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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

1. Cümlede zaman, peri, hikâye kelimeleri ilk anlamında 
kullanılmıştır. İlk anlamlarının yani temel anlamlarının 
soyut olması bize kelimenin mecaz olduğunu düşün-
dürmemelidir. Örneğin peri kelimesi temel anlamıyla 
soyuttur ama mecaz değildir. Cümlede büyümek ke-
limesi çocukların büyümesi gibi bir anlamla düşün-
dürüldüğü için mecaz olmuştur. Yine aynı cümlede 
karanlıklaşmak kelimesi koyu renk almak anlamından 
uzaklaşıp hikâyenin gerilim niteliğinin artması anlamın-
da kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır. 

Cevap: E

2. Parçada yüksek vitesle giden trene binen ve binmeyen 
ülkeler diye bir ayrımdan söz ediliyor. Parçanın konusu 
genel olarak değerlendirildiğinde ise gelişmiş, ekono-
mik refaha ulaşmış ülkelerin konu edildiği görülüyor. Bu 
durumda yüksek vitesli trene binenler ve binmeyenler 
ayrımının kalkınmış ve kalkınmamış ülkeler olarak ya-
pılması gerekir.

Cevap: C

3. Cümlenin anlamı, kapsamı ile cümleden ulaşılacak yo-
rum, çıkarım iyi ayrılması gereken hususlardır. B se-
çeneğinde tablonun bilinen isminden başka bir ilk ismi 
olduğu sonucuna ulaşılabilir ancak bu cümlede tablo-
nun ilk ismi hakkında bir bilgi yoktur. Cümlenin konusu 
tablonun ilk ismi değil “Çığlık”ın ilk isim olmadığıdır.

Cevap: B

4. D seçeneğinde yer verilen “kafa yormak” deyimi “bir 
konu üzerinde çokça düşünmek” anlamına sahiptir an-
cak bu anlam “endişe duymak” olarak ifade edilemez, 
daha çok fikir üretmeye yönelik bir düşünme durumun-
dan söz edilebilir.

Cevap: D

5. Parçada günümüz insanının temel insani ihtiyaçlarını 
tek başına karşılayamaz bir durumda olduğu, kendisini 
yardıma muhtaç hissettiği, sürekli başkasından medet 
umduğu ve güçsüzleştiği anlatılmaktadır. Bu durumda 
günümüz insanının kendi kendine yetemediği sonucu-
na ulaşılır.

Cevap: A

6. Parçada halkın İtalyanca, Fransızca gibi dillere yaban-
cı olduğundan bahsedilmiştir ama bu okuma yazma bil-
medikleri, anlamına gelmez. İtalyan tiyatro toplulukları-
nın sergilediği oyunlardan söz edildiği için de oyunların 
bazılarının Türkçe oynandığı söylenemez. Parçada 
tiyatronun yeni, değişik, çekici olduğundan, hem göze 
hem kulağa hitap ettiğinden söz edilmiş ancak eğiticili-
ğiyle ilgili bir yorum yapılmamıştır. Halkın tiyatrolara yo-
ğun ilgi gösterdiği ve bunların büyük çoğunluğunun söz 
konusu yabancı dilleri bilmediği vurgulanan parçada, 
tiyatro izleyicisinin çoğunlukla yabancı dil bilenlerden 
oluştuğu söylenemez. Ancak parçanın ana düşüncesi 
de olan “Tanzimat Dönemi’nde halkın çoğunluğunun 
tiyatroya yoğun ilgi göstermesi” yargısına kesin olarak 
ulaşılabilir.

Cevap: D

7. Parçada farklı kültürler ile tanışma, değişik yerleri keş-
fetme, yeni insanlarla tanışma, maceralı yolculuklara 
çıkma durumunda hayatımıza bakışımız anlatılmakta-
dır. Bu durum içinde hayatımızın aslında o güne kadar 
ne derece sıkıcı olduğunu görürüz. Bu yüzden parçaya 
eklenecek ilk kelime “monoton”dur. Daha sonrasında 
yaşadıklarımızın bizdeki değişiminden söz edildiği için 
uygun kelime “uyanma” olacaktır.

Cevap: C

8. Numaralı yerler anlam ve biçimsel kuruluş bakımından 
incelendiğinde III. numaranın “kapaktaki romantikliğin 
tematik bağı” ad tamlamasında tamlayan ile tamlanan 
arasında bulunduğu görülecektir. Tamlayan ve tamla-
nan arasında virgül kullanılması noktalama yanlışıdır.

Cevap: C

9. Yardımcı eylemlerle (etmek,olmak vb.) kurulan birleşik 
fiillerin yazımında birinci kelimede ünlü düşmesi ya da 
ünsüz türemesi ses olaylarının gerçekleşmesi gerekir. 
Buna göre “fark etmek” fiilinin ayrı yazılması doğrudur.

Cevap: E

10. Öncüldeki cümlenin yüklemi “anlaşılmıyordu” fiili. Bu fiil 
incelendiğinde “anla-ş-ıl-ma-yor-du” biçiminde kurul-
duğu görülür. Bir fiili çatı bakımından incelediğimizde 
öncelikle çatı eklerinin bulunup bulunmadığına bakma-
lıyız. Bu fiilde “-ıl” çatı eki ile fiile edilgenlik kazandırıl-
dığı görülüyor. Cümleyi özne–yüklem anlamı açısından 
değerlendirdiğimizde bunu daha açık görebiliriz. Şöyle 
ki “anlaşılmıyordu” yükleminin öznesi “uzaktan gelen 
bu frekans” sözüdür ancak bu özne aslında işi yapan 
değil anlaşılma işinden etkilenen sözde öznedir. Bu bil-
gi cümlenin çatısını kavramamızı kolaylaştırır.

Cevap “Edilgen”dir. Doğru cevabı her kutucuğa bir harf 
gelecek şekilde yazıp optik forma kodlayınız.

Cevap: EDİLGEN

LYS 3 / 3. DENEME
TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

11. “Özlem” kelimesi soyut addır, “bir” kelimesi bu dize-
lerde belgisiz sıfattır, “budur” kelimesi işaret zamiridir, 
“bomboş” kelimesi ise pekiştirilmiş sıfattır. Ancak dize-
lerde nicelik zarfı yoktur.

Cevap: D

12. Örnek cümlenin ögeleri “Hepimiz / bu romanın hay-
ranlık uyandıracak derecede zengin bir metin olduğu 
konusunda / hemfikiriz.” biçiminde ayrılır ve sıralanışı 
“özne – yer tamlayıcısı – yüklem” şeklindedir. Buna 
göre “Verimsiz topraklar / çiftçinin kaderinde / kapan-
maz bir yaraydı.” cümlesi aynı öge türlerini içerdiği ve 
aynı dizilişe sahip olduğu için örnek cümlemizle eşleşir.

Cevap: B

13. Bu parçadaki numaralı cümlelerden beşincisi emir ki-
piyle kurulmuş bir cümle olduğundan istek cümlesi ka-
bul edilemez. Cümle çeşidi olarak incelememiz gere-
ken bu sorularda bizden istenen cümlenin anlamı değil 
cümle kuruluşu bakımından değerlendirilmesidir.

Cevap: E

14. Bu tür sorularda parçanın ilk cümlesi anlamsal ve bi-
çimsel olarak ayrı bir öneme sahiptir. Sorunun ilk kar-
şılığı olarak söylenmesi bize soru cümlesi hakkında 
pek çok ipucu verir. Bu parçada da “Tek bir kimlikten 
söz etmek zor.” cümlesi, kimlik özelinde bir soru ile 
karşı karşıya olduğumuzu düşündürür. Ayrıca “tek bir 
kimlik” olmadığı vurgusu yine bizi, birden çok kimliğin 
tartışıldığı bir soru ile karşı karşıya olduğumuz bilgisine 
ulaştırır. Parçanın genelinde de gazete ressamlarının 
hem resim yapmak hem de gazetelerin, matbaaların 
gündelik ihtiyaçlarına çözümler üretmek amacıyla ça-
lıştıklarına dikkat çekilmiştir.

Cevap: A

15. Parçada Ruskin’in kalıcı kitaplarla ilgili vurguladığı, 
hayatın birkaç sayfaya sığdırılması oldukları (özlü), 
sonsuzluğa gönderilen mesajlar içerdikleri, söylenme-
yen gerçekleri dile getirdikleri (öğretici, yol gösterici) ve 
yazarın dünyadaki en önemli amacı olduklarıdır.

Cevap: D

16. Parçada yazarın hayatın akışını, hızlı trenin pencere-
sinden akan manzarayı ve şekilleri tam olarak seçeme-
den izlememize benzettiğini görüyoruz. Yazar buradan, 
hayatın hızının duygularımızı, adlandırmadan, üzerine 
düşünmeden, varlığı veya yokluğu ile ilgili tam bir de-
ğerlendirme yapamadan yaşamamıza sebep olduğu 
sonucuna ulaşmıştır.

Cevap: B

17. Parçada “ıvır zıvır” ikilemesine yer verilmiştir. Bazı ki-
tapların kitap adı altında bir sürü ıvır zıvır olarak ad-
landırılması, bunları görmekten zevk duyduğunun dü-
şünülmesi, en değerli özel kitaplık ifadesi vb. öznel bir 
anlatımın hakim olduğunu göstermektedir. “En değerli 
özel kitaplık” ifadesinden kitaplıklar arasında bir karşı-
laştırma yapıldığı sonucuna ulaşılabilir. Parçada “göz 
atmak, yerini ...ya bırakmak, zevk duymak” deyimlerine 
yer verilmiştir. Ancak metinde örnekleme yoktur.

Cevap: C

18. Parçada “klasik öykü anlatıcılığına daha yakın duran” 
ifadesinden A seçeneğine, “karakterlerin duygu dün-
yasındaki aşınmaları ortaya çıkaran ruhsal tasvirle-
re önem veriyor” ifadesinden B seçeneğine; karanlık 
olaylardan ilham alması, karanlık bir hikâye inşa etmesi 
ifadelerinden C seçeneğine; gösterişsiz sözcükler, ilk 
bakışta hiçbir tehlike arz etmeyen ıssız cümleler kulla-
narak büyülü ve tekinsiz bir atmosfer inşa ettiği ifade-
sinden D seçeneğine ulaşılır. Ancak Zweig’ın öyküle-
rinde Kafka ve Poe etkileri görüldüğüne dair bir yargıya 
ulaşılamaz çünkü parçada bu üç yazar arasında sade-
ce işledikleri konu bakımından karşılaştırma yapılmış-
tır.

Cevap: E

19. Bir parçanın akışı düzeltilirken özellikle cümlelerin an-
lamı, anlatım akışı, cümleler arasındaki bağlayıcı un-
surlar, olay gelişimi gibi özellikler dikkatle takip edilme-
lidir. Bu parçada II ve V. cümlelerin yer değiştirmesini 
gerektiren hususları şöyle sıralayabiliriz: I. cümlede 
narsisizmin farklı tanımlarından söz edilmiş, V. cümle 
de “bu tanımlama çabaları” ifadesi ile anlam akışı bakı-
mından I. cümleye tam bir uygunluk gösteriyor. Anlam 
açısından incelendiğinde V. cümlenin, insanlar arasın-
da narsisizm hakkında olumsuz bir yargının olduğunu 
vurguladığı görülüyor. Değişiklik halinde bu cümleyi III. 
cümlenin takip edeceğini düşünerek bu yargının nasıl 
tamamlandığını kontrol etmeliyiz. III. cümle “oysa” bağ-
lacıyla başlıyor yani kendinden önceki yargıya karşıt bir 
durumu dile getirmek için kurulmuş. Anlam açısından 
incelediğimizde de narsisizmin olumsuz algısının ak-
sine son dönemde “kendini özel hissetme arzusunun 
normal hatta gerekli bir insani dürtü” olarak görüldüğü-
ne dikkat çekiyor. Böylece V ve III. cümleler arasında 
“oysa” bağlacıyla ilişkilendirilen olumlu ve olumsuz ba-
kış, doğru bir şekilde birbirini takip etmiş oluyor. Son 
olarak IV. cümle ile değişiklik halinde onu takip etmesi 
gereken II. cümlenin uyumunu kontrol etmeliyiz. IV. 
cümlede olumlu bir duygu olarak narsisizmin insan 
yaşamına katkısı dile getirilmiş. II. cümle ise “demek 
oluyor ki” ifadesi ile başlayarak parçanın ana düşün-
cesinin toparlanacağı, özetleneceği cümle olduğunu 
düşündürüyor. Bu sebeple son cümle olarak yer alması 
sıralamanın doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

20. Parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için cümleler 
arasındaki anlam bağlarını, olay akışını, bağlayıcı un-
surları takip etmeliyiz. Buna göre önce bir avuç şekilsiz 
bir kil var, sonra elle ve cetvelle şekillendirilip küçük bir 
tablete dönüştürülüyor. Daha sonra satırlar oluşturulup 
yazı yazılıyor. Parçanın bu olay ve anlam akışıyla ta-
mamlanması için sıralama IV-I-II-V-III biçiminde olmalı-
dır.

Cevap: B

21. Parçada “eşyalar, yararlılıklarını kaybettikleri için değil, 
moda olmaktan çıktıkları için elden çıkarılır” sözünden 
I. ifadeye ulaşılır; “Eşyalar moda olurlar ve bir süre son-
ra gözden düşerler.” cümlesinden II. ifadeye ulaşılır; 
“Üretim ve tüketim çarkını işler tutmak için, satın alma 
hevesinin sönmesine asla izin verilmez.” Cümlesinden 
III. ifadeye ulaşılır.

Cevap: B

22. Parçada düşüncenin yönünü değiştiren ifadelere “ama” 
bağlacını örnek gösterebiliriz. Sayıp dökmelerden ya-
rarlanıldığı sonucuna “Buz hokeyi, golf, buzda polo ve 
kriket, kızak gibi farklı kış etkinlikleri” ifadesinden ula-
şabiliriz. “Parmakla gösterilen” sözü deyimdir. Niteleyici 
ifadeler için “gözde, parmakla gösterilen, keyifli, lüks, 
şık” vb. sıfatları sayabiliriz. Ancak metin, bir olay akışı-
na dayanmadığı için parçada kronolojik anlatım bulun-
mamaktadır.

Cevap: E

23. Parçada ST. Moritz’in coğrafi olarak İsviçre’de bulundu-
ğu belirtilmiştir. “Kayak, buz hokeyi, golf, buzda polo ve 
kriket, kızak” gibi  spor türlerine olanak tanıdığına de-
ğinilmiştir. Kayak pistleri, kafeler, restoranlar ve oteller 
gibi hizmet alanları bulunduğu söylenmiştir. Bölgenin 
yılın neredeyse tamamında güneş aldığı ve kar kalitesi-
ni koruduğuna değinilerek hava koşulları hakkında bilgi 
verilmiştir. Ancak parçada bölgenin hangi dönem daha 
kalabalık olduğuyla ilgili bir veri yoktur.

Cevap: E

24. Yardımcı eylemler, temel anlamlarının dışında yeni an-
lam ilgileri üstlenerek başka sözcüklerle kelime grupla-
rı oluşturur. Ancak anlam ilgilerine uygun kullanılmaları 
gerekir, tıpkı herhangi bir kelimeyi anlam ayrıntısını 
gözeterek kullandığımız gibi. Sorunun D seçeneğinde 
“aldığımız” sözü “başarı” kelimesini tamamlayacak şe-
kilde kullanılmıştır ki bu “başarı almak” gibi bir kelime 
grubunu düşündürür. Ancak dilimizde böyle bir kelime 
grubu kurulamaz, kastedilen “başarı kazanmak” olabi-
lir. Cümlede yanlış yardımcı eylem kullanımı ya da bir 
sözün yanlış anlamda kullanımı diye tanımlayabilece-
ğimiz bir anlatım bozukluğu vardır.

Cevap: D

25. Bu şiir parçasında, E seçeneğinde belirtildiği gibi bir ki-
şileştirmeden söz edilemez çünkü yoğurtçu, zaten bir 
insandır ve kişileştirme sanatının unsuru olamaz. 

Cevap: E

26. Sorudaki şiir parçasının dörtlük nazım birimiyle, 11’li 
hece ölçüsü ile yazılmış olması gibi özellikleri A seçe-
neğini doğrular. Şiirin dizelerini hece sayısı bakımından 
incelediğimizde 11 hecede eşitlendiğini görürüz, bu da 
B seçeneğini doğrular. Dizelerde “melil melil” ifadesinin 
birden çok kere yer alması C seçeneğini doğrular. Yine 
aynı ifadeler (melil melil) 2 ve 4. dizeler arasında redif 
oluşturduğu için E seçeneği doğrulanır. Ancak dizeler-
de cinaslı kafiye yoktur.

Cevap: D

27. Bilindiği gibi seci, düz yazıda oluşturulan uyaktır. Soru-
da alıntılanan şiir parçasıdır, seci bulunamaz.

Cevap: C

28. Yazarın herhangi bir konuda düşüncelerini dile getirdi-
ği, bilimsel söyleyişten uzak, samimi bir üsluba sahip 
yazılar deneme türünün örneğidir.

Cevap: A

29. Kutadgu Bilig’de kahramanların her biri belirli bir değeri 
temsil eder. Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti 
temsil eder; Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil 
eder; Ögdilmiş vezirdir ve aklı temsil eder; Odgurmış 
ise akibeti/kanaati temsil eder. Buna göre öncülde yer 
alan beyit akıl ve bilgiden söz ettiği için Ögdilmiş’i an-
latmaktadır.

Cevap: B

30. Parçadan Karacaoğlan’ın dil ve ölçü bakımından di-
van edebiyatı ve tekke edebiyatı etkisinde kalmadığı, 
yabancı sözcüklere yer vermediği, yerel söyleyişlere 
sıkça başvurduğu bilgisine ulaşıyoruz. Bu doğrultuda 
halk edebiyatının kendine has bir dil ve ölçü özelliği ol-
duğunu söyleyebiliriz.

Cevap: E

31. Meddah oyunlarında anlatıcılar hikayelerini çok zengin 
kaynaklara dayandırır. Meddahın hikaye dağarcığını 
Dede Korkut, Köroğlu gibi geleneksel Türk kaynakla-
rından gelen konular, İslam geleneğinden gelen dinsel 
konular, efsaneler oluşturur. Bu nedenle III. cümlede 
verilen bilgi yanlıştır. IV. cümlede verilen bilgi ise orta 
oyununa aittir.

Cevap: E

32. Parçada sözü edilen sanatçı Nabi, eseri Hayriyye’dir.

Cevap: A

33. Siyer, Hz. Muhammed’in hayatını anlatan yapıtlardır. 
Gazavatname ise ordunun akınlarını, savaşlarını, kah-
ramanlıklarını, zaferlerini anlatan düz yazı ya da şiir bi-
çimindeki edebi türdür. Bu nedenle I ve III. maddelerde 
açıklamalar yanlış eşleştirilmiştir.

Cevap: B

34. Öncülde tanıtılan, sultanü’ş-şuara unvanına sahip şair 
Baki’dir.

Cevap: A
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Diğer sayfaya geçiniz.3. LYS DENEME

35. Mantıku’t-Tayr bir mesnevidir ve sözlü edebiyat gelene-
ğinin ürünü değildir.

Cevap: C

36. Bu parçada tanıtılan eser Tazarruname, eserin yazarı 
ise Sinan Paşa’dır.

Cevap: D

37. Parçada sözü edilen sanatçı Muallim Naci’dir.

Cevap: B

38. Sorunun D seçeneğinde sözü edilen ve Kutadgu Bilig, 
Orhun Kitabeleri gibi eserleri Türkçeye çeviren Şem-
settin Sami’dir.

Cevap: D

39. Tevfik Fikret, Doksan Beşe Doğru şiirini İttihat ve Terak-
ki’nin Meclis-i Mebûsan’ı kapatması üzerine kaleme al-
mıştır. Oğlu Haluk’a ve onun nezdinde Türk gençliğine 
yol göstermek için yazdığı eser Haluk’un Defteri’dir.

Cevap: E

40. Servetifünun edebiyatı, sorunun E seçeneğinin aksine 
roman tekniğinde kayda değer bir ilerleme göstermiş, 
teknik açıdan güçlü ve başarılı romanlar ortaya koy-
muştur. Dönemin roman örneklerinde realizm ve natü-
ralizm etkisi görüldüğünden psikolojik çözümlemelere 
sıklıkla başvurulmuştur. Karakterlerin iç dünyaları ay-
rıntılı olarak tahlil edilmiştir.

Cevap: E

41. Hüseyin Rahmi Gürpınar, C seçeneğinde söylenenin 
aksine gözleme çok önem vermiştir. Romanlarının en 
önemli özelliği döneminin sosyal yaşamını, şehir kültü-
rünü en ince ayrıntısına kadar yansıtmasıdır.

Cevap: C

42. Ziya Gökalp, Genç Kalemler dergisinde yazdığı Turan 
şiiri ile Turancılık idealini ortaya koymuştur. Ancak daha 
sonraları bu idealini devam ettirmemiş, dış Türklerle 
arasına mesafe koyan bir anlayışa yönelmiş ve idealini 
Türkçülük olarak sınırlamıştır.

Cevap: D

43. Parçada Yedi Güzel Adam olarak tanınan şairler Ca-
hit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri 
Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali 
Kutlay düşündürülmek istenmiştir. Ancak B seçeneğin-
de adı verilen Hüseyin Atlansoy bu topluluktan değildir.

Cevap: B

44. Parçada tanıtılan yazar Reşat Nuri Güntekin’dir.

Cevap: A

45. Parçada tanıtılan yazar Peyami Safa’dır.

Cevap: A

46. Parçada tanıtılan yazar Behçet Necatigil’dir.

Cevap: B

47. Cahit Külebi, Cumhuriyet şiirinde kendine has bir şiir 
anlayışı ile yer edinmiş önemli bir şairdir. Şair, halkı an-
lattığı halka yakın bir şiir yazmıştır ancak şiiri toplumcu 
şiir anlayışı içinde değerlendirilemez. Şiirlerinde insan, 
yurt ve doğa sevgisini dile getirmiş, halkın yaşam güç-
lüklerine tanıklık etmiş; halk şiirinden, türkülerden de 
yararlanarak çağdaş bir şiir oluşturmuştur. Şiirlerinde 
sosyalist bireysellik arayışı, söylev üslubu da yoktur.

Cevap: A

48. Öncülde verilen dizeler Mehmet Akif Ersoy’a aittir. An-
cak soruyu çözmek için diğer seçeneklerde yer alan 
şairlerin şiir anlayışı ile şiirde dile getirilen anlayışı kar-
şılaştırmak yeterlidir. Şiirde hayalden, imgeden uzak; 
gerçeğe yaslanan bir bakıştan söz edilmektedir. Oysa 
A seçeneği dışındaki şairler şiirlerini imgeli bir anlatıma 
dayandırmışlardır.

Cevap: A

49. Parçada şiir özellikleri tanıtılan ve şiirinden örnek dize-
ler paylaşılan şair Nazım Hikmet’tir.

Cevap: C

50. Parçada tanıtılan divan edebiyatı geleneği “mahlas”tır. 
Doğru cevabı her kutucuğa bir harf gelecek şekilde ya-
zıp optik forma kodlayınız.

Cevap: MAHLAS

51. E seçeneğinde tanıtılan şair, İsmet Özel değil Tuğrul 
Tanyol’dur.

Cevap: E

52. Kemal Tahir’in parçada tanıtılan eseri, Osmanlı Devle-
ti’nin kuruluş sürecini anlattığı Devlet Ana romanıdır.

Cevap: C

53. Parçada konusu hakkında kısa bir bilgi verilen eser Kü-
çük Ağa’dır.

Cevap: A 

54. Parçada tanıtılan yazar Selim İleri’dir.

Cevap: D

55. Parçada tanıtılan yazar Orhan Kemal’dir.

Cevap: A

56. Sorunun D seçeneğinde tanıtılan yazar Şevket Rado 
değil, Ruşen Eşref Ünaydın’dır.

Cevap: D
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LYS3 / 3.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Ekinoks tarihleri (21 Mart ve 23 Eylül) dışında Ekva-
tor’dan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz sürele-
ri arasındaki fark artar. Bu nedenle I. nokta Ekvatorda 
yer alırken Ekvatora en uzak olan nokta V. noktadır.  
I. noktadan (Ekvator’dan) uzaklaştıkça şafak ve gurup 
süreleri uzar. Ancak IV. noktanın yarımküresine ula-
şılamaz.

 Cevap: C

2. Büyükşehirlerde iş olanakları daha fazla olduğu için 
dışarıdan daha fazla oranda göç alır. Bu nedenle 
büyük şehirlerde nüfus artışının temel nedeni iş ola-
naklarının fazla olmasına bağlı olarak göçlerin fazla 
olmasıdır.

 Cevap: C

3. Şekil üzerinde gösterilen II, III, IV ve V numaralı dağlar 
dönenceler arasında yer aldığı için bakı etkisi tarihe 
göre değişir. I numaralı dağlık alan dönenceler dışın-
da ve Kuzey Yarımküre’de yer aldığı için yıl boyunca 
güney yamaç daha sıcaktır.

 Cevap: A

4. Haritada gösterilen K noktasının bulunduğu bölge kıyı 
boyunca alçalıcı hava hareketlerinin etkili olduğu alan-
da yer aldığı için yağış miktarı çok azdır. L noktasının 
bulunduğu bölgede ise yaz musonları denizden geldi-
ği için yazları bol yağışlı geçmesini sağlar.

 Cevap: B

5. I. Hava kütlesi bağıl nemi %20, II. hava kütlesinin %25, 
III. hava kütlesinin bağıl nemi %100, IV. hava kütlesi-
nen bağıl nemi %50’dir. Maksimum nemi en fazla olan 
IV. hava kütlesinin sıcaklığı en fazladır. Çünkü sıcaklık 
arttıkça havanın nem taşıma kapasitesi artar.

 II. hava kütlesinin bağıl nemi %25 olduğu için nem 
açığa %75’tir. III. hava kütlesinin içinde taşıyabilece-
ği kadar nem bulunduğu için III. hava kütlesi neme 
doymuştur. En soğuk olan hava kütlesi I. hava kütlesi 
iken en sıcak olan hava kütlesi IV. hava kütlesidir. Ba-
ğıl nemi en yüksek olan hava kütlesi IV. hava kütlesi 
(%50) değil, III. hava kütlesidir. (%100)

 Cevap: A

6. Depremlerin fiziksel veya kimyasal çözülme üzerinde 
etkisi yoktur. Çünkü fiziksel çözülme günlük sıcaklık 
farklarının fazla olduğu alanlarda, kimyasal çözülme 
yağış miktarının fazla olduğu alanlarda etkilidir. Çözül-
me üzerinde iklimsel etkiler belirgin iken depremlerin 
iklimsel etkilerle bağlantısı yoktur.

 Cevap: B

7. Türkiye’nin kıyısı olan denizler birer iç deniz olduğu 
için gel-git genliği yok denebilecek kadar azdır. Bu ne-
denle Türkiye kıyılarında haliçli kıyılar görülmez.

 Cevap: D

8. I. Zeytinin üretilmesi toprağa dayalı üretim olduğu 
için birincil ekonomik faaliyettir.

 II. Zeytinin işlenmesi ve yağ üretilmesi atölye ve fab-
rikalarda yapılmaktadır. Bu faaliyet ikincil ekonomik 
faaliyettir.

 III. Üretilmiş olan zeytin yağının marketlere taşınma-
sında yetiştirme ve imalat olmadığı için üçüncül 
ekonomik faaliyettir.

 IV. Yine zeytin yağının markette satılmasında üretim 
olmadığı için üçüncül ekonomik faaliyettir.

 Cevap: A

9. Akarsular tarafından derince yarılmamış çevresine 
göre alçakta kalan düzlüklere ova denir. Ovalar çev-
resine göre alçakta kaldığı için taban suyuna daha 
yakındır.

 Cevap: B

10. Dünya’da en fazla milli park bulunan ülke ABD’dir.

 Cevap: ABD

11. A. I. bölgenin kuzey ve güney uç noktalarının enlem 
derecesi aynı olduğu için çizgisel hızlarıda aynıdır.

 B. Yerçekimi kuvveti Dünya’nın Geoid şeklinden do-
layı Ekvatordan kutuplara doğru artar. III. bölge 
(50° – 70°K) kutuplara en yakın olduğu için yerçeki-
mi en fazla olan bölgedir.

 C. I. bölgenin doğusu ile batısı arasında 20 meridyen, 
II. bölgede 10 meridyen, III. bölgede 50 meridyen, 
IV. bölgede 45 meridyen bulunur. Bu nedenle doğu-
su ile batısı arasında en fazla yerel saat farkı olan 
III. bölge iken en az yerel saat farkı olan II. bölgedir.

 D. Bölgeler içinde en fazla enlem farkı olan II. bölge 
olduğu için iklim çeşitliliği en fazla olan bölge de II. 
bölgedir. 

 E. IV. bölge III. bölgeye göre Ekvatora daha yakın ol-
duğu için Güneş ışınlarını daha büyük açılar ile alır.

 Cevap: C

12. Kuzey Afrika, Arabistan Yarımadası ve Batı Avustural-
ya çöllerin geniş yer kapladığı alanlardır. Çöl alanları 
yağış miktarı çok az olduğu için nüfuslanmanın az ol-
duğu alanlardır.

 Cevap: C
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13. Ham madde alan, endüstri ürünleri satan, enerji tü-
ketimi fazla olan ve doğum oranları az olan ülkelerde 
endüstri gelişmiştir.

 Cevap: C

14. 

Üretimin yapıldığı alanlar
Üretimin yoğun yapıldığı alanlar

 Haritada yetişme alanı gösterilen tarım ürünü Karade-
niz kıyıları hariç Türkiye’nin her yerinde yetişebilmek-
tedir. Bu durum, bu tarım ürününün iklim ve toprak 
seçiciliğinin olmadığını gösterir.

 Cevap: B

15. Sebze tarımı kış ılıklığının ve yağışın fazla olduğu böl-
gelerde yaygındır. Ancak İç Anadolu ve diğer iç böl-
gelerimizde yazlar kurak geçtiği için ve yaz kuraklığı 
erken başladığı için sebze tarımı yaygın değildir.

 Cevap: D

16. Ekosistem bir bölgede yaşayan tüm canlıların ve onun 
cansız çevresini kapsar. Bu nedenle Büyük Sahra  
Çölünde yaşayan canlılar ekosisteme örnek verilebilir.

 Cevap: E

17. 

 Haritada Menteşe Yöresi ve Antalya Bölümü’nün batı-
sı gösterilmiştir. Taralı bölge; yerşekilleri özelliklerine 
göre; dağlık bölge, iklim özelliklerine göre Akdeniz ik-
lim bölgesi, bitki örtüsüne göre maki bölgesi, engebeli 
ve dağlık olduğu için beşeri özelliklerine göre seyrek 
nüfuslu bölge, yaz sıcaklıkları yüksek oluğu için deniz 
turizminin geliştiği bölgedir. Taralı alanın fiziki özellik-
lerinden dolayı sanayi gelişmemiştir.

 Cevap: A

18. Heyelan ve kütle hareketlerinin oluşumundaki iklimsel 
etkiler, yağışın fazla olması ve kar erimeleri ile topra-
ğın su ile doygun hale gelmesidir. Türkiye’de heyelan 
olaylarının %65 gibi yüksek oranla ilkbaharda gerçek-
leşmesi kar erimelerinin ilkbaharda artması ile ilgilidir.

 Cevap: D

19. Çin medeniyetinin kurulduğu bölgede yer alan V nu-
maralı nokta Gökırmak ve Sarıırmak gibi akarsuların 
suladığı tarım alanlarında yer alır. Bu bölgede yer-
leşmeler hayvancılığa bağlı olarak değil tarıma bağlı 
olarak kurulmuştur.

 Cevap: E

20. İstanbul ve Çanakkale boğazları günümüzde olduğu 
gibi gelecekte de Türkiye’nin jeopolitik öneminin fazla 
olmasını sağlayacaktır.

 Cevap: C

21. Traktör ve pulluğun icadı ile birlikte daha geniş alanlar 
daha kısa sürede işlenebilmektedir. Ayrıca mera ve ot-
laklar işlenerek tarım alanına dönüştürülmüştür. Bu du-
rum tarım alanlarının genişlemesine neden olmuştur.

 Cevap: B

22. Kyoto Protokolü sera gazları salınımının sınırlandırıl-
ması ve kontrol altına alınmasına yönelik bir anlaşma-
dır. Bu protokolde metal tesislerine yönelik bir madde 
yoktur.

 Cevap: D

23. Bir bölgede yaşanan kuraklık bitkileri önemli oranda 
etkilediği için kuraklığın yaşandığı bölgelerde rüzgar 
erozyonunda artış yaşanır.

 Cevap: E

24. Termik santraller su, hava, toprak ve gıda kirliliğine yol 
açarlar. Nükleer kirlilik radyoaktif sızıntılar sonucunda 
oluşur. Radyoaktif sızıntılar nükleer santrallerin oluş-
turduğu kirlilik türüdür.

 Cevap: D
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