetm�şt�r.

 

16. Fen�ke alfabes�nde harfler bel�rl� sesler� �fade
ed�yordu. 22 sess�z harften oluşan bu alfabe
günümüzde kullandığımız alfaben�n de köken�n�
oluşturuyordu. Akden�z’de t�caretle uğraşan
Fen�kel�lerle alışver�ş yapan Yunanlar, bu
alfabey� kend� d�ller�ne uyarlayarak Yunan
alfabes�n� gel�şt�rd�ler. Yunan alfabes�nden
es�nlenen Romalılar da bazı harfler� değ�şt�rerek
Lat�n alfabes�n� oluşturdular.

Bu b�lg�lere dayanarak aşağıdak�lerden
hang�s� söyleneb�l�r?

A)Kullanılan alfabeler�n heps� aynı zamanda
bulunmuştur.

B)Sümerler�n bulduğu ç�v� yazısı �lk hal�yle
kullanılmaktadır.

C)Bütün b�l�msel çalışmalar Mezopotamya’da
gerçekleşm�şt�r.

D)Yazının gel�şt�r�lmes�nde toplumlar b�rb�r�nden
etk�lenm�şt�r.
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17. P�r� Re�s, Amer�ka’yı gösteren Dünya
har�taları ve K�tab-ı Bahr�ye adlı den�zc�l�k
k�tabıyla tanınmaktadır. Bu k�tabı dünya
den�zc�l�ğ�n�n �lk klavuz k�tabı olma özell�ğ�
taşımaktadır.

Bu b�lg�lere göre P�r� Re�s aşağıdak�
alanlardan hang�s� �le �lg�l� çalışma
yapmıştır?

A)Tar�h B)Coğrafya
C)Tıp D)Astronom�

18.
*Avrupa'da ''Av�cenna'' adıyla b�l�n�r.

*''El Kanun-u F�t-Tıp'' �s�ml� k�tabı Avrupa'da
17.yüzyıla kadar tıp fakülteler�nde ders k�tabı
olarak kullanılmıştır.

Hakkında b�lg� ver�len Türk-İslâm al�m�
aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A)B�run� B) İbn-� S�na
C)İbn-� Rüşd D)Uluğ Bey

 

19.
*16.yy’da Mart�n Luther’�n öncülüğünde
başlamıştır.

*Tüm Avrupa’yı etk�lem�şt�r.

*Katol�k K�l�ses�’n�n aşırı zeng�nleşmes� ve
yozlaşması, s�yasetle ve dünyasal
etk�nl�klerle daha fazla �lg�lenmes�ne tepk�
olarak doğmuştur.

Ver�len açıklamalar aşağıdak� hang�
gel�şme �le �lg�l�d�r?

A)Rönesans
B)Reform
C)Coğraf� Keş�fler
D)Sanay� İnkılabı

 

  20.
*Yaptığı gözlemler sonucu Dünya’nın Güneş
etrafında dönen b�r gezegen olduğunu
ortaya koydu.

*Güneş merkezl� s�stem”� ortaya koyarak
astronom� b�l�m�n�n gel�şmes�ne öneml� katkı
yaptı.

*Gök Küreler�n Hareket�” adlı eser�n�
ölümünden kısa süre önce yayınlayab�ld�.

Tanıtılan b�l�m �nsanı aşağıdak�lerden
hang�s�d�r?

A)Kopern�k B)Gal�leo
C)Newton D)Kepler


