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Sevgili Öğrenciler,

SUNU

Murat Yayınları’nın yıllara dayanan tecrübesinin ve vizyonunun bir sonucu
olarak yayın çalışmalarını sürdüren MUBA, ortaokul, lise ve üniversiteye hazırlık yardımcı kaynaklarını öğrencileriyle buluşturmanın kıvancını duymaktadır.
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Alanında uzman yayın kadromuz tarafından hazırlanan kitaplarımızda, uygulamada olan sınav dahil test teknikleri dikkate alınarak kapsamlı bir çalışma yürütülmüş, siz değerli öğrencilerimizin hazırlık sürecindeki yükünü hafifletmeyi amaçlayan bir yol izlenmiştir.
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MEB’in güncel eğitim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz bu
yayınımızda klasik çoktan seçmeli, örnek çözümlü, kısa cevaplı sorular ve etkinlikler, amaca uygun kısa notlar, sınav odaklı özet bilgiler ve doğrudan sınavı
hedefleyen mantık ve muhakeme soruları akılda kalıcı bir yöntemle verilmiştir.
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Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.
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İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA
ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

TEST • 1
1.

4.

İnsan etkisi dışında kendiliğinden oluşan her
şey doğal unsur olarak kabul edilir.

Buna göre her mevsim yağışlı geçen bir
iklim bölgesinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi daha kolaydır?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal
bir unsurdur?
A) Barajlar

B) Konutlar

D) Vadiler

E) Şehirler

İklim, yer şekilleri, toprak özellikleri gibi doğal
koşullar insanların yaptıkları ekonomik faaliyetleri etkileyen doğal unsurlardır.

C) Köprüler

A) Buğday

B) Pamuk

D) Çay

E) Üzüm

C) Tütün

DOĞA VE İNSAN ETKİLEŞİMİ

İnsanın oluşumunda katkıda bulunmadığı doğada kendiliğinden
oluşmuş tüm unsurlara doğal unsur denir.
Örnek :

Vadi
Dağ
Orman
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Bitki örtüsü
Sular

2.

Fizik coğrafyanın alt dallarından olan jeomorfoloji yeryüzü şekillerini incelemektedir.

5.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi jeomorfolojinin inceleme alanına girmez?

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya
yapmış olduğu etkilerden biri değildir?

C) İç Anadolu Bölgesi’ndeki platolar
D) Ege Bölgesi’ndeki delta ovaları
E) Marmara Bölgesi’ndeki ovalar

EK

A) Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki dağlar
B) Karadeniz Bölgesi’ndeki ormanlar

İnsan ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi
Coğrafya bilimi inceler.

A) Dağlık bölgelerde tüneller açılarak ulaşımın geliştirilmesi
B) Ormanlık alanların yerleşmeye açılması

C) Barajlar yapılarak sulama sistemlerinin
geliştirilmesi
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D) Kıyılarda limanlar kurularak ticaretin geliştirilmesi
E) Ekvatoral bölgede kuvvetli fırtınaların görülmesi

Bu durum iki bölgenin;

6.

I. Yer şekilleri

IV. Kara ve deniz dağılışı
V. Bitki örtüsü

gibi özelliklerden hangileri bakımından
farklı olmaları ile açıklanabilir?
A) I

B) II

C) III

I. Dünya nüfusunun yeryüzüne dağılışı

II. Dünya nüfusunun artış hızı

Dünya nüfusu ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri ile doğal çevre koşulları arasında doğrudan bir ilişki
vardır?

III. İklim koşulları

D) IV

Yol

Köprü
Baraj
Konut

Coğrafyanın inceleme alanına giren dört temel ortam şunlardır:
Atmosfer (Hava küre)
Litosfer (Taş küre)

Hidrosfer (Su küre)

III. Dünya nüfusunun yoğun olduğu alanlar

II. Yer altı kaynakları

Örnek:

Biyosfer (Canlılar küresi)

Ekvatoral Kuşak’ta bulunan ülkelerde yerleşme için yüksek yerler tercih edilirken, orta
kuşaktaki ülkelerde kıyılar ve ovalar tercih
edilmektedir.
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3.

İnsan etkisiyle ortaya çıkanlara ise
beşeri unsur denir.

A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

C) I ve III

İnsan önceki dönemlerde doğaya
bağlı olarak bir yaşam sürerken
zamanla insanın bilgi birikimi artmış ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak doğal koşulara bağımlılığı
azalmıştır.
Örnek olarak:
• Türkiye’de İstanbul Boğazı’nın
iki yakası arasında deniz altından raylı sistem (metro) taşımacılığının yapıldığı Marmaray
projesi
• İngiltere ve Fransa arasında deniz altından geçen demiryolu tüneli olan Manş Tüneli verilebilir.

E) V
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ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

İnsanın Doğa Üzerine Etkisine Örnekler

7.

III

• Araçların egzoz gazları ile sanayi
tesislerinden çıkan karbonlu gazların atmosferde birikerek küresel
ısınmaya yol açması

10.

II

IV

23°

V

I

0°

23°

• Akarsuların önüne setler çekilerek barajlar yapılması

Yukarıdaki haritada taralı alanda işaretlenen merkezlerden hangisinde dört mevsim belirgin olarak yaşanır?

• Dağlık ve engebeli bölgelerde
ulaşım sağlamak için viyadük,
köprü ve tünellerin yapılması

A) I

C) III

8.

B) Yağış azlığı
D) Toprak türü

Sıcaklık ve yağışın fazla, bitki örtüsünün yağmur ormanları olduğu bölgelerde yüksek yerler insanların yerleşmesine daha elverişlidir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde
yükseltinin yerleşmeyi olumlu yönde etkilediği söylenebilir?
A) Endonezya B) ABD
D) Türkiye

COĞRAFYANIN KONUSU VE
BÖLÜMLERİ

9.

C) Almanya

E) Rusya

I. Yeraltı ve yer üstü suları

II. Göç ve şehirleşme

III. Yeryüzü şekilleri

IV. Türleri azalan canlılar
V. Sıcaklık ve yağış

Yukarıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın konuları arasında yer almaz?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V
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• İskandinav ülkelerinde balıkçılığın gelişmesi
• Güneydoğu, Asya’da pirinç tarımının yaygın olarak yapılması

12. Aşağıda coğrafyanın bölümlerinden dördünün araştırma alanı belirtilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerin ortak özelliği
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
ifade edilmiştir?

• Atmosferdeki iklim olaylarını inceler.

• Canlıların yer yüzüne dağılışını inceler.

Ö

• Yeraltı ve yer üstü sularını inceler

A) Doğal koşulların insan yaşamına olan etkisi

• İnsanların yaptıkları ekonomik faaliyetleri inceler.

B) Teknolojik gelişmelerin insanın doğaya
olan bağlılığını azaltması

Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisine ait bir bilgi verilmemiştir?

C) Nüfus artış hızının doğal kaynakları çeşitlendirmektedir.

A) Hidrografya
B) Biyocoğrafya

D) Gelişmiş ülkelerde doğal koşulların elverişli olduğu

C) Ekonomik coğrafya

E) Dünya genelinde nüfusun dengesiz dağılması

D) Klimatoloji
E) Jeomorfoloji
E

5

Canlıların havada, karada ve suda
yaşadığı kabul edilen canlılar küresidir.

4

BİYOSFER

D

Okyanus, deniz, göl, akarsu, kaynak suları, buzullar ve yer altı sularının hepsine birden verilen
isimdir.

C

HİDROSFER

3

Yerkürenin çeşitli kayaçlardan oluşan ve canlıların üzerinde yaşadığı
en dış katmandır.

2

• Bitki örtüsünün orman olduğu kırsal kesimlerde ahşap evlerin yaygın olması

B

Yerküreyi çepeçevre saran çeşitli gazlardan oluşan doğal bir ortamdır.

1

Coğrafya, insanın içinde yaşadığı doğal ortam ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler.

11.
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• Hava, su, toprak kirliliğinin yaşanması insan müdahalesinin
olumsuz sonuçlarıdır.

C
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E
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A) Enlem faktörü
C) Yükselti

D

• Sanayi tesislerinin ve yerleşim
alanlarının verimli tarım topraklarına kurulması

LİTOSFER

E) V

E) Yeryüzü şekilleri

• Orman tahribatı

ATMOSFER

D) IV

Tİ
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B) II

Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı olarak gösterilen alanların seyrek nüfuslu
olması ile aşağıdaki doğal unsurların hangisi arasında yakın bir ilişki vardır?

İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA
ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ
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1.

5.

Aşağıdaki doğal olaylardan hangisinin
farklı bir doğal ortamda gerçekleştiği söylenebilir?

I. Sıcaklık - Basınç ilişkisi

FIZIKI COĞRAFYA

II. Ulaşım - Ticaret ilişkisi

III. Akarsuların akış hızı - Yükselti

IV. Canlılar - Ekosistem

V. Akarsular - Su döngüsü

A) Heyelan

Yukarıdakilerden hangisi fiziki (doğal)
coğrafyanın konuları arasında yer almaz?

B) Deprem
C) Rüzgâr

A) I

D) Volkanizma

B) II

C) III

D) IV

E) V

E) Erozyon

Doğal ortamın unsurları ile doğal ortamda meydana gelen ve insan topluluklarını etkileyen doğal olaylar, fiziki
coğrafyanın konularıdır. Fiziki coğrafyanın başlıca dalları şunlardır:

Klimatoloji (İklim Bilimi)
Atmosferde meydana gelen iklim olaylarını (Sis, yağış, sıcaklık vb.) inceleyen fiziki coğrafya dalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Klimatoloji’nin inceleme alanları bir arada verilmiştir?

6.

A) Bitkiler - Hayvanlar
C) Sıcaklık - Yağış - Nem
D) Akarsu - Göl - Deniz
E) Turizm - Ticaret - Tarım

Hidrosfer ve atmosferde gerçekleşen su döngüsü litosfer ile biyosfer açısından son derece önemlidir.

A) Kuraklık belirgindir.

BİYOCOĞRAFYA (Canlılar Coğrafyası Bilimi)

B) Yer şekilleri engebelidir.

D) Güney Yarım Küre’de yer alır.
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E) Ekonomik faaliyet çeşitliliği fazladır.

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın
alt dallarından biri değildir?

Yeryüzündeki toprakların dağılışını ve
özelliklerini araştırır.

B) Jeomorfoloji

DOĞAL AFETLER COĞRAFYASI

C) Hidrografya

Ö

D) Klimatoloji

4.

Fiziki coğrafyanın dallarından Hidrografyanın inceleme alanları aşağıdakilerden
hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Sıcaklık - Yağış - Rüzgâr
B) Bitkiler - Hayvanlar
C) Dağlar - Ovalar - Platolar
D) Göl - Deniz - Yeraltı suları
E) Toprak - Kayalar - Buzullar

7.

Yeryüzünde bulunan bitki ve hayvan
topluluklarının, bunların özelliklerini,
diğer coğrafi faktörlerle ilişkilerini ve
yeryüzündeki dağılışını doğal ortam
Biyosferde inceleyen fiziki coğrafya
dalıdır.
TOPRAK COĞRAFYASI

A) Biyocoğrafya

E) Demografi

JEOMORFOLOJİ (Yer Şekilleri Bilimi)

Yer yüzünün oluşumunu, gelişimini,
bunların yerin yapısındaki taşlarla ve
iklimle ilişkilerini doğal ortam Litosferde araştıran fiziki coğrafya dalıdır.

C) Sıcak kuşakta yer alır.

3.

Akarsular, göller ve denizlerin özelliklerini ve dağılışını doğal ortam olarak
Hidrosferde araştıran fiziki coğrafya
dalıdır.

Su döngüsünün yetersiz yaşandığı bir
yöre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

EK

B) Vadi - Ova - Dağ
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HİDROGRAFYA (Sular Coğrafyası Bilimi)

I. Karasal iklimde yazlar sıcak ve kurak,
kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.

II. Doğal bitki örtüsü ilkbaharda yeşeren yazın kuruyan ot topluluğu steptir.

III. Türkiye’de geniş bir alanda etkili olmaktadır.

IV. İç Anadolu, Trakya, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde görülür.

V. Yağışların azlığı ve yaz sıcaklıkları nedeniyle kuraklık belirgin olarak hissedilir.

Yeryüzünde meydana gelen doğal
afetlerin dağılışını ve özelliklerini inceler.
KARTOGRAFYA
Haritaların hazırlanışı ve haritalardan
yararlanma esasları gibi konuları inceler.
MATEMATİK COĞRAFYA
Dünya’nın şekli, boyutları, Güneş sistemindeki yeri ve hareketlerini inceler.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin
hangisinde coğrafyanın nedensellik ilkesi
kullanılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

9
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8.

• Taşkömürü ve linyit kömürü ile çalışan termik santrallerde karbon gazı salınımı nedeniyle küresel ısınmanın artması

ilişkiyi inceleyerek ve bu ilişkilerin sonuçlarını
açıklayan bilim dalıdır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın incelediği konular içinde yer almaz?

• Bolu dağlarının delinerek büyük tünellerle
ulaşım sağlanması

Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz:
• İnsanı ve doğayı tanıyıp anlayarak
mekânı doğru ve etkin kullanmak,

• Petrol taşıyan tankerlerin boğaz ve kanallarda kaza yapması

A) Ekonomik faaliyetlerin insan yaşamı üzerindeki etkilerini incelemek

Yukarıda örneklendirilen insan faaliyetlerinin sırasıyla aşağıdaki doğal ortamlardan hangilerini etkilediği söylenebilir?

• İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi farketmek,
• Ülkemizde ve dünyada meydana gelen coğrafi olayları ve bunların yeryüzüne dağılışını ve canlılara olan
etkilerini öğrenmek,

B) Nüfus ve yerleşme üzerinde doğal ve beşeri faktörlerin etkilerin incelemek

A) Hidrosfer - Biyosfer - Atmosfer

C) İnan davranışlarını ve zihinsel süreçleri ve bunların altında yatan nedenleri incelemek
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B) Atmosfer - Litosfer - Hidrosfer

• Coğrafi bakış açısı becerisi kazanmış
insan sorunlara çözüm üretir, yaşam
için daha uygun şartların oluşmasına
katkı sağlar.

C) Biyosfer - Hidrosfer- Litosfer

D) Yeraltı kaynaklarının yeryüzündeki dağılışını incelemek

D) Litosfer - Atmosfer - Biyosfer

E) Atmosfer - Hidrosfer - Litosfer

• İnsanın yakın çevresinden başlayarak ülkesini ve dünyayı tanımasını sağlar.

9.

E) İklim ve bitki örtüsü arasındaki ilişkiyi incelemek

EK

Bir yörede maden yataklarının işletilmeye
açılması ve sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler düşünüldüğünde aşağıda
verilen beşeri coğrafya dallarından hangisinin inceleme sahası en az etkilenir?

ORTA ÇAĞ’DA COĞRAFYA
Muhammed İdrisi, (Kitab-ür Rüşandi), Biruni, öne çıkan coğrafyacılardır.

A) Nüfus Coğrafyası

OSMANLI’DA COĞRAFYA

B) Sanayi Coğrafyası

Piri Reis, Evliye Çelebi ve Katip Çelebi
öne çıkan coğrafyacılardır.

12.

II. Sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde
hava kirliliğine bağlı asit yağmurları oluşmaktadır.

10. (I) Belirli sınırlar içinde yaşanan toplam insan

sayısına nüfus denir. (II) Nüfus artış hızı ülkelerin sosyo-ekonomik gelişiminde önemli rol
oynar. (III) Genellikle az gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde nüfus artış hızı daha yüksektir. (IV) Afrika, Güney Amerika ve Orta Doğu
gibi alanlarda nüfus artış hızı daha yüksektir.
(V)  Bu durum devletin demografik harcamalarını artırdığı için kişi başına düşen milli gelir azalır.

Ö

III. Yağışın az, bitki örtüsünün seyrek olduğu kırsal alanlarda konutların kerpiçten
yapılması

E) V
E
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D) IV

6

B
8

C) III

A

E

9

D

10

C

11

B

12

10

B) II

D) III ve IV

E) II ve III
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A) I

B) II ve IV

B

Coğrafi olayların nedenlerini açıklar.

A) I ve II

4

• Nedensellik İlkesi

Yukarıdaki metinde numaralandırılan
cümlelerin hangisinde, coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır?

Coğrafi olayların dağıldığı alanları
(Ülke, Kıta, Bölüm) inceler

Yukarıdaki özelliklerden hangilerinin insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnektir?

D

• Dağılış İlkesi (Yayılma)

E

Coğrafi olayların birbirleriyle ilişkilerini inceler.

IV. Kutuplara yakın yörelerde yeraltı kaynaklarına bağlı olarak yerleşmelerin kurulması

3

• Karşılıklı İlgi İlkesi (Bağlantı)

C) I ve IV

C

Coğrafya’nın İlkeleri

I. Yazları yağışlı geçen Güneydoğu, Asya
ülkelerinde temel besin maddesinin pirinç
olması

2

E) Turizm Coğrafyası

YAKIN ÇAĞ’DA COĞRAFYA

1

R
N

C) Ulaşım Coğrafyası

D) Yerleşme Coğrafyası

Yakın Çağ’da fiziki coğrafyanın kurucusu Alexander van Humboldt ve beşeri coğrafyanın kurucusu Carl Ritter
modern coğrafyanın ortaya çıkmasında çalışmalar ile ön plana çıkmıştır.

11. Coğrafya, doğal çevre ve insan arasındaki

C

COĞRAFYA’NIN TANIMI ÖNEMİ VE
GELİŞİMİ

İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA
ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

TEST • 3
1.

4.

Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın
inceleme alanına girmez?
A) Akarsu rejimleri

İnsanın doğal çevre üzerindeki etkiler ile insan faaliyetleri arasında yakın bir ilişki vardır.
Özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra insanın
doğal çevreye olan olumsuz etkilerinde hızlı
bir artış olmuştur.
Buna göre, Sanayi Devrimi’nden sonra
hızlanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinin doğal çevre üzerinde olumsuz bir etkisinden söz edilemez?

B) Şehirleşme hareketi
C) Depremler
D) Yeryüzü şekilleri

A) Şehirleşmenin hızlanmasının

E) Bitki örtüsü

B) Doğal kaynak tüketiminin artmasının

2.

D) Hızlı nüfus artışı

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için çevresindeki doğal unsurları tanımak ve onlardan yararlanmak zorundadır.

E) Ülkeler arasındaki ticaret hacminin artması

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal
unsurlardan yararlanmak amacıyla yaptığı faaliyetlere örnek gösterilemez?

B) Su temini
C) Barınma

D) Beslenme

YGS 2015

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) bir mekâna
bağlı veri ve bilgilerinin farklı yöntemlerle depolandığı, bunlara ait görüntülerin, grafiklerin
oluşturduğu güncelleştirdiği, karşılaştırma ve
detaylandırma ile analiz yapma imkânı sunan
bir yöntemdir.

EK

B) Alüvyal ovalarda tarımsal üretim yapmak
C) Rüzgâr gücüyle enerji üretmek

A) Ham madde

E) Savunma

5.

A) Madenleri çıkarıp işlemek

Bu durumun ortaya çıkmasındaki
en önemli ihtiyaç aşağıdakilerden
hangisidir?

Tİ
R

C) Çevre kirliliğinin artması

İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için teknolojinin de yardımıyla dünyadaki yaşam alanları
gittikçe genişlemektedir. Eskiden
genellikle doğal çere koşullarının
elverişli olduğu alanlarda yaşamını
sürdüren insan, günümüzde yaşam
koşullarının oldukça zor olduğu kutuplara yakın alanlarda bile yaşamaya başlamıştır.

D) Fay hatlarına yakın alanlarda yerleşmeler kurmak

Buna göre, kısa ya da uzun sürede güncellendiğinde, aşağıdakilerden hangisinde belirgin bir değişim gözlenemez?

E) Akarsulardan sulama kanalları ile yararlanmak

R
N

A) Sanayi tesislerinin sayısında
B) Dağlık alanların dağılışında

C) Ulaşım ağlarında

• Yağışın az olduğu bölgelerde buğday tarımının yaygın olması

D) Nüfusun yeryüzüne dağılmasında
E) Tarım alanlarının dağılımında

• Ekvatoral bölgedeki insanların yıl boyunca
ince elbiseler giymesi
• Norveç, İngiltere, Japonya’da balıkçılık faaliyetinin gelişmesi

Ö

3.

Yukarıdaki gözlemler
hangisini kanıtlar?

aşağıdakilerden

A) Yeryüzü şekillerinin insan yaşamına etkisi
B) Teknolojnin insan yaşamına katkısı

C) Doğal koşulların insan yaşamını etkilediğini
D) Denizlerin insan yaşamındaki önemi
E) Karasal bölgelerde yalnızca buğday tarımının yapıldığını

6.

Aşağıdakilerden hangisi, beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yer almaz?
A) Sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin belirlenmesindeki faktörlerin araştırılması
B) Ticari faaliyetlerde ulaşımın etkisinin incelenmesi
C) Sıcaklığı etkileyen faktörlerin incelenmesi
D) Nüfus artışının tarımsal üretime olan etkisinin incelenmesi
E) Turizm faaliyetlerinin sonuçlarının incelenmesi
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7.

Aşağıda coğrafyanın ilkeleri ile ilgili üç örnek
verilmiştir.

II. Fiziki, beşeri ve ekonomik olay ve faaliyetlerin belirli bir alandaki yayılış ve bulunuş biçimleri

Yalnızca bu bilgilere göre coğrafyanın
faydalanacağı bölümler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

III. Olayların oluş biçimleri ve nedenleri ile
toplumsal çevreye olan etkileri

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde coğrafyanın prensipleri doğru şekilde sıralanmıştır?

A) Sulak alanların kurutularak tarım yapılması ve üretim artışı

II

A)

İlgi - bağlılık

Dağılış

C) Barajlar yapılarak sel ve taşkınlardan korunma enerji üretim

B)

Nedensellik

İlgi-Bağlılık

D) Kutuplara yakın alanlardaki yeraltı kaynakların çıkarılması ve
işlenmesi

C)

Dağılış

Nedensellik

İlgi-bağlılık

D)

İlgi-bağlılık

Nedensellik

Dağılış

E)

Nedensellik

Dağılış

İlgi-bağlılık

B) Ekonomik coğrafya

III

D) Jeomorfoloji

Nedensellik
Dağılış

E) Nüfus coğrafyası

EK

8.

A) Siyasi coğrafya
C) Astronomi

I

B) Su kaynaklarının yakın alanların
yerleşme yeri olarak seçilmesi

YGS 2014

larını ve coğrafi özelliklerini bilmeden iktisadi,
kültürel ve siyasi gelişmeleri takip etmeden,
bastığı zeminin yapı özelliklerini keşfetmeden yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımların önemli oranda kayıplara neden olacağı
aşikardır.”

I. Coğrafi olayların birbiriyle olan karşılıklı
ilişkileri

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi parçada belirtilen duruma örnek
gösterilemez?

E) Fay hatlarının bulunduğu alanlarda depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi

10. “İnsanı tanımadan, yaşadığı ülkenin komşu-

Tİ
R

İnsanlar, binlerce yıldır doğa ile
uyum içerisinde yaşamaya devam
etmiş ve bu süreç içerisinde doğanın özelliklerini keşfederek yaşamı
kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak
zamanla insan-doğa etkileşiminde insan daha baskın duruma geçmiştir.

Doğal çevreye bağlı olarak yapılan aşağıdaki etkinliklerden hangisinin yanlış bir uygulama olduğu söylenebilir?

11. Aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerinden

A) Verimli tarım alanlarında organik tarım
yapılması

R
N

B) Yaylalarda mera hayvancılığının yapılması

hangisinde insanların doğayla doğrudan
etkileşimi en azdır?
A) Hidroelektrik santral

B) Kimya sanayi

C) Balıkçılık		

D) Arıcılık

E) Mera hayvancılığı

C) Erozyon riski olan bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları yapmak
D) Deprem riski yüksek alanlarda nükleer tesis kurmak

Ö

E) Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu yerlerde
arıcılık yapılması

olan enerji coğrafyasının

İnsanların yeryüzünün farklı bölgelerinde
beslenme, giyinme ve barınma şekillerinin
farklılık göstermesinde aşağıdakilerden
hangisinin belirleyici etkisi daha fazladır?

I. Nüfusun artış nedenleri
II. Maden yataklarının dağılımı
III. Rüzgâr türbünlerinin enerji potansiyeli
IV. Yerleşme tipleri

A) İklim koşulları

durumlarından hangilerini incelenmesi
beklenir?

C

E

4

B
5

C

6

A
7

D
8

A
9

C

10

B

11

D

12

12

B) I ve III
E) III ve IV

3

E) Bitki türleri

A) I ve II
D) II ve III

C) II ve IV

2

D) Yer yapısı

D

C) Su kaynakları

1

B) Yer şekilleri

B

9.

12. Beşeri Coğrafya’nın ait dallarından biri

İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA
ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

TEST • 4
1.

3.

Aşağıda coğrafyanın inceleme alanları verilmiştir.

Türkiye’de kırsal kesimlerde konutların yapımında genel olarak
I. Yağışın fazla olduğu ormanlık yörelerde
ahşap malzeme,

I. Okyanus, deniz, göl gibi su kaynaklarının
oluşturduğu ortam

II. Kurak ve yarı kurak bölgelerde kerpiç (toprak) malzeme

II. Kayaçların oluşturduğu ortam

III. Kireç taşının ve volkanik arazinin bulunduğu alanlarda ise taşın yapı malzemesi
olarak kullanıldığı görülür.

III. Canlıların yaşadığı doğal ortam
IV. Dünya’yı çepeçevre saran gazlardan oluşan ortam

III

C) Cebelitarık Boğazı

K

M

IV

A) Hidrosfer Litosfer Biyosfer Atmosfer

D) Bering Boğazı
E) İsveç Fiyordları

L

LYS-4 / COĞ2
(2017)

Buna göre haritada verilen K, L ve M kesimlerinde I, II ve III’te açıklanan konut
yapım malzemelerinin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

B) Atmosfer Biyosfer Hidrosfer Biyosfer
C)

A) Gökova Körfezi

Tİ
R

II

Aşağıdakilerin hangisi insanın bu
doğrultuda gerçekleştirdiği bir düzenlemeye örnektir?

B) Rotterdam Limanı

Yukarıda, yerküreyi oluşturan dört temel
ortam aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?
I

İnsan, doğal ortamı ihtiyaçları doğrultusunda faydalı bir şekilde kullanmak için düzenleyebilir. Böylece
yaşamı kolaylaştırır ve yaşamın verimliliğini artırır.

Litosfer Biyosfer Atmosfer Hidrosfer

D) Biyosfer Hidrosfer Litosfer Atmosfer
E) Atmosfer Litosfer Hidrosfer Biyosfer

L

M

A)

I

II

III

B)

II

III

I

C)

II

I

III

D)

I

III

II

E)

III

I

II

Aşağıdaki kavram haritasında fiziki coğrafya
ile beşeri coğrafyanın yararlandığı bölümler
verilirken bir hata yapılmıştır.

Ö

2.

R
N

EK

K

Beşeri
Coğrafya

Fiziki
Coğrafya

4.

Aşağıdakilerden hangisi bir yörenin ılıman
kuşakta yer aldığına kanıt olarak gösterilebilir?

I Yerleşme

A Matematik coğrafyası

A) Nemliliğin yıl boyunca az olması

II Nüfus

B Biyocoğrafya

B) Ormanların geniş yer kaplaması

III Jeomorfoloji C Jeopolitik
IV Sanayi

D Klimatoloji

V Turizm

E Hidrografya

Kavram haritasının doğru olabilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin yerlerinin değiştirilmesi gerekir?
A) I ile A

B) III ile C

D) IV ile D

E) V ile E

C) Mevsimlere göre giysi değiştirme ihtiyacı
D) Yükseltisinin fazla olması
E) Denize kıyısının olması

C) II ile B
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5.

I.

Maden yataklarının ve üretimlerinin incelenmesi

II. Bir ülkedeki kültür balıkçılığının
araştırılması
III. Bir ülkedeki otomotiv sektörünün incelenmesi

C) Kırdan kente göçün fazla olduğu yerlerde
kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır.

Siyasi Coğrafya

D) Marmara Bölgesi’nde ulaşım geliştiği için
sanayi yatırımları fazladır.

.....I....

E) Türkiye’de heyelan en fazla Doğu Karadeniz bölümünde görülür.

Yerleşme Coğrafyası

Tİ
R

M.............

.....II....

Buna göre, numaralandırılan etkinliklerin şemadaki yerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

L

M

A)

I

II

III

B)

I

III

II

C)

II

I

III

D)

II

III

I

E)

III

I

II

6.

I. İç Anadolu’da tahıl tarımının yaygın olması

I

II. Doğu Anadolu’da akarsuların dar ve derin
vadilere akmaları

EK

K

Bu grafikte numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

III. Akdeniz’de kıyı turizminin gelişmesi

IV. Marmara’da yol yapım maliyetinin az olması

Yukarıdakilerden hangileri iklimin insan
yaşamı üzerinde etkisine örnek olarak
gösterilebilir?

R
N

2015 - YGS

B) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

7.

Ulaşım Coğrafyası

B) Enerji Coğrafyası

Toprak Coğrafyası

C) Doğal Afet Coğ-

Kültür Coğrafyası

D) Toprak Coğrafyası

Enerji Coğrafyası

E) Enerji Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası

rafyası

C) I ve IV

9.

Ö

A) I ve III

Bir yöreye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi diğer dördünün nedenidir?

Tropikal kuşakta yüksek yerler yerleşmeye
daha elverişliyken orta kuşağın yüksek enlemlerinde kıyı ve ovalar yerleşmeye uygundur.
Bu durum iki bölgenin;
I. Toprak verimliliğinin

A) Kara yolu ulaşım için çok sayıda köprü ve
tünele ihtiyaç duyulması

II. İklim koşullarının

B) Akarsular dar ve derin vadiler içinde akar.

III. Yer şekillerinin

C) Kısa mesafelerde iklim özelliklerinde değişme görülür.

IV. Nüfus yoğunluklarının

D) Yer şekilleri dağlık ve engebelidir.

özeliklerinden hangisi bakımından farklı
olduğunu gösterir?

V. Yeraltı zenginliklerinin

E) Tarım alanları dar ve parçalıdır.

A) I

B) II
C

4

E

5

A
6

D
7

E

8

B
9

14

II

A) Bitki Coğrafyası

C) III
3

L.............

Nüfus Coğrafyası

A

K.............

B) Akdeniz Bölgesi’nde dağlar kıyıya paralel uzandığı için doğal liman sayısı azdır.

D) IV
2

Tarım
Coğrafyası

BEŞERI COĞRAFYA

B

Enerji
Coğrafyası

Aşağıdaki grafikte Beşeri Coğrafya’nın bazı
alt dalları gösterilmiştir.

A) Karadeniz Bölgesi’nde yağış fazla olduğu
için ormanlar geniş yer kaplar.

Beşeri Coğrafya

Sanayi
Coğrafyası

8.

Aşağıdakilerin hangisinde coğrafyanın
dağılış ilkesi kullanılmıştır?

E) V
1
A

Aşağıda, beşeri coğrafyanın bazı
dallarının gösterildiği bir şema verilmiştir.

İNSAN, DOĞA VE COĞRAFYA
ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

TEST • 5
1.

4.

Doğal çere içerisinde yer alan oluşumunda
insanların etkisinin bulunmadığı dağ, ırmak,
deniz, ağaç bulut vb. her şeydir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin
tanımı verilmiştir?
A) Ekonomik unsur

Sıcaklığın yüksek ve yağış miktarlarının fazla
olduğu yerlerde pirinç tarımı yaygındır.

Buna göre, aşağıdaki aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilen yörelerin hangisinde pirinç tarımının diğerlerine
göre daha çok yapıldığı söylenebilir?

Notlarım

A)
Yağış mm

Sıcaklık °C

B) Beşeri unsur
D) Siyasi unsur
E) Askeri unsur
B)

Tİ
R

C) Doğal unsur

KARASAL İKLİM

Yağış mm

Bir ülkede, kara yolu ve demir yollarının
büyük bölümünde tüneller köprüler ve viyadüklerin yapılmış olmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

30
20
10

O

Ş

M

C)

N

M

H

T

A

E

E

A

0

MUSON İKLİMİ

200

25
20

160

15

120

C) İklim koşullarının elverişsiz olması

10
5

80

0

R
N

40

D) Arazinin dağlık ve engebeli olması
E) Yüzölçümünün büyük olması

K

Yağış mm

A) Şehirleşme oranının yüksek olması
B) Bitki örtüsünü sık olması

Sıcaklık °C

EK

2.

400
350
300
250
200
150
100
50
0

–5
–10

D)

Yağış mm

Sıcaklık °C

3.

Ö

250

Yeryüzünde meydana gelen olaylar doğal ve
beşeri olaylar olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal olay olarak nitelendirilemez?
A) Volkanik patlamalar
B) Meteorolojik ölçümler

C) Aşırı yağışlar
D) Tsunami

200

20

150

10

100

0

50
0

-10
O

Ş

M

E)

N

M

H

T

A

E

E

K

A

-20

EKVATORAL İKLİM
Yağış mm

Sıcaklık °C

300

30

250

25

200

20

150

15

100

10

50

5

0

O

Ş

M

N

M

H

T

A

E

E

K

A

0

AKDENİZ İKLİMİ

E) Tropikal fırtınalar
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5.
Notlarım

Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurların
insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek
olarak gösterilemez?

8.

Yeryüzünde meydana gelen olaylar doğal ve
beşeri olaylar olmak üzere iki gruba ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi, doğal olay olarak nitelendirilemez?

A) Kuzey Afrika’da kerpiç evlerin yaygın olması

A) Tsunami dalgaları

B) Yunanistan’’da kıyı turizminin gelişmiş olması

B) Volkanik patlamalar

C) Eskimoların balıkçılıkla geçimlerini sağlamaları

D) Tropikal fırtınalar

C) Kitlesel göçler
E) Kuraklık

Tİ
R

D) Brezilya’da insanların kıyafet değiştirme
ihtiyaçlarının az olması
E) Almanya’da otomotiv sektörünün gelişmiş olması

Yeryüzünün çeşitli bölgelerindeki insanların görünüşü, beslenme, giyinme, barınma
gibi temel yaşam faaliyetlerinin birbirine göre
farklılık gösterdiği görülür.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi, doğanın insan
yaşamı üzerindeki etkilerinden biri değildir?

EK

6.

9.

A) Ormanlık alanların yerleşmeye açılması

A) Ülkelerin yüzölçümlerinin farklılık göstermesi
B) Ülkelerin nüfuslarının farklılık göstermesi

C) Gelenek ve göreneklerin farklılık göstermesi

C) Sis olayına bağlı ulaşımda aksamaların
görülmesi

E) İklim koşullarının farklılık göstermesi

R
N

B) Şiddetli don olayına bağlı tarımsal üretimin düşmesi

D) Yeraltı kaynaklarının farklılık göstermesi

D) Depremlere bağlı can ve mal kayıplarının
yaşanması

Ö

E) Aşırı soğuklardan dolayı enerji tüketiminin artması

7.

10. Aşağıda verilen özelliklerden hangisinin

ortaya çıkmasında doğal koşullar etkilidir?
A) Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olmasında

I. Volkanik faaliyetler

II. Deprem

B) Norveç ve Kanada gibi ülkelerde balıkçılığın gelişmesinde

IV. Erozyon

C) Sanayi ve ticaretin geliştiği yörelerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında

III. Heyelan

Yukarıda verilen doğal afetler coğrafyanın inceleme alanına giren dört doğal ortamdan hangisinde gerçekleşir?

D) Nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde çevre sorunlarının oluşmasında
E) Dünya nüfusunun artması ve teknolojinin
gelişmesiyle doğal kaynakların hızla tükenmesinde
D
2

B
3

B
4

E

5

A
6

D
7

C

8

E

9

B

10
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E) Atmofser

1

D) Litosfer

C

A) Astenosfer B) Hidrosfer C) Biyosfer
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TEST • 6
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin doğal koşullarla etkileşimi en azdır?

III. Ormanlardan kereste üretiminde yararlanılması

B) Mera hayvancılığı

IV. Kurak bölgelerin ağaçlandırılacak erozyonun önlenmesi

C) Hidroelektrik üretimi

V. Engebeli alanlarda yol yapım maliyetinin
fazla olması

D) Kümes hayvancılığı
E) Seracılık

Yukarıda verilenlerden hangisinde doğanın insan etkinlikleri üzerindeki etkisinden söz edilemez?

Coğrafyanın inceleme alanı dört temel ortamdan oluşur. İklim olayları ........ (I) ........’in
Erozyon, toprak oluşum ....(II)...........’in, akarsu ve göller ........... (III) .......’in inceleme alanlarını oluşturur.

A) I

5.

B) II

C) III

D) IV

E) V

İklim doğal çevrenin şekillenmesinde ve insan yaşamında, yaptığı etkiler ile çok önemli
bir faktördür.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi
üzerinde iklimin etkisinden söz edilemez?

EK

Yukarıda verilen cümlelerin boşluklarına
sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi
getirilirse doğru olur?
II

III

A)

Atmosfer

Hidrosfer

Biyosfer

B)

Hidrosfer

Biyosfer

Atmosfer

C)

Atmosfer

Litosfer

Hidrosfer

D)

Biyosfer

Hidrosfer

Litosfer

E)

Litosfer

Ekosfer

Hidrosfer

A) Kayaçların çözülmesinde

B) Akarsu debi ve rejimlerinde

C) Jeolojik yapıda

D) Bitki örtüsünün dağılışında

E) İnsanların yaptığı ekonomik etkinliklerde

R
N

I

Coğrafya; yeryüzünde meydana gelen fiziki
ve beşeri olayların oluşumlarını, yeryüzündeki dağılışlarını, birbiriyle olan neden-sonuç
ilişkilerini incelen bilim dalıdır.

Buna göre aşağıda verilen ifadelerden
hangisi coğrafyanın farklı bir bölümünün
inceleme alanında yer alır?

Ö

3.

Notlarım

II. Volkanik arazilerde tarımsal verimliliğin
artması

A) Kış turizmi

2.

I. Çayır bitki örtüsüne bağlı mera hayvancılığının yapılması

Tİ
R

1.

4.

6.

Coğrafya, doğa ve insan arasındaki karşılıklı
etkileşimi inceleyen bilim dalıdır. Kimi zaman
insan doğal koşulları etkilerken, kimi zaman
da doğal koşullar insanın ekonomik ve yaşamsal faaliyetlerini etkilemektedir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi
insan-doğa etkileşimine diğerlerine göre
farklı bir örnektir?

A) Kutuplara yakın yerde geniş örtü buzulları yer alır.

A) Yükseltinin fazla olduğu yerlerde tahıl tarımının yaygın olması

B) Sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde fiziksel çözülme yaygındır.

B) Yüksek enlemlerde yerleşmelerin deniz
seviyesine yakın yerde kurulması

C) Ulaşımın gelişmediği yerlerde nüfus yoğunluğu azdır.

C) Bozkır bitki örtüsüne bağlı küçükbaş hayvancılığının yapılması

D) Dağların kıyıya paralel olduğu yerlerde
yamaç yağışları fazladır.

D) Barajlardan hidroelektrik enerjisi elde
edilmesi

E) Bitki örtüsünün az olduğu yerde toprak
verimliliği azdır.

E) Tarım ürünü çeşitliliğinin orta kuşak ülkelerinde daha fazla olması
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7.
Notlarım

İklim, bitki örtüsü, yer şekilleri ve toprak özellikleri gibi doğal koşular ekonomik faaliyetler
üzerinde etkilidir.

10. • Kutuplara yakın yerleşim bölgelerinde ya-

şayan Eskimolar’ın İglo adı verilen kar ve
buzdan evler yapmaları

Buna göre yazları sıcak ve kurak, kışları
ılık ve çok yağışlı olan Akdeniz iklim bölgesinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine doğal olarak rastlanmaz?

• Akdeniz Havzası’nda kireç taşlarının yaygın olduğu alanlarda konut yapımında taş
kullanılması

• Volkanik arazilerin bulunduğu bazı yerlerde tüflerin oyularak mesken olarak kullanılması

A) Turunçgil tarımı

Yukarıda verilen örneklerde yeryüzünün
farklı yörelerinde barınma ihtiyaçlarının
çeşitlilik göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

B) Seracılık faaliyeti
C) Deniz turizmi

Tİ
R

D) Ormancılık
E) Çay tarımı

A) Ekonomik faaliyetler

B) Doğal koşullar
C) Nüfus miktarı

• İklim olaylarının insan üzerine etkilerini inceler.

D) Denize yakınlık

• Su kaynaklarının ve dağılışını inceler.

E) Gelir düzeyi

• Canlıların yeryüzüne dağılışını inceler

EK

• Yeryüzü şekillerinin ve oluşum süreçlerini inceler.
Yukarıda coğrafyanın alt dalları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

11. Aşağıdaki olgulardan hangisi diğer dördü-

Aşağıdaki seçeneklerle eşleştirildiğinde
seçeneklerden hangisinin açıklaması yukarıda verilmemiştir?
A) Klimatoloji

R
N

B) Jeomorfoloji

D) Hidrografya

B) Rüzgâr erozyonunun etkili olması
C) Nadas alanların fazla olması
D) Doğal bitki örtüsünün cılız olması

12. Yakın Çağ’da fiziki coğrafyanın kurucusu

........ (I) ........ ve beşeri coğrafyanın kurucusu
....(II)........... modern coğrafyanın ortaya çıkmasında çalışmaları ile ön plana çıkmışlardır.

Yer şekilleri, insanların etkinliklerini ve yaşamlarını büyük ölçüde etkileyen doğal unsurlardan biridir.

Ö

Yukarıdaki metinde I ve II numaralı boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilirse
metin doğru tamamlanmış olur?

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi orta
kuşakta bulunan engebeli ve yüksek bir
bölge için kesin olarak söylenemez?

I

II

A) Alexander Van

Carl Ritter

B) İklim kısa mesafelerde farklılık gösterir.

B) Mesudi

Biruni

C) Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi
uzundur.

C) Batlamyus

Piri Reis

D) Bitki örtüsü çeşitliliği fazladır.

D) Muhammed İdrisi

Alexander Van
Humboltd

E) Akarsuların aşındırma güçleri fazladır.

E) Cral Ritter

Thales
C

C

3

Humboltd

2

A) Yıllık sıcaklık fark azdır.

1

E) Meteoroloji

D
4

C

5

D
6

E

7

E

8

A
9

B

10

A

11

A

12

18

A) İkliminin kurak olması

E) Kerpiç evlerin yaygın olması

C) Biyocoğrafya

9.

nün nedeni olarak gösterilebilir?

D

8.
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1.

4.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan
ve doğal çevre arasında güçlü bir etkileşim
vardır.

B) Kloroflorokarbon gazlarını arttıran fosil
yakıt kullanmak
C) Meraları ıslah etmek

A) Denizlerin doldurularak arazi kazanılması

D) Ağaçlandırma yapmak

B) Ulaşım faaliyetlerine yönelik tünellerin yapılması

E) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak

C) Akarsulardan baraj yapılarak hidroelektrik sağlanması

5.

E) Ormanların tarım alanına dönüştürülmesi
İnsanın doğayı etkilediği gibi doğada insan
faaliyetleri üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere sahiptir.

İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilmek için teknoloji ve bilimin yardımıyla
dünyadaki yaşam alanlarını gittikçe genişletmektedir. Eskiden genellikle doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlarda yaşamını
sürdüren insan, günümüzde ABD’deki çöl
alanı olan “Central Walley” bölgesinde sulama kanalları yaparak verimli tarım alanları
oluşturmuştur.

EK

2.

Notlarım

A) Erozyona uğrayan yamaçlarda taraçalandırma yapmak

İnsan - doğal çevre arasındaki bu etkileşim düşünüldüğünde, aşağıdakilerden
hangisi insanın doğaya etkisine örnek
gösterilemez?

D) Dağlık ve engebeli arazilerde nüfusun az
olması

Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal
çevre üzerindeki olumlu etkilerine örnek
gösterilemez?

Tİ
R

TEST • 7

Buna göre, aşağıda verilen örneklerden
hangisinde doğanın insan üzerindeki
olumlu etkisinden bahsedilebilir?

Bu durumun ortaya çıkmasındaki en
önemli ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çöl bölgelerinde su yetersizliğine bağlı
olarak yerleşmenin az olması

B) Savunma

C) Su temini

D) Barınma

R
N

B) Kutup bölgelerine yakın yerlerde tarımsal
üretimin az olması

A) Yeraltı kaynağı

C) Eğimin fazla olduğu alanlarda akarsuların
hidroelektrik potansiyelinin fazla olması

D) Ekvatoral bölgede iklim koşullarına bağlı
olarak yerleşmelerin az olması

3.

Ö

E) İskandinav yarımadasında kıyı turizminin
gelişmemesi

I. Kişi başına düşen tatlı su miktarının giderek azalması

II. Her yıl farklı sayıda tropikal siklonun oluşması

III. Nükleer santrallerde oluşan kazalarda
çevre kirliliğinin oluşması

IV. Şiddetli tektonik depremlerin oluşması

Yukarıda verilenlerden hangileri insanın
doğaya olan etkisine örnektir?
A) I ve II

B) II ve III

D) III ve IV

E) II ve IV

C) I ve III

E) Gıda temini

6.

Doğal ve beşeri unsurlar birbiriyle karşılıklı
etkileşim hâlindedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin beşeri
faaliyetler üzerindeki etkisi diğerlerinden
daha fazladır?

A) Küresel ısınmaya bağlı doğal afet sayısı ve şiddetindeki artışlar yaşanmasının
B) Mısır’daki Nil deltasında yapılan baraj
sonrasında alüvyon miktarının azalmasının
C) Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul
Boğazı’nda deniz ulaşımına aksamasının
D) Fransa kıyılarında dalga aşındırması sonucu falezlerin gerilemesinin
E) Meksika City’de yeraltı suyunun aşırı kullanımı sonucu yer yer çökmelerin oluşmasının
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7.

Coğrafya bilimi bir dağın yükseltisini, ya da ırmağın uzunluğunu öğretmeyi amaçlamaz. İnsan ve doğa arasındaki etkileşimi inceler. Bu
etkileşim içerisinde insanın çevreye yönelik
bütün faaliyetleri ---- inceleme alanıdır.

Notlarım

10. Coğrafyanın amacı, insanın doğayı tanıması

ve yaptığı etkinliklerde doğayı koruyarak, doğal kaynaklarını yok etmeden sürdürebilir bir
kalkınmayı gerçekleştirmeyi sağlamaktır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu
açıklamaya ters düşmektedir?

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilirse yapılan açıklamalar doğru olur?

A) Doğu Anadolu Bölgesi’nde barajların kurulması
B) Güneydoğu Anadolu’da kerpiç evlerin
yaygın olması

A) Beşeri coğrafyanın B) Hidrografyanın
C) Fiziki coğrafyanın D) Kartografyanın

C) Ege Bölgesi’ndeki verimli delta ovalarına
sanayi tesisi yapılması

Tİ
R

E) Matematik coğrafyanın

D) Çanakkale’de rüzgâr tribünlerinden enerji üretilmesi
E) Akdeniz Bölgesi’nde kıyı turizminin gelişmesi

11. Coğrafya biliminin temel amacı insanın doğayı tanıması ve doğayla uyumlu bir yaşam
sürmesidir.

EK

(I) Bizim yaşadığımız yörede su kaynakları
fazla ve yerşekilleri engebeli olduğu için dağınık yerleşme görülmektedir. (II) Yöremiz
her mevsim yağışlı olduğu için orman alanları
geniş bu yüzden kırsal kesimde ahşap evler
yaygındır. (III) Tarım alanları dar olduğu için
makineli tarım gelişmemiştir. (IV) Ayrıca yağış, düzenli olduğu için ortakların yıl boyunca
yeşil ve fazla olması büyükbaş hayvancılığın
gelişmesini sağlamıştır. (V) Yaşadığımız yer
Karadeniz’in doğu kıyılarıdır.

D) IV

E) V

D) Kırdan kente yoğun göçe bağlı gecekondulaşmanın yaygınlaşması
E) Ormanlık alanlara turistik tesis yapılması

bitki örtüsü şartlarına göre oluşmuş topraklara zonal topraklar denir. (II) Bu topraklardan
biri olan çernezyomlar, orta kuşakta karasal
iklimin yarı nemli sahalarında, çayır bitki örtüsü altında oluşur. (III) Toprak yüzeyinde gelişen gür otlar kuruyarak toprağa karışır. (IV)
Bu durum, toprağın humus bakımından zengin olmasına yol açar. (V) Türkiye’de bu topraklar Erzurum - Kars çevresinde görülür.

IV
V
III

Yukarıdaki paragrafta numaralanmış
cümlelerin hangilerinde coğrafyanın neden - sonuç ilişkisi vardır?

Yukarıda verilen özelliklerin tümünün haritada numaralarla gösterilen yörelerin
hangisinde görüldüğü söylenebilir?
E) V
7

D) IV

A

E

8

C) III

6

D
9

C

10

A

11

B

12

20

B) II

A

A) I

A) I ve II

B) III ve IV

D) IV ve V

E) II ve V

E

II

5

I

4

Ö

• Güneşlenme süresi az, yağış miktarı fazla.

B

• Dağınık yerleşme ve tarım alanları dardır.

12. (I) Herhangi bir bölgede etkili olan iklim ve

C

• Ulaşım zor ve yol yapım maliyeti yüksektir.

3

C) III

C) Verimli tarım alanlarına sanayi tesisi kurulması

C) II ve III
C

9.

B) II

B) Fay hatlarının geçtiği yerlere yerleşim
alanı kurulması

2

A) I

A) Tarımsal üretimde damla sulama sisteminin kullanılması

1

R
N

Yukarıdaki yöre ile ilgili verilen numaralanmış cümlelerden hangisinde nedensellik ilkesi verilmemiştir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnektir?

D

8.

YAZILI SORULARI

YAZILI SORULARI – 1

4.

A. Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
1.

I. Enerji üretiminde fosil yakıt kullanılması

II. Ağaçlandırma çalışmaları

III. Barajların inşa edilmesi

IV. Eğimli yamaçların taraçalandırılması

Coğrafya incelediği 4 doğal ortam hangileridir? Yazınız.

V. Yeraltı zenginliklerinin çıkarılması

Yukarıda verilen insan faaliyetlerinden hangileri doğal
çevre üzerinde olumsuz etki yaratır? Nedenleriyle birlikte yazınız.

Çözüm:

2.
IV
III

V

23°
0°

23°

EK

I

II

Yukarıda işaretlenen merkezlerden hangilerinde doğal
koşulların insan yaşamına daha elverişli olduğu söylenebilir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

I. Köprü

II. Dağ

Ö

III. Plato

R
N

Çözüm:

3.

IV. Ulaşım yolu

Yukarıda verilenlerden hangileri doğal unsur değildir?

Çözüm:

Tİ
R

Çözüm:

5.

Kırsal kesimlerde insanlar meskenlerini iklim koşullarına
bağlı olarak doğada en çok bulunan malzeme ne ise onunla
inşa etmektedir.

Buna göre Türkiye’de İç Anadolu Karadeniz ve Doğu
Anadolu Bölgeleri’nde iklim ve doğal koşullar gözönünde bulundurulduğunda kırsal kesimdeki konutların hangi malzemeden yapıldıklarını yazınız.

Çözüm:

6.

Coğrafya yerel saat hesaplamaları, haritada uzunluk ve
alan hesaplamaları konularında Fizik Coğrafya’nın hangi dalından yararlanır?

Çözüm:
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1.

Dört temel ortamdan biri olan Litosferi Fiziki Coğrafya’nın
bölümlerinden ......................... inceler.

2.

Ekvatoral bölgede nüfus ve yerleşmenin az olmasının nedeni ......................... ve ......................... fazla olmasıdır.

3.

Coğrafya’nın en önemli prensibi ..................................... ’tir.

4.

Yağışın bol olduğu ormanlık alanlardaki kırsal yerleşmelerde konutlar ................................. yapılır.
Bitki örtüsünün tahrip edilmesi toprakların .........................
kaybedilmesine yol açar.

6.

Buna göre, insanların yaptığı faaliyetlerin numaralarını
hangi doğal afet ya da soruna yol açabileceğini yandaki
kutucuğa yazınız.

1.

Fosil yakıt tüketiminin sürekli
artması

Heyelan

……

2.

Yol, tünel, viyadük yapım ile
yamaç dengesinin bozulması

Sel

……

Küresel ısınma

……

Erozyon

……

3.

Otlak ve mera alanlarında
aşırı otlatma

4.

Ormanların aşırı tahribi

Coğrafya’nın konusu ......................... ve ......................... arasındaki etkileşimdir.

Panama ve Süveyş kanallarının açılması ........................ do-

R
N

7.

1. Aşağıdaki tabloda insanların yapmış olduğu bir takım faaliyetler ile bazı doğal afetlerin isimleri verilmiştir.

EK

5.

C. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz.

Tİ
R

B. Aşağıda verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.

ğaya müdahalesine örnektir.
8.

Deprem, volkanizma ve heyelan gibi doğal afetler dört temel
ortamdan ............................. de gerçekleşir.

Türkiye’de kış mevsiminde sıcaklıkların çok düştüğü ve en

Ö

9.

2. Aşağıdaki tabloda, fiziki coğrafyanın bölümleri ile yararlandığı
bazı bilim dalları verilmiştir.
Her bölümün numarasını yararlandığı, bilim dalının yanındaki kutucuğa yazınız.

çok kar yağışının görüldüğü bölgenin Doğa Anadolu Bölgesi
olmasını nedeni ..................................... dir.

10. Ormanların yeryüzünde en çok görüldüğü yerler Coğrafya’nın
................................... ilkesi ile ilgilidir.

22

Fiziki Coğrafya
Bölümü

Yararlandığı
Bilim Dalı

I. Jeomorfoloji

Limnoloji

........

II. Klimatoloji

Botanik

........

III. Hidrografya

Astronomi

........

IV. Matematik coğrafya

Jeofizik

........

V. Biyocoğrafya

Meteoroloji

........

YAZILI SORULARI

3.

I. Litosfer ........................ Rüzgâr

II. Biyosfer ....................... Bitki ve Hayvanlar

III. Hidrosfer ..................... Akarsu, göl

D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına
(D) yanlış olanlarınkine (Y) yazınız.

IV. Atmosfer ..................... Dağlar

Yukarıdaki verilen doğal ortam unsur eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?

4.

II
IV

III
V

Yukarıdaki haritada beş farklı bölge taralı olarak gösterilmiştir.
Buna göre;

R
N

A) Kırsal yöredeki konutların yapımında kerpiç yaygın olarak kullanılan alan
B) Sıcaklık ve yağışın en fazla olduğu alan

C) Yıl içerisinde giysi değiştirme ihtiyacı en fazla olan alan
D) Sıcaklık yetersiz olduğu için seyrek nüfuslu alan

E) Nüfusun daha çok yüksek kesimlerde yerleştiği alan

Ö

(bir numara birden fazla alana yazılabilir.)
Çözüm:

……

Kayaçların insan yaşamı üzerine olumlu etkisi
yoktur.

2.

……

Teknolojideki gelişmeler ve nüfus artışı doğal
kaynak tüketimini azaltmıştır.

3.

……

Küresel ısınma insanların yaptığı ekonomik etkinlikler sonucunda ortaya çıkmıştır.

4.

……

Akarsular, rüzgâr ve sel suları gibi dış kuvvetlerin
etkisiyle toprağın verimli üst kısmının taşınmasına
erozyon denir.

5.

……

Sıcaklık ve yağışın en fazla olduğu alan orta kuşak ülkeleridir.

6.

……

Deprem sonrası denizde oluşan dev dalgalara
tsunami denir.

7.

……

Atmosferin hızla kirlenmesi doğanın insan üzerine etkisidir.

8.

……

Ulaşım yolları, köprüler doğal unsurdur.

9.

……

Türkiye Kuzey Yarım Küre’de orta kuşakta yer alır.

10.

……

Güneş, rüzgâr, dalga ve su tükenebilen doğal
kaynaklardır.

11.

……

Eski dünya kıtaları Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarıdır.

12.

……

Yeryüzündeki karaların büyük çoğunluğu Kuzey
Yarım Küre’de bulunur.

13.

……

Kıtalar içerisinde en küçüğü Asya’dır.

14.

……

Türkiye’de hidroelektrik potansiyelin en yüksek olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

15.

……

Yazın en sıcak bölgemiz Güneydoğu Anadolu’dur.

16.

……

Türkiye’de yükselti doğudan batıya doğru artar.

EK

I

0°

1.

Tİ
R

Çözüm:
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3. Aşağıda verilen ifadelerin gerçekleştiği doğal ortamı ve
fiziki coğrafyanın hangi dalı tarafından incelendiğini belirtiniz.

YAZILI SORULARI – 2
A. Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
1. Tropikal kuşakta yüksek alanlarda yerleşmeler kurulurken,
orta kuşakta kıyılara, ovalara ve akarsu kenarlarına yerleşmeler daha çok kurulur.
Bu duruma neden olan faktörü örneklendirerek açıklayınız.

a) Berke’nin, köylerindeki bitki türlerinden örnekler toplaması
b) Ahmet, ilçelerindeki göl suyunun özelliklerini inceliyor.
c) Pelin, yağış türlerini araştırıyor.

d) Murat taşların çeşitlerini ve özelliklerini araştırıyor.
Çözüm:

Tİ
R

Çözüm:

4. Aşağıda verilen beşeri etkinlikleri coğrafyanın hangi dalı
ile ilgilidir? Alttaki noktalı yerlere yazınız.
a) İnsanların göç hareketleri

......................................................................................................

EK

2. Aşağıda, beşeri coğrafyanın bazı dallarının gösterildiği bir
şema verilmiştir.

b) Barajların inşa edilmesi

......................................................................................................

BEŞERİ COĞRAFYA

c) İnsanların yeni yerler görmek için yer değiştirmesi

Sanayi
Coğrafyası

Yerleşme
Coğrafyası

R
N

Enerji
Coğrafyası

K ................

L ................

M................

I. Bir ülkedeki demir-çelik sektörünün incelenmesi
II. Maden yataklarının ve üretimlerinin incelenmesi

Ö

III. Ekvatoral bölgede şehirlerin yüksek seviyelerde kurulması

Buna göre numaralandırılan etkinliklerin şemadaki yerlerini bulunuz.

Çözüm:

......................................................................................................
ç) Maden yataklarının dağılışı

......................................................................................................
d) Yeni gelişen ulaşım sistemlerini incelenmesi

......................................................................................................
e) NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler örgütlerinin incelenmesi
......................................................................................................

f) Meskenlerde kullanılan malzeme cinsinin doğal çevreyle
ilişkisi
......................................................................................................
g) Dünya genelinde yürütülen aşı kampanyaları

......................................................................................................
ğ) İnsanların yürüttükleri hayvancılık faaliyetleri

......................................................................................................
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5.

I. Yağışlı iklim bölgelerindeki akarsuların bol su taşımaları
II. Kutuplara yakın yerlerdeki insanların kalın giysiler giymesi
III. Sulama kanalları yapılarak tarımsal verimin artırılması
IV. Bitki örtüsünün tahrip edilerek erozyon şiddetinin artırılması
Yukarıda verilenlerden hangisi insanın doğal çevre üzerindeki etkisine örnektir?

C. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz.

1. Aşağıda verilen ifadelerin hangilerinin, insanın doğal
çevre üzerine etkisine hangilerinin doğal çevrenin insan
üzerine etkisine örnek olduğunu aşağıdaki tabloya “X”
işareti koyunuz.
a) Akarsular üzerinde barajlar yapılarak elektrik üretilmesi

Tİ
R

b) Dünya nüfusunun büyük kısmının Orta Kuşak’ta yerleşmesi

Çözüm:

c) Hindistan ve Çin’de tahıllardan en çok pirincin yetiştirilmesi
d) Kişi başına düşen tatlı su miktarının giderek azalması

e) İç Anadolu Bölgesi’nde kırsal kesimlerde konut yapım
malzemesinin kerpiç olması

B. Aşağıda verilen boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.
Dört temel ortamdan biri olan hidrosferi coğrafyanın bölümlerinden ................................ inceler.
2.

Antarktika’da

yerleşik

hayatın

......................... yetersiz olmasıdır.

olmamasının

nedeni

b

4.

Rüzgâr, nem, yağış gibi olaylar ................................. kürede

d
e

R
N

Canlıların yaşadığı küreye ..................................... denir.

5.

a

c

3.

oluşur.

İnsanın Etkisi

EK

1.

Doğanın Etkisi

Tsunami ................................. sonrasında meydana gelen bir
doğal olaydır.

6.

İnsanlar su ihtiyaçlarını karşılamak için akarsular üzerinde ..

Ö

............................... yapmışlardır.
7.

Yeraltı kaynakları dört temel ortamdan .................................
yer alır.

8.

Coğrafi bir olayın kıta, ülke, bölge üzerinde dağılışı ....................

ile gösterilir.
9.

2. Aşağıda verilen doğal unsurların yer aldığı doğal ortam
(Atmosfer, Hidrosfer, Litosfer ve Biyosfer) karşılarında
verilen boşluğa yazınız.
Doğal Unsur

Doğal Ortam

Az yağışlı ve nem oranı düşük ortamlarda ...........................

• Erciyes Dağı

..............................

evlere rastlanması doğal unsurların insan yaşamı üzerinde-

• Yağmur Ormanları

..............................

ki etkisine örnektir.

• Van Gölü

..............................

• Katrina Kasırgası

..............................

10. Coğrafyanın alt dallarından olan klimatoloji ............................
tiplerini inceler.
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3.

I
III
II

D. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına
(D) yanlış olanlarınkine (Y) yazınız.

IV

V

Yukarıdaki Türkiye haritasında beş tane bölge taranarak
gösterilmiştir.

1.

……

Coğrafyanın konusu insan ve doğa arasında etkileşimdir.

2.

……

Coğrafyanın diğer bilimlerde bulunmayan en
önemli prensibi nedenselliktir.

Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge

……

b

Yağış miktarının en az olduğu bölge

……

c

Dağların kıyıya dik uzundığı, Akdeniz ikliminin
görüldüğü bölge

……

d

Yükselti ve eğimin fazla olması nedeniyle tarımın
yerine büyükbaş hayvancılığın geliştiği bölge

……

Dağların kıyıya paralel uzandığı engebeden
dolayı dağınık yerleşmenin görldüğü bölge

……

e

4. Aşağıdaki tabloda bazı doğal olaylar ile insan yaşamı üzerindeki olumlu etkileri verilmiştir.

R
N

Her doğa olayının numarasını insan yaşamına olumlu etkisinin yanında bulunan kutucuğa yazınız.
Doğal
Olaylar

1. Kar

İnsan Yaşamındaki Olumlu Etkisi

Günlük sıcaklık farkını azaltır. İnsan derisinin kurumasını önler.

........

Tüm canlıların yaşamasında
ve büyümesinde etkilidir.

........

Sıcaklığın taşınmasında ve
enerji üretiminde etkilidir.

........

Verimli tarım toprakları oluşturur.

........

Akarsuları ve yeraltı sularını
besler.

........

Ö

2. Volkanizma
3. Sıcaklık
4. Rüzgâr
5. Nem
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3.

……

İnsanoğlu doğal koşullara tamamen bağlı yaşar.

4.

……

İnsanın doğayla uyumlu ve sürdürülebilir faaliyetlerine devam edebilmesi için doğayı iyi tanıması
gerekir.

EK

a

Tİ
R

Bu bölgelerin numaralarını aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin yanındaki boşluğa yazınız.

5.

……

Yer şekillerini inceleyen bilim dalına jeoloji denir.

6.

……

Sis ve bulut atmosferde meydana gelen ve Klimatoloji biliminin incelediği bir olaydır.

7.

……

Panama ve Süveyş kanallarının açılması insanın
doğaya müdahalesine örnektir.

8.

……

Hidrosfer doğada bulunan canlıları inceler

9.

……

Küresel ısınmanın oluşması doğanın insan üzerine etkisine örnektir.

10.

……

Fosil yakıtlar yerine daimi enerji kaynakları kullanılmalıdır.

UYGULAMA

5
1
4
1

2
2
4
5

3

EK

6

Tİ
R

3

R
N

7

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Doğa ve insan arasındaki karşılıklı etkileşimi inceleyen bilim

Ö

2. Yakın Çağ’da Beşeri coğrafyanın kurucusu sayılan bilim
insanı
3. Taş küreye verilen ad

4. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu
ve değişimini inceleyen bilim dalı

5. Bitki ve hayvan türlerinin dağılımını ve bu dağılımın nedenlerini inceleyen fiziki coğrafya dalı

SOLDAN SAĞA

1. Yer şekillerinin oluşumunu ve gelişimini araştıran fiziki
coğrafya dalı
2. Yeni Çağ’da çizdiği Dünya Haritası ve Kitab-ı Bahriye
adlı denizcilik kitabıyla tanınmış Osmanlı denizci ve kartografı
3. Coğrafi araştırmalara neden olan konuların belirli bir
alandaki yayılışını haritalar ile gösteren coğrafya ilkesi
4. Su küreye verilen ad

5. Yakın Çağ’da Fiziki Coğrafyanın bilimsel kimlik kazanmasında rol oynayan Alman coğrafyacısı
6. Atmosferdeki iklim olaylarını inceleyen Fiziki Coğrafya
dalı
7. Fiziki çevrenin insan yaşamı üzerine etkisi ve insanın
mekanda yaptığı değişiklikleri inceleyen coğrafya anabilim dalı
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Ö
Tİ
R

EK

R
N

YERKÜRENİN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ
ÖĞRENİYORUZ-UYGULUYORUZ

TEST • 1

4.

1.

40.0

09 k

m

A) Dünya’nın dönüş hızı

40.0

09 k

m

6357 km
merkez

6378 km

0°

B) Yer çekimi etkisi

6357 km
merkez

Dünya’nın şekli geoit yerine tam küre şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi değişirdi?

C) Sıcaklığın dağılışı
6378 km

40.076 km

D) Sürekli termik basınçlar

0°

E) Sıcaklık iklim kuşakları
40.076 km

Dünyanın kutuplardan basık ekvator
kısmından şişkince olan özel şekline
geoit denir.  

Tİ
R

Geoit Şeklinin İspatları

a. Ekvator yarıçapı daha uzun kutuplar
yarıçapı daha kısadır.

Yukarıda şekilde Ekvator ve kutuplar yarıçapı
gösterilmiştir.
a = 6378 km

b. Ekvator çevresi daha uzun kutuplar
çevresi daha kısadır.

5.

b = 6357 km
a – b = 21 km

Ekvator yarıçapı ile kutuplar yarıçapı arasındaki 21 km’lik fark aşağıdakilerden
hangisini kanıtlar?

A) Ekseni etrafında dönmesi sonucu oluşan
merkez kaç kuvvetinin

EK

A) Dünya’nın eksen hareketini

B) Yörüngesinin elips şeklinde olmasının

Dünya’nın Küresel Şekle Sahip
Olmasının Sonuçları
• Dünya’nın bir yarısı aydınlık iken, diğer yarısı karanlıktır.

C) İç ısısının yüksek olmasının

C) Dünya’nın ekseninin eğik olduğunu

D) Yer ekseninin eğik olmasının

• Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme
açısı ekvatordan kutuplara doğru küçülür.

E) Karaların Kuzey Yarım Küre’de fazla olmasının

• Güneş ışınlarının aldığı yol
Ekvator’dan Kutuplara doğru uzar.

R
N

E) Dünya’nın yıllık hareketini

Ö
A) 10° K

B) 50° G

D) 45° K

E) 60° K

C) 80° G

III. Gün içinde sıcaklığın farklılaşması

IV. Meltem rüzgârlarının oluşması

V. Sürekli termik basınç kuşaklarının oluşması

Yukarıda verilenlerden hangisi Dünya’nın
şeklinin sonuçlarından biridir?
C) III

D) IV

Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
sonucunda merkez kaç kuvveti meydana gelir.
I. yerel saat farklarının oluşması
III. dinamik basınç kuşaklarının oluşması

II. Gün içinde gölge boylarının değişmesi

B) II

• Paralellerin boyları Ekvator’dan kutuplara doğru kısalır.

II. sürekli rüzgârların yönlerinde sapmalar

I. Fiziksel ufalanmanın yaşanması

A) I

6.

• Genel olarak Ekvator’dan kutuplara
doğru sıcaklık azalır.
• Cisimlerin gölge boyları kutuplara
doğru uzar.

Dünya’nın şeklinden dolayı komşu iki meridyen arasındaki mesafe değişir.

Buna göre aşağıda verilen enlemlerden
hangisinde meridyenler arası mesafe
daha azdır?

3.

c. Yer çekimi ekvatordan kutuplara
doğru artar.

B) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olduğunu
D) Dünya’nın geoit şeklinde olduğunu

2.

Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan
şişkin bir şekle sahip olması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

IV. gece - gündüzün tekrar etmesi

• Meridyenlerin boyları birbirine
eşittir. Meridyenler arası mesafe,
Ekvator’dan kutuplara doğru daralır.
• Termik basınç kuşakları oluşur.
• Dünya’nın kendi çevresindeki dönüş
hızı (çizgisel hızı) Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.

durumlarından hangileri merkez kaç kuvvetinin etkisi ile oluşmaktadır?

• Tan ve grup süreleri Ekvator’dan kutuplara doğru uzar.

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve IV

D) II ve IV

• Dünya’nın şeklinden dolayı harita çizimlerinde hatalar oluşur.

E) III ve IV

• Kutup yıldızı sadece Kuzey Yarım
Küre’den görülür. Kutup yıldızının görülme açısı o yerin enlem derecesini
verir.

E) V
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7.

90°

Ilıman kuşak
Sıcak kuşak

Soğuk kuşak

B) Aynı dönemde ekilen buğdayın Aydın’da
Konya’dakinden erken olgunlaşmasında

90°

Bu kuşakların yarım kürelerde eşit dağılmamasının nedeni Kara ve denizlerin dağılışındaki farklılıktır. KYK’da
karalar daha fazla olduğu için sıcak ve
ılıman kuşak kuzeyde daha  geniştir.

E) Meridyenler arası mesafenin güneyden
kuzeye daralmasında

ş yön

ü

Güney Kutbu

• Kutup noktalarından ve Dünya’nın iç
merkezinden geçtiği varsayılan çizgiye Eksen denir.

B) Kanada

C) Endonezya

D) Mısır

30°

B)

60°

90°

C)

45°

66°

D)

90°

0°

E)

0°

90°

Batı

I

E) Portekiz

R
N

Enlemin etkisinden dolayı, bazı olaylar ekvatordan kutuplara doğru artış, bazı olaylar da
ise azalış görülmektedir.
Buna göre, aşağıda enlemle ilgili olarak
verilen bağıntılardan hangisi yanlıştır?

Ö

A)

C)

Güneş ışınlarının atmosferde
tutunma oranı

0°

30°

60°

90°

B)

D)

Işınların düşme açısı

Batı

II

Doğu

Güneş’in yukarıdaki şekilde gösterildiği
gibi gün içinde farklı açılarla görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya’nın eksen hareketi

Yerçekimi

B) Eksen eğikliği
C) Yörüngenin elips şekli
D) Dünyanın yıllık hareketi

0°

Enlem

Doğu

30°

60°

90°

E) Dünya’nın şekli

Enlem

Gölge boyu

12. Aşağıdakilerden hangisinin gün içinde değişmesi beklenmez?

0°

E)

30°

60°

90°

0°

Enlem

30° 60°

90° Enlem

A) Güneş ışınlarının düşme açısının

Alacakaranlık süresi

B) Sıcaklık değerlerinin
C) Cisimlerin gölge yönlerinin
D) Çizgisel dönüş hızının

90° Enlem

E) Yerel saatlerin
5

B
6

B
7

C

8

B
9

E

10

30° 60°

A

A

11

0°

4

9.

• Sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları KYK de sağa, GYK de ise sola doğru saparlar.

D

12

30

0°

11.

Dünya günlük hareketini batıdan doğuya doğru yapar Bunun sonuçları:

• Doğuda yerel saat ileride, batıda ise
geridedir. Güneş doğuda erken doğar,
erken batar; batıda geç doğar, geç batar.

A)

B

Dünya’nın birim zamanda taradığı açıdır. Dünya 24 saatte 360° döndüğünde, tüm noktaların açısal hızı eşittir.

Y

E

Bu hız Ekvator’dan kutuplara doğru
azalır.

Açısal Hız

A) Türkiye

X

3

Çizgisel Hız

Yıl boyunca soğuyan hava
alçalır. Alçalan hava basıncın yükselmesine yol açar.

C

• Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak iki türlü hız ortaya
çıkar.

Y

2

• Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü batıdan-doğuya doğru 24 saatte tamamlar. Buna eksen ya da günlük
hareket denir.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinin bulunduğu yerde, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı daha fazladır?

EK

8.

Yıl boyunca ısınmaya bağlı
olarak yükselen hava alçak
basınç alanı oluşturur.

Tİ
R

D) Akdeniz kıyılarında deniz suyu sıcaklığının Karadeniz’e göre daha yüksek olmasında

Kuzey Kutbu
Batı
Doğu

X

Bu basınç merkezlerinin enlem dereceleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

C) Hatay’da aynı uzunluktaki cismin gölgesinin Samsun’dakinden kısa olmasında

Dünya’nın Günlük (Eksen) Hareketi

Dönü

MERKEZLER

A) Sinop’taki çizgisel hızın Mersin’dekinden
az olmasında

Ilıman kuşak
48°

nin özelliği verilmiştir.

1

30°30'
0°
27'

10. Aşağıdaki tabloda, iki farklı basınç merkezi-

Buna göre, Türkiye’de aşağıdakilerden
hangisi üzerinde enlem faktörü etkili olmamıştır?

Soğuk kuşak

68°30'

Dünya’nın şekline bağlı olarak ortaya çıkan
olgular enlem faktörüyle açıklanır.

D

• Sıcaklık kuşakları oluşur.

