COĞRAFİ KONUM - I
7.

10.

0°

90°
0°

30°

K

K

L

L
0°

M
M

Yukarıdak şek lde gösteren noktalardan K-L ara-

90°

sı uzaklık L-M arasındak uzaklığın yarısı kadarYukarıdak şek lde ver len K, L, M noktaları,

dır.

aşağıdak lerden hang s bakımından b rb r nK-M arasında 6327 km mesafe olduğu göre

den farklıdır?

L’n n enlem aşağıdak lerden hang s d r?
A) 19° Güney

B) 11° Kuzey

D) 15° Kuzey

A) Yerel saatler

C) 58° Güney

B) Gün ç nde gölge boyunun en kısa olduğu an

E) 11° Güney

C) Ek noks tar h nde Güneş’ n doğuş vakt
D) Saat d l mler
E) Başlangıç boylamına olan uzaklıkları

8.

Glasgow 55° Kuzey enlem le 4° Batı boylamında, Ankara se 40° Kuzey enlem le 33° Doğu boylamında yer alır.
Buna göre, Glasgow’dan en kısa güzergahı zleyerek Ankara’ya gelen b r aracın hang yön-

11.

• Ekvator’un kuzey nde yer alır.
• En batısının yerel saat Greenw ch’ n saat n-

de hareket ett ğ söyleneb l r?
A) Kuzeydoğu

den 2 saat ler d r.

B) Güneybatı

D) Güneydoğu

C) Güney

• En doğusu le en batısı arasında 10 boylam
farkı vardır.

E) Kuzeybatı

Yukarıdak bölgen n coğraf koord natları aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ver lm şt r?
A)
9.

15°

10°

5°

10°

30°

40°
40°

70°

80°

30°

60°

II

40°

III
IV

C)

40°

60°
50°

20°

D)

20°

30°

20°

60°

40°

E)

30°

20°
10°

doğrultulardan hang s n n uzunluğu en azdır?
C) III

10°

0°

Yukarıdak koord nat s stem nde numaralanmış

B) II

30°

20°

40°

A) I

60°

15°

I

V

B)

D) IV

E) V

0°
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HARİTA BİLGİSİ
COĞRAFİ KONUM - II

1.

0°

20°

40°

60°

3.

80°

IV

60°

III

II

V

I

Batý

Doðu

40°
Batý

20°

k şek lde göster len konumda ken, aynı anda
İzm r ve Van’da hang konumlarda görülür?

Yukarıdak şek lde göster len taralı bölgen n
kuzeydoğu köşes n n koord natları, aşağıda-

İzm r

k ler n hang s nde doğru olarak ver lm şt r?
Mer dyen

A) 20° Güney

40° Doğu

B) 40° Kuzey

20° Doğu

C) 20° Kuzey

40° Doğu

D) 40° Kuzey

40° Doğu

E) 40° Güney

20° Doğu

Doðu

21 Mart tar h nde güneş Kayser ’de yukarıda-

0°

Paralel

Kayseri

4.

Van

A)

l

V

B)

Il

lV

C)

lll

ll

D)

lV

ll

E)

V

I

Ekvatorun 2775 km kuzey nde bulunan K noktasının yerel saat başlangıç boylamının yerel saat nden 7 saat ler d r.

2.
Buna göre K noktasının enlem ve boylam dereces aşağıdak ler n hang s nde doğru olarak
Batý

I

Doðu

Batý

II

ver lm şt r?

Doðu

Enlem

Boylam

A)

15° Kuzey

42° Doğu

B)

20° Kuzey

105° Doğu

C)

25° Kuzey

105° Doğu

Yukarıda aynı enlemde bulunan üç merkezde ay-

D)

27° Kuzey

115° Doğu

nı anda Güneş’ n gökyüzündek konumları göste-

E)

35° Kuzey

125° Doğu

Batý

III

Doðu

r lm şt r.
Bu merkezlerle lg l aşağıdak yargılardan hang s ne ulaşılamaz?
5.

Gecen n gündüzden 2 saat daha uzun olduğu

A) I. merkezde güneş daha önce doğmuştur.

b r merkezde Güneş saat 18.20’de battığına

B) II. merkezde öğle vakt yaşanmaktadır.

göre, bu merkezde Güneş saat kaçta doğmuş-

C) III. merkezde yerel saat daha ger d r.
D) II. merkez , I. le III. merkez n arasında yer alır.
E) I. merkezde gündüz süres daha uzundur.

tur?
A) 05.20

B) 07.20
D) 09.20

C) 08.20
E) 10.20

COĞRAFİ KONUM - II
6.

8.

Çizgisel hýz (km/saat)

Aşağıda Mısır’ın enlem ve boylam dereceler ver lm şt r.

1600
1200

25° D

800

36° D
32° K

400
0

I

II

III

Merkezler

IV

Yukarıdak graf kte aynı yarım kürede yer alan
merkezler n ç zg sel hızları ver lm şt r.
22° K

Bu b lg lere göre merkezler n aşağıdak özell kler nden hang s le lg l b r yargıya ulaşıla-

Buna göre aşağıdak lerden hang s söylene-

maz?

mez?

A) Enlem dereceler

A) Doğusu le batısı arasında 44 dak kalık zaman

B) Ekvator’a olan kuş uçumu uzaklıkları

farkı vardır.

C) Bulundukları paralel da res n n uzunlukları

B) Kuzey ne doğru mer dyenler arasındak uzaklık azalır.

D) Saat d l mler

C) Güneş ışınları en güney ne yılda k kez d k

E) Gurup ve tan süreler

açıyla düşer.
D) En kuzey le Ekvator arasında yaklaşık 3552
km kuş uçumu mesafe vardır.
E) Topraklarının b r kısmı +3. saat d l m nde bulunur.

7.

Aşağıda b r bölgen n coğraf koord natları göster lm şt r.
30°

20°
50°

9.

23 Eylül’de 2° Doğu boylamındak Par s’te
20.24’te batan güneş, aynı gün 72° Doğu boylamındak Bombay’da kaçta doğmuştur?

40°

A) 02.44

B) 03.18
D) 04.24

Buna göre, bölgeyle lg l aşağıdak lerden han-

C) 03.44
E) 06.24

g s ne ulaşılamaz?
A) Mevs mler bel rg n olarak yaşanır.
B) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
C) Bölgen n kuzey le güney arasındak kuş uçuşu uzaklık 1110 km d r.
D) Bölgen n güney nde mer dyenler arası uzaklık daha azdır.
E) Doğusu le batısı arasında 40 dak kalık yerel
saat farkı vardır.

10. 40° Doğu boylamı üzer nde bulunan K kent nde yerel saat 20.45 ken, 90° Batı boylamı üzer nde bulunan M kent nde yerel saat kaçtır?
A) 05.05

B) 11.05
D) 18.45

C) 12.05
E) 22.45
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DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ - I

1.

Aşağıda ver len özell klerden hang s n n orta-

4.

ya çıkmasında Dünya’nın şekl etk l olmamış-

I. Ekvator’dan kutuplara doğru güneş ışınlarının
gel ş açısının küçülmes

tır?

II. Mer dyenler arası uzaklığın kutuplara doğru
azalmasına rağmen zaman farkının değ şme-

A) Yıl ç nde gece-gündüz süreler n n değ şmes

mes

B) Kutuplara doğru paraleller n boylarının kısal-

III. Güneş ışınlarının kutuplara yakın yerlerde da-

ması

ha fazla tutulması

C) Ekvator’dan kutuplara doğru yer çek m n n art-

IV. Kutuplara doğru tan ve gurup süreler n n uza-

ması

ması

D) Kutup yıldızının görünüm açısının enlemlere
göre değ şmes

Yukarıdak lerden hang ler , Dünya’nın eksen
etrafındak dönüş hızının Ekvator’dan kutup-

E) Mer dyenler arası uzaklığın kutuplara doğru azal-

lara doğru azalmasının sonucudur?

ması

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

2.

C) II ve III

E) III ve IV

Aşağıdak lerden hang s Dünya’nın günlük hareket n n sonuçlarındandır?
A) Mevs mler n b rb r n zlemes
B) Yerel saat farklarının oluşması
C) Mevs m süreler n n farklı olması
D) Gece ve gündüz süreler n n değ şmes
E) Güneş’ n doğuş ve batış saatler n n değ şmes

5.

Ardışık k mer dyen arasındak uzaklık kutuplara
doğru azalırken zaman farkı değ şmez.
Bu durumun temel neden aşağıdak lerden hang s d r?
A) Yer eksen n n yörünge düzlem ne eğ k olması

3.

Güneş ışınları dönencelere 1 kez, dönenceler ara-

el ps şekl nde olması

sına se 2 kez d k açıyla düşer.
Buna göre, aşağıdak enlemler n hang s nde
güneş ışınlarının d k açıyla düştüğü tar hler
b rb r ne daha yakındır?
A) 20° Kuzey

C) Kutuplara g d ld kçe gece ve gündüz süreler
arasındak farkın artması
D) Kutuplara doğru güneş ışınlarının gel ş açısının küçülmes

B) 10° Kuzey

D) 5° Güney

B) Dünya‘nın güneş çevres ndek yörünges n n

C) Ekvator

E) 15° Güney

E) Ç zg sel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru
azalması

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ - I
6.

Aşağıdak lerden hang s Dünya’nın eksen n n

9.

66° 33ý

I

eğ k olmasına bağlı olarak meydana gelen durumlardan b r değ ld r?

23° 27ý
0°

II
III

IV

A) Dönence ve kutup da reler n n oluşması

V

B) Mevs m süreler n n farklı olması
C) Aydınlanma çember n n kutup noktaları le ku-

23° 27ý
66° 33ý

Yukarıdak şek lde göster len merkezlerden

tup da reler arasında yer değ şt rmes

hang ler ne güneş ışınları 21 Mart ve 23 Ey-

D) Güneş ışınlarının gel ş açısının yıl ç nde de-

lül’de aynı açıyla düşer?

ğ şmes

A) I ve II

E) Bazı enlemlerde gölge boyunun yıl ç nde k

B) I ve V
D) II ve IV

kez sıfır olması

C) II ve III
E) III ve V

10. 21 Haz ran tar h nde K merkez nde 15 saat gün7.

düz yaşanırken, L merkez nde 9 saat gündüz ya-

Aşağıdak lerden hang s 21 Haz ran ve 21 Ara-

şanmaktadır.

lık tar hler ç n ortak b r özell k değ ld r?

Buna göre K ve L merkezler , aşağıdak lerden

A) Güneş ışınlarının Ekvator’a düşme açısı

hang s bakımından kes nl kle benzerl k gös-

B) Aydınlanma ç zg s n n geçt ğ enlem dereceler

ter r?

C) Farklı yarım kürelerde aynı derecedek enlem-

A) Enlem dereces

ler n gece-gündüz süreler arasındak fark

B) Greenw ch’e olan uzaklık

D) Dönencelerdek c s mler n gölge yönler

C) Bulundukları yarım küre

E) Ekvator’dak gündüz süres

D) Yerel saat
E) Gölge yönü

8.

Saat

11.

24
18

Gündüz

12

Gece

Reykjavik
Houston

6
0

Mogadiþu
I

II

III

Santos

Sidney

Yukarıdak graf kte 21 Aralık günü üç merkezdek gece gündüz süreler ver lm şt r.
Bu merkezler n Kuzey Kutup Da res ’ne yakın

Yukarıdak har tada göster len şeh rlerden han-

olandan uzak olana doğru sıralanışı, aşağıda-

g s nde gece ve gündüz uzunluğu yıl boyunca

k lerden hang s nde doğru olarak ver lm şt r?

daha fazla değ ş r?

A) I - II - III

A) Houston

B) I - III - II

D) III - II - I

C) II - III - I

E) III - I - II

B) Reykjav k

D) Mogad şu

E) S dney

C) Santos
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DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ - II

1.

I. Muson rüzgârların oluşması

4.

K

II. Gece ve gündüzün ardalanması

60°
30°

L

III. Günlük sıcaklık farklarının oluşması

0°
15°

IV. Güneş ışınlarının gel ş açısının yıl çer s nde

M

değ şmes
Yukarıdak lerden hang ler Dünya’nın günlük

Yandak graf kte 21 Mart tar -

hareket n n sonuçları arasında göster leb l r?

h nde öğle vakt üç ayrı mer-

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve III

Gölge boyu

keze d k len 1 metrel k c s m-

C) I ve IV

ler n gölge boyları göster lm ş-

E) II ve IV

I

t r.

II

III

Bu c s mler n bulunduğu merkezler aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ver lm şt r?

2.

B r merkez n mutlak konumunun bel rlenmes nde aşağıdak unsurlardan hang s nden yararlanılamaz?
A) Enlem dereces

I

II

III

A)

M

K

L

B)

K

L

M

C)

L

M

K

D)

K

M

L

E)

L

K

M

B) Bulunduğu yarım küre
C) Matemat k kl m kuşağı
D) Den z sev yes nden yükselt
E) Ekvator le arasındak kuş uçumu uzaklık

5.

Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı küçüldükçe gölge boyları uzar.
30° 0°

30°

I

3.

40°

I. D nam k basınç merkezler n n oluşması

II
IV

II. Sürekl rüzgârların sapmaya uğraması

V

IV. Meltem rüzgârlarının oluşması

eğ kl ğ n n sonuçları arasında göster leb l r?

D) I ve III

B) Yalnız III

0°
10°
20°

Yukarıdak lerden hang ler Dünya’nın eksen

A) Yalnız I

20°
10°

III

III. Aydınlanma çember n n yer değ şt rmes

30°

C) I ve II
E) III ve IV

Buna göre, 21 Aralık günü şek lde göster len
merkezler n hang s nde, yatay zem ndek c s mler n öğle vakt gölge boyu daha uzundur?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ - II
6.

21

Durum

21

23

Mart Haz.

III
IV
V

En kısa gölge

90°
66° 33ý

Å

yaşanır.

II

8.

Eylül Ara.

En uzun gece

I

21

Güneþ

23° 27ý
0°

Å

oluşur.

23° 27ý
90°

Gündüzler uza-

Å

maya başlar.

66° 33ý

Dünya yukarıdak şek lde göster len konumda

İlkbahar baş-

ken yeryüzünde aşağıdak lerden hang s ger-

Å

langıcıdır.

çekleş r?

Gece gündüz

Å

eş tl ğ yaşanır.

Å

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz gündönümü
B) Güney Yarım Küre’de sonbahar başlangıcı

Yukarıdak tabloda, Kuzey Yarım Küre’de gerçekleşen durumlardan hang s n n yaşandığı

C) Güney Yarım Küre’de lkbahar başlangıcı

tar h yanlış şaretlenm şt r?

D) Kuzey Yarım Küre’de en kısa gece

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) Kuzey Yarım Küre’de kış gündönümü

E) V

9.
7.

K

Aşağıdak tabloda aynı boylam üzer nde yer alan

66° 33ý

beş merkez n 21 Haz ran ve 21 Aralık tar hler ndek gündüz süreler saat olarak ver lm şt r.
Merkezler

21 Haz ran

21 Aralık

I

9

15

L

23° 27ý

Güneþ

0°

M

23° 27ý
66° 33ý

II

13

11

III

15

9

Dünya yukarıdak şek lde göster len konum-

IV

17

7

dayken, küre üzer nde ver len K, L ve M nok-

V

20

4

talarıyla lg l aşağıdak yargılardan hang s
yanlıştır?

Bu merkezlerle lg l aşağıdak lerden hang s
söylenemez?

A) K noktasında yaşanan gündüz süres , M noktasında yaşanan gece süres ne eş tt r.

A) II. merkez Ekvator’a en yakındır.
B) I. merkez Güney Yarım Küre’n n orta kuşağında yer almaktadır.
C) IV. merkez V. merkez n güney nde yer alır.
D) I. ve III. merkezler n yarım küreler farklı, ancak enlem dereceler aynıdır.
E) 21 Haz ran tar h nde güneş ışınları V. merkeze, d ğerler nden daha büyük açıyla düşer.

B) L ve M noktaları arasındak bazı bölgelerde
kış mevs m yaşanır.
C) L noktasında gece ve gündüz uzunlukları b rb r ne eş tt r.
D) K noktasının kuzey nde 24 saaten uzun gündüzler yaşanır.
E) K ve L noktaları arasındak yerlerde kuzeye
g tt kçe gece sürekl artar.
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İKLİM BİLGİSİ
ATMOSFER VE SICAKLIK - I

1.

Aşağıda dört kavrama a t tanımlar ver lm şt r.

4.

Aşağıdak lerden hang s kl m n nsan yaşamına olan etk s ne örnek olarak göster lemez?

• B r bölgede atmosfer olaylarının uzun yıllar boyunca gösterd ğ ortalama durumu nceler.

A) And Dağları’ndak yerleşme sınırının Alp Dağlarından yüksek olması

• Atmosfer n sıcaklık ve nem bakımından benzer özell k gösteren gen ş parçalarıdır.

B) Dünya’da nüfusun büyük b r kısmının orta kuşakta toplanması

• Çeş tl gazlardan oluşan ve dünyayı çevreleyen tabakadır.

C) Sıcak kuşakta nce, soğuk kuşakta se kalın
elb seler n g y lmes

• B r bölgede kısa süre çer s nde değ ş kl k gös-

D) Kuzey Afr ka ve Orta Asya g b bölgelerde ko-

teren hava olaylarıdır.

nut yapımında kerp ç kullanılması

Aşağıdak lerden hang s n n tanımı yukarıda

E) Dağlık ve engebel alanlarda kara yolu ve de-

ver lmem şt r?

m r yolu ulaşımının tünel ve v yadüklerden sağ-

A) Hava kütles

B) Kl matoloj

C) Atmosfer

D) İkl m

lanması

E) Hava durumu

5.
2.

Nem, yerden yansıyan enerj n n b r kısmını tuta-

Aşağıdak lerden hang s , Dünya’nın atmosfer-

rak yer n ısı kaybını önler. Ayrıca yeryüzünün aşı-

le çevr l olmasının sonuçları arasında göste-

rı ısınmasını engelleyerek sıcaklığı dengeler.

r lemez?
Buna göre, aylık ortalama sıcaklıkları ver len
A) Yerden yansıyan ışınlarla ısınması

aşağıdak yerlerden hang s nde nem m ktarı-

B) Günlük sıcaklık farklarının az olması

nın daha az olduğu söyleneb l r?

C) Güneş’ten gelen zararlı ışınların tutulması

A)

D) Gölge yerler n aydınlık olması
E) Yaz ve kış mevs mler n n oluşması

Tarımsal don uyarısı, ş ddetl yağışlar ve fırtınalara a t meteoroloj k tahm nler, aşağıdak atmosfer katmanlarından hang s nde yapılır?
A) Ekzosfer

B) Mezosfer

C) Stratosfer

D) Troposfer
E) Termosfer

(°C)
30

20

20

10

10

0

0

10

10

C)

3.

B)

(°C)
30

O Þ MNMH T A E E K A

D)

(°C)

(°C)

30

30

20

20

10

10

0
10

O Þ MNMH T A E E K A

0
O Þ MNMH T A E E K A

E)

10

O Þ MNMH T A E E K A

(°C)
30
20
10
0

10

O Þ MNMH T A E E K A

ATMOSFER VE SICAKLIK - I
6.

Atmosfer n Dünya le b rl kte aynı yönde dön-

9.

Isınma özell kler neden yle karalar den zlere oranla çabuk ve fazla ısınıp, çabuk ve fazla soğur.

mes , aşağıdak lerden hang s n n oluşmasını
engeller?

Aşağıdak lerden hang s , bu duruma örnek
göster leb l r?

A) Meteorların yeryüzüne bütün hal nde düşmemes n

A) İng ltere’n n batı kıyılarının Kanada’nın doğu

B) Dünya le atmosfer arasında sürtünmeden kay-

kıyılarından daha sıcak olması

naklanacak ısınmayı

B) Güney Avrupa’nın ocak ayı sıcaklık ortalama-

C) Günlük sıcaklık farkların artmasını

sının Kuzey Avrupa’dan fazla olması

D) Güneş ışınlarının tamamının yeryüzüne ulaş-

C) Ekvatoral bölgedek dağlarda kalıcı kar bulun-

masını

ması

E) Karbond oks t n oranının yüksek olmasını

D) Amazon Havzası’nda sıcaklık ortalamasının
yüksek olması
E) Orta Asya’dak sıcaklık farklarının Doğu Asya
kıyılarından fazla olması

7.

• Kütle olarak atmosfer n az b r kısmını oluşturan, kısa dalga boyuna sah p olmasından dolayı sıcaklığın arttığı katman
• Yıldız kayması olarak b l nen meteorların yandığı ve parçalandığı katman

10. Kış mevs m nde havanın bulutsuz olduğu geceler n bulutlu gecelere göre daha soğuk geç-

Yukarıdak özell klere sah p atmosfer katman-

mes , aşağıdak lerden hang s le açıklanab -

ları, aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak

l r?

ver lm şt r?
A) Güneşten az enerj gelmes
A) Termosfer - Mezosfer

B) Soğuk rüzgârların etk l olması

B) Termosfer - Stratosfer

C) Mutlak nem n fazla olması

C) Stratosfer - Mezosfer

D) Işıma yoluyla yer n ısı kaybının fazla olması

D) Mezosfer - Troposfer

E) Yüksel c hava hareketler n n olması

E) Stratosfer - Termosfer

8.

Sıcaklığın gün ç ndek değ ş m üzer nde güneş

11.
V

ışınlarının düşme açısı le nem m ktarı etk l d r.

I

lük sıcaklık farkı daha fazladır?

B) Delta ovalarında
C) Orta kuşak karalarının ç kes mler nde
D) Amazon ormanlarında
E) Trop kal adalarda

46° 20ý

III

Buna göre, aşağıdak yerler n hang s nde gün-

A) Den z kenarlarında

IV

II

46° 10ý

Yukarıda enlem dereces ver len b r yöredek
dağın numaralanmış yamaçlarından hang s n n bakı etk s ne bağlı olarak d ğer yerlerden
daha fazla ısınması beklen r?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

YAPRAK TEST

TYT

COĞRAFYA

İKLİM BİLGİSİ

10

SICAKLIK - II

1.

Yeryüzünde yıllık sıcaklık farklarının az ya da çok

3.

Aşağıdak lerden hang s le sıcaklık arasında
b r l şk kurulamaz?

olmasını bel rleyen faktörler, güneş ışınlarının yıl
çer s nde düşme açısındak değ ş m ve nem m k-

A) Muson Asyası’nda rüzgârların yazın den zden

tarıdır.

karaya doğru esmes
B) Ekvatoral bölgede yüksel c hava hareketler n n etk l olması

V
IV

III

C) Orta Doğu ülkeler n n yeraltı kaynakları bakımından zeng n olması
D) Alçak enlemlerde yerleş m yerler n n yüksek-

II

lerde kurulması

I

E) Yüksek enlemlerde havadak nem n çok az olması

Buna göre, yukarıdak har tada göster len yerler n hang s nde yıllık sıcaklık farkının daha
fazla olduğu söyleneb l r?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

4.

Aşağıdak kıyıların hang s ndek sıcaklık değerler üzer nde okyanus akıntılarının etk s
yoktur?
A) Kuzeybatı Avrupa kıyıları
B) Güney Afr ka kıyıları

2.

Yeryüzünde sıcaklık ortalamaları Ekvator’dan ku-

C) İtalya kıyıları

tuplara ve kıyı kes mlerden karaların ç kes mler -

D) Japonya kıyıları

ne doğru g d ld kçe azalır.

E) Kanada kıyıları

V

II

5.

III

IV

Aşağıdak lerden hang s sıcaklığın, yükselt ye
bağlı olarak değ şt ğ n kanıtlar?

I

A) Karaden z’ n tuzluluk oranının, Kızılden z’ nk nden az olması
B) Dünya’nın en sıcak yerler n n dönenceler c -

Har tada numaralandırılmış yerlerden hang ler n n yıllık ortalama sıcaklıkları arasındak fark,
yukarıda anlatılan durumlardan farklı b r nedene bağlıdır?
A) I ve III
D) II ve V

varındak kara çler olması
C) Ekvator’dan kutuplara doğru g d ld kçe sıcaklığın azalması
D) Dağ yamacı boyunca ağaçların gen ş yaprak-

B) I ve IV

C) II ve III

E) III ve IV

lı ve ğne yapraklı kuşaklar oluşturması
E) Yüksek enlemlerde güneş ışınlarının yere düşme açısının küçük olması

SICAKLIK - II
6.

Aşağıda Dünya ocak ayı nd rgenm ş zoterm ha-

8.

r tası ver lm şt r.

len gerçek ve nd rgenm ş sıcaklıkları ver lm şt r.

80°

-30°
-2
0°

60°
40°

10°

-

-40°
-30°

0°

-20°

10°

0°

0°
30°

20°

30°

60°

İnd rgenm ş

sıcaklık (°C)

sıcaklık (°C)

–4

16

II

4

8

III

21

23

10°

IV

18

24

0°

V

6

13

20°

40°

Gerçek
I

-10°

10°

20°

20°

Aşağıdak tabloda beş merkez n aynı anda ölçü-

30°

80°

Buna göre, hang merkezler arasındak yükselOcak ayında en düşük sıcaklıkların Kuzey Ya-

t farkı daha fazladır?

rım Küre’de kara çler nde görülmes nde;
A) I ve III

I. güneş ışınlarının düşme açısı

B) I ve IV
D) III ve IV

C) II ve III
E) IV ve V

II. karasallık
III. yükselt
IV. okyanus akıntıları
faktörler nden hang ler etk l olmuştur?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

9.

B r merkez n gerçek ve nd rgenm ş sıcaklığına bakılarak o merkezle lg l aşağıdak lerden

C) II ve III

hang s ne ulaşılır?

E) III ve IV

A) Den ze uzaklığına

B) Enlem ne

C) Bakı durumuna

D) Yarım küres ne

E) Yükselt s ne

7.

Temmuz

Ocak

10.
I

Deniz

Deniz

Temmuz

II

Soðuk kuþak

68° 30'

Ilýman kuþak

30° 30'

Ocak

0°

Sýcak
kuþak
Ilýman kuþak
Deniz

Deniz

III

IV

Soðuk kuþak

27°
48°

Yazın karalar sıcak, den zler ser nken, kışın kara-

Yukarıdak şek lde göster len sıcaklık kuşak-

lar soğuk, den zler ılıktır.

larının yarım kürelerde farklı olmasında aşağıdak lerden hang s n n etk s yoktur?

Buna göre, Kuzey Yarım Küre’de yer alan b r
yörede, yukarıdak şek llerde es ş yönü ve or-

A) Okyanus akıntılarının

tamı göster len rüzgârlardan hang ler sıcaklı-

B) Den zler n oranının

ğı artırır?
A) I ve II
D) II ve IV

C) Nem m ktarının
B) I ve III

C) II ve III
E) III ve IV

D) Güneş ışınlarının düşme açısının
E) Karaların yüz ölçümünün

YAPRAK TEST
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İKLİM BİLGİSİ
BASINÇ VE RÜZGÂRLAR

1.

Aşağıdak lerden hang s yüksek basınç alan-

4.

larında görülen özell klerden b r değ ld r?

Yandak şek lde oklar b r basınç merkez ndek rüzgârların es ş yönünü göstermekte-

A) Yüksel c hava hareketler etk l d r.

d r.

B) Bulutluluk oranı azdır.

Bu basınç merkez n n özel-

C) Yatay yönlü hava hareketler merkezden çev-

l ğ ve bulunduğu yarım kü-

reye doğrudur.

re aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak

D) Yağış m ktarı azdır.

ver lm şt r?

E) Havanın yoğunluğu fazladır.
A) Alçak basınç - Kuzey Yarım Küre
B) Yüksek basınç - Güney Yarım Küre
C) Alçak basınç - Ekvator
D) Yüksek basınç - Kuzey Yarım Küre
2.

E) Alçak basınç - Güney Yarım Küre

Aşağıdak lerden hang s n n, basıncın yeryüzünde dağılışına olan etk s daha azdır?
A) Ekvator’dan kutuplara doğru yer çek m n n artmasının
B) B tk örtüler n n kuşaklar oluşturmasının

5.

Merkezler

Basınç değerler (mb)

K

1025

C) Kara ve den z dağılışının her k yarım kürede
farklılık göstermes n n
D) Dünya’nın eksen etrafında dönmes n n
E) Sıcaklığın gün ç nde değ şmes n n

L

992

M

1003

N

1017

D ğer koşulların eş t olduğu varsayıldığında,
hang merkezler arasındak rüzgârın hızının daha fazla olduğu söyleneb l r?
A) K - L

B) K - M
D) L - M

3.

C) L - N
E) K - N

Sıcaklığın yüksek olduğu b r ortamda, yüksek
basınç şartlarının görülmes , aşağıdak lerden
hang s n n kanıtıdır?
A) Nem n basıncı azalttığının
B) Yükselt n n fazla olduğunun
C) D nam k alçalıcı hava hareketler n n olduğunun
D) Sıcaklıkla basıncın ters orantılı olduğunun
E) Yaz mevs m boyunca basınç değerler n n düşük olduğunun

6.

B r yörede havanın yoğunluğunun hızlı b r şek lde artması, öncel kle aşağıdak lerden hang s n n oluşumuna neden olur?
A) Yağmur

B) Rüzgâr
D) Bulut

C) Dolu
E) S s

BASINÇ VE RÜZGÂRLAR
7.

Basınç ve basınç merkezler n n özell kler le

10. B r merkeze sabah saatler nde kuzeyden esen

lg l aşağıdak b lg lerden hang s yanlıştır?

rüzgârın, öğle saatler nde güneyden est ğ tesp t
ed lm şt r.

A) Gazların yoğunluğunun değ şmes basınç deBu b lg ye göre, merkezle lg l aşağıdak ler-

ğerler n değ şt r r.

den hang s kes nl kle söylen r?

B) Yüksel c hava hareket n n görüldüğü sahalarda basınç değerler artar.

A) Den z kıyısında bulunmaktadır.

C) Gen ş kara kütleler çer s ndek basınç değ -

B) Ekvator’a yakındır.

ş m den zlere göre daha fazladır.

C) Kuzey le olan basınç farkı ortadan kalkmıştır.

D) Yıl boyunca term k yüksek basınç alanı duru-

D) Güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı arttırmak-

mundak sahalarda buharlaşma azdır.

tadır.

E) Dünya’nın günlük hareket sonucu 30° ve 60°

E) Ortalama yükselt s fazladır.

enlemler çevres nde d nam k kökenl basınç
merkezler oluşur.

11.
8.

• Sıcak kuşakta kıtaların doğu kıyılarında etk l
olurlar.

Aşağıdak lerden hang s den z meltemler le

• Yıl boyunca yağış bırakırlar.

yaz musonlarının ortak özell ğ d r?

• Kuzey Yarım Küre’de kuzeydoğudan, Güney

A) Es ş süreler n n uzun olması

Yarım Küre’de güneydoğudan eserler.

B) Yağış oluşturmaları

• D nam k yüksek basınç alanlarından term k al-

C) Günlük basınç farkı sonucu oluşmaları

çak basınç alanlarına doğru eserler.

D) Sıcaklığı düşürmeler

Yukarıda bazı özell kler ver len rüzgâr aşağı-

E) Etk alanlarının dar olması

dak lerden hang s d r?
A) Muson

B) Al ze

D) Meltem
9.

C) Kutup rüzgâzları
E) Batı rüzgâzları

I
II

12.

V

1014 mb

IV

III

1006 mb

III

V

I

II

IV

Yukarıdak zobar har tasında numaralanmış

Yukarıdak har tada şaretl merkezlerden han-

oklardan hang s yönünde esen rüzgârın hızı

g s , batı rüzgârlarının etk s yle yıl boyunca ya-

daha fazladır?

ğış alır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

YAPRAK TEST

TYT

COĞRAFYA

12

İKLİM BİLGİSİ
NEM VE YAĞIŞ

1.

B r hava kütles n n bell b r sıcaklıkta taşıyab lece-

3.

ğ en fazla nem m ktarına maks mum nem den r.

Havadak nem m ktarı,
I. soğuk akıntılardan sıcak akıntılara doğru,

Buna göre maks mum nem n artması aşağıda-

II. dağların z rves nden yamaçlarına doğru,

k lerden hang s ne bağlıdır?

III. kutuplardan 60° enlemler ne doğru

A) Yükselt n n artmasına

g d ld kçe nasıl b r değ şme göster r?

B) Enlem dereces n n artmasına

I

C) Buharlaşma ş ddet n n azalmasına
D) Yağış m ktarının azalmasına
E) Sıcaklığın artmasına

2.

Aşağıdak tabloda beş merkezde havanın taşıya-

4.

II

III

A) Artar

Azalır

Artar

B) Azalır

Azalır

Artar

C) Artar

Artar

Azalır

D) Artar

Azalır

Azalır

E) Artar

Artar

Artar

Aşağıdak yerler n kl m özell kler göz önüne

b leceğ en fazla su buharı le havada bulunan

alındığında, hang s nde bağıl nem n en düşük

mevcut su buharı m ktarları göster lm şt r.

olması beklen r?

Havanın taşıyaMerkez

Havadak mev-

b leceğ en fazla

cut su buharı

su buharı (g/m3)

m ktarı (g/m3)

K

8

7

L

13

8

M

11

9

N

19

8

P

25

18

Bu merkezlerle lg l aşağıdak yargılardan hang s ne ulaşılamaz?

A) Amazon Havzası

B) Güneydoğu Asya

C) Kuzey Afr ka

D) Batı Avrupa

E) Orta Afr ka

5.

• Farklı sıcaklıktak k hava kütles n n temasında sıcak havanın daha soğuk b r yüzeyde olması
• Yamaç boyunca yükselen neml havanın sı-

A) Bağıl nem en yüksek K merkez nded r.
B) Nem açığı en fazla N merkez nded r.
C) M merkez n n sıcaklığı L’den fazladır.
D) Havadak su buharı en az K, en fazla P merkez nded r.
E) P merkez n n nem taşıma kapas tes daha fazladır.

caklığının düşmes
• Soğuk havanın daha sıcak olan su yüzey nden geçmes
Yukarıda ver len durumlarda aşağıdak yoğunlaşma ürünler nden hang s oluşur?
A) S s

B) Bulut
D) Ç y

C) Yağış
E) Kırç

NEM VE YAĞIŞ
6.

Bağıl nem, havadak mutlak nem n maks mum ne-

8.

de bağıl nem n artması beklen r?

me olan oranlanmasıyla bulunur.

A) Bulutluluğun azalması

Maksimum nem
Mutlak nem

Nem(gr/m3)
25

Aşağıdak lerden hang s n n sonucunda b r yer-

B) Hava sıcaklığının azalması

20

C) Havanın nem taşıma kapas tes n n artması

15
10

D) Basınç değerler n n yükselmes

5
0

I

II
III
Hava kütlesi

IV

E) Rüzgârın ş ddet n azaltması

V

Buna göre, yukarıdak graf kte mutlak ve maks mum nem değerler ver len beş hava kütles nden hang s nde bağıl nem oranı daha fazladır?

9.

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Ç y oluşumları ç n aşağıdak lerden hang s
söylenemez?
A) Genell kle lkbahar ve yaz aylarında sabah vak tler oluşur.
B) Su buharının 0 °C’n n üzer nde yoğunlaşmasıyla oluşur.
C) Su damlacıklarının yağmur şekl nde yağmasıyla oluşur.

7.

D) Neml bölgelerde yaygın olarak oluşur.
E) Gündüz sıcak, gece se durgun hava koşullarında oluşumu yaygındır.

Yukarıdak şek lde orograf k yağış oluşumu gös-

10. Konveks yonel yağışlar Ekvatoral bölgede yıl boyunca oluşurken, orta enlemlerdek karalarda ge-

ter lm şt r.

nell kle lkbahar ve yaz aylarında oluşmaktadır.
Buna göre,
Bu durum aşağıdak lerden hang s yle açıklaI. den z meltem

nab l r?

II. fön rüzgârı

A) Farklı karakterl hava kütleler n n karşılaşma-

III. batı rüzgârları

sıyla

IV. yaz musonu

B) Yüksel c hava hareketler n n görülmes yle

hang ler n n orograf k yağışların oluşumunda

C) Yükseld kçe nem m ktarının azalmasıyla

daha etk l olduğu söyleneb l r?

D) Orta enlemlerde sıcaklık farklarının Ekvatoral
bölgeden fazla olmasıyla

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

E) Ekvator’dan uzaklaştıkça gündüz süres n n
uzamasıyla
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İKLİM BİLGİSİ
İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - I

1.

En gen ş yayılış alanı Kuzey Amer ka, Avrupa

4.

ve Asya’nın kuzey olan, lad n, köknar, sarıçam

Aşağıdak çöllerden hang s n n oluşumu d ğer
dördünden farklıdır?

ve karaçam g b soğuğa dayanıklı türler n oluşturduğu b tk örtüsü aşağıdak lerden hang s -

A) Büyük Sahra Çölü

d r?

B) Kalahar Çölü

A) Mak

B) Karma ormanlar

C) Taklamakan Çölü

C) Tundra

D) Tayga

D) Ar zona Çölü
E) G bson Çölü

E) Muson ormanları

2.

1. Ekvatoral kl m

5.
I

2. Akden z kl m

II III
V

3. Tundra kl m
Yukarıdak kl m t pler aşağıdak lerden hang s ne göre sıralanmamıştır?

IV

A) Yıllık sıcaklık farkı az olandan fazla olana
Yukarıdak har tada, şaretl yerlerden hang -

B) Yağış m ktarı fazla olandan az olana

ler nde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve ya-

C) B tk örtüsü gür olandan zayıf olana

ğışlı kl m koşulları yaşanır?

D) Görüldüğü bölgeler n enlem alçaktan yüksek

A) I ve III

olana

D) III ve IV

E) Bulutluluk oranı az olandan fazla olana

3.

Yeryüzünde b tk ler n orman, çalı, çayır ve ot
şekl nde türler oluşturmasında, aşağıdak ler-

B) I ve IV

6.

C) II ve III
E) IV ve V

Aşağıdak lerden hang s okyanusal kl m n görüldüğü yerler n b r özell ğ değ ld r?

den hang s n n etk s yoktur?
A) Sonbahar aylarının lkbahara göre daha yaA) Sıcaklık değerler n n

ğışlı olması

B) Yağış rej m n n

B) Güneşlenme süres n n fazla olması

C) Yağış m ktarının

C) Yamaç ve cephe yağışlarının etk l olması

D) Yağış oluşum şekl n n

D) Mevs ml k sıcaklık farklarının az olması

E) Toprak yapısının

E) Karla örtülü gün sayısının az olması

İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - I
7.

Yaðýþ
(mm)

Sýcaklýk
(°C)

Sýcaklýk
(°C)

Yaðýþ
(mm)

350

40

350

40

300

30

300

30

250

20

250

20

200

10

200

10

150

0

150

0

100

-10

100

-10

50

-20

50

-20

0

-30

0

O ÞMNMH T A E E K A

O ÞMNMH T A E E K A

I

10.
III
IV
II
I
V

-30

II

Yukarıdak har tada taralı olarak ver len yerler n kl m özell kler göz önüne alındığında, han-

Yukarıda yıllık sıcaklık ve yağış graf ğ ver len
kl m t pler aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ver lm şt r?
I

II

A)

Step

Ilıman okyanus

B)

Akden z

Karasal

C)

Ilıman okyanus

Step

D)

Akden z

Ilıman okyanus

E)

Savan

Muson

g s nde günlük sıcaklık farkı en fazladır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

11. And Dağları’nda 2000 metre c varında yet şen
b r b tk n n Kayalık Dağları’nda den z sev yes nde yet şmes , b tk ler n yeryüzüne dağılımında aşağıdak lerden hang s n örneklend r r?

8.

• Yıllık sıcaklık ortalaması 20 °C’n n üzer nded r.
• Yazları yağışlı, kışları kuraktır.

A) Enlem etk s n
B) Den ze göre konumu

• B tk örtüsünü uzun boylu otlar le galer ormanları oluşturur.

C) Dağların uzanışını
D) Yağış rej m n

Yukarıda hang kl m t p nden söz ed lmekte-

E) Bakı faktörünü

d r?
A) Muson

B) Akden z
D) Step

C) Ekvatoral

E) Savan

12. Güneydoğu Asya’nın bol yağış almasında;
9.

Savan kl m le lg l aşağıdak lerden hang s
söylenemez?

I. alçalıcı hava hareketler ,
II. yaz musonları,

A) Yıllık sıcaklık farkı azdır.

III. gür b tk örtüsü,

B) Konveks yonel yağışlar etk l olmaktadır.

IV. den ze paralel uzanan dağ sıraları

C) Doğal b tk örtüsü uzun boylu otlardan oluşmaktadır.
D) 0° - 10° enlemler arasında görülmekted r.
E) Sıcaklığın arttığı dönemde yağışlar azalır.

faktörler nden hang ler etk l d r?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) I ve IV
E) III ve IV
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İKLİM BİLGİSİ
İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - II

1.

Yaðýþ
(mm)

Sýcaklýk
(°C)

350

50

300

40

250

30

200

20

150

10

100

0

50
0

3.

-10
O Þ

M N M H T

A E E K A

-20

Yukarıdak har tada aşağıdak kl m t pler nden
hang s n n hak m olduğu bölge göster lmem ş-

Yukarıda b r merkez n aylık ortalama sıcaklık ve

t r?

yağış graf ğ göster lm şt r.
Bu merkezle lg l aşağıdak yorumlardan hang s yapılamaz?

A) Yüksek dağ kl m

B) Savan kl m

C) Muson kl m

D) Çöl kl m
E) Tundra kl m

A) Sıcaklık artışıyla yağış artışı aynı dönemlerde
gerçekleş r.
B) Yıllık yağış m ktarı 2000 mm’n n üzer nded r.
C) Doğal b tk örtüsü ormandır.

4.

Kısa boylu ağaçların oluşturduğu b tk topluluğuna çalı formasyonu den r.

D) Yağış rej m düzenl d r.
E) Yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazladır.

Buna göre, aşağıdak kl m t pler nden hang s nde çalı formasyonu daha yaygındır?
A) Muson kl m

2.

B) Tundra kl m
II

C) Savan kl m
V

III
I

D) Ekvatoral kl m
E) Akden z kl m

IV

• Yaz dönem boyunca yağış alır.

5.

• K myasal çözünme etk l d r.

me devres n n uzun olduğu yerlerde b tk örtüsü

• Bell dönemlerde sel ve su baskınları yaşanır.
• B tk örtüsü gen ş yapraklı ağaçlardan oluşur.
Yukarıda bazı özell kler ver len bölge, har tada kaç numara le göster lm şt r?
A) I

B) II

C) III

Yağış, sıcaklık ve toprak şartlarının elver şl , yet ş-

D) IV

ağaç formasyonundan oluşur.
Aşağıdak kl m t pler nden hang s nde ağaç
formasyonu yaygındır?
A) Savan

E) V

D) Tundra

B) Muson
E) Akden z

C) Step

İKLİM TİPLERİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - II
6.

9.

II

Yaðýþ
(mm)
350

III

I

IV

V

Çayýrlar

örtüsünün dağılışı
yukarıdak har tada

15

150

10

100

5

50

0

D) IV

A) Savan

B) Tundra
D) Step

E) V

Aşağıdak ülkelerden hang s nde ılıman okya-

C) Mak
E) Tayga

10. Aşağıdak lerden hang s b tk örtüsünün dağılışını etk leyen b yoloj k faktörlere örnek gös-

nus kl m görülmez?

ter leb l r?

B) Fransa

D) Yen Zelanda

-5

hang s d r?

0m

C) III

O ÞMNMH T A E E K A
Aylar

l m t p n n doğal b tk örtüsü aşağıdak lerden

1000 m

de yer alır?

A) İng ltere

20

200

Yukarıdak sıcaklık ve yağış graf ğ ver len k-

2000 m

Geniþ
yapraklý
orman

alanların hang s n-

7.

250

5000 m

Karma
orman

numaralandırılan

B) II

25

3500 m

Ýðne
yapraklý
orman

göster len b r dağ,

A) I

300

0

Yandak şek lde b tk

Sýcaklýk
(°C)
30

C) ABD

A) Soğuk kl m bölgeler nde çam türü ağaçların

E) Bangladeş

yaygın olması
B) Yağışlı bölgelerde gür b tk topluluklarının görülmes
C) Çöllerde kurakçıl ve seyrek bazı ot ve çalılara

8.

rastlanması
D) Dağların den ze dönük yamaçlarında b tk örtüsünün gür olması
E) As t yağmurları le ormanların tahr p olması

Yukarıdak har tada koyu renkle göster len alan-

11.

I. Savan

larda yet şen doğal b tk örtüsü, Türk ye’de aşa-

II. Akden z

ğıdak lerden hang s nde yaygın olarak görülür?

III. Muson

A) Doğu Karaden z kıyıları

IV. Ekvatoral

B) Menteşe Yöres

Yukarıdak kl m bölgeler nden hang ler n n ya-

C) Göller Yöres
D) Ergene Havzası
E) Erzurum-Kars Yöres

ğış rej mler n n benzer olduğu söyleneb l r?
A) I ve II
D) II ve IV

B) I ve III

C) II ve III
E) III ve IV
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İKLİM BİLGİSİ
TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - I

1.

Türk ye’de sıcaklığın dağılışında yükselt n n

4.

Isınan hava haf f olduğu ç n yüksel r ve soğur, fa-

etk l olduğuna, aşağıdak lerden hang s kanıt

kat bazen bu olay normal seyr n n dışına çıkarak

olarak göster lemez?

sıcak hava yüksel rken kend nden daha sıcak b r
hava kütles le karşılaşır. Sıcaklık terselmes adı

A) D yarbakır’ın kış sıcaklığının Adana’dan dü-

ver len olan ülkem zde genell kle vad lerde ve çev-

şük olması

res ne göre çukur alanlarda kış mevs m nde ortaya çıkarak hava k rlenmes ne yol açar.

B) Erzurum’da karlı-donlu gün sayısının Balıkes r’den fazla olması

Bu olaya aşağıdak ller n hang s nde daha az

C) Bursa Ovası’na yağmur yağarken Uludağ’a

rastlanır?

kar yağması

A) Erzurum

D) Bazı dağlarda kalıcı karların bulunması

B) S nop

D) Ankara

E) Doğu Karaden z Dağları’nın güneye bakan ya-

C) Malatya

E) Kayser

maçlarında güneşlenme süres n n kuzey yamaçlarından fazla olması

5.

Kırağı, havadak su buharının 0°C’n n altındak sıcaklıklarda c s mler üzer nde buz kr staller şekl n-

2.

de yoğunlaşmasıyla oluşur.

Aşağıda bel rt len merkezlerden hang s nde
günlük ve yıllık sıcaklık farkları d ğerler nden

Buna göre, aşağıdak şeh rlerden hang s nde

daha azdır?
A) Van

kırağı oluşumu daha az görülür?
B) Hakkar

D) Kars

3.

C) Ağrı

A) Konya

E) Erzurum

Boğaz kıyısında yer almalarına rağmen Çanak-

B) Ed rne
D) S vas

C) Hatay

E) Kayser

6.

kale’de hak m rüzgâr yönü daha çok kuzeydo-

Rize

ğu-güneybatı, İstanbul’da se kuzey-güneyd r.

Bursa
Kayseri

Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdak lerden hang s n n etk s n n daha fazla olduğu söy-

Hakkari

Þanlýurfa

Antalya

leneb l r?
Kayser ’den yukarıdak har tada göster len lA) Den z suyu sıcaklıklarının

lerden hang s ne g d ld ğ nde, bağıl nem ora-

B) Boğazlardak akıntıların yönler n n

nının azaldığı ve güneşlenme süres n n arttığı

C) Basınç farklarının
D) Boğazların uzanış yönünün
E) Basınç merkezler n n konumunun

söyleneb l r?
A) Bursa

B) Antalya
D) R ze

C) Şanlıurfa

E) Hakkar

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - I
7.

Türk ye’n n en az yağış alan yöreler arasında

10. Aşağıdak lerden hang s , Türk ye’de nem n sı-

aşağıdak lerden hang s yer almaz?

caklık üzer ndek etk s ne örnek olarak göster lemez?

A) Menteşe Yöres
A) İç bölgelerde en sıcak ayın temmuz, kıyı böl-

B) Tuz Gölü çevres

gelerde se ağustos olması

C) Malatya-Elazığ Havzası

B) Adana’da yıllık sıcaklık ortalamasının Tran-

D) Iğdır Ovası

zon’dan fazla olması

E) Ceylanpınar Ovası

C) Ocak ayında Samsun’un Konya’dan daha sıcak olması
D) İstanbul’da karla örtülü gün sayısının Bolu’dan
az olması
E) R ze’de yıllık sıcaklık farkının Hakkar ’den da-

8.

Türk ye’de en düşük ve en yüksek sıcaklıklar ara-

ha az olması

sındak fark kış mevs m nde yaz mevs m ne oranla daha fazladır.
Bu durum üzer nde;
I. enlem
II. neml l k
III. orta kuşakta yer alma
IV. yükselt
özell kler nden hang ler daha bel rley c d r?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

9.

11.

C) II ve III

E) III ve IV

300 mmden az
300-400 mm
400-600 mm
600-800 mm

Bağıl nem sıcaklıkla ters, yükselt yle doğru orantılıdır.

800-1200 mm
1200-1400 mm
1400 mm den fazla

Türk ye’de yağış dağılışı le lg l aşağıdak yargılardan hang s yanlıştır?

I

A) Kıyı bölgelerde yağış m ktarı ç bölgelere gö-

V

re fazladır.

II
III

B) Yüksek yerler çevreler ne göre daha yağışlı-

IV

dır.
C) Yağış m ktarı enleme göre değ ş kl k göster r.

Buna göre, har tada numaralaralandırılan yerler n hang s nde yaz mevs m nde bağıl nem n
daha fazla olduğu söyleneb l r?
A) I

B) II

C) III

D) IV

D) Çevres ne göre alçak olan bölgelerde yağış
m ktarı azdır.
E) Yağış m ktarının en az olduğu yerler Tuz Gö-

E) V

lü çevres d r.

YAPRAK TEST

TYT

COĞRAFYA

16

İKLİM BİLGİSİ
TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - II

1.

Merkez

Sıcaklık (°C)

İzm r
Van
Kayser

17,5
8,8
10,8

4.

İstanbul’da karla örtülü gün sayısının Antalya’dan daha fazla olmasında;
I. yükselt
II. enlem

Yukarıdak tabloda ver len merkezler n sıcak-

III. den zden uzaklık

lıklarının farklı olmasında;

faktörler nden hang ler n n etk s yoktur?

I. enlem

A) Yalnız II

II. yükselt

B) Yalnız III

D) I ve III

III. den ze göre konum

C) I ve II

E) II ve III

faktörler nden hang ler etk l d r?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II
E) II ve III

5.
III

II
I

2.

Türk ye’de kıyı kes mlerle ç kes mler arasında kl m özell kler büyük farklılıklar göster rken Kıyı

Yukarıdak Türk ye har tasında şaretl yöreler-

Ege’de bu farklılıklar daha azdır.

de oluşum yönünden en fazla görülen yağış
türler , aşağıdak ler n hang s nde doğru olarak

Bu durumun temel neden aşağıdak lerden han-

ver lm şt r?

g s d r?
I

II

III

A) Kırıklı yer yapısının yaygın olması

A) Orograf k

Konveks yonel Cephe

B) Kış yağışlarının etk l olması

B) Cephe

Orograf k

C) Sıcak su kaynaklarının bol olması

C) Konveks yonel Orograf k
D) Cephe

D) Dağların den ze d k uzanması

6.

Cephe

Konveks yonel Orograf k

E) Konveks yonel Cephe

E) B tk örtüsünün mak olması

Konveks yonel

Orograf k

Aşağıdak lerden hang s , yaz mevs m nde etk l olduğu zamanlarda Türk ye’de çöl sıcakla-

3.

Aşağıdak b tk lerden hang s mak grubu çe-

rının yaşanmasında neden olan alçak basınç

r s nde yer almaz?

alanıdır?

A) Sed r

B) Defne

D) Keç boynuzu

C) Zakkum

E) Kocayem ş

A) Basra

B) S b rya
D) Asor

C) İzlanda
E) Aleut

TÜRKİYE’NİN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ - II
7.

Yaðýþ (mm)
60

Sýcaklýk (°C)
30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

O Þ M N

M H T

A

E

E

K

A

10. Aşağıdak tabloda K, L ve M kentler n n ocak ve
temmuz ayı sıcaklıkları le yıllık yağış m ktarları ver lm şt r.

0

Yukarıdak şek lde yağışın mevs mlere dağılı-

Ocak

Temmuz

Yıllık yağış

(C°)

(C°)

m ktarı (mm)

K

9,6

28,5

1088

L

5,9

32,2

434

M

– 0,2

23,6

312

mı ver len l aşağıdak lerden hang s d r?
Buna göre K, L ve M kentler aşağıdak lerden
A) R ze

B) Kars
D) Muğla

hang s nde doğru olarak ver lm şt r?

C) Ankara
E) Şanlıurfa

K
A) Şanlıurfa

8.

L

M

Konya

Antalya

B) Antalya

Konya

Şanlıurfa

C) Konya

Antalya

Şanlıurfa

D) Şanlıurfa

Antalya

Konya

E) Antalya

Şanlıurfa

Konya

Sinop

Mersin

Yukarıdak har tada göster len S nop le Mers n arasındak doğrultuda aşağıdak b tk türler nden hang s ne rastlanmaz?
A) Meşe

B) Sed r
D) Kayın

11.

I. Mak ler; Marmara kıyılarında 300 - 400 metre, Ege kıyılarında 500 - 600 metre, Akden z

C) Geven
E) Sığla

kıyılarında se 700 - 800 metre yükselt ye kadar çıkab lmekted r.
II. Doğu Karaden z dağlarında den z sev yes nden t baren orman örtüsü gen ş yapraklı, karışık yapraklı ve ğne yapraklı olmak üzere kuşaklar oluşturmuştur.
Türk ye’de b tk örtüsünün dağılımı le lg l yu-

9.

Aşağıda ver len yöre ve endem k b tk eşleşt rmeler nden hang s yanlıştır?
Yöre

karıda bel rt len durumlar üzer nde etk l faktörler, aşağıdak lerden hang s nde doğru olarak ver lm şt r?

Endem k b tk

A) Göller Yöres

Kasnak meşes

B) B ga Yöres

Kazdağı köknarı

C) Teke Yöres

Datça hurması

D) Yozgat Yöres

Istıranca meşes

E) Köyceğ z Yöres

Sığla

I

II

A) Karasallık

Yükselt

B) Enlem

Nem

C) Enlem

Yükselt

D) Yükselt

Den zell k

E) Nem

Karasallık

YAPRAK TEST

TYT

COĞRAFYA

17

YERİN ŞEKİLLENMESİ
YER’İN YAPISI VE OLUŞUMU - KAYAÇLAR

1.

YER KABUĞU

3.

Levha tekton ğ teor s ne göre yer kabuğu çok sayıda levhadan oluşmaktadır.

ÜST MANTO
ALT MANTO
DIŞ ÇEKİRDEK
İÇ ÇEKİRDEK

X

Yukarıdak görsele göre, Yer’ n yapısı ve katmanlarıyla lg l aşağıdak lerden hang s söy-

Buna göre, yukarıdak har tada X le bel rt len

lenemez?

levha aşağıdak lerden hang s d r?

A) Çek rdeğ n yoğunluğu yer kabuğunun yoğun-

A) Güney Amer ka Levhası

luğundan fazladır.

B) F l p n Levhası

B) Mantonun üst kısmındak maddeler akışkan

C) Pas f k Levhası

özell k göster r.

D) Avustralya Levhası

C) Yer’ n merkez ne doğru yoğunluk, sıcaklık ve

E) Antarkt k Levhası

basınç artmaktadır.
D) Yer kabuğu, kalınlığı en az olan katmandır.
E) Sıcaklığın en fazla olduğu katman mantodur.

4.

Yer kabuğu hareketler yle b rb r ne yaklaşan levhaların çarpışma alanları ve levhaların b rb r nden
uzaklaşmasıyla bel ren yarılma yerler , yer kabu-

2.

Üçüncü zamanın m yosen devr nde Anadolu’da

ğunun zayıf d renç alanlarıdır.

trop kal kökenl ağaçlar le bataklıklardak b t-

Buna göre, yer kabuğunun zayıf d renç alan-

k kalıntılarının den z ve göl tabanlarında ha-

larında;

vasız ortamda kalmasıyla aşağıdak lerden hang s oluşmuştur?
A) Graben sahaları
B) L ny t yatakları
C) Yer altı mağaraları
D) Kurşun, p r t ve krom yatakları
E) Jeotermal kaynaklar

I. Depremler
II. Volkan k faal yetler
III. Taş kömürü yatakları
g b oluşumlardan hang ler ne rastlanmaz?
A) Yalnız I
D) I ve II

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

YER’İN YAPISI VE OLUŞUMU - KAYAÇLAR
5.

Aşağıda ver lenlerden hang s d ğer dördün-

8.

denden farklı b r jeoloj k zamanda meydana

Kayaçlar oluşumlarına göre püskürük, tortul ve
metamorf k olmak üzere üç gruba ayrılır.

gelm şt r?
Aşağıdak kayaçlardan hang s d ğerler nden
A) Petrol, l ny t ve tuz yatakları

farklı b r grupta yer alır?

B) Kuzey Anadolu ve Toros Dağları

A) D yor t

C) Atlas ve H nt okyanusları

B) Kalker

D) Kaya tuzu

C) j ps
E) S leks

D) H malaya Dağları
E) İstanbul ve Çanakkale boğazları

9.

Suların bünyes nde bulunan maddeler n zamanla çökelmes le aşağıdak kayaç türler nden hang s oluşur?

6.

Aşağıdak lerden hang s Türk ye’de bazı yer-

A) İç püskürük

B) Metamorf k

ler n I. Jeoloj k dev rde oluştuğuna kanıt ola-

C) Organ k tortul

D) K myasal tortul

rak göster leb l r?

E) Mekan k tortul

A) Yüksek sıra dağların bulunması
B) Fay hatlarının yaygın olması
C) İç bölgelerde platoların gen ş yer tutması
D) Zonguldak’ta taşkömürü yataklarının bulunması

10. Magmanın volkan k faal yetler sonucu yeryüzüne

E) Güneydoğu Anadolu’da petrol yataklarının bu-

çıkmasıyla dış püskürük kayaçlar oluşur.

lunması
Aşağıdak lerden hang s dış püskürük kayaçtır?
A) Kömür

B) L ny t
D) J ps

7.

C) Kaya tuzu

E) Andez t

I. Alp kıvrımlarının oluşumu
II. Kıtaların çek rdek kısımlarının oluşumu
III. Hers nyen ve Kaledon yen sıradağlarının olu-

11. Tortul kayaçların en öneml özell ğ , oluştukları dönemlere a t b tk ve hayvan kalıntıları olan fos lle-

şumu

re sah p olmalarıdır.
Yeryüzünde meydana gelen yukarıdak oluşumlar esk den yen ye doğru aşağıdak lerden

Aşağıdak kayaçlardan hang s bu tür b r özel-

hang s nde ver lm şt r?

l ğe sah p değ ld r?

A) I, II, III

B) I, III, II
D) II, III, I

E) III, I, II

C) II, I, III

A) Mermer
D) Gran t

B) Kalker

C) K l taşı

E) Mercan kaya
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1.

Anadolu toprakları III. zaman sonlarında penep-

4.

Aşağıdak lerden hang s ep rojenez sonucunda ortaya çıkan durumlardan b r değ ld r?

len hal nde ken IV. zaman başlarında toptan yükselm şt r.

A) Kara ve den z oranlarının değ şmes
Aşağıdak lerden hang s bu olayla l şk lend -

B) Akarsuların canlanması

r lemez?

C) Kıyı taraçalarının oluşması

A) Kıvrımlı dağların oluşması

D) Karların yükselt s n n artması

B) Yüksek düzlükler n bulunması

E) Levhaların yatay yönlü hareket etmes

C) H droelektr k potans yel n yüksek olması
D) Dağlık ve engebel olması
E) Akarsu rej mler n n düzens z olması
5.

Aşağıdak lerden hang s n n Türk ye’dek yer
şek ller n n günümüzde de değ ş kl ğe uğramasında etk l olduğu söylenemez?

2.

Aşağıdak lerden hang s ç kuvvetler n meyda-

A) Ep rojenez

B) Volkan zma

C) Akarsu aşındırması

D) Heyelan

E) Dalga ve akıntılar

na get rd ğ yüzey şek ller nden değ ld r?
A) Nemrut Kalderası
B) Aydın Dağları
C) PamukkaleTravertenler
D) Ged z Graben
E) Toros Dağları

6.

Yer kabuğunda lk zamanlarda oluşmuş araz lerde ve fay hatlarına uzak merkezlerde depremsell k azdır.

I

3.

II

Dış kuvvetler tarafından den z ve okyanus ta-

IV

III

banlarında b r ken ve esnekl ğ n kaybetm ş
sert yapıdak tortul kütleler n, magmadak akın-

V

tıların hareket ett rd ğ levhalar tarafından sıkıştırılarak çökmes le aşağıdak lerden hang s oluşur?
A) Senkl nal

Yukarıdak har tada numaralanmış yerlerden
B) Horst

D) Graben

C) Ant kl nal

E) Krater

hang s bu tür yerlere örnek göster lemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

İÇ KUVVETLER - I
7.

I. Ege Bölges ’ndek horst ve grabenler

10. Yer kabuğunun der nl kler nde oluşan batol t, lakol t, dayk g b yerşek ller b r süre sonra yüzeye

II. Çukurova ve Ergene’dek çökmeler

çıkmaktadır.

III. Doğu Anadolu’dak volkan k dağlar
IV. Kuzey Anadolu Dağları’ndak ant kl nal ve senkl naller

ges d r?

Yukarıda ver lenlerden hang ler n n oluşumun-

A) Volkan k faal yetler n tekrarlandığının

da orojen k hareketler n etk l olduğu söylene-

B) Yerkabuğunda çökmeler n oluştuğunun

mez?

C) Dış kuvvetler n üsttek tabakaları aşındırdığının

A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

8.

Bu durum aşağıdak lerden hang s n n göster-

C) II ve III

E) III ve IV

D) Yen fay hatlarının ortaya çıktığının
E) Metamorf zmanın etk l olduğunun

I. İskand nav Yarımadası’nın yükselmes
II. Atlas Okyanusu ortasındak sırtların oluşması

11. Türk ye’dek volkan k dağların b r kısmı Van Gölü’nün kuzey nde adeta b r hat boyunca sıralan-

III. Vened k şehr n n sular altında kalması

mıştır.

IV. Doğu Afr ka graben n oluşması
Yukarıda ver len olaylardan hang ler nde ep rojen k hareketler etk l olmuştur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve IV

C) I ve III

Aşağıdak dağlardan hang s bu hat üzer ndek volkan k dağlardan b r değ ld r?
A) Melend z

B) Ağrı

D) Tendürek

E) II ve IV

C) Süphan
E) Nemrut

12. B rb r nden b nlerce k lometre uzaklıkta bulunan

9.

I
Da

lga

yay

V
IV
III
II

kıtalardak fos ller benzerl k göstermekted r.
Bu durum aşağıdak lerden hang s n n kanıtı
olab l r?

ýlým

ý

A) Kıtaların hareket ett ğ n n

Fay

B) Benzer kl m koşullarının yaşandığının

Yukarıda eş deprem eğr ler ver len yörede kaç
numaralı alanda deprem ş ddet n n daha fazla
olması beklen r?
A) I

B) II

C) B tk ve hayvan çeş tl l ğ n n fazla olduğunun
D) Buzul dönemler nde göçler n yaşandığının
E) Den ze ulaşan fos ller n akıntılarla taşındığı-

C) III

D) IV

E) V

nın
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1.

Antiklinal

3.

Horst
Senklinal

Graben

Dünya yüzey n saran katı kabuk tabakası; manto üzer nde sab t olmayıp âdeta b r sal g b hareket etmekted r.

Kývrýlma

Aşağıdak lerden hang s , yer kabuğunun ha-

Kýrýlma

reketl olduğunun b r kanıtı değ ld r?

Yukarıdak şek llerde b r bölgede yer kabuğu hareketler sonucunda meydana gelen yer yapıları

A) Ş ddetl yer sarsıntıları

göster lm şt r.

B) Volkan k püskürmeler
C) Levhaların yatay ve d key yönde hareket

Buna göre, aynı bölge çer s nde farklı yer yapılarının oluşmasında en öneml etken aşağı-

D) Akarsuların b r kt rme faal yetler

dak lerden hang s d r?

E) Sıcak su kaynaklarının varlığı

A) Tortul kalınlığı

B) İkl m özell kler

C) Tabakaların yapısı

D) Etk n dış kuvvetler

E) Levhaların hareket yönü

4.

Aşağıdak lerden hang s der nl k volkan zması sonucu oluşan şek llerden b r değ ld r?
A) Batol t

2.

X
+++++
+++++
Y
++++++
++++++
        ++++       
     
      
        +++++       
    
  
   

B) Dayk
D) Lakol t

C) S ll
E) Kaldera

Yer kabuğunda bulunan çukur alanlarda b r ken
tortulların esnekl ğ n kaybederek, yan basınçların etk s le kırılması sonucu fay hatları le horst
5.

ve grabenler oluşur
Buna göre yukarıdak şek lde X ve Y le bel rt len alanlara aşağıdak lerden hang ler örnek
olarak göster leb l r?
X

Doğu Anadolu Bölges ’ndek volkan k dağlar, Van
Gölü’nün kuzey nde, kuzeydoğu-güneybatı yönündek b r hat üzer nde sıralanmıştır.
Dağların bu doğrultuda sıralanması aşağıda-

Y

A) Nur Dağları

Çukurova

B) Bozdağlar

Ged z Ovası

C) Yunt Dağı

Çarşamba Ovası

D) Haymana Platosu

Konya Ovası

E) Menteşe Dağları

Bozdağlar

k lerden hang s yle en y açıklanab l r?
A) Deprem r sk n n yüksek olmasıyla
B) Volkan k araz n n gen ş yer kaplamasıyla
C) Genç kıvrım dağlarının bulunmasıyla
D) Kırık hattının uzanış yönüyle
E) Yükselt ve engeben n fazla olmasıyla

İÇ KUVVETLER - II
6.

Afr ka’nın kuzey , İspanya, Avrupa’nın güney , Ana-

9.

dolu ve İran’ı geçerek H nd stan’ın kuzey nden
Ç n’e ulaşan dağ kuşağına Alp-H malaya dağ kuşağı den r.
Aşağıdak dağlardan hang s bu s stem çer s nde yer almaz?
A) Küre Dağları
Yukarıdak har tada yakın tar hte meydana gelen

B) Kaçkar Dağları

depremler n dağılışı göster lm şt r.

C) Tahtalı Dağları
Depremler n Büyük Okyanus ve Akden z çev-

D) Can k Dağları

res nde daha fazla görülmes n n neden aşa-

E) Aydın Dağları

ğıdak lerden hang s d r?
A) Alüvyal araz ler n yaygın olması
B) Yer şek ller n n engebel olması

7.

Türk ye’de yer şek ller n n engebel ve ortalama yükselt n n fazla olması aşağıdak lerden
hang s üzer nde etk l olmamıştır?

C) Su kütleler n n hareketl olması
D) Sıcak ve soğuk su akıntılarının etk l olması
E) Yer kabuğunun kırıklı yapıda olması

A) Akarsuların h droelektr k potans yel n n fazla
olması
B) İkl m şartlarının kısa mesafelerde değ ş kl k
göstermes
C) Doğu Karaden z’de tarla tarımı yer ne bahçe
tarımının yapılab lmes

10. Türk ye’de dağların genel olarak doğu-batı yönlü uzanması aşağıdak lerden hang s üzer nde
bel rley c olmamıştır?

D) Ulaşımda tünel, köprü ve v yadüklere ht yaç
A) Dem r yolu güzergâhı

duyulması
E) Batı bölgelerde sıcak su kaynaklarının yaygın
olması

B) Akarsuların akış yönü
C) Maden yataklarının dağılışı
D) Kıyı t pler
E) Den zel kl m n etk alanı

8.

Ergene
Erzurum

Sakarya
Elbistan

Büyük Menderes

11. Aşağıdak lerden hang s ep rojen k hareketler n etk ler arasında göster lemez?

Yukarıdak har tada göster len ovaların hang -

A) Den z sev yes n n değ şmes

s nde tekton k deprem görülme olasılığının da-

B) Buzullaşmaya uğrayan sahaların alçalması

ha az olduğu söyleneb l r?
A) Ergene

B) Elb stan

D) Büyük Menderes

C) Kıvrım dağlarının oluşması
C) Erzurum

E) Sakarya

D) Kıyı taraçalarının oluşması
E) Kara ve den z oranlarının değ şmes
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ÇÖZÜLME VE TOPRAK OLUŞUMU

1.

Kayaçların b leş m ndek m neraller n nem ve sı-

4.

caklığın etk s le değ şmes ne k myasal çözünme

III

I

den r.
Yıllık sıcaklık
Merkezler

ortalaması
(°C)

IV
II

Yıllık yağış

V

m ktarı (mm)

I

21

1350

II

15

480

III

11

350

IV

9

420

V

4

530

Yukarıdak har tada taralı olarak göster len
alanların hang s nde kayaçlardak f z ksel çözülme daha fazladır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Buna göre, yukarıdak tabloda yıllık sıcaklık
ortalaması ve yağış m ktarı ver len merkezlerden hang s nde k myasal çözünme daha yaygındır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

5.

Aşağıdak toprak t pler nden hang s n n bulunduğu araz lerde f z ksel ayrışma daha kuvvetl d r?
A) Alüvyal topraklar
B) Terra rossalar

2.

Aşağıdak kl m bölgeler nden hang s nde late-

C) Lös toprağı

r t topraklar yaygın olarak görülür?
A) Tundra

B) Ekvatoral

D) Muson

D) Kahvereng orman toprağı
C) Çöl

E) Podzol toprakları

E) Karasal

6.
3.

Aşağıdak topraklardan hang s n n bulunduğu

Çöllerde mekan k çözülmen n fazla olmasının

sahalarda, yaygın olan ekonom k faal yet yan-

neden aşağıdak lerden hang s d r?

lış ver lm şt r?

A) Güneşlenme süres n n fazla olması

A) Kahvereng orman - Çay ve mısır tarımı

B) Yükselt n n az olması

B) Çernezyom ® Tahıl tarımı

C) Yer şek ller n n engebes z olması

C) Kestane renkl step ® Büyükbaş hayvancılık

D) Humus oranının az olması

D) Terra rossa ® Turunçg l ve zeyt n tarımı

E) Günlük sıcaklık farkının fazla olması

E) Later t ® Kahve ve k v tarımı

ÇÖZÜLME VE TOPRAK OLUŞUMU
7.

Aşağıdak lerden hang s nde sıcak ve soğuk

10.

bölge toprakları b r arada ver lm şt r?
A) Later t - Terra-rossa
A

B) Later t - Podzol
C) Podzol - Tundra

B

D) Podzol - Çernezyom
C

E) Terra rossa - Alüvyal

D

Yukarıdak görselden yararlanılarak toprak hor zonları le lg l aşağıdak lerden hang s söylenemez?
8.

Yıllık yağışın yeters z, b tk örtüsünün cılız olduğu

A) A hor zonunda ayrışma daha fazladır.

yöreler n topraklarında k reç ve tuz b r k m fazla

B) B hor zonunda A hor zonundan taşınan m ne-

olur.

raller b r kmekted r.

Buna göre, aşağıda ver len yörelerden hang s n n topraklarındak k reç ve tuz b r k m da-

C) C hor zonunda anakayayı oluşturan kayaçlar
küçük bloklar hal nde bulunur.
D) D hor zonunda çözülme en hızlıdır.

ha fazladır?

E) Tarım faal yetler daha çok A hor zonunda yaA) Konya Havzası

pılır.

B) R ze Yöres
C) İzm r - Çeşme Yöres
D) Kıyı Ege
E) Hakkar Yöres
11. Aşağıdak lerden hang s , neml bölge topraklarının özell kler arasında yer almaz?
A) Tuz ve k reç oranı azdır.
B) F z ksel ayrışma azdır.
9.

C) Dem r element bakımından zeng nd r.

• Reng k rem t kırmızısıdır.

D) Humus oranı genell kle azdır.

• Sıcak ve neml bölgede oluşur.

E) Toprak kalınlığı fazladır.

• Humus bakımından fak rd r.
• M kroorgan zmaların ayrıştırması çok hızlıdır.
Yukarıda özell kler ver len toprak t p aşağıdak lerden hang s d r?

12. Dağ etekler nde eğ m n azalmasına bağlı ola-

A) Kahvereng orman

B) Later t

rak aşağıdak topraklardan hang s oluşur?

C) Podzol

D) Terra - rossa

A) Moren

E) Çernezyom

B) Kolüvyal

D) Podzol

C) Vert sol

E) Rendz na
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1.

Kaynağını b r ülkeden alan ve farklı ülkelerden ge-

3.

Avrupa’da b r çok akarsu üzer nde kolaylıkla ula-

çerek den ze dökülen akarsular, sınır aşan akar-

şım yapılab l rken Türk ye’dek akarsularda böyle

sular olarak adlandırılır.

b r durum yaşanmamaktadır.

Buna göre, aşağıdak lerden hang s sınır aşan

Buna göre, Avrupa akarsularını Türk ye akar-

akarsulardan b r değ ld r?

sularından ayıran temel özell k aşağıdak ler-

A) Amazon

B) N l

D) Sarıırmak

den hang s d r?

C) Tuna

A) Uzunlukları

E) Fırat

B) Yatak eğ mler
C) Taşıdıkları alüvyon m ktarları
D) Havzalarının gen şl ğ
E) Beslenme kaynakları

2.
800
700
600
500
400
300
200
100
0

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Gediz Nehri
Akým (m3/sn)

E K A O Þ M N M H T A E

Aylar

4.

Aras Nehri
Akým (m3/sn)

Aşağıda ver len platolardan hang s oluşum
bakımından farklı b r özell ğe sah pt r?
A) Haymana

B) C hanbeyl

D) Bozok

E K A O Þ M N M H T A E

C) Taşel

E) Uzunyayla

Aylar

Yukarıdak graf klerde Ged z ve Aras nerh rler n nbell kes tler nden geçen su m ktarları göster lm şt r.
5.

B r akarsuyun yıl çer s nde akım m ktarında-

Buna göre, bu akarsuların beslenme kaynak-

k değ ş m az se, bu akarsu ç n aşağıdak ler-

ları aşağıdak lerden hang s nde ver lm şt r?

den hang s kes nl kle doğrudur?

Ged z

Aras

A) Rej m düzenl d r.

A) Kar ve buz suları

Yağmur suları

B) Yağmur suları

Kar ve buz suları

C) Karst k kaynaklar

Göl suları

C) Menderesler yaparak akmaktadır.

D) Yer altı suları

Kar ve buz suları

D) Sadece kar ve buz suları le beslen r.

E) Yağmur suları

Kaynak suları

E) Den ze döküldüğü yerde delta oluşmuştur.

B) Taşıdığı su m ktarı azdır.

DIŞ KUVVETLER - I
6.

Farklı kl m bölgeler nden geçen akarsular, karma

9.

Türk ye’n n ç bölgeler nde yer alan bazı ovalar,

rej ml olup, b rden fazla kabarma ve çek lme dev-

tekton k olaylar sırasında kırılarak çöken çanak-

reler bulunab l r.

lar üzer nde alüvyonların b r kmes yle oluşmuşlardır.

Buna göre,
Aşağıda ver len ovalardan hang s bu şek lde

I. Kızılırmak

meydana gelm şt r?

II. Fırat

A) Çukurova

III. Ged z

B) Çarşamba

D) Bafra

C) S l fke

E) Merz fon

IV. Ergene
neh rler nden hang ler karma rej ml akarsulara örnek olarak göster leb l r?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV

10. Türk ye’de b r k nt kon s , dağ ç ve dağ eteğ ovası oluşumlarına Doğu Anadolu’da yaygın olarak rastlanması, aşağıdak lerden hang s nden kaynaklanır?
A) Karasal kl m koşullarının hüküm sürmes nden

7.

Aşağıdak yer şek ller nden hang s akarsuyun,
b r kt rd ğ alüvyonları tekrar kazmasıyla oluşmuştur?

B) Dağlık araz lerle eğ m n az olduğu yerler n b r
arada bulunmasından
C) Volkan k araz ler n gen ş yer tutmasından

A) Menderes

B) Taraça

D) Kırgıbayır

C) Per bacası

E) Dev kazanı

8.
50

D) Akarsuların dar ve der n vad ler oluşturmasından
E) Akarsuların rej m n n düzens z olmasından

11. Genç b r araz de akış gösteren akarsular yataklarını ger ye doğru aşındırarak vad ler ndek engeller ve pürüzler ortadan kaldırır.

Deniz

Bu süreçte akarsular;
I. hörgüç kaya

Har tada göster len delta ovasının oluşumunda aşağıdak lerden hang s n n etk s en azdır?

II. dev kazanı
III. plato

A) Kıta sahanlığının gen ş olmasının
B) Akarsuda m neral m ktarının fazla olmasının
C) Akarsuyun bol m ktarda alüvyon taşımasının
D) Kıyıda gelg t genl ğ n n az olmasının
E) Akıntıların etk l olmamasının

IV. lagün
yer şek ller nden hang ler n oluşturur?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV
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YERİN ŞEKİLLENMESİ
DIŞ KUVVETLER - II

1.

I. H droelektr k enerj potans yeller n n yüksek ol-

4.

ması

Rüzgârların kayaçların alt kısımlarını aşındırması sonucu oluşturduğu mantar kaya, aşağıdak lerden hang s nde göster lm şt r?

II. Deb ler n n az olması
III. Dar ve der n vad lerde akmaları

A)

B)

C)

D)

IV. Rej mler n n düzens z olması
Türk ye’dek akarsularının denge prof l ne ulaşmadıklarına yukarıdak lerden hang ler kanıt
olarak göster leb l r?
A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV
E)

2.
ar

çk

Ka

Uludað

Aðrý

Erciyes

r

lka

Bo

Yukarıdak har tada buzul şek ller n n bulunduğu
bazı dağlar göster lm şt r.

5.
Orta derecede etkili
olduðu yerler

Bu dağlardan hang s nde güncel buzullara rastlanmaz?

Kuvvetli etkili
olduðu yerler

A) Erc yes

B) Kaçkar
D) Bolkar

C) Ağrı

E) Uludağ
Yukarıdak har tada koyu renkle göster len bölgelerde rüzgâr aşınım ve b r k m şek ller n n
yaygın olarak görülmes aşağıdak lerden hang s yle açıklanamaz?

3.

Yağmur sularının aşındırmasıyla oluşan en kü-

A) Günlük sıcaklık farklarının fazla olmasıyla

çük karst k aşınım şekl aşağıdak lerden han-

B) B tk örtsünün cılız olmasıyla

g s d r?

C) Yer şek ller n n sade olmasıyla

A) Dol n

B) Uvala
D) Lapya

C) Polye
E) Obruk

D) Toprağın gevşek yapıda olmasıyla
E) Ortalama yükselt n n fazla olmasıyla

DIŞ KUVVETLER - II
6.

9.

Aşağıdak lerden hang s karst k araz lerde yer

Geçirimsiz tabaka

altı ve yer üstü sularının etk s yle oluşan şeYeraltý
suyu

Fay
kaynaðý

k ller nden b r değ ld r?
A) Lapya

B) Polye
D) Uvala

C) Obruk

E) Druml n

Fay

Yukarıdak şek lde göster len kaynakların dağılışı le aşağıdak lerden hang s n n dağılışı paralell k göstermez?

10. Aşağıdak lerden hang s dış kuvvetler n aşındırmasıyla oluşan yer şek ller arasında göster lemez?

A) Deprem bölgeler

A) Vad

B) Termal oteller

B) Falez
D) Tafon

C) Gayzerler

C) Dol n
E) Lagün

D) Kömür havzaları
E) Graben ovaları

11. Aşağıdak yer şek ller nden hang s n oluşturan dış kuvvet yanlış ver lm şt r?
A) Obruk - Yer altı suları
7.

Karst k araz lerde er me sonucu meydana gelen

B) Lagün - Buzullar

ovalara polye ovası veya karst k ova adı ver l r.

C) Tombolo - Dalga ve akıntılar

Aşağıdak ovalardan hang s karst k ovalara

D) Tafon - Rüzgârlar

örnek göster leb l r?

E) Menderes - Akarsular

A) Konya

B) Ged z
D) Elmalı

C) Am k
E) S l fke

12. Türk ye’de karst k araz n n yaygın olduğu yerlerde,
I. barkan
8.

Aşağıdak lerden hang s yer altı su m ktarını
etk leyen faktörlerden b r değ ld r?
A) Araz n n geç r ml l ğ
B) Yağış m ktarı
C) B tk örtüsü
D) Ekvator’a uzaklık
E) Araz n n eğ m

II. s rk gölü
III. mağara
IV. polye
şek ller nden hang ler n n görülme olasılığı daha fazladır?
A) I ve II

B) I ve III
D) II ve IV

C) II ve III
E) III ve IV
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YERİN ŞEKİLLENMESİ
DIŞ KUVVETLER - III

1.

I. Dağlar kıyıya d k uzanır.

4.
Kuzey Denizi

II. Kıta sahanlığı dar, falez oluşumu yaygındır.
III. Kıyının uzunluğu, g r nt s ve çıkıntısı fazladır.

Elbe

IV. Doğal l man, koy ve körfez sayısı azdır.
Yukarıda ver lenlerden hang ler boyuna kıyı

Wesser

Ems

t p n n özell kler ndend r?
A) I ve II

B) I ve III

D) II ve IV

Yukarıdak har tada Elbe, Wesser ve Ems neh r-

C) II ve III

ler n n ağız kısımlarındak kıyı t p göster lm şt r.

E) III ve IV

Bu kıyı t p aşağıdak lerden hang s d r?
A) En ne kıyı

B) F yort kıyı

D) Dalmaçya kıyı

2.

C) R a kıyı

E) Hal çl kıyı

Kıyı t pler n n oluşumunda aşağıdak lerden
hang s doğrudan etk l değ ld r?
A) Buzullar

B) Gel-g t

D) Dalgalar

3.

C) Yer şek ller

5.
Deniz

E) Rüzgârlar

Yukarıdak kıyı t p n n görüldüğü bölgelerle l-

III

g l aşağıdak lerden hang s söylenemez?
II

I

IV

A) Buzul vad s , hörgüç kaya g b şek ller yaygındır.

V

B) Enlem dereces küçüktür.
C) Yer şek ller engebel d r.
Yukarıdak har tada göster len alanların hang s nde f yort t p kıyı görülür?
A) I

B) II

C) III

D) IV

D) Kıyıdan ç kes mlere doğru gem yle ulaşıma
elver şl d r.
E) Çok sayıda koy, körfez ve yarımada meydana

E) V

gelm şt r.

DIŞ KUVVETLER - III
6.

Tombolo

Lagün

9.

Falez

Türk ye’de hal ç t p kıyıların görülmemes n n
temel neden , aşağıdak dış kuvvetlerden han-

Kýyý seti

g s n n kıyılarımızda etk l olmamasıdır?
A) Gel-g t

Kýyý oku

B) Buzul

D) Rüzgâr

C) Akarsu

E) Dalga

Yukarıdak Türk ye har tasında göster len kıyılarda bel rt len yer şek ller nden hang s n n
oluşmasında dalga aşındırması etk l d r?
A) Falez

B) Lagün

D) Tombolo

C) Kıyı set
E) Kıyı oku

10. Aşağıdak lerden hang s nde heyelan sonucunda oluşmuş göller b r arada ver lm şt r?
A) Tortum, Sera, Abant, Yed göller
B) Tortum, İzn k, Eğ rd r, Meke
C) Sera, İzn k, Burdur, Uzungöl
D) Manyas, Uluabat, İzn k, Köyceğ z
E) Hazar, Yed göller, Van, Çam ç

7.

Aşağıdak kıyılardan hang s nde den zler n kara çler ne doğru lerlemes , den z ulaşımı açısından daha fazla avantaj oluşturur?
A) Hal ç t p kıyılar
11. Aşağıdak göllerden hang s n n oluşum şekl

B) Boyuna kıyılar

yanlış ver lm şt r?

C) Dalmaçya t p kıyılar

Göl

D) Mercanlı kıyılar
E) En ne kıyılar

8.

Oluşum Şekl

A) Durusu Gölü

Kıyı set

B) Van Gölü

Volkan k set

C) Abant gölü

Heyelan set

D) İzn k Gölü

Tekton k

E) Salda Gölü

Alüvyal Set

Magmada b r ken gazların oluşturduğu basıncın
etk s yle maar adı ver len patlama çukurlarını mey-

12. Aşağıdak lerden hang s Türk ye’de göllerden

dana get r r.

yararlanma şek ller nden b r değ ld r?

Aşağıdak lerden hang s bu şek lde oluşmuş-

A) Ulaşım ve balıkçılık

tur?

B) Su sporları

A) Nemrut Gölü

B) Meke Gölü

C) Rekreasyonel etk nl kler

C) Van Gölü

D) Eğ rd r Gölü

D) Jeotermal üret m

E) Erçek Gölü

E) Tuz ve soda üret m
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DOĞAL AFETLER

1.

Aşağıdak lerden hang s nde, kl matoloj k kö-

4.

kenl doğal afetler b r arada ver lm şt r?

Fırtına, kasırga, hortum g b doğal afetler an basınç farklarının fazla olması sonucunda oluşur.

A) Deprem, çığ, taşkın
B) Orman yangını, sel, tsunam

I

C) Deprem, volkan zma, tsunam

II

IV

D) Tsunam , çığ, taşkın

V

III

E) Kuraklık, kasırga, sel ve taşkın

Buna göre, yukarıdak har tada göster len yerler n hang s nde bu tür doğal afetler n oluşma2.

sı beklenmez?

Afet önces nde alınab lecek b r takım önlemlerle

A) I

oluşab lecek zararlar azaltılab l r.

B) II

C) III

D) IV

E) V

Aşağıdak lerden hang s , afet önces önlemler
arasında yer almaz?
A) Eğ t m ve tatb katların yapılması
B) Afet koord nasyon merkezler n n oluşturulması
C) Geç c skan alanlarının bel rlenmes
D) R sk değerlend rmes n n yapılması

5.

E) İlaç ve gıda dağıtımının yapılması
III

IV

I
V
II

3.

Erozyon; toprağın akarsular, sel suları ve rüzgârlar g b dış kuvvetler n etk s yle aşındırılıp taşınması ve sürüklenmes olayıdır.

Yukarıdak har tada numaralandırılmış alanlardan hang s nde,

Toprak erozyonuna bağlı olarak aşağıdak lerden hang s n n gerçekleşmes beklenmez?

• deprem,
• volkan zma,

A) Kırsal kes mden kentlere göçler n yaşanması
B) Barajların kısa sürede dolması
C) Toprak tabakasının ncelmes
D) Tarımsal üret m n ve ver m n azalması
E) Toprağın su tutma kapas tes n n artması

• trop kal fırtına,
• tsunam
afetler n n tamamı görülür?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

DOĞAL AFETLER
6.

9.

%
70

neden olan faktörlerden b r değ ld r?

60
50

A) Eğ m n fazla olması

40
30

B) Kar er meler yle toprağın suya doyması

20

C) Tabakaların eğ m yönünde uzanması
Çýð

Orman
yangýnlarý

Kaya
düþmesi

Sel

Heyelan

Deprem

10
0

Aşağıdak lerden hang s heyelan oluşumuna

D) B tk örtüsü gür olması
E) Toprakta k l oranının fazla olması

Yukarıdak graf kte ülkem zde meydana gelen doğal afetler yüzde olarak göster lm şt r.
Buna göre, deprem n payının fazla olmasında
aşağıdak lerden hang s n n etk s daha fazla-

10. Avrupa kıtasının güney nde görülen deprem
ve volkan k olayların kuzey ve batı kıyılarında

dır?

görülmemes , bu alanların aşağıdak özell kleA) Yer şek ller n n engebel ve yüksek olması
B) Yer altı suları bakımından zeng n olması
C) Yakın b r jeoloj k zamanda oluşmuş olması
D) Karst k araz ler n yaygın olması

r nden hang s n n sonucudur?
A) Yer şek ller n n sade olması
B) Den z etk s ne açık olması
C) Yaşlı jeoloj k araz ler n bulunması

E) Zem n n gevşek yapıda olması

D) Akarsu ağının sık olması
E) Ortalama yükselt n n az olması

7.

Doğal afetler oluşturan etmenler d kkate alındığında, yer şek ller n n yüksek ve dağlık olmasının aşağıdak lerden hang s n n oluşumu-

sılığı daha azdır?

na etk s yoktur?
A) Erozyon

B) Çığ

D) Kaya düşmes

8.

11. Aşağıdak llerden hang s nde çığ görülme ola-

C) Heyelan

E) Volkan zma

A) Bayburt

B) Tuncel
D) Mard n

C) Hakkar
E) B tl s

Aşağıdak lerden hang s sel ve taşkından ko-

12. Pas f k deprem kuşağında oluşması muhtemel

runmak ç n alınacak önlemler arasında gös-

ekstrem b r deprem n aşağıdak lerden hang -

ter lemez?

s ne neden olması beklenmez?

A) Akarsuların yatak der nl ğ n n artırılması

A) Tsunam ler n oluşmasına

B) Eğ ml yamaçlarda ağaçlandırma yapılması

B) Sıcaklıkların artmasına

C) Akarsuların doğal drenajının korunması

C) Can ve mal kayıplarına

D) Akarsu yataklarının doldurulması

D) Bazı akarsuların yatak değ şt rmes ne

E) Dere yataklarına yerleşmeler n önlenmes

E) Kıyı bölgelerde toprak kayıplarına
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NÜFUS VE YERLEŞME - I

1.

Nüfusa a t çeş tl özell kler, nüfus sayımaları le

4.

bel rlen r.

Günümüzde Batı Avrupa ülkeler nde doğum oranları oldukça az olup, genç nüfus oranı g derek azalmaktadır.

Aşağıdak lerden hang s bu özell kler arasında yer almaz?

Bu durumun yol açacağı sorunlar arasında
aşağıdak lerden hang s yer almaz?

A) Kır - kent nüfusunda meydana gelen değ ş mler

A) Sosyal güvenl k kurumlarının g derler n n artması

B) İş gücü potans yel
C) Eğ t m durumu

B) İş gücü ht yacının karşılanamaması

D) Genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı

C) Nüfusun d nam zm n kaybetmes

E) Dağınık ve toplu yerleşmeler n dağılışı

D) Üret m mal yetler n n artması
E) Akt f nüfus oranının artması

2.

3.

Aşağıdak lerden hang s b r ülkede nüfusun

5.

B r ülken n on yıl arayla nüfusun yaş grupları-

artmasına neden olan faktörler arasında yer

na göre dağılışını gösteren graf kler ne bakı-

almaz?

larak aşağıdak lerden hang s elde ed lemez?

A) Sağlık h zmetler n n yaygınlaşması

A) Doğum oranındak değ şme

B) Bebek ölümler n n azalması

B) Çalışma çağındak nüfusun sayısal değ ş m

C) Doğumların artması

C) Ülken n nüfus yoğunluğu

D) Ortalama ömrün uzaması

D) Kadın erkek nüfus oranındak değ şme

E) Doğal afetler

E) Yaşlı nüfusun sayısal değ ş m

Aşağıdak lerden hang s b r ülken n genç nüfuslu olduğunu göstermez?

6.

Ülkeler n uyguladığı nüfus pol t kaları, aşağıdak lerden hang s üzer nde en az etk l olur?

A) Çalışan nüfusun yaş ortalamasının düşük olması

A) Kalkınma hızı

B) Öğrenc oranının fazla olması

B) Eğ t m koşulları

C) Sanay de çalışan nüfus oranının fazla olması

C) Nüfus artış hızı

D) Doğum oranının yüksek olması

D) Demograf k yatırımlar

E) Ortalama yaşam süres n n kısa olması

E) Teknoloj k gel şmeler

