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Diğer sayfaya geçiniz.4. LYS DENEME

1. Bir romancının kahramana hem içten hem dıştan baka-
bilmesi, kahramanı hem fiziksel özellikleri hem de ka-
rakter özellikleri ile tahlil ederek okuyucunun gözünde 
somutlamasıdır. 

Cevap: E

2. “Anlamak” kelimesinin E seçeneğinde verilen anlamı, 
bir şeyin anlaşılabilmesi için sorulması ve öğrenilmesi-
dir. Örneğin “Şimdi ben bekçiyle konuşup anlarım neler 
olup bittiğini…” cümlesinde “anlamak” kelimesi bu an-
lamda kullanılmıştır. E seçeneğindeki örnek kullanımda 
ise “anlamak” kelimesi “kavramak, öğrenmek” anlamın-
da kullanılmıştır. 

Cevap: E

3. D seçeneğinde yazarın okuyucu tarafından beğenil-
diğine değinilmiştir ancak beğeni tek başına kalıcılık 
anlamını içermez. Kalıcılık, zamana karşı direnen, son-
raki kuşaklar tarafından da okunan, çağını aşan, her 
devre seslenebilen vb. bir ifade ile karşılanabilir. 

Cevap: D

4. Örnek cümlede yazar iyi bir edebiyatçı olabilmek için 
bir ömrün yetmeyeceğini, 4-5 ömür gerektiğini söyler-
ken bir yazarın iyi edebiyatçı olabilmek için tüm ömrünü 
buna harcaması gerektiğini vurgulamak istemiştir. Yani 
sonsuz bir özveri ile, durmadan, yılmadan çalışmak ge-
rektiğine dikkat çekmiştir. Kendi açısından baktığımız-
da 4-5 ömrü olsa bunu iyi bir yazar olmak için harca-
yacağını dile getirmesi, henüz kendisini iyi edebiyatçı 
sınıfında görmediğini kesin olarak düşündürür. 

Cevap: A

5. Öznel ifadeler yoruma dayalıdır, kişisel değerlendirme 
içerir ve doğruluğu / yanlışlığı kanıtlanamaz nitelikler 
belirtir. I. cümle incelendiğinde “antika” niteliğinin ve 
kitapların “2 milyon sterlin” karşılığı bulunduğunun uz-
manlarca kanıtlanabilir bir değer olduğu anlaşılır. Bu 
nedenle öznel değil nesnel niteliklerdir. II. cümlede 
hırsızlık olayı, aksiyon filmleri ile karşılaştırılmıştır. III. 
cümlede “anlaşıldı” eyleminden hırsızların nasıl kaçtı-
ğının tahmin yoluyla belirlendiği sonucuna ulaşılır. IV. 
cümlede çalınan nadir kitaplardan bazılarının ismi sıra-
lanmış, böylece çalınan nadir kitaplara örnek verilmiş-
tir. V. cümlede Dante’nin İlahi Komedya adlı eseri IV. 
cümlede sayılan eserlerle karşılaştırılmış ve çalınma 
bakımından aynı grupta sınıflandırılarak eşitlik anlamı 
sağlanmıştır. 

Cevap: A

6. I. cümledeki “bu kez de” ifadesinden yargının birden 
çok kez gerçekleştiği anlaşılmaktadır. II. cümlede oyu-
nun yaratıcısı Sahand Saedi’nin daha önce dile getirdi-
ği “Oyunu tasarlarken Murakami’nin öykülerinden ilham 
aldım.” sözü dolaylı anlatımla aktarılmıştır. III. cümlede 
oyunun açıkça görülen bir özelliği dile getirilmiş, bir 
çıkarım, yoruma dayalı bir sonuç yargı dile getirilme-
miştir. IV. cümlede hafıza kaybının boyutu anlatılırken 
“ismini bile hatırlamıyor” (üstelik ismini de hatırlamıyor) 
ifadesi ile durumun olumsuzluğu derecelendirilmiştir. V. 
cümlede Memoranda isminin nereden geldiği açıklan-
mıştır. 

Cevap: C

7. IV. cümlede öyküde anlatılanın ne olduğu dile getiril-
miş, içerikten söz edilmiştir. 

Cevap: D

8. Parçanın bütünü değerlendirildiğinde şiir seçkilerinin 
genellikle bir şairin şiir beğenisi doğrultusunda hazır-
landığı oysa sözü edilen şiir yıllığının yirmi şairin seçki-
sinden oluştuğu anlaşılıyor. Altı çizili cümlede ise kita-
bın başındaki açıklamaların neden yirmi şair sorusuna 
tam olarak cevap verdiği ve bu tercihin ne kadar doğru 
olduğunu gösterdiği vurgulanıyor. 

Cevap: B

9. “Pek çok” sözü ayrı yazılır. “Noktada” sözcüğündeki 
“-da” bulunma durum ekidir, bu nedenle birleşik yazılır; 
eğer cümlede “diğerleri gibi, diğerleriyle birlikte, dahi, 
bile, üstelik…” anlamlarına gelseydi bağlaç olacağı için 
ayrı yazılması gerekirdi. “Açıklayan” sözcüğünde ünlü 
daralması yoktur, bu nedenle “a” sesi değişmemelidir. 
“Biri de” sözünde “de” bağlaçtır ayrı yazılmalıdır; cüm-
lede “diğerleri gibi, bir diğeri” anlamı oluşturmuştur. 
“Hakkındaki” sözcüğünün yazımı doğrudur. 

Cevap: D

10. Cümlede daha önce yapılmamış bir eylemden duyulan 
“pişmanlık” dile getirilmiştir. “Gitmek” eyleminin gerçek-
leştirilmemiş olması pişmanlıkla ifade edilmiştir. Anlam 
“keşke “ sözcüğü ile de desteklenmiştir. Cevabınızı her 
kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazıp optik formda 
kodlamalısınız.

Cevap: PİŞMANLIK

11. Şiir dizelerinde “uzak-ı-n-da” ve “boş-luk-a” sözcükle-
rinde ünsüz yumuşaması vardır. 

Cevap: C

LYS 3 / 4. DENEME
TÜRKÇE TESTİ ÇÖZÜMLERİ
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Diğer sayfaya geçiniz.4. LYS DENEME

12. Sorunun B seçeneği dışındaki seçeneklerinde virgül 
eş görevli sözleri ayırmak, sıralamak amacıyla kulla-
nılmıştır.  B seçeneğinde ise virgülün görevi ara sözü 
belirtmektir. Cümlede “sabahları” sözü “dünyaya güzel 
gözlerle bakabildiği zamanların” açıklamasıdır. Bu ne-
denle ara söz özelliğindedir. 

Cevap: B

13. Parçada V. söz öbeği dışındaki söz öbekleri incelen-
diğinde birden çok ad tamlamasının birbirine eklen-
mesiyle oluşmuş zincirleme ad tamlaması kuruluşunu 
örnekledikleri görülür. V. söz öbeği ise bir sıfat tamla-
ması ve bir ad tamlamasından oluşmuştur, bu nedenle 
zincirleme ad tamlaması özelliği göstermez. 

Cevap: E

14. Şiir parçasında “kaldıkça, olan” sözcükleri fiilimsidir. 
Son dizede yar alan “da” bağlaçtır. “Önce, çaresiz kal-
dıkça, hep, sonra, hemen, beraber…” sözleri zarf göre-
vindedir, ayrıca “-sa” koşul kipiyle kurulan “bir yağmur 
yağsa” yan cümlesi de zarf görevindedir. Dizelerde 
sırasıyla “aklıma gelir, düşünürüm, gelir, gelir, kurtulu-
rum, ıslansak” fiilleri yer almaktadır. Ancak şiir parça-
sında edat türünde bir sözcük yoktur. 

Cevap: E

15. Bu cümlede “-dır” bildirme eki cümlenin sonunda “va-
rılmıştır” sözcüğünde kullanılmıştır. Edilgenlik eki almış 
sıfat fiil “bilinen, önemsenen, kabul edildiği” sözcükleri 
ile örneklenir. Cümlede “ve” bağlacı kullanılmıştır. Bel-
gisiz sıfat “bir” sözcüğüdür. 

Cevap: C

16. Parçada asıl anlatılmak istenen özellikle son cümlede 
yoğunlaşmıştır. Alice’in zorluklarla mücadele ettiğini ve 
yaşadığı olumsuzluklar karşısında hep ileri doğru hare-
ket ettiğini öğrendiğimiz bu parçaya göre biz de zorlu 
koşullarda dahi hedefimizden sapmadan mücadeleye 
devam etmeliyiz. 

Cevap: A

17. Parçada çizgi romanlarda kahramanların ve konu edi-
len olayların olağanüstülükler taşıması gerektiğine dair 
bir ifade yer almamaktadır. 

Cevap: B

18. Parçada İstanbul Boğazı gözümüzde canlandırılmıştır; 
sıfatlar, beş duyunun algılarına dayalı ifadeler ile be-
timleyici bir anlatım oluşturulmuştur. Sözü edilen deniz 
fenerinin sıradan olmama sebebi “çünkü” bağlacıyla 
başlayan cümle ile açıklanarak ele alınmıştır. Parça-
nın genelinde yazarın yorumunu içeren cümleler yer 
aldığından öznel anlatım görülür. Örneğin “sıradan bir 
gün, tutkulu bir adam” ifadeleri öznellik içermektedir. 
Parçada “mekik dokumak, Boğaz’ı selamlamak, omuz 
omuza vermek, kopamamak” gibi ifadeler mecaz özel-
lik gösterir. Ancak parça bir olayın aşamalı olarak ak-
tarımı olmadığı için olaylar gelişim içinde gösterilmiştir 
denemez. 

Cevap: E

19. Parçanın ilk cümlesinden A ve B seçeneklerine ulaşılır. 
İkinci cümleden C seçeneğine ulaşılır. “Kısacası, oku-
yanın da yazanın da hevesini kırıyorlar.” cümlesinden 
D seçeneğine ulaşılır. Ancak parçada dergilerin sanata 
ve kültüre hizmet etmek yerine kapitalizme hizmet etti-
ğine dair bir yorum yer almamaktadır. Tam tersine der-
gilerin kapitalizm karşısında tutunmakta güçlük çektiği 
vurgulanmıştır. 

Cevap: E

20. Düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmamız gerekti-
ğinde numaralı cümleleri anlatılan yani konu açısından 
kontrol etmeliyiz. Konunu farklılaştığı cümle akışı bo-
zar. Akışı bozduğunu düşündüğümüz cümleden önceki 
ve sonraki cümleler kendi aralarında bir akışa sahip 
olmalıdır, bunu kontrol ederek cevabımızdan emin 
olabiliriz. Bu parçada James Joyce’un eserinin 100 yılı 
sebebiyle Dublin’de gerçekleşen bir etkinlik hakkında 
bilgi verilirken III. cümlede Dublin hakkında genel bir 
yoruma yer verilip IV. cümlede tekrar etkinlik ile ilgili 
anlatıma devam ediliyor. Bu nedenle III. cümle akışı 
bozmaktadır. 

Cevap: C 

21. Paragraf bölme sorularında numaralı cümleler ele aldı-
ğı konu açısından incelenmeli ve farklı bir konuya ya da 
konunun farklı bir bölümüne değinen cümleden itibaren 
yeni bir paragrafa geçilmelidir. Bu soruda IV. cümleye 
kadar Antarktika ile ilgili genel bilgiler ediniyoruz, IV. 
cümleden itibaren ise Antarktika’nın yönetimi ve kulla-
nımı üzerinde duruluyor. 

Cevap: C

22. Numaralı cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak bi-
çimde sıralaması IV-I-II-V-III biçimindedir. 

Cevap: E

23. Numaralı cümlelerin anlam akışı ve aralarındaki bağla-
yıcı unsurlar takip edildiğinde, III. cümlede yer alan “bu 
ruh hali” ifadesi kendisinden önce “ruh hali”nden bah-
sedilen bir cümle olduğunu gösterir. Bu özelliğe sahip 
cümle ise IV. sırada yer almıştır. Böylece III ve IV nu-
maralı cümlelerin yer değiştirmesi gerektiğini anlarız. 

Cevap: C

24. Parçada “Bu çizimlerin yapılma sebebi, böylece bir 
sonraki avın daha bereketli geçeceği inancıdır.” cüm-
lesi ile mağaradaki figürlerin yapılma amacı dile getiril-
miştir. Yine “ Hayvan resimlerinin çizilmesiyle ruhlarının 
bu resimlere hapsedildiğine ve avın daha kolay geçe-
ceğine inanılır.” İfadesi de figürlerin yapılma amacına 
açıklık getirmektedir. 

Cevap: C
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Diğer sayfaya geçiniz.4. LYS DENEME

25. Altamira Mağarası’nda en çok rastlanan hayvan figürü 
bizondur. Hayvan resimleri çizilirken beklenti hayvanla-
rın ruhlarının bu resimlere hapsedilmesi ve avın daha 
kolay geçmesidir. Hayvan resimleri o zamanın dinî 
önderleri olan kamanlar tarafından çizilmiştir. Hayvan 
resimlerinin gerçekçi olması çizenlerin bu hayvanları 
çok iyi tanıyan ve gözlemleyen kişiler olduğunu göste-
rir. Ancak parçadan resimlerin neden mağaranın giriş 
kısmına yapıldığına dair bir bilgiye ulaşılamaz. 

Cevap: A

26. Parçada polisiye romanın Doğu ve Batı toplumlarında-
ki durumu ve gelişimi konu edilmiştir. Bu karşılaştırma 
sonucu ulaşılan yargı Batı toplumlarının yaşantısının 
polisiye romanın gelişimine daha uygun olduğudur. Bu 
nedenle parçadan toplumların yaşantısının polisiye ro-
manı direkt etkilediği sonucuna ulaşılır. 

Cevap: C

27. Şiir parçasında “tüy” sözcüğü “Rüzgârda uçan tüy bile 
/ Benim kadar hafif değil.” dizelerinde kullanılmış, bu 
dizede şair kendisini, hafiflik açısından “tüy” ile karşı-
laştırmıştır. Bu karşılaştırma içinde “tüy” sözcüğü kendi 
anlamında kullanıldığı için mecazımürseli örneklemez. 

Cevap: E

28. Şiir dört dizeden yani dörtlükten oluşmuştur. “Kayın” ve 
“kıymayın” sözcükleri arasında dört ses benzerliğine 
dayalı zengin uyak vardır. “Toprağa bir çınar gibi sa-
rılmak” benzetmesinden de anlaşılacağı gibi şiirde söz 
sanatlarına başvurulmuştur. Ancak şiirin dizeleri hece 
sayısı bakımından eşitlik göstermediğinden şiirin hece 
ölçüsüyle yazıldığı doğru değildir. 

Cevap: D

29. Parçada sözü edilen yapay destan, Dante tarafından 
yazılan İlahi Komedya’dır, İtalyan edebiyatının en 
önemli klasiklerindendir. 

Cevap: D

30. İnsan, aklı ve duygusu ile bir bütün olduğunu; gerçeğin 
duyu, duygu, zeka, akıl ve sezgiyle belirlenebileceğini 
savunan akım, romantizm değil realizmdir. 

Cevap: B

31. Dörtlüğün ilk dizesi tek kelimeden oluştuğu ve hece sa-
yısı diğerlerinden az olduğu için kesik mani örneğidir. 
Bir mani olduğunu içeriğinden, 7’li hece kalıbından, üs-
lubundan anladığımız bu şiir, Halk edebiyatının örneği-
dir. Manilerin en belirgin özelliklerinden biri olan doldur-
ma dize özelliğini örnekler, yani ilk dize sadece söyleyiş 
güzelliği için kurulmuş, asıl anlatılmak istenen son iki 
dizede söylenmiştir. Şiirin ikinci ve dördüncü dizelerin-
de “kuleden” ve “kul eden” sözleri ile cinaslı kafiye ya-
pılmıştır. Cinaslı kafiyede, kafiye oluşturan sözcüklerin 
yazılışları aynı anlamları farklıdır, örneğimizde olduğu 
gibi bir sözcük birden çok sözcükle de karşılanabilir. 
Şiirde tezat sanatı yoktur. 

Cevap: B

32. Parçada sözü edilen yazar Ali Şir Nevai’dir. 

Cevap: B

33. Bu şiir, divan edebiyatı örneği olmakla birlikte yerel 
söyleyişe, konuşma dilinin imkanlarına sahiptir. Bu 
özellikler divan edebiyatında 18. yüzyılda etkisini gös-
teren mahallileşme akımının sonucudur. Bu akımın ön-
cüsü ve en önemli temsilcisi Nedim’dir. 

Cevap: A

34. George Orwel’ın parçada tanıtılan romanı 1984’tür ve 
bu roman ütopik bir romandır. 

Cevap: A

35. Devlet eliyle çıkarılan ilk gazete Takvim-i Vakâyi, İngi-
liz ortaklığı ile çıkarılmış ilk yarı resmî gazete Ceride-i 
Havadis, ilk özel gazete Tercüman-ı Ahval, yurt dışında 
çıkarılan ilk Türk gazetesi Hürriyet’tir. Tercüman-ı Ha-
kikat ise Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılan bir 
gazetedir. 

Cevap: A

36. Sorunun C seçeneğinde yer verilen özellik Namık Ke-
mal’e değil Ziya Paşa’ya aittir. 

Cevap: C

37. Ahmet Mithat Efendi’nin Felatun Bey ve Rakım Efendi, 
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası ve Hüse-
yin Rahmi Gürpınar’ın Şık romanları yanlış Batılılaş-
manın işlendiği, alafrangalığı eleştiren romanlardır. 

Cevap: B

38. Bu parçada tanıtılan sanatçı Ahmet Mithat Efendi’dir.

Cevap: D

39. Yahya Kemal’in Yakup Kadri ile birlikte benimsediği şiir 
anlayışı  “Nev-Yunanilik”tir. Nayiler grubu prensip ola-
rak Yahya Kemal’i örnek almış, onun şiir görüşünden 
yararlanmıştır ancak Yahya Kemal bu topluluk içinde 
yer almamıştır. 

Cevap: E

40. Ahmet Haşim’in şiir anlayışında sosyal gerçeklik yer 
almamaktadır. Haşim, şiirlerinde duygusallığa, anlam 
kapalılığına ve kargaşasına önem vermiştir. 

Cevap: E

41. Hüseyin Rahmi Gürpınar romanlarında psikolojik tah-
lillere, ruhsal çözümlemelere yer vermemiş, gözlem 
ağırlıklı bir anlatım geliştirmiştir. 

Cevap: D

42. Parçada tanıtılan öykü Kaşağı, yazarı ise Ömer Seyfet-
tin’dir. 

Cevap: A

43. Saf şiir anlayışı didaktik anlatımdan uzaktır. Açık ya da 
gizli olarak öğretici bir amaç gütmez. 

Cevap: D 
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44. Bu parçada sözü edilen yazar Yakup Kadri Karaosma-
noğlu’dur. 

Cevap: D

45. Soruda alıntılanan roman Reşat Nuri Güntekin’in Yap-
rak Dökümü adlı eseridir. 

Cevap: B

46. Parçada sözü edilen sanatçı Fazıl Hüsnü Dağlarca’dır. 

Cevap: D

47. I. öncülde tanıtılan şair Attila İlhan, II. öncülde tanıtılan 
şair ise İlhan Geçer’dir. 

Cevap: D 

48. Sorunun E seçeneğinde tanıtılan şair, Ahmet Telli değil 
Güven Turan’dır. 

Cevap: E

49. Asaf Halet Çelebi, şiirlerinde ideolojilerden, toplumsal 
olaylardan çok Anadolu-İran-Hindistan çizgisi üzerinde 
uzanan bir yaşamın görünümlerini dile getirmiştir. 

Cevap: A

50. Şiirde hecelerin uzunluk ve kısalığına; açık ya da kapa-
lı oluşuna göre meydana getirilen ahenk unsuru klasik 
edebiyatımızın ölçüsü olan “aruz”dur. Cevabınızı her 
harfi bir kutucuğa gelecek şekilde yazıp optik formda 
kodlamalısınız. 

Cevap: ARUZ

51. Namık Kemal, Türkçülük akımına bağlı değildi, Os-
manlıcıydı. 

Cevap: C

52. Sorunun B seçeneğinde yer alan Doludizgin romanı  
Samim Kocagöz’e aittir, diğer romanlar ise Yaşar Ke-
mal’indir. 

Cevap: B

53. Bu parçada sözü edilen yazar Ahmet Hamdi Tanpı-
nar’dır. 

Cevap: A

54. Parçanın alıntılandığı roman Esir Şehrin İnsanları, ya-
zarı ise Kemal Tahir’dir. 

Cevap: A

55. Parçada sözü edilen yazar Adalet Ağaoğlu’dur. 

Cevap: B 

56. Haldun Taner’in parçada sözü edilen epik tiyatrosu Ke-
şanlı Ali Destanı’dır. 

Cevap: C
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LYS3 / 4.DENEME
COĞRAFYA TESTİ ÇÖZÜMLERİ

1. Y paraleli 30° Kuzey paralelidir. X paraleli 30° paralel-
dir. Ancak X paralelinin yarımküresi belli değildir. Bu 
nedenle X paralelinde gölge boyunun en kısa olduğu 
tarih ve gündüzlerin uzamaya başladığı tarih hakkın-
da kesin yorum yapılamaz. Her iki paralel 30° paraleli 
olduğu için Ekvatora olan uzaklıkları ve gece - gündüz 
süreleri arasında fark aynıdır. 

 Cevap: C

2. 45°B
BA

45°D

0°

135°D Uydu yanda koordinatları 
gösterilen noktanın tam 
üzerindedir. Uydu bulundu-
ğu noktadan 90° Doğuya 
ve 90° Batıya kadar olan 
alanı görebilir. Bu uydunun 
görebileceği alan 45°B me-

ridyeni ile 135°D meridyeni arasındaki bölgedir. 

 E seçeneğinde verilen 100°B meridyeni bu bölgenin 
dışında kaldığı için uydunun görebildiği alanın dışın-
dadır.

 Cevap: E

3. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki 
fark yükselti ile doğru orantılıdır.

 I. merkez = 20 – 20 = 0 ⇒ 0 – 200 m = 0 metre

 II. merkez = 13 – 10 = 3 ⇒ 3 – 200m = 600 metre

 III. merkez = 24 – 9 = 15 ⇒ 15 – 200 m = 3000 metre

 Yükseltisi en fazla olan merkez I değil III’tür.

 Cevap: A

4. Bir izobar haritasına bakıldığında harita üzerindeki 
noktaların sıcaklık değerine ulaşılamaz çünkü basınç 
dağılışını belirleyen tek koşul sıcaklık değildir.

 Cevap: D

5. X noktasının bulunduğu yamaçta hava kütlesi yüksel-
diği için soğur. Soğuyan hava kütlesinin nem taşıma 
kapasitesi azaldığı için yağış olasılığı artar. Y nokta-
sının bulunduğu yamaçta hava kütlesi alçaldığı için 
ısınır. Isınan hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi 
arttığı için yağış olasılığı düşer.

 Cevap: B

6. Kalker, jips, kaya tuzu gibi kimyasal tortul kayaçlar ko-
lay eriyebilen kayaçlardır. Granit, siyenit, diyorit, gabro 
gibi püskürük kayaçlar ve mermer, gnays gibi meta-
morfik kayaçlar daha uzun sürelerde aşınırlar.

 Cevap: A

7. Denize dökülen bir akarsuyun biriktirme yaptığı alanda 

 – Kıta sahanlığının geniş olması

 – Kıyıda güçlü akıntıların olmaması, 

 –  Güçlü dalgaların olmaması,

 – Akarsuyun taşıdığı alüvyon miktarının fazla olması

 biriktirme faaliyeti için gerekli koşullardır. Kıyıda gel - 
git genliğinin fazla olması biriktirmeyi engeller.

 Cevap: B

8. Nüfus piramidinin tabanı geniş olduğu için bu ülkenin 
gelişmemiş ülke olduğu söylenebilir. Gelişmemiş ülke-
lerde nüfusun ülkeye dağılışı dengeli değildir.

 Cevap: E

9. Selçukluların Anadolu’da ticaretin gelişmesi için yap-
tıkları en önemli katkı; ticaret yolları üzerinde kervan-
sarayları kurmasıdır.

 Cevap: C

10. Demir madeninin en fazla çıkarıldığı yerler Divriği, 
Hekimhan ve Hasan Çelebi’dir. İşleme kapasitesinin 
en fazla olduğu fabrikalar Erdemir (Ereğli) ve Karde-
mir’dir. (Karabük)

	 Cevap:	DEMİR

11. Tarım ürünü çeşitliliğinin artması iklim ve sulama ko-
şullarına bağlıdır.

 Cevap: A

12. Pastacı, polis, doktor ve muhasebeci meslek grupları 
hizmet sektöründe (üçüncül) yer alır. Çiftçi ise tarım 
(birincil) sektöründe yer alır.

 Cevap: C
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13. Ekvatoral bölgede yer alan III. yörede sıcaklık ve ya-
ğış yıl boyunca fazla olduğu için biyoçeşitlilik diğer 
yörelere göre daha fazladır.

 Cevap: C

14. Tarım ülkelerinde kırsal nüfus miktarı kentsel nüfus 
miktarından fazladır.

 Cevap: E

15. Aylara göre sıcaklık ve yağış grafiğine bakılarak tarım 
alanlarının yüzölçümü veya tarım alanlarının toplam 
alana oranına ulaşılamaz. Bu bilgiler iklim özelliklerine 
göre değil yerşekilleri özelliklerine göre ulaşılabilecek 
bilgilerdir.

 Cevap: D

16. Bölge sınıflandırmasında;

 – Yerşekilleri,

 – Coğrafi konum,

 – Bitki örtüsü,

 – İklim özellikleri

 değişmeyen unsurlardır. Beşeri ve ekonomik özellikler 
ise değişken unsurlar içinde yer alır.

 Cevap: D

17. Eğimli yamaçlardaki tarım alanlarının taraçalandırıl-
ması, yamaçlardaki tarlaların eğim yönüne dik sürül-
mesi, nadasa ayrılan alanların azaltılması, erozyona 
karşı alınacak önlemlerden bazılarıdır. Bu önlemleri 
öneren bir kişi bölge de erozyonun şiddetli olduğu so-
nucuna varmıştır.

 Cevap: C

18. Dünya'da en fazla üretilen ürünlerden biri de buğday-
dır. Çünkü buğdayın temel besin maddesi olduğu için 
tüketimi fazladır. Buğday aynı zamanda iklim seçiciliği 
en az olan ürünler arasında yer alır.

 Cevap: B

19. Balkanlar (I) ve Kafkasya da (II) Türk nüfusu fazla ol-
duğu için bu bölgelerde yaşanan toplumsal ve siyasi 
olaylar Türkiye’yi doğrudan ilgilendirir.

 Cevap: C

20. Mısır medeniyeti çöllerle çevrili Nil nehri çevresinde 
ve Nil deltasında kurulduğu için diğer medeniyetler ile 
etkileşimi azdır. 

 Cevap: E

21. Güneş panellerinin icadı ile birlikte önem kazanan gü-
neşlenme oranı yüksek olan iklim bölgeleridir. Linyitin 
önem kazanması ise buhar tirübünlerinin ve termik 
santral teknolojilerinin icadı ile gerçekleşmiştir.

 Cevap: C

22. Fosil yakıtlar (taş kömürü, linyit, petrol, doğal gaz) ve 
yakılarak enerji elde edilen enerji kaynaklarının kar-
bon salınımı fazla olduğu için sera gazı salınımına 
neden olurlar. Rüzgar, Güneş, su gücü, dalga enerjisi, 
jeotermal enerji gibi enerji kaynaklarının karbon salı-
nımı yoktur.

 Cevap: B

23. IV numaralı yöre Konya Ovası ve Tuz Gölü çevresidir. 
Bu alan Türkiye’de yağış miktarının az olduğu alanlar 
içinde yer alır. Bu yörede yıllık yağış miktarı 300 - 400 
mm civarındadır. Bu nedenle yıllık yağış miktarının 
500 mm’nin altına düşmesi ekstrem bir doğa olayı de-
ğildir.

 Cevap: D

24. Biriktirmeli hidroelektrik santrallerinin (barajlar) kuru-
luş amaçlarından biride sel ve taşkınları önlemektir. 
Bu nedenle barajların kurulduğu bölgelerde barajdan 
daha alçakta kalan bölgelerde sel ve taşkınlarda azal-
ma görülür.

 Cevap: A
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