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!klim Bilgisi

3. A!a"ıda atmosfer tabakaları ve bu tabakaların özellikleri ve-
rilmi!tir. 

Buna göre yapılan e"le"tirmelerden hangisi yanlı"tır?

A) Ozonosfer o UV ı!ınlarının emilmesi

B) Troposfer o Hava olaylarının meydana gelmesi

C) Stratosfer o Radyo dalgalarının yansıtılması

D) #yonosfer o Gaz moleküllerinin iyonlarına ayrılması

E) Ekzosfer o Yerçekimin etkisinden kurtulan moleküllerin 
Dünya atmosferinden çıkması

4. – Alt sınırında bulutların üstü görünür.
 – Sıcaklık de"erleri fazla de"i!mez.
 – Yatay hava hareketleri görülür

       

8]D\�ERúOX÷X

Termosfer

Stratosfer

Troposfer

0H]RVIHU

Yeryüzü

Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katı a"a#ıdakilerden 
hangisidir?

A) Troposfer       B) Stratosfer              C) Mezosfer

          D) #yonosfer             E) Eksosfer

1. Troposfer yerden yansıyan ı!ınlarla ısındı"ı için yükseklere çı-
kıldıkça sıcaklıklar azalır.

 Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgi-
yi desteklemez? 

A) Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklı"ın azalması

B) Kalıcı karların yükseklerde kalması

C) Yükseklere çıkıldıkça ya"murun kara dönü!mesi

D) A"açların yükseklerde i"ne yapraklı olması

E) Yükseklerde ormanların yerini çayırlara bırakması

2. Atmosferin bazı özellikleri canlı ya!am için hayati önem ta!ır. 

 I.  Yeryüzünün a!ırı so"umasını önler.

 II.  Güne!ten gelen ultraviyole ı!ınları süzer.

 III.  Matematik iklim ku!aklarını olu!turur.

 IV.  Sıcaklı"ın gün içinde de"i!mesine neden olur.

 V.  I!ınların da"ılmasını sa"layarak yeryüzünün aydınlanma-
sını sa"lar.

Buna göre, yukarıda verilen durumların hangilerinin olu-
"umunda atmosferin etkili oldu#u söylenemez?

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

     D) IV ve V           E) I ve V

Atmosfer ve Sıcaklık

!klim: Geni! alanlardaki uzun süreli atmosfer olaylarının incelenmesidir. 
(Klimatoloji)

Hava Durumu: Dar alanlardaki kısa süreli atmosfer olaylarının ortalama-
sıdır. (Meteoroloji)

Atmosfer ve Özellikleri

• Dünyayı saran gaz tabakalarıdır. Gazların % 98'i ilk 28 km'lik kısımda 
yer alır. 

Yatay hareketler (r50 �C
)

Termosfer

Mezosfer

Stratosfer

Troposfer

Uzay

16 km
50 km

80 km

140 km

2
]RQ�WDEDNDVw

Atmosferin .DWPDQODUw

Yatay ve dikey hareketler

GÒktaêlarÞ parÃalanÞr. (YÞldÞz kaym
asÞ)

Kutup ÞêÞklarÞ (Aura)

En dÞê katmandÞr.

   Uydular buradadÞr.  

í\RQHVIHU

Ekzosfer:

• %78 Azot(N), %21 oksijen(O), %1 asal, argon
• Nemi barındırmasından dolayı dünyanın a!ırı ısınıp so"umasını önler.
• Meteorların (gökta!ı) dünyaya dü!mesini engeller.
• Canlı ya!ama ortam sa"lar.
• Radyo dalgalarını iletir. (#yonosfer)
• I!ınları da"ıtıp, yansıtır. o Refleksiyon (gökyüzünün mavi olmasının 

sebebi)
• I!ınları yayar. o Diffüzyon o Gölge yerler aydınlanır.
• Zararlı ı!ınları (UV) emer. o Absorbe etme
• Mavi kısa dalga ı!ınların fazla kırılmasıyla gökyüzü mavi olmu!tur. 
Bu özellikler Dünya’da gölge yerlerin karanlık olmasını engeller.

ÖZEL B!LG!

• Kutuplarla ekvator arasındaki jet rüzgarları do"uya do"ru eser. #stanbul - 
Newyork arası 10 saat süren uçak yolculu"u dönü!te 9 saate dü!er.

1 A 2 C 3 C 4 B
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1. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık her 200 m' de 1°C azalır. Bu du-
rum do"al ve be!eri faktörleri do"rudan etkiler.  

Buna göre, yukarıda verilen bu durum a"a#ıdakilerden 
hangisinin sonucudur?

A) Yükseklerde gazların a"ırlı"ının azalması

B) Isınmanın yerden yansıyan ı!ınlarla olmasının

C) Atmosfer kalınlı"ının kutuplara gidildikçe azalmasının 

D) Atmosferde çe!itli gazların bulunmasının 

E) Güne! ı!ınlarının önemli bir kısmını yansıtması

2. 
   

                    

X

Y
12 °C

8 °C

Yukarıdaki izoterm haritasında bir yörede bulunan X ve Y nok-
talarının sıcaklıkları verilmi!tir. 

Buna göre sıcaklık üzerinde yalnızca yükseltinin etkili ol-
du#u kabul edilirse haritada verilen X ve Y kentleri arasın-
daki yükselti farkı kaç metredir?

A) 1000                 B) 1600    C) 2000

       D) 2200     E) 2800

3. Güne! ı!ınlarının yeryüzüne dü!me açısı farklılık göstermek-
tedir. 

Buna göre yakla"ık 40° Kuzey paralelinde yer alan 
Erzincan’a güne" ı"ınlarının yere dü"me açısı üzerinde 
a"a#ıdakilerden hangisinin etkili oldu#u söylenemez?

A) Günlük hareket

B) E"im ve bakı

C) Eksen e"ikli"i ve yıllık hareket

D) Ekvator’ a göre konum

E) Bulundu"u boylam

4. Dünya üzerinde birçok faktör sıcaklıklar üzerinde önemli etkile-
re sahiptir. Sözkonusu faktörler co"rafi özelliklere göre farklılık 
göstermektedir. 

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi Dünya'da sıcaklıklar 
üzerinde daha etkilidir?

A) I!ınların dü!me açısı

B) Yükselti ortalamaları

C) Bakı etkisi

D)  Rüzgarlar

E)  Denizellik

Atmosfer ve Sıcaklık

Sıcaklık: 1m3 hava bulunan ısının kalori cinsinden de"eridir.

Dikkat: Yükseklerde sıcaklık azdır. Ancak ısınma fazladır. Isınma bir ha-
vanın belli sıcaklı"a ula!ma hızıdır. Da"larda nem az oldu"u için çabuk 
ısınır. Ancak hava serindir.

Güne" Sabitesi: (Solar konstant) Güne!in Dünya’ya gönderdi"i enerji 
her zaman sabittir. Ancak Dünya’da her yer ı!ınları aynı açıyla almadı"ı 
için aldı"ı sıcaklık-ısı aynı olmayabilir. Atmosferin üst sınırına 1 dakika-
da 1 cm2 lik yüzeye 2 kalori gelir. 

Bazen Güne! patlamaları sırasında güne!in yüzeyinde lekeler olabilir. 
Bunlar ısınmaları artırabilir. Bu durum istisnai bir durumdur.

       
*ØQHê�HQHUMLVLQLQ�DWPRVIHU�YH�\HU\Ø]ØQGHNL�GDìÞOÞêÞ

Yerden, bulutlardan ve
DWPRVIHUGHQ�\DQVÞ\DQ *ØQHêWHQ�JHOHQ

HQHUML�������

Atmosfer ve bulutlar
WDUDIÞQGDQ�HPLOHQ

���

Atmosfer

Uzay

<HU\Ø]Ø

��� ����

• Güne!ten gelen enerjinin sadece %35’i sıcaklı"a dönü!ürken geri 
kalanı neredeyse uzaya yansır.

• Günlük sıcaklık ortalamaları: Yerel saatte 07:00- 14:00 ve 21:00 sa-
atlerindeki sıcaklıkların ortalamasıyla elde edilir.

• Yıllık sıcaklık ortalamaları: En sıcak ay ile en so"uk ayın ortalamaları 
alınarak hesaplanır.

Sıcaklı#ı Etkileyen Faktörler:
1. I"ınların dü"me açısı: I!ınlar günlük hareket, yıllık hareket ,enlem 
(dünyanın !ekli) ve yamaçların güne!e konumuna göre (bakı)her zaman 
de"i!ir. I!ınlar ne kadar dik gelirse o oranda daha az tutulur, (emilir) 
yeryüzüne daha fazla enerji ta!ıyarak sıcaklı"ı artırır.

2. Yükselti: Atmosfer yerden yansıyan ı!ınlarla ısınır. Bu yüzden yüksek-
lere çıkıldıkça sıcaklık her 100 m’ de 0.5° C azalır. Do"uda kı!ların sert 
geçmesi, yükseklere kar ya"ması yükseltiyle ilgilidir.

Ak!am Sabah
Günün saatleri
6 12 18 24A

30°

(°C) (°C)60°

Sıcaklık , Güne!lenme
90°

0°

!klim Bilgisi

1 B 2 C 3 E 4 A
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!klim Bilgisi

1. Sıcaklı#ın 5°C olarak ölçüldü#ü bir anda havalanan yolcu 
uça#ının dı" sıcaklı#ının -10 olarak ölçüldü#ünde uça#ın 
yükselti de#i"iminin grafi#i a"a#ıdakilerden hangisine 
benzer?

4000

1000

mA)

3000

0

mB)

4000

1000

mC)

1200

0

800

mD)

3000

1000

2000

mE)

2. Bakı; Güne!’e dönük da" yamaçlarının di"er yamaçlardan 
daha sıcak olmasıdır. 

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi Türkiye’de bakı etkisi 
sonucunda güney yamaçlarda görülen özelliklerden birisi 
de#ildir?

A) Geni! yapraklı a"açların kapladı"ı alan fazladır.

B) Kalıcı kar sınırı daha yüksektir.

C) Buharla!ma potansiyeli daha fazladır. 

D) Yerle!meye daha uygundur.

E) Topraklar daha nemlidir.

3. Kanada, Rusya, Norveç, !sveç, Finlandiya gibi ülkelerde 
buzul izlerine çok rastlanması a"a#ıda verilen özellikler-
den hangisinin sonucudur?

A) Yüzölçümlerinin

B) Denize yakınlıklarının 

C) Ekvator’a uzaklıklarının

D) Geni! yapraklı orman varlı"ının 

E) Sıcak su akıntılarının

Sıcaklı#ı Etkileyen Faktörler: (2)
1.  I"ınların dü"me açısı:
2. Yükselti:
3. Denizellik – karasallık: Denizel, nemli yerler geç ısınır geç so"ur. Su 

buharı a!ırı ısınmayı ve so"umayı engeller. Bu yüzden nemli- denizel 
yerlerde sıcaklık farkları azdır. Karadeniz Bölgesi ekvator ve sıcaklık 
farkı en az olan bölgelerdir Güneydo"u Asyada.

4. Bakı : Güne!e bakan yamaçlar bakı özelli"i göstermektedir. Bakı 
yamaçları;

• I!ınları daha dik alır, daha fazla ısınır.
• Ürünler erken olgunla!ır.
• Kalıcı kar sınırı daha yüksekten geçer.

• Yerle!meler daha yo"undur.

 (Karadeniz Bölgesi’ndeki yerle!meler Bakı etkisine terstir.)

• Güne!lenme süresi daha fazladır, Aydınlanma de"il!!

• Dönenceler arasında ı!ınların geldi"i konum sürekli de"i!ti"i için sa-
bit bir Bakı yönü yoktur.

5. Okyanus akıntıları: Sürekli Rüzgarların etkisiyle olu!an akıntılar gel-
dikleri yöne göre sıcaklı"ı etkiler.

6. Rüzgarlar: Ekvatordan gelen rüzgarlar sıcaklı"ı artırırken, kutuplar-
dan gelenler azaltır.

7. Topraklar ve Bitki Örtüsü: Sıcaklı"ı renk ve nemlilik özelliklerine göre 
çok dolaylı etkiler. Koyu renkli topraklar çabuk ısınır. 

111
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1. Kuzey yarımküre’de a"a#ıda verilen,

I. izoterm e"rilerinin düzgün uzanı! göstermemesi,

II. sıcaklı"ın kuzeye do"ru azalması,

III. ortalama sıcaklı"ın Güney Yarımküre’den 2°C daha fazla 
olması,

IV. denize bakan yamaçlarda bitki örtüsünün gür olması

gibi durumlardan hangileri, kara ve denizlerin da#ılı"ıyla 
açıklanır?

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

            D) I ve III         E) III ve IV

2. Gerçek sıcaklıkta gündelik sıcaklıklar etkiliyken, indirgenmi! 
sıcaklıkta yükselti ve bakının etkisinden söz edilemez.

Buna göre, a"a#ıda verilen "ehirlerden hangisinin gerçek 
sıcaklı#ı ile indirgenmi" sıcaklık de#erleri arasındaki fark 
daha azdır?

A) Van

B) Konya

C) Artvin

D) Amasya

E) Afyon

3. Yükseltisi 1800 metre olan bir yerin hava sıcaklı"ı – 4 °C olarak 
ölçülmü!tür. 

Buna göre yukarıda verilen yer deniz seviyesinde olsaydı 
sıcaklı#ı kaç derece olurdu?

A)  –7 B)  – 4 C)  5 D)  11 E)  13 

4. Bir yerde ölçülen sıcaklı"a gerçek sıcaklık, yükseltinin etkisi 
ortadan kaldırılarak ölçülen sıcaklı"a ise indirgenmi! sıcaklık 
denir.

     

I II III IV

Sıcaklık

Gerçek sıcaklık

100

0

150

200

250

V

!ndirgenmi" sıcaklık

Buna göre yukarıda verilen be" merkezden hangisinin 
yükseltisi daha fazladır?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

Atmosfer ve Sıcaklık

Isı Birikimi: Kuzey Yarım Küre'de eylül ayının marttan daha sıcak olması; 
günün en sıcak vaktinin ö"len yerine ö"leden sonra olması ya da ak!am 
saatlerinin sabahtan sıcak olması ısı birikimiyle açıklanır. Bu durum ı!ın-
ların dü!me açısı ile sıcaklık arasındaki ili!kiye ters dü!er.

 

        Yıllık Sıcaklık Haritası

!zoterm E" Sıcaklık Haritaları

Gerçek Sıcaklık: Atmosferde ölçülen, hissedilen bilinen sıcaklıktır. Ter-
mometre ile do"rudan ölçülen sıcaklıktır. 

!ndirgenmi" Sıcaklık: Sıcaklık üzerinde yükseltinin etkisinin hesaba 
alınmadı"ı, yok sayıldı"ı sıcaklıktır. Hesaplamada bir yerin her 200 m 
yükseltisine 1 °C eklenerek devam edilir.

Örnek: Erzurum’un 2000 m oldu"unu kabul edersek;

Gerçek sıcaklı"ı 15 °C ise indirgenmi! sıcaklı"ı 2000/200= 10 °C ekle-
nerek bulunur.

 15 °C + 10 = 25 °C

• #ndirgenmi! haritalarda yükseltinin ve bakının etkisi aranmaz.

• Kıyılarda gerçek sıcaklık ile indirgenmi! sıcaklık farkı yoktur. Bu fark 
yükseltinin fazla oldu"u Do"u Anadoluda çok fazladır. Marmara'da 
ise en azdır.

Özel Bilgi: Günün so"uk anı güne!in do"usuna en yakın anlardır. (Isı 
kaybı, ı!ıma ya da ayaz denilebilir.)

10°

20°

10°

25°

15°

5°

0°

25°

35°

10°

20°

10°

20° 30°

0°
5°

15°

35°

30°

20°

Ekvator

        Dünya Yıllık Sıcaklık Haritası

!klim Bilgisi

14ºC 13ºC14ºC

15ºC
16ºC

17ºC

18ºC

19ºC 19ºC

19ºC20ºC

20ºC 21ºC
20ºC

19ºC

1 D 2 D 3 C 4 D
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!klim Bilgisi

1. 
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II

Yukarıda verilen rüzgarlardan II. sinin esme hızı daha azdır.

Buna göre, II. rüzgarın daha yava" esmesi a"a#ıda verilen 
faktörlerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sis yo"unlu"uyla 

B) Ya"ı!ın ba!lamasıyla

C) Basınç farkının azalmasıyla

D) Sıcaklı"ının arttı"ına

E) Basınç merkezleri arasında mesafe

2. x Yükseltinin azalması

x Sıcaklı"ın azalması

x Sıcaklı"ın artması

x Yerçekiminin artması

x Sıcak rüzgarların esmesi

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi atmosfer basıncını ar-
tırır?

A)  1 B)  2 C)  3 D)  4 E)  5 

3. Bir yerde atmosfer basıncının de"i!mesini etkileyen birçok fak-
tör vardır. 

Buna göre a"a#ıda verilenlerden hangisinin do#ru oldu#u 
söylenemez?

A) Yükselti azaldıkça basınç azalır.

B) Sıcaklık arttıkça basınç azalır.

C) Atmosfer yo"unlu"u arttıkça basınç yükselir.

D) Sıcaklık dü!tükçe basınç artar.

E) Yo"unluk arttıkça basınç artar.

4. Atmosfer basıncını sıcaklık, yükselti, yerçekimi, yo"unluk gibi 
faktörler etkili olmaktadır. 

Buna göre, basıncın sabah ve ak"am, ö#lene göre fazla ol-
masının sebebi a"a#ıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) I!ınların geli! açısıyla

B) Isınan alanın geni!li"iyle

C) Sıcaklı"ın dü!ük olmasıyla

D) I!ınların yolunun uzamasıyla

E) Tutulmanın azalmasıyla

Basınç ve Rüzgarlar

Atmosfer basınç atmosferdeki <�NVHN�%DVÕQo��$QWLVLNORQ�

$OoDN�%DVÕQo��6LNORQ�

PE� ������JU� �����PP1013

 
gazların a"ırlı"ının yeryüzüne 
yaptı"ı baskı, güçtür. Burada 
yerçekimi ana etkendir. Baro-
metre ile ölçülür. 

Normal Atmosfer Basıncı 45. Enlemde, deniz seviyesinde 15°C ‘de ölçülür.

Basıncı Etkileyen Faktörler

         

,VÕQPD

Yeryüzü %DVÕQo

6ÕFDNOÕN

1. Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça hava genle!ir, basınç dü!er. Ekvator AB       
Kutuplar YB’tır. Ancak  30. Enlemlerin YB  60. Enlemlerin AB olması sı-
caklıktan de"il Dünyanın günlük hareketiyle açıklanır.(Dinamik sebep)

 Örnek: Yazın kara sıcak AB, Deniz so"uk YB. 

 Kı!ın kara so"uk YB, Deniz sıcak AB.

2. Yükselti: Yükseldikçe atmosfer kalınlı"ı 

%DVÕQo

<�NVHOWL

azalır, basınç dü!er. Sıcaklık basınç ili!ki-
sine ters de dü!se genel kabul bu yön-
dedir.

3. Yo#unluk: Yo"un havalarda basınç fazladır.

     %DVÕQo

<R÷XQOXN

%DVÕQo

<HUoHNLPL

4. Yerçekimi: Yerçekimi genelde basıncı artırır.

5. Enlem: Kutuplara gidildikçe genelde basınç artar. 

6. Dinamik etkenker: Dünyanın dönü!ünden kaynaklı olu!an basınçtır. 
30. ve 60. Enlemlerde olu!ur. 30. enlemlerde DYB, 60. enlemlerde 
DAB olu!ur. 

7. Kara ve denizlerin ısınma özellikleri: Karalar denizlere göre çabuk 
ısınır çabuk so"ur.

'HQL]
�6HULQ�

Kara
�6ÕFDNOÕN�

Gündüz

*HFH�LVH�.DUD�<%�
GHQL]�$%�ROXU�

<D]ÕQ�LVH�'HQL]�<%�
NDUD�$%�ROXU�

AB

YB

.Õú

'HQL]
Kara

YB

AB

1 E 2 C 3 A 4 E
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1. 

      

1001
mb

970
mbK

Rüzgar
��NP

��NP
990
mb

970
mbL

Rüzgar

Yukarıda verilen merkezleri arasında olu!an rüzgarlardan 
K’nın hızı, L’ye göre daha fazladır.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi verilen durumun temel 
sebebidir?

A) Basınç merkezleri arasındaki mesafe

B) Rüzgar yönlerinin aynı olması

C) Sürtünmenin az olması

D) Merkezler arasındaki basınç farkı

E) Özel konumların farklı olması

2. Yanda verilen sürekli basınç ala-
nının özelli#i ve bulundu#u enlem 
a"a#ıdakilerden hangisi olabilir?

A) Alçak basınç, 30°Kuzey

B) Yüksek basınç, 30°Güney

C) Yüksek basınç, 30° Kuzey

D) Yüksek basınç, 60° Kuzey

E) Alçak basınç, 30° Güney

3. #zobarların sık geçti"i yerlerde rüzgarın !iddeti artar. Seyrek 
geçti"i yerlerde ise rüzgar hızı azalır.

     

�����PE

�����PE

�����PE
I
II
III IV V

Buna göre, yukarıdaki oklar yönünde esecek hangi rüzga-
rın "iddetinin daha fazla olması beklenir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

4. Rüzgar hızı üzerinde birçok faktör etkilidir.
Buna göre, iki merkez arasında olu"acak rüzgarın "iddeti 
üzerinde,

I. basınç merkezlerinin uzaklıkları,

II. basınç farkı,

III. denize uzaklık,

IV. iki yer arasındaki yükselti farkı 

gibi özelliklerinden hangileri etkilidir?

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

       D) I ve III         E) III ve IV

Sürekli Basınç Alanları

90°� TYB

����TYB

0°� TAB

30° DYB

30°� DYB

60° DAB

60°� DAB

Ekvator: Termik AB

Kutuplar: Termik YB

30. Enlem: Dinamik YB

60. Enlem: Dinamik AB

Adveksiyon: Yatay 
hava hareketi

Konveksiyon: Dikey 
hava hareketi

Rüzgarlar: Yüksek ba-
sınçtan alçak basınca 
do"ru hareket eden 
gaz akımıdır.

Rüzgarların hızını etkileyen faktörler

1. Basınç farkı arttıkça rüzgar hızı artar.

2. Basınç merkezleri arasındaki mesafe azalınca rüzgar hızı artar.

3. Yer !ekillerinde engebe arttıkça rüzgar hızı dü!er.

4. Dünyanın günlük hareketi sırasında sapmaya u"rayan rüzgarlar ya-
va!lar.

 Rüzgarlar KYK’de sa"a, GYK’de sola sapar.

4. Rüzar hızı anemometre ile ölçülür. 

Alçak Basınç

• Yükselici hava            

<�NVHOLFL�KDYD�KDUHNHWL

$OoDN�%DVÕQo

Yeryüzü

• Hava kapalı

• Bulutlu - ya"ı!lı

• Sıcaklık farkı az

• Kimyasal çözülme fazla

• Çevreden merkeze hava hareketi 

 (Rüzgar alır.)

• Yo"unluk az

Yüksek Basınç

• Alçak basınç özelliklerinin tersidir.  

$OoDOÕFÕ�KDYD�KDUHNHWL

<�NVHN�%DVÕQo

Yeryüzü

!klim Bilgisi

KYK
<%�5�]JDU�J|QGHUPLú�

KYK
<%�5�]JDU�DOPÕú�

GYK
YB

1 D 2 B 3 A 4 B
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1. 

                  

• Orta ku!akta etkili olurlar.

x Rüzgarın sapma yönü sa"adır.

x Dinamik basınç merkezleri arasında olu!ur.

Yukarıdaki bilgiler a"a#ıdaki rüzgarlardan hangisine aittir?

A) KYK - Alize   B) GYK - Batı

C) KYK - Batı    D) GYK - Alize

                       E) KYK - Kutup

2. Kara ve denizler üzerinde mevsimlere göre meydana gelen 
farklılıklara ba"lı olarak olu!an yıl içerisinde yön de"i!tiren ya-
zın ya"ı! getiren rüzgarlar muson rüzgarlarıdır.

Buna göre bu rüzgarların a"a#ıdaki yerlerden hangileri 
üzerinde daha etkili oldu#u söylenebilir?

A)  Sina - Arap   

B)  Mora - Yucatan

C)  Hint - Malakka  

D)  Kola - #skandinav

E)  Hint - Kaliforniya

3. Rüzgarlar, günlük ve yıllık hareket yer!ekilleri karasallık ve de-
nizellik gibi etkenlerle meydana gelir. 

Buna göre, Dünya’nın günlük hareketinden dolayı geçici 
basınç merkezlerinin meydana getirdi#i rüzgar a"a#ıdaki-
lerden hangisidir?

A) Muson       B) Alize    C) Batı

           D) Kutup            E) Meltemler

4. x Her zaman olmasa da ya"ı! getirebilirler.

x Ege’de ve bo"azlarda etkilidirler.

Buna göre, sözkonusu rüzgarların iklim üzerindeki etkisi 
göz önüne alınırsa a"a#ıdaki yorumlardan hangisi yapıla-
maz?

A) Sellere sebep olurlar. 

B) Gözü ya!lı olarak bilinir.

C) Bo"azlardaki ula!ımı aksatır.

D) Baca zehirlenmesine  sebep olurlar.

E) 30° enlemler alçalarak sıcak çölleri olu!tururlar.

Sürekli Rüzgarlar
Termik ya da Dinamik nedenlerle olu!an rüzgarlardır.
Alizeler: 
• 30 DYB: Ekvatordan eserler.
• Çöllerden geldikleri için sıcaktırlar.
• Etki alanı en geni! rüzgardır.
• Ticaret rüzgarları olarak bilinir. (Yelkenli gemiler zamanında ticari 

amaçla kullanılmı!)
Batı Rüzgarları:
•  DYB : 30 DYB : 60 DAB’a eserler.
• Kıtaların batı kıyılarına ya"ı! getirirler.
• Orta Ku!ak rüzgarlarıdır. KYK'de güneybatı, GYK'de kuzeybatıdan 

eserler. 
• Jet rüzgarları ile birle!erek batıya do"ru olan hava ucu!larını zorla!tırır.
Kutup Rüzgarları: 90 TYB:60 DAB’a eserler. So"ukturlar.

           
.êì�0XVRQODUê

Devirli Rüzgarlar: 
Mevsimlik (Muson) Rüzgarları: Asya kıtası ile Hint okyanusundaki mev-
simlik basınç farkından kaynaklı olu!an rüzgarlardır.

• Yaz Musonu: Yazın- Hint Okyanusu- G.Do"u Asya(Hindistan)

 (YB so"uk) Hint Okyanusu o (AB sıcak) Hindistan Himalayaların gü-
neyine bol ya"ı! getirir.

• Kı! musonu:Kı!ın- G.do"u Asya- Hint okyanusu

    (YB) so"uk Hindistan o (AB) (Hint Okyanusu)

• Kurutucu ve so"uktur.

• Her iki Musonda da ya"ı! alan yerler adalardır.

                
<D]�0XVRQODUê

Günlük Devirli Rüzgarlar(Meltemler)

Kara ve Denizlerin gün içindeki basınç farkından kaynaklanır.

Kara

YB

'HQL]
AB

Kara

AB

'HQL]

YB

.DUD�PHOWHPL 'HQL]�PHOWHPL��øPEDW�

*HFH *�QG�]
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        $�0HUNH]L %�0HUNH]L

 Yukarıda A ve B merkezleri için verilen rüzgar frekansları-
na bakılarak a"a#ıdaki yargılardan hangisine ula"ılamaz?

A) A merkezi do"u-batı yönlü uzanan bir vadide bulunur.

B) B merkezinde yer !ekilleri daha sadedir.

C) A merkezinin kuzeyi ve güneyi da"lıktır.

D) A merkezine en hızlı rüzgarlar batıdan eser.

E) B merkezine hemen her yerden yakın de"erlerde rüzgar 
eser.

2. Da"-vadi meltemleri, da"ların ve vadilerin gece ile gündüz ara-
sındaki basınç farkından meydana gelir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi bu rüzgarların olu"um 
nedenidir?

A) Nemin ısınmaya olan etkisi

B) Yükselti arttıkça basıncın azalması

C) Yükseklerde yer çekiminin az olması

D) Do"al bitki örtüsünün her yerde de"i!mesi

E) Ya"ı!ın yöreden yöreye de"i!mesi

3. Ülkemizde yakla!ık olarak yıl içinde sekiz yönden yerel rüzgar 
esmektedir.

Buna göre Kuzey ve Güneydo#u’dan esen yerel rüzgarlar 
a"a#ıdakilerden hangisinde do#ru olarak verilmi"tir?

A) Yıldız - Samyeli   B) Do"u - Batı

C) Lodos - Karayel   D) Yıldız - Lodos

                E) Ke!i!leme - Poyraz

 

4. Bir merkez yıl boyunca her yönden birbirleriyle yakın de-
#erlerde rüzgar alıyorsa, söz konusu merkezin rüzgar fre-
kans gülü a"a#ıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

!klim Bilgisi

Yerel Rüzgarlar

Dar alanlı rüzgarlardır.

• Gözüya!lı, baca zehirlenmesi yapan, yalancı bahar hissettiren, Ege 
ve Akdeniz’de sellere sebep olan, bo"azlarda ula!ımı aksatan; Lo-
dos.

• Tozlu, kuru, çamurlu ya"ı!lara sebep olan; Samyeli (Kesi!leme)

• Do"u karadeniz kıyılarına dik eserek ya"ı! getiren; Karayel.

Fön (Föhn) Rüzgarları: Da"ların zirvesinde eteklerine esen rüzgarlar her 
100 m’de sıcaklı"ı 1°C artıran kurutucu rüzgardır. (sürtünme yardımı ile)

• Kar erimesi: Heyalanlara sebep olur.

• Ürünleri erken olgunla!tırırsa zararlıdır.

 Bu yüzden çiftçiler zarar etti"i için “bakırsattıran” da derler.

• Dünya’da Türk rüzgarı olarak da bilinir. ABD'de Santa Ana'da yangın 
çıkaran türleri vardır. 

D. Karadeniz - Çay

Anamur - Muz         Bu mikroklimaların olu!umunu

I"dır - Pamuk  4   kolayla!tırmı!tır.  
Çoruh - Kelkit vadisi - Zeytin           

Tropikal Rüzgarlar: Ani sıcaklık- basınç farkından meydana gelir.

Batı Afrika’da- Tornada, Filipinlerde Tayfun, ABD ve Antil adalarında Hur-
ricane görülür. 

���
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Türkiye’de Sürekli Basınç Merkezleri

* özellikle yaz kurak       4 Asor YB  
                                                                                        
* özellikle kı!ın etkilidir.                                                                
* ya"ı!lı #zlanda AB
                                     

4
  

* so"uk (ayaz) ı!ıma    Simirya YB
* bazen kar ya"ı!ı         

4
Yazın etkili, kurutucu
Kuraklık getirir. Tozlu Basra AB
Özellikle yazın etkili      

4
Rüzgar Gülleri

• Rüzgarların daha çok hangi yönden esti"ini gösterirler.

• Rüzgar gülünden hız çıkmaz.

• Uzun çizgiler o tarafın açık oldu"unu gösterir.

1 D 2 A 3 A 4 E

������������������ø=/$1'$�'$% 6ø%ø5<$�7<%

����������������$625�'<%

������������������%$65$�7$%

 

 

 

 

Yazar ile ke!fet.
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1. Bir havada ya"ı! olu!abilmesi için  ba"ıl nemin artması gerek-
lidir. A!a"ıda üç ilçe merkezi bulunan be! !ehrin ilçelere göre 
ba"ıl nemleri verilmi!tir.

 

 

I II III

I

100

50

%

I II III

II

100

50

%

I II III

III

100

50

%

I II III

IV

100

50

%

I II III

V

100

50

%

Buna göre yukarıda verilen hangi "ehrin üç ilçe merkezin-
de de ya#ı" olu"ma ihtimali daha fazladır?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

2. “Bir hava kütlesindeki so"uma, ya"ı!ın nedeni, olarak göste-
rilebilir.”
Buna göre a"a#ıdaki hava hareketlerinden hangisinin ya-
#ı" getirme olasılı#ı en azdır?

A) Isınarak yükselen

B) Da" yamacı boyunca yükselen

C) So"uk hava üzerinde yükselen

D) Denizden da"lara ula!an

E) Da" yamacında alçalan

3. Nemli hava kütlesinin so"uk karaya çarpmasıyla sis meydana 
gelir. 

Buna göre, a"a#ıdaki zaman dilimlerinden hangisinde Ni-
san ayında, A#rı Da#ı'ndaki bir hava kütlesinde daha yo-
#un sis olu"ur?

A) 12:00 - 13:00          B) 16:00 - 17:00          C) 09:00 - 10:00  
    D) 05:00 - 06:00              E) 14:00 - 15:00

4. Mutlak nem ile nem açı"ının toplamı maksimum nem sonucu-
nu verir.

      I

Gram
0XWODN�QHP

5

10

15

20

25

30

1HP�DoÕ÷Õ

II III IV V

Buna göre sıcaklık arttıkça havanın ta"ıyabilece#i nem 
miktarı arttı#ına göre grafikte gösterilen hava kütlelerin-
den hangisinin sıcaklı#ı en yüksektir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

Nem ve Ya#ı"

 

• Havadaki su buharına nem denir. Higrometre ile ölçülür. 

Mutlak Nem: Havadaki nemin gr cinsinden de"eridir. Sıcaklık arttıkça 
buharla!mayla genelde mutlak nem artar. 

• Kıyılardan iç kesimlere, alçaktan yükse"e gidildikçe azalır. 

Maksimum (Doyuran) Nem: Bir havanın en fazla alabilece"i nem mikta-
rıdır. Sıcaklıkla do"ru orantılıdır. Yaz aylarında ve gündüz fazladır. Ekva-
torda, sıcak çöllerde fazladır. 

Ba#ıl (Nispi-Oransal) Nem: Havanın neme doyma oranıdır. (Mutlak ne-
min maksimum neme oranıdır.) Yüzde (%) olarak ifade edilir. 

• Ba"ıl nemi ya"ı! olarak dü!ünürsek en fazla Karadeniz Bölgesi,       
(Ekvatoral Bölge), Batı Avrupa, Güney Do"u Asya'da oldu"unu söy-
leyebiliriz. En az ise #ç Anadolu ve G.Do"u Anadolu Bölgesi’ndedir. 
Kuzey Afrika, Orta Asya’ da da en azdır.

• Ba"ıl nemin artması için olmazsa olmaz havanın so"umasıdır. Çünkü 
so"uyan hava daralır, içindeki nem sı"maz ta!ar, ya"ı! ba!lar. Ba"ıl 
nemi yükselen havada ilk belirti bulutluluk oranının artmasıdır.

ÖRNEK UYGULAMA               

0XWODN�1HP ��JU

1HP�DoÕ÷Õ

0DNVLPXP�1HP
���JU

• Maksimum nem 20 gr.

• Nem açı"ı 15 gr

• Mutlak nem

 (#çindeki nem 5 gr)            

 Gelin bu havanın ba"ıl 
nemini bulalım.

• Tamamı 20 gr olabi-
len havanın içinde 5 gr 
varmı!. Yani 1/4 ‘ü dolu: 
%25 

1 B 2 E 3 D 4 B
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1. Yandaki hava kütlesi 

'HQL] Kara

III

birinci konumda ya"ı! 
olu!tururken ikinci ko-
numda ya"ı! olu!tura-
mamaktadır. 

 Buna göre aynı hava 
kütlesinin I. yamaçta 
ya#ı" olu"tururken II. yamaçta ya#ı" olu"turamamasının 
nedeni a"a#ıdakilerden hangisi olamaz?

A) Alçalıcı hareket olu!turması

B) Nem açı"ını artırması

C) Bünyesindeki nemi di"er yamaçta bo!altması

D) Sıcaklık ortalamasının artması

E) Nem açı"ının azalması

2. A!a"ıdaki haritada verilen be! noktanın mutlak nemleri yakla-
!ık aynı seviyededir.

       

0°

III IV

I

II

V

Buna göre yukarıda numaralandırılmı" noktalardan hangi-
sinde nispi nem oranının en az olması beklenir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

3. Bir yöreye ya"ı!ın yıl boyunca ya"mur olarak dü!mesi sıcaklı-
"ın 0 °C' nin üzerinde oldu"unu gösterir. 

 

    
IV

V

II

I

III

Buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında i"aretli nokta-
lardan hangisinde genelde ya#ı"ların ya#mur "eklinde ol-
ması beklenir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

4. 

III

IV

I

II

V

Yeryüzü

A
 
 Yukarıda A "eklinde olu"umu gösterilen ya#ı" "ekli, Dünya 

haritasında taralı bölgelerin hangilerinde daha çok görülür?

A) Yalnız II     B) III - V       C) II - IV

         D) II - III        E) I - III

Olu"umlarına Göre Ya#ı" Türleri

1. Yamaç (Orografik) Ya#ı"lar:

Nemli havanın bir yamaçta yük-
selip so"umasıyla olur. Da"lar 
kıyıya paralel uzanırsa yükselme 
daha kolay olur. Bu yüzden Kara-
deniz, Akdeiz Bölgeleri ve Men-
te!elerde fazladır. Ancak iç ke-
simlerde de görülebilir. (Hakkari 
çevresi)

2. Cephe (Frontal-Depresif) Ya#ı"lar:

Sıcak ve so"uk havanın kar!ıla!-
masıyla sıcak havanın (hafif) so-
"uk hava üzerinden yükselip ya-
"ı! olu!turmasıdır.

• Orta ku!akta görülür.

• Matematik konumla ilgilidir.

• Etki alanı en geni! ya"ı! !ekli-
dir.

3. Konveksiyonel (Yükselim- Kırkikindi) Ya#ı"lar:
Isınan havanın yükselerek, so"u-
yup ya"ı! olu!turmasıdır.
#ç Anadolu- #lkbahar: Bozkır: Küçük-
ba! hayvancılı"a olumlu etki eder. 
Yükseltiden dolayı kalır.
Erzurum- Kars: Yaz Çayır: Büyükba! 
hayvancılı"a olumlu etki eder.
ÖZEL B!LG!: Bozkır ve çayır farklılı-
"ı ya"ı! rejimiyle açıklanabilir.

YO$UNLA%MA VE YA$I% TÜRLER!
     Olu!tu"u Sıcaklık De"eri (Yo"unla!ma)
Ya"mur  + °C
Çi"  +°C (Yapraklardaki su damlaları)
Kırç  – °C (Yapraklardaki suların donması)
Kıra"ı  – °C (Yüzeydeki kar kristalleri)
Dolu  +°C / –°C
Bulut: Alçak (tabaka veya stratüs), Orta (Kümülüs) ve Yüksek (Sirüs) 
bulutlar vardır.
Sis: Nemli havanın so"uması ile alçalıp, yüzeylere temasıdır. Ya"ı! 
!ekli de"ildir ancak bir yo"unla!ma türüdür. Yükseklerde fazladır. Do"u 
Karadeniz, Do"u Anadolu’da fazladır. Sabaha do"ru buzlanma ve hava 
kirlili"i yapar.

!klim Bilgisi

1 E 2 A 3 D 4 C

Yazar ile ke!fet.

Yazar ile ke!fet.
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!klim Bilgisi

1. #klim, Dünya’daki nüfus da"ılı!ını etkileyen önemli etkenlerden 
biridir. Sıcaklık ve ya"ı! özellikleri nüfusun da"ılı!ını önemli öl-
çüde etkilemektedir.
Buna göre, a"a#ıdaki iklim bölgelerinden hangisinde nü-
fus yo#unlu#u daha fazladır?
A) Muson  B) Ekvatoral  C) Savan
      D) Çöl           E) Tundra

2. Yıllık sıcaklık farklarının basınç farklarını ortaya çıkardı"ı rüz-
garların muson rüzgarlarıdır. 

          

Buna göre, yukarıdaki haritada etki alanı gösterilen okya-
nus ve kıtaların basınç farkından kaynaklı olarak olu"an 
muson iklimi a"a#ıdaki alanlardan hangisinde daha çok 
görülür?
A) Güney Afrika  B) Güneydo"u Asya
C) Do"u Avrupa  D) Batı Avrupa 
        E) Kuzey Amerika

3. #klimler sıcak, ılıman ve so"uk iklimler olarak farklı özelliklerde 
sınıflandırılırlar. 
Buna göre, a"a#ıdaki iklim tiplerinden hangisi tropikal ik-
lim tipleri arasındadır?

A) Akdeniz     B) Muson       C) Sert karasal

        D) Ilıman karasal     E) Tundra

4. 
 

           

Yukarıdaki haritada verilen yerlerde batı rüzgarları ile sı-
cak su akıntılarının etkisi nedeniyle olu"an iklim tipi a"a-
#ıdakilerden hangisidir?

A) Karasal            B) Ilıman okyanusal  C) Savan

       D) Çöl            E) Ekvatoral

Makroklimaların en fazla ve en az ya#ı" aldı#ı mevsimler

Bazı iklim Tiplerine Ait Sıcaklık ve Ya#ı" Grafikleri 
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Endonezya, Ma-
lezya, Amozon, 
Kongo, Gine, 
Kenya, Kamerun, 
Brezilya'da görü-
lür.
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Güneydo"u Asya'da 
(Hindistan, Çin, Ja-
ponya, Kore, Man-
çurya ve Bangla- 
de!'te) görülür.  

Makroklimalar

Sıcak #klimler Ilıman #klimler So"uk #klimler

Ekvatoral iklim Akdeniz iklimi Tundra iklimi

Savan iklimi Ilıman okyanusal iklim Kutup iklimi

Muson iklimi Ilıman karasal (step) iklim

Çöl iklimi Sert karasal iklim

1 A 2 B 3 B 4 B

!klimler En fazla Ya#ı" En az Ya#ı"

Ekvatoral iklim Her mevsimi ya"ı!lı

Savan iklimi Yaz Kı!

Muson iklimi Yaz Kı!

Çöl iklimi Ya"ı! rejimi yoktur

Akdeniz iklimi Kı! Yaz

Ilıman okyanusal iklim Sonbahar (Her mevsim ya"ı!lı)

Step (ılıman karasal) #lkbahar Yaz

Sert karasal iklim Yaz Kı!

Tundra iklimi Yaz Kı!
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1. A!a"ıdaki grafikte bir kente ait sıcaklık ve ya"ı! grafi"i göste-
rilmi!tir.
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Aylar
Buna göre, verilen "ehirle ilgili a"a#ıdakilerden hangisine 
varılamaz?
A) Kar ya"ı!ı görülmez.
B) Ya"ı! miktarı fazladır. 
C) Ya"ı! rejimi genelde düzenlidir.
D) Do"al bitki örtüsü seyrektir.
E) Ya"ı! iki kez artı! göstermi!tir.

2. #klim tiplerinin bazılarında sıcaklı"ın arttı"ı dönemlerde konvek-
siyonel hava hareketlerine ba"lı olarak ya"ı! miktarları da artar.
Buna göre a"a#ıdaki iklim tiplerinden hangisinde en ya-
#ı"lı dönem yukarıda anlatılan durumla açıklanamaz?

A) Tundra    B) Sert Karasal               C) Akdeniz

                   D) Savan            E) Ekvatoral

3. Muson ikliminin görüldü"ü yerlerde yıllık ya"ı!ın büyük bir kıs-
mı nisan ve ekim ayları arasında dü!mektedir.

Buna göre, verilen durum üzerinde,

I. rüzgarların denizden karaya esmesi,

II. kıyıya paralel uzanan sırada"ların bulunması,

III. bitki örtüsünün gür olması,

IV. sıcaklık ortalamasının yüksek olması

gibi durumlardan hangileri etkilidir?

A) Yalnız I      B) I ve II             C) I ve IV

                 D) II ve III                E) II ve IV

4. Sıcaklı#ın yıl boyunca sıfır derecenin altında oldu#u kutup 
iklim tipinin meydana gelmesindeki temel faktör a"a#ıda-
kilerden hangisidir?

A) Yörüngenin elips olması 

B) Dünyanın eksen hareketini yapması

C) Eksen hareketinin do"uya do"ru gerçekle!mesi

D) Güne! ı!ınlarının dü!me açısının yıl boyu küçük olması

E) Kara ve denizlerin da"ılı!ının farklılık göstermesi
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Step (ýlýman karasal) iklimi
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Akdeniz iklimi

Orta ku!ak kara-
larının iç kesim-
lerinde görülür.

400

350

300

���

���

150

100

50

Yaðýþ (mm) 6ÙFDNOÙN���&�

���

���

���

���

��

r����

r����

r����

O Þ M N M H T A E E K A
r����

,OÞPDQ�2N\DQXVDO�LNOLPL Kutup iklimi

400

350

300

���

���

150

100

50

Yaðýþ (mm) 6ÙFDNOÙN���&�

���

���

���

���

��

r����

r����

r����

O Þ M N M H T A E E K A
r����

Step (ýlýman karasal) iklimi
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Akdeniz iklimi

#ngiltere, Alman-
ya, Yeni Zellan-
da, Avustralya, 
Kanada'nın ba-
tısı ve Afrika'nın  
güney do"usun-
da görülür.  
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Step (ýlýman karasal) iklimi
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Akdeniz iklimi

Türkiye, Fran-
sa, #talya, Yu-
nanistan, Gü-
ney kap. Orta 
$ili, California, 
Avustralya'nın 
güneybatısın-
da görülür. 
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,OÞPDQ�2N\DQXVDO�LNOLPL Kutup iklimi
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Step (ýlýman karasal) iklimi
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Akdeniz iklimi

Antarktika,

Grönlandın içleri 
ve Kuzey kut-
bunda görülür. 

Bazı !klim Tiplerine Ait Sıcaklık ve Ya#ı" Gra$kleri

1 D 2 C 3 B 4 D

Yazar ile ke!fet.
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TEST - 1 !KL!M B!LG!S! (Atmosfer ve Hava Durumu)

1. Dar alanlardaki kısa süreli hava olaylarına hava durumu denir. 
Geni! alanlardaki uzun süreli hava olayları ise iklim adı altında 
incelenir.

Buna göre, a"a#ıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimi 
hakkında bilgi verir?

A)  Bu adada yaz çok kurak ve sıcak geçer.

B) Bolu Tüneli'nde olu!an sis, trafi"i olumsuz etkiliyor.

C)  Ayazlı havalar yarından itibaren etkisini kaybedecek.

D)  Önümüzdeki hafta ya"ı!ların aralıklarla devam etmesi bek-
leniyor.

E)  Sıcaklık de"erleri mevsim normallerinin 5 °C ile 6 °C altın-
da seyrediyor.

2. Güne! ı!ınlarının atmosferdeki yolu incelendi"inde, a!a"ıda 
verilen görselde de görüldü"ü üzere enerjinin tamamı yeryü-
züne ula!amaz.

%XOXW�YH�KDYD
WDUDIÕQGDQ�HPLPH

$WPRVIHULN�GD÷ÕOPD��'D÷ÕOPD�

$WPRVIHUGHQ
\DQVÕPD

*�QHú�ÕúÕQODUÕ�����

%XOXWODUGDQ
\DQVÕPD

<HULQ
GROD\OÕ
ÕVÕQPDVÕ

<HULQ
GR÷XGDQ
ÕVÕQPDVÕ

�������

����

����

����

����

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan du-
rumun temel sebebidir?

A)  Atmosfer kalınlı"ının de"i!mesi

B) Su buharının varlı"ı

C)  Hava küreyi olu!turan gazların varlı"ı

D)  Yerçekiminin etkisi

E)  Dünyanın günlük hareketi

3. Atmosfer iç içe geçmi! birbirinden farklı katmanlardan olu!ur.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, atmosferin katmanla-
rından de#ildir?

A) Troposfer     B) Stratosfer             C) Mezosfer

      D) Termosfer        E) Astenosfer

4. A!a"ıdaki görselde atmosfer katmanlarındaki gazların yo"un-
lu"u gösterilmektedir.

 

   

8]D\�ERúOX÷X

Termosfer

Stratosfer

Troposfer

0H]RVIHU

Yeryüzü

Buna göre atmosferin alt katmanlarından üst katmanlarına 
çıkıldıkça gazların seyrelmesi a"a#ıdakilerden hangisiyle 
açıklanabilir?

A)  Sıcaklı"ın azalmasıyla

B)  Yer çekimi etkisinin azalmasıyla

C)  Güne!’ten gelen mor ötesi ı!ınların artmasıyla

D)  Yer yapısının farklılık göstermesiyle

E)  Mevsim etkisinin belirgin olmasıyla

5. Yer çekimiyle yerküreyi çevreleyen gaz tabakasına atmosfer 
denir. Atmosfer Dünya’daki ya!am için önem ta!ır. 

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi atmosferin sa#ladı#ı 
yararlardan de#ildir?

A)  I!ı"ın ve sesin yayılması

B)  Gölgede kalan yerlerin aydınlık olması

C)  Gök ta!larının her zaman Dünya’ya ula!madan parçalan-
ması

D)  Zararlı ultraviyole ı!ınlarını engellemesi

E)  Güne! ı!ınlarının Ekvator’dan kutuplara do"ru küçülen açı-
larla gelmesi

6. “(I) Atmosfer, yer çekiminin etkisiyle Dünya’yı sarar. (II) Atmos-
feri olu!turan gazların en yo"un olarak bulundu"u kat tropos-
ferdir. (III) Nemi bulundurdu"u için hava olayları troposferde 
meydana gelir. (IV) Atmosfer, ı!ınları emdi"i için ı!ınları do"ru-
dan alamayan gölgelik yerler aydınlanır. (V) Atmosfer kalınlı"ı 
Ekvator’da fazla, kutuplarda azdır.”

Yukarıdaki parçada, atmosferle ilgili verilen bilgilerden kaç 
tanesi yanlı"tır?

A)  1 B)  2 C)  3 D)  4 E)  5 
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TEST - 1!KL!M B!LG!S! (Atmosfer ve Hava Durumu)

7. Troposfer tabakasında (katmanda) ya"mur, kar, sis, rüzgâr vb. 
tüm hava olayları gerçekle!ir. Di"er katmanlarda hava olay-
ları tamamen görülmez. Troposfere yakın yerlerde sadece 
rüzgârlar görülür.

Buna göre verilen durum troposferde hangi gazın varlı#ına 
i"aret eder?

A) Su buharı     B) Oksijen      C) Karbondioksit

           D) Kripton         E) Azot

8. Co"rafya Ö"retmeni, Erbay Oluk Bey toplumda yıldız kayma-
sı diye bilinen, olaya ait bir görseli sınıfa göstererek; “Aslında 
yıldızlar kaymamaktadır.” O halde görünen ı!ık bilimsel olarak 
nasıl açıklanabilir?", sorusunu sormu!tur.

 

Buna göre, Co#rafya Ö#retmeni Erbay Oluk Bey’in soru-
sunun do#ru cevabı a"a#ıdakilerden hangisi olabilir?

A)  "Güne!in Dünya ile Ay’ın arasına girmesidir."

B)  "Bunlar sadece göz yanılgılarıdır."

C)  "Güne!’te meydana gelen güçlü patlamalardır."

D)  "Atmosfere girip sürtünen gök ta!larının (meteor) çıkardı"ı 
kıvılcımlardır."

E)  "Sanayi atıklarıyla havaya atılan gazların patlamalarıyla or-
taya çıkan ı!ık hareketleridir."

9. Bilim dallarının veri toplarken ara!tırma yaptı"ı alanlar farklı-
lıklar gösterir.

Buna göre, iklim ve hava durumu ile ilgili veri toplayan bi-
lim dalları, a"a#ıdakilerin hangisinde do#ru verilmi"tir?

           #klim                 Hava durumu

A)  Meteoroloji        Klimatoloji

B)  Kartografya        Meteoroloji

C)  Jeomorfoloji       Litoloji

D)  Klimatoloji         Meteoroloji

E)  Litoloji                 Oseonografya

10. A!a"ıda iklim etkilerinin do"rudan ya da dolaylı bazı sonuçları 
verilmi!tir.

I.  Flora ve fauna türlerini da"ılı!ı

II.  Zirai ürünlerin türü

III.  Yer !ekillerinin çe!itlilik göstermesi

IV.  Ula!ım faaliyetleri

Buna göre verilen sonuçlardan do#al çevre ve ekonomik 
faaliyetler üzerinde etkisi olanlar olarak gruplandırıldı#ın-
da, a"a#ıdakilerden hangisi do#ru olur?

     Ekonomik Faaliyetler               Do"al Çevre 

      Üzerindeki Etkileri              Üzerindeki Etkileri

A)   I ve IV                       III ve I

B)           I ve III                           II ve IV

C)          II ve III                            I ve IV

D)           II ve IV                           I ve III

E)           I ve II                            III ve IV

11. Hava durumu ile iklim birbirlerinden farklı özellikler gösterir.

Buna göre, iklimle ilgili en do#ru ve kapsamlı bilgi a"a#ıda-
kilerin hangisinde verilmi"tir?

A)  Bir bölgedeki günlük ve yıllık sıcaklık farklarını ifade eder.

B)  Sıcaklık ve nem bakımından benzerlik gösteren kütlelerdir.

C)  Bir bölgede de"i!en ve kısa bir süreli olan atmosfer olayla-
rıdır.

D)  Bir bölgedeki hava olaylarının uzun yıllar içindeki ortalama-
sıdır.

E)  Bir yıl boyunca devam eden atmosfer olaylarının ortalama-
sıdır.

12. Hava Durumu bülteninde yapılan 19 Ekim 2019 tarihli uyarıda: 
�%DWÕ�.DUDGHQL]�NÕ\ÕODUÕ�LOH�6DNDU\D�oHYUHOHULQGH�\DúD\DQOD-
UÕQ�DQL�VHO��VX�EDVNÕQÕ��\ÕOGÕUÕP�G�úPHVL�YH�XODúÕPGD�\DúD-
QDELOHFHN�DNVDPDODUÕQ�\DúDQPDVÕ�PXKWHPHOGLU�´ cümleleri 
yer almı!tır.

Buna göre, yukarıda verilen hava durumu bültenine göre, 
a"a#ıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

A)  Söz konusu yörelerde nem çok dü!ük olacaktır.

B)  Hava kararsız, bulutlu ve nemli olacaktır.

C)  Batı Karadeniz kıyılarında ya"ı!lar daha çok kar !eklinde 
olacaktır.

D)  Hava gün boyunca açık olacaktır.

E)  Sakarya çevresinde daha az ya"ı! beklenmektedir.
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!KL!M B!LG!S! (Sıcaklık)TEST - 2

1. A!a"ıdaki !ekillerde, da"lık bölgedeki bir vadide, aynı gün için-
de gündüz ve gece ölçülen sıcaklı"ın de"i!imi gösterilmi!tir.

 
15

10

5

0

*�QG�]

5

0

5

0

*HFH

Buna göre, sıcaklık de#i"iminin gündüz yükselti sıcaklık 
ili"kisine uygunken, gece bu kuralın bozulmasının nedeni, 
a"a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Yükseklerde ısınan havanın a"ırlık olu!turup, a!a"ılara ka-
dar baskı yapması

B)  Vadi geni!li"inin az olması

C)  Vadi tabanında fabrikalara rastlanması

D)  Yükseklerde so"uyan havanın, gece a"ırla!arak yamaçlar-
dan vadi tabanına do"ru inmesi

E)  Atmosferin, yeryüzünden yansıyan ı!ınlarla ısınması

2. Güney Kutup Dairesi’nden Ekvator’a do"ru hareket eden bir 
ara!tırmacı, Ekvator’a yakla!tı"ında sıcaklı"ın geldi"i bölgeye 
göre daha az oldu"unu gözlemlemi!tir.

Buna göre, ara"tırmacının ula"tı#ı yer ile ilgili olarak, a"a-
#ıdakilerden hangisini söylemesi yukarıdaki durumu daha 
iyi açıklar?

A)  Ortalama yükseltisi fazladır.

B)  Gece ve gündüz süresi arasındaki fark fazladır.

C)  Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır.

D)  Güne! ı!ınları atmosferde daha uzun yol kateder.

E)  Güne!li gün sayısının çok az oldu"u bir yerdedir.

3. Dünya’nın küresel !ekline ba"lı olarak Ekvator’dan kutuplara 
do"ru gidildikçe sıcaklık ortalamalarının azalması gerekir.

Buna göre yeryüzünde görülen a"a#ıdaki durumlardan 
hangisi, bu etmenin bir sonucu de#ildir?

A)  Akdeniz kıyılarının ortalama sıcaklı"ının, Kuzey Denizi’nden 
yüksek olması

B)  Kayalık Da"ları’nın zirvelerine do"ru çıkıldıkça sıcaklık or-
talamalarının azalması

C)  Kalıcı kar sınırının kutuplarda deniz seviyesine inmesi

D)  Kuzey Yarım Küre’de güneyden, Güney Yarım Küre’de ku-
zeyden esen rüzgârların sıcaklı"ı artırması

E)  Türkiye’de ılıman iklim özellikleri görülürken Rusya’da so-
"uk iklim özelliklerinin görülmesi

4. Aynı enlem üzerindeki noktaların sıcaklıkları, bulundukları ye-
rin konumuna ba"lı olarak, beklenen sıcaklık de"erlerine ters 
dü!ebilir. Bu tür sapmalara “anomali” denir.

   

0°
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Buna göre, haritada numaralandırılan taralı bölgelerden 
hangilerinin yıllık ortalama sıcaklı#ının farklılık gösterme-
si, enlem anomalisine daha iyi örnek olur?

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

      D) I ve IV          E) II ve IV
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TEST - 2

5. A!a"ıda, Dünya Ocak ayı indirgenmi! sıcaklık ortalaması ha-
ritası gösterilmi!tir.
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Buna göre, yarım kürelerle ilgili olarak, a"a#ıdaki çıkarım-
lardan hangisinde yanlı"lık yapılmı"tır?

Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre

A) Ekvator’dan Kuzey  Ku-
tup Noktası’na gidildik-
çe genellikle azalır.                                                                                

Ekvator’dan Güney Kutup 
Noktası’na do"ru gidildikçe 
sıcaklıklar genellikle azalır.

B) Kuzeye gidildikçe ı!ın-
ların geli! açısı küçülür.                       

Kuzeye gidildikçe ı!ınların 
geli! açısı büyür.

C) En yüksek sıcaklık        
20 °C’yi geçmez.                        

20 °C’den sıcak yerler var-
dır.

D) En dü!ük sıcaklıkların 
görüldü"ü bölgeler ka-
rasal alanlardır.                                       

En yüksek sıcaklıkların gö-
rüldü"ü bölgeler dönence 
çöllerdir.

E) #zotermler çok fazla 
sapmaya u"rar.                    

#zotermler enlemlere daha 
fazla paralellik gösterir.

6. Kısa dalgalı Güne! ı!ınları, yeryüzüne ula!tıktan sonra uzun 
dalgalı ı!ınlar olarak geri yansır. Geriye yansıyan ı!ınlar çe!itli 
sebeplerle tutularak, atmosferin ısınması sa"lar. Buna yer ı!ı-
ması adı da verilir.

Buna göre, a"a#ıdaki durumların hangisinde, atmosferin 
yer ı"ıması ile ısınması daha az gerçekle"ir?

A)  Havadaki partikül miktarı arttı"ında

B)  Hava bulutlu ve sisli oldu"unda

C)  Hava kirlili"i fazla oldu"unda

D)  Atmosferdeki nem ve karbondioksit fazla oldu"unda

E)  Hava açık ve bulutsuz oldu"unda

7. Z merkezinde yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazladır. 

Buna göre, Z merkeziyle ilgili olarak;

I.  Güney Yarım Küre’dedir.

II.  Karasallık !iddeti fazladır.

III.  Nem oranı dü!üktür.

IV.  Ormanlık alandadır.

gibi yargılardan hangilerine kesin olarak ula"ılabilir?

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

          D) I ve IV           E) III ve IV

8. A!a"ıdaki grafikte, bir merkeze ait yıllık ortalama güne!lenme 
enerjisi ve sıcaklık de"erleri gösterilmi!tir.
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Buna göre grafik incelendi#inde a"a#ıda verilen yargılar-
dan hangisine ula"ılamaz?

A)  Kı! ya"ı!ları kar !eklindedir.

B)  Merkez Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

C)  Kı! aylarında ortalama sıcaklıklar genelde 0 °C’nin altında-
dır.

D)  Güne!lenme de"erleri ile yıllık ortalama sıcaklık de"erleri 
paralellik gösterir.

E)  Yıllık ortalama sıcaklı"ın en yüksek oldu"u tarih ile güne!-
lenme de"erinin en yüksek oldu"u tarih aynıdır.

1 D 2 A 3 B 4 A 5 C 6 E 7 C 8 E
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1. A!a"ıda Dünyada etkili olan bazı okyanus akıntıları gösteril-
mi!tir.

6R÷XN�2N\DQXV�$NÕQWÕODUÕ 6ÕFDN�2N\DQXV�$NÕQWÕODUÕ

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisinin sebebi okyanus 
akıntılarının sıcak ya da so#uk karakterli olmasının sebe-
biyle aynıdır?

A)  Mevsimlerin olu!umu

B)  #klim ko!ullarının özel konumla ili!kisi

C)  Sıcaklık farklarının kıyılarda az olması

D)  Deniz suları arasındaki tuzluluk farkları

E)  Dünya’nın ekseninin e"ik olması

2. Kutuplar çevresinden ekvatora do"ru hareket eden sular, so-
"uk özellik ta!ır ve geçti"i kıyılarda havanın so"umasına se-
bep olur.

Buna göre, a"a#ıdaki okyanus akıntılarından hangisi yuka-
rıda anlatılan akıntılardan de#ildir?

A)  Kaliforniya

B)  Labrador

C)  Benguela

D)  Oya!ivo

E)  Gulf Stream

3. Ekvator çevresinde yıllık sıcaklık farkı çok azdır.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi, bu durumun temel ne-
deni olarak gösterilebilir?

A)  Okyanus akıntılarının etkisi 

B)  Bitki örtüsünün gür olması

C)  Su kaynaklarının fazla olması

D)  Okyanusların bu bölgedeki tuzluluk oranının yüksek olması

E)  Güne! ı!ınlarının geli! açısının yıl boyunca fazla de"i!me-
mesi

4. Ekvatoral bölgede ve Muson co"rafyasında insanların hissetti-
"i sıcaklık de"eri, termometre de"erlerinden fazladır.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, bu durumun temel 
nedenidir?

A)  Günlük sıcaklık farklarının fazla olması

B)  Güne!lenmenin az olması

C)  Biyoçe!itlili"in fazla olması

D)  Genellikle toprak evlerin tercih edilmesi

E)  Havadaki nem oranının fazla olması

5. Güne" ı"ınlarının atmosferde u#radı#ı tutulma oranı a"a#ı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)  Mevsimsel farklılıklarla

B)  I!ınların katetti"i yolla

C)  Aydınlanma süresiyle

D)  Günün saatiyle

E)  Yükselti de"erleriyle

6. A!a"ıda Dünya temmuz ayı indirgenmi! sıcaklık haritası gös-
terilmi!tir.

7(008=�A<,��é=27(50�+$5éT$6,�

'�Q\D�THPPX]�A\Õ�øQGLUJHQPLú�ø]RWHUP�+DULWDVÕ
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Buna göre, haritadaki taralı bölgenin temmuz ayında yer-
yüzünün en sıcak yerleri olması;

I.  okyanus akıntılarının etkili olması,

II.  çöl ko!ullarının ya!anması,

III.  ekvator üzerinde olması,

IV.  eksen e"ikli"i

gibi etmenlerden hangileriyle açıklanabilir?

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

        D) II ve IV            E) I ve IV

TEST - 3 !KL!M B!LG!S! (Sıcaklık)
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7. A!a"ıda, Dünya yıllık sıcaklık farkları haritası gösterilmi!tir.
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Buna göre, yalnızca haritadaki verilere göre, yıllık sıcaklık 
farkının en fazla oldu#u kıta a"a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Antarktika

B)  Afrika

C)  Asya

D)  Kuzey Amerika

E)  Okyanusya

8. Yeryüzünde sıcaklık üzerinde birçok faktör etkilidir. 

Buna göre, Antarktika Kıtası’ndaki sıcaklı#ın, yıl boyunca 
0 °C’nin altında seyretmesinin temel nedeni a"a#ıdakiler-
den hangisidir?

A)  Yıl boyunca buz tabakasıyla kaplı olması

B)  Bitki örtüsünün bulunmaması

C)  Çevresinde okyanusların etkisi

D)  Bu bölgedeki ısı birikiminin alçak enlemler göre daha fazla 
olması

E)  Yıl boyunca güne! ı!ınlarının e"ik açıyla gelmesi

9. #skandinav kıyılarının normal sıcaklı"ı yıllık ortalama sıcaklık 
de"erlerinden yakla!ık 7 - 8 °C daha fazladır.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi, anlatılan durumun te-
mel nedenidir?

A)  Gulf Stream sıcak su akıntısının etkisi olması

B)  Sık sık sis olu!umlarının meydana gelmesi

C)  Ortalama yükseltisinin az olması

D)  Ormanların etkisiyle nemin artı! göstermesi

E)  Atlas Okyanusu’ndan gelen sıcak rüzgârların etkili olması

10. Aynı enlem üzerinde bulunan iki !ehirde güne!lenme süreleri-
nin farklı olmasında 

I.  Aydınlanma süresi

II.  Toprak yapısı

III.  Bulutluluk oranı

gibi faktörlerinden hangileri etkilidir?

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

         D) I ve III           E) II ve III

11. Sıcaklık ve ya"ı! ko!ulları bir yerde birçok faktörü etkilemek-
tedir.

Buna göre bir bölgenin a"a#ıdaki özelliklerinden hangisi-
nin, o bölgenin yıllık sıcaklık de#i"imlerinden etkilendi#i 
söylenemez?

A) Tarımsal faaliyetler B) Gıda tüketimi

C) Karın yerde kalma süresi D) Yer altı kaynakları

      E) Konut tipi

12. A!a"ıda Dünya’ya gelen Güne! enerjisi ile yeryüzünden uzaya 
ı!ımayla gönderilen enerjinin enlemlere göre da"ılımı ve K, L, 
M merkezlerinin yakla!ık yerleri gösterilmi!tir.
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Buna göre grafikle ilgili, a"a#ıdaki çıkarımlardan hangisi 
yapılamaz?

A)  L merkezinde Güne!’ten gelen enerjiyle giden enerji birbiri-
ne çok yakındır.

B)  Üç merkez içinde, gelen enerjiyle giden enerji arasındaki 
fark en fazla M merkezindedir.

C)  K ve L merkezlerinin enerji bilançoları e!ittir.

D)  M merkezinde yeryüzünden kaybedilen enerji, Güne!’ten 
gelen enerjiden daha fazladır.

E) 40° enlemlerine kadar yeryüzünden kaybedilen enerji, 
Güne!’ten gelen enerjiden daha azdır.

TEST - 3!KL!M B!LG!S! (Sıcaklık)
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!KL!M B!LG!S! (Sıcaklık)TEST - 4

1. A!a"ıda, Dünya’nın yıllık indirgenmi! sıcaklık haritası verilmi!-
tir.

'�Q\D�<ÕOOÕN�øQGLUJHQPLú�ø]RWHUP�+DULWDVÕ
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Buna göre, yeryüzündeki yıllık indirgenmi" sıcaklık da#ı-
lı"ıyla ilgili olarak, a"a#ıdakilerden hangisine ula"ılamaz?

A)  Güney Yarım Küre’nin yıllık indirgenmi! sıcaklı"ı daha yük-
sektir.

B)  Sıcaklıklar genelde Ekvator’dan kutuplara do"ru azalır.

C)  #ki Yarım Kürede’ de sıcaklı"ın 0 °C’nin altında oldu"u yer-
ler vardır.

D)  30° kuzey enleminde yıllık indirgenmi! ortalama sıcaklı"ın 
30 °C oldu"u yerler vardır.

E)  20 °C izoterminin sapması Güney Yarım Küre’de daha faz-
ladır.

2. Bir yaylada normal ko!ullarda sıcaklık 11 °C olarak ölçülmü!-
tür. Yaylanın aynı gün ve saatteki deniz seviyesine indirgenmi! 
sıcaklı"ı 19 °C olarak belirlenmi!tir.

Buna göre, söz konusu yaylanın kaç metre yükseklikte ol-
du#u söylenebilir?

A) 600           B) 800    C) 1400

   D) 1600                E) 1800

3. 45° kuzey enlemindeki bir merkezde, yılın en sıcak ayı a"ustos 
ayıyken 40° güney enlemindeki merkezde !ubattır.

Buna göre yukarıda verilen durum merkezlerin a"a#ıdaki 
özelliklerden hangisi bakımından farklı olmasıyla ilgilidir? 

A)  Özel konumla

B)  Bulundukları yarım küreyle

C)  Yer yapısıyla

D)  Ekvator’a göre konumla

E)  Yıllık ya"ı! ortalamasıyla

4. Okyanus akıntıları geldikleri yere göre sıcaklıklar üzerinde et-
kilidir.

I.  Alaska

II.  Benguela

III.  Kuro!ivo

IV.  Labrador

Buna göre, yukarıdakilerden hangileri, sıcak okyanus 
akıntılarından de#ildir?

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

       D) II ve IV              E) III ve IV

5. Karasal alanlarda sıcaklı#ın yıl içinde fazla de#i"mesinin 
temel nedeni a"a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Mutlak nemin az olması

B)  Dünya’nın günlük hareketi

C)  Dünya’nın Güne! etrafında dönmesi

D)  Bitki örtüsünde kök sisteminin geli!mi! olması

E)  Kayaçlarda kimyasal çözülmenin az olması

6. A!a"ıda bir izoterm haritasında G, H ve I noktaları gösteril-
mi!tir. 
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Buna göre, haritadaki bilgilere dayanarak, a"a#ıdaki yargı-
lardan hangisine ula"ılamaz?

A) G noktasının sıcaklı"ı, H noktasınınkinden azdır.

B)  Bölgenin güney kesimi, kuzey kesimine göre daha sıcaktır.

C)  H ve I noktaları arasındaki sıcaklık farkı 3 °C’den fazladır.

D)  Bölge içindeki sıcaklık farkı 5 °C’den fazladır.

E)  #zoterm e"rileri birer derece aralıkla çizilmi!tir.
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!KL!M B!LG!S! (Sıcaklık) TEST - 4

7. Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen be! merkez 
verilmi!tir.
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IV V

I III
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20°
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40°
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60°

80°

Buna göre, yukarıdaki merkezlerden hangilerinin sıcaklık-
larının farklı olması enlemle açıklanamaz?

A) II ve IV        B) II ve III    C) I ve V

       D) III ve IV             E) III ve V

8. Yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisinin hesaba alınmadı"ı in-
dirgenmi! bir izoterm haritasında;

I.  Mora Yarımadası,

II.  Arap Yarımadası,

III.  Asya Kıtası,

IV.  Kuzey Amerika

gibi bölgelerin hangilerinde, enleme ba#lı bölge içi sıcaklık 
farkının di#erlerinden daha fazla olması beklenir?

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

       D) II ve IV            E) III ve IV

9. #klimle ilgili ortaya konulan veriler grafiklerle ifade edilir.

Buna göre, sıcaklı#ın aylara göre da#ılı"ını gösteren gra-
fiklerle ilgili a"a#ıdaki bilgilerden hangisi yanlı"tır?

A)  Mevsime göre sıcaklık farkıyla ilgili bilgi verirler.

B)  Günlük sıcaklık farklarının tespitinde kullanılırlar.

C)  Ortalama sıcaklıkla ilgili bilgi edinilebilir.

D)  Sıcaklı"ın aylara da"ılımı farklılık gösterir.

E)  #lgili yerin nemlilik özellikleri hakkında bilgi verir.

10. Kutuplarda yakla!ık altı ay boyunca güne!lenme süresinin 
uzun olmasına ra"men sıcaklık de"erleri çok dü!ük de"erler-
dedir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi yukarıda verilen duru-
mun sebebidir?

A)  Kutupların buzullarla kaplı olması

B)  Yeryüzü !ekillerinin sade olması

C)  Yerle!melere uygun olmaması

D)  Güne! ı!ınlarının e"ik açıyla gelmesi

E)  Kutuplarda toprakların yıl boyu donuk olması

11. Sıcaklık üzerinde en önemli faktörlerden biri yükseltidir. 

I.  Ekvator’un kutuplardan sıcak olması,

II.   Ekvatorda kalıcı karlara rastlanması,

III.   Da"ların Güne!’e dönük yamaçlarında kar erimesinin er-
ken ba!laması

IV.   Yamaç boyunca yükselen havanın ya"ı! bırakması

Buna göre, yukarıda verilenlerden hangileri, yükselti-sı-
caklık ili"kisiyle açıklanır?

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

       D) II ve IV             E) III ve IV

12. A!a"ıdaki tabloda, be! !ehirde gün içinde ölçülen en yüksek 
ve en dü!ük sıcaklıklar gösterilmi!tir.

Merkez
Günün en yüksek

sıcaklı"ı (°C)

Günün en dü!ük

sıcaklı"ı (°C)

I 16 -8

II 17 – 7

III 8 – 4

IV 24 9

V 9 3

Buna göre, söz konusu merkezlerden hangisinin daha 
nemli oldu#u söylenebilir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

1 A 2 D 3 B 4 D 5 A 6 C 7 B 8 E 9 B 10 D 11 D 12 E
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TEST - 5 !KL!M B!LG!S! (Basınç / Nem ve Ya"ı#)

1. Ba"ıl nem, havadaki nemin doyma noktasına oranıdır.

Buna göre, ya#ı"sız ve rüzgârsız bir günde ba#ıl nemin 
gün içindeki en yüksek olaca#ı zamanlar a"a#ıdakilerden 
hangisidir?

A)  Güne!’in do"masına en yakın saatler

B)  Ö"le vaktinden birkaç saat sonra

C)  Güne!’in batma saatleri

D)  Ö"len vakti

E)  Güne!in batısı ile gece yarısı arasında

2. I.  Kuzeybatı Avrupa

II.  Orta Avustralya

III.  Güneydo"u Asya

IV.  Orta Asya

Yukarıdaki verilenlerden hangileri, yeryüzünün fazla ya#ı" 
alan bölgelerinden de#ildir?

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

    D) I ve IV            E) II ve IV

3. Gündüzlerin çok sıcak, gecelerin çok so"uk oldu"u mevsim-
lerde sabah erken saatlerde özellikle so"uk cisimler üzerinde 
biriken su damlalarına çiy denir. Çiy olu!umları genellikle ilkba-
har ve sonbahar mevsiminde görülür. Ancak bulutlulu"un fazla 
oldu"u gecelerde çiy neredeyse görülmez.

Buna göre bahar mevsimlerinde bulutlulu#un fazla oldu#u 
gecelerde, çiyin olu"mamasında a"a#ıdakilerden hangisi 
etkilidir?

A)  Isı kaybının daha az olması

B)  Gece süresinin kısa olması

C)  Hava kirlili"inin azalması

D)  Sıcaklı"ın sabaha do"ru çok dü!mesi

E)  Buharla!manın potansiyelinin az olması

4. Yeryüzünden ısınan hava güçlenerek yükselici hava hareket-
leriyle harekete geçerek !iddetli sa"anak ya"ı!lara neden olur.
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Buna göre, haritada numaralandırılan taralı alanların han-
gilerinde, bu tür ya#ı"lara daha fazla rastlanır?

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

   D) I ve IV           E) II ve IV

5. Atmosferde ölçümler yapmak için farklı aletler kullanılmaktadır.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, hava kütlesinde ba#ıl 
nemin ölçülmesinde kullanılır?

A)  Barometre 

B)  Higrometre 

C)  Nefometre

D)  Anemometre

E)  Sismogrof

6. Isınan havanın nem ta!ıma kapasitesi fazladır.

Buna göre, hava kütlelerinin a"a#ıda verilen,

I.  ısınarak da" yamacından hızla yükselen,

II.  bir da" yamacı boyunca alçalan,

III.  sürekli basınç alanında alçalan,

IV.  sıcak havaların kar!ıla!ması

gibi durumlardan hangilerinde nem ta"ıma kapasitesi ar-
tar?

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

     D) I, II ve IV         E) II, III ve IV
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TEST - 5!KL!M B!LG!S! (Basınç / Nem ve Ya"ı#)

7. Sis, genellikle durgun hava kütleleri içindeki su taneciklerinin 
yo"u!arak havada hafifleyip kalmasıdır.

Buna göre, sisli bir hava kütlesinin etkisini kaybetmesin-
de;

I.  nem oranının yükselmesi,

II.  hava sıcaklı"ının artması,

III.  fırtınalı havanın etkili olması,

IV.  bulutlulu"un artması

gibi faktörlerinden hangileri etkili olur?

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

      D) I ve IV        E) I, III ve IV

8. Ani yükselmeyle olu!an kümülüs bulutları dolu !eklinde ya"ı!-
lara neden olur. 

Buna göre verilen durum, kümülüs bulutlarının öncelikle 
a"a#ıda özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?

A)  Alt kısımların düz olmasıyla

B)  Hareket yönünün özelli"iyle

C)  Gökyüzünü tamamen kapatmasıyla

D)  Üst kesimlerinin yuvarlak olmasıyla

E)  Güçlü hava hareketlerinin etkisiyle

9. A!a"ıdaki !ekilde, bir hava kütlesinin bir yamaç boyundaki ha-
reketi gösterilmi!tir.

       

      

'HQL]

'D÷

Buna göre, verilen yamaçta ya#ı"ın olu"masında;

I.  hava kütlesinin yükselmesi,

II.  havanın nem ta!ıma kapasitesinin sıcaklı"a göre de"i!me-
si,

III.  yer !ekilleri,

IV.  deniz akıntıları

gibi faktörlerinden hangileri etkili olmu"tur?

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

              D) II ve IV        E) III ve IV

10. A!a"ıda Dünya'ya ait e! bulutluluk, haritası verilmi!tir. Haritada 
0 - 2 arasındaki de"erler açık gün, 2 - 8 arası bulutlu gün, 8 - 10 
arası ise kapalı gün olarak verilmi!tir. 

(Açık renkler bulutlulu"u, koyu renkler güne!li günleri gösterir.)

Buna göre, haritadaki de#erlere göre, a"a#ıdaki çıkarım-
lardan hangisine varılamaz?

A)  60° güney enlemi çevresinde bulutlu günlerin fazla oldu"u 
yerler vardır.

B)  Kuzey Yarım Küre’de bulutluluk oranının en dü!ük oldu"u 
yer Kuzey Afrika’dır.

C)  Asya Kıtası’nın her yerinde bulutluluk oranı aynı de"ildir.

D)  Bulutlulu"un da"ılı!ında kara ve deniz da"ılı!ı önemli bir 
faktördür.

E)  Kutuplara gidildikçe bulutluluk oranı düzenli olarak artı! 
gösterir.

11. Mevsimlik basınç ko!ullarına ba"lı olarak olu!an rüzgarlar, 
okyanuslardan ta!ıdı"ı nemi karalar üzerine ula!tırarak güçlü 
ya"ı!lara sebep olur.

Buna göre; 

I.  Çin,

II.  #ngiltere,

III.  Hollanda,

IV.  Hindistan,

gibi ülkelerin hangilerinde bu tür rüzgarların etkisi daha 
fazla görülür?

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

        D) Yalnız IV  E) I ve IV

1 A 2 E 3 A 4 E 5 B 6 E 7 C 8 E 9 C 10 E 11 E
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TEST - 6 !KL!M B!LG!S! (Basınç / Nem ve Ya"ı#)

1. Ba"ıl nem havanın neme doyma oranı ya da mevcut nemin 
doyma noktasına oranıdır.
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Buna göre, haritada numaralandırılan taralı bölgelerin 
hangilerinin, yıllık ba#ıl nem de#erleri arasındaki farklılık 
daha fazladır?

A) I ve IV       B) II ve IV  C) II ve V

         D) III ve VI          E) IV ve VI

2. Ekvatoral bölgedeki nem miktarı özellikle ekinoks dönemlerin-
de artı! gösterir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, bu durumun nedeni 
olarak gösterilebilir?

A)  Yıllık sıcaklık de"i!iminin az olması

B)  Fiziksel çözünmenin yaygın olması

C)  Güne!lenmenin az olması

D)  Sıcaklık artı!ıyla buharla!manın da artması

E)  Geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farkının az olması

3. Karasallık arttıkça nemli hava kütlelerinin etkisi azalır, ya"ı! 
olasılı"ı dü!er.

Buna göre;

I.  Orta Asya,

II.  Grönland kıyıları

III.  Orta Amerika

IV.  Amerika kıyıları

gibi bölgelerin hangilerinde ya#ı"ın az olması yukarıdaki 
nedenle açıklanabilir?

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

       D) II ve IV            E) III ve IV

4. Havadaki nemin özellikle sabaha do"ru so"uk havayla tema-
sıyla bitkiler üzerinde çiy olu!ur.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, olu"um bakımından 
çiye benzemesine ra#men yo#u"ma sıcaklı#ı ve türü çiy-
den farklı bir olu"umdur?

A) Kar      B) Dolu                    C) Bulut

     D) Kıra"ı           E) Ya"mur

5. Ba"ıl nem % 100’ü geçmesiyle su buharı yo"u!maya geçer. 

Buna göre, nemin yo#u"masına neden olan temel faktör 
a"a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Sera gazlarının artması 

B)  Sıcaklık azalması

C)  Basıncın yükselmesi

D)  Sıcaklı"ın artması

E)  Bulutlanmanın ba!laması

6. Bir iklim bölgesinde dü!en ya"ı!ın mevsimlere da"ılı!ına ya"ı! 
rejimi denir. A!a"ıda iki merkezin aylara göre ya"ı! ortalama-
ları gösterilmi!tir.
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Buna göre verilen merkezlerle ilgili olarak, a"a#ıdaki yargı-
lardan hangisine ula"ılabilir?

A)  K bölgesinin ya"ı! rejimi nispeten düzenlidir.

B)  L bölgesinde en ya"ı!lı mevsim yazdır.

C)  K bölgesi Güney Yarım Küre’de ve orta ku!akta yer alır.

D)  #ki bölge de farklı yarım kürededir.

E)  L bölgesindeki ya"ı!lar genellikle ya"mur !eklindedir.
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7. Orografik (yamaç) ya"ı!lar, denizden gelen nemli hava kütlele-
rinin kıyıya paralel da" sıralarına çarparak yükselmesi sonucu 
olu!ur.
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Buna göre, co#rafi ko"ulları göz önüne alındı#ında, hari-
tada numaralandırılan taralı bölgenin hangilerinde yamaç 
ya#ı"ları fazladır?

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

         D) II ve IV             E) I ve IV

8. Troposferin üst kesimlerine do"ru çıkıldıkça, bulutların yo"un-
lu"u azalır ve da"ılır.

Buna göre verilen durum, a"a#ıdakilerden hangisiyle açık-
lanabilir?

A)  Troposfer sıcaklı"ının enlemlere göre de"i!mesiyle

B)  Bulutların yükseklerde daha a"ır olmasıyla

C)  Atmosfer basıncının ve yer çekiminin azalmasıyla

D)  Bulutların yükseklerde ba"ıl nemlerinin artmasıyla

E)  Yo"u!ma seviyelerinin de"i!mesiyle

9. Alt ve üst hava seviyeleri arasındaki sıcaklık farkı az olan hava 
kütlelerinde dikey hava hareketleri fazla olu!maz. Altta kalan 
nemli hava katlarındaki hafif hava yükselmeleri alçak, fakat 
yaygın bulut katmanlarının meydana gelmesine sebep olur. 
Tabaka (stratüs) denilen bu bulutlar ço"unlukla gökyüzünü sa-
ran tabakalı bulutlardır. Stratüsler, genellikle çok yüksek olma-
dı"ından çise halinde uzun süreli ya"ı!lar bırakır.

Buna göre yukarıda verilen bilgiler dikkate alındı#ında ta-
baka bulutlarıyla ilgili olarak a"a#ıdaki yargılardan hangi-
sine ula"ılamaz?

A)  Gökyüzünde geni! alanlı örtü olu!tururlar.

B)  Alçak bulut olarak da bilinir.

C)  Güçlü dikey hava hareketleri zayıf oldu"u için dolu ya"ı!ları 
pek görülmez.

D)  Dikey yöndeki yükseltileri nispeten azdır.

E)  Yüksek stratüs bulutlarının yo"unlu"u, alçaklarda olu!anla-
ra nazaran daha fazladır.

10. 30. enlemlerde sürekli alçalıcı hareketlerden dolayı hava ge-
nellikle açık ve bulutsuzdur.

Buna göre, 30. enlemlerde yukarıda verilen durumu a"a#ı-
daki özelliklerinden hangisi ortaya çıkarmı"tır?

A)  Kara ve denizlerin da"ılı!ı

B)  Rüzgâr a!ındırmasının fazla olması

C)  Nem oranının az olması

D)  Sıcaklık farklarının fazla olması

E)  Dünyanın günlük hareketi.

11. – Rüzgârlar nemli denizlerden, so"uk karaya esince karada 
sis meydana gelir.

– Rüzgârlar sıcak karalardan, so"uk denizlere esince deniz 
üzerinde sis meydana gelir.

– Rüzgârlar sıcak denizlerden, so"uk denizlere esince so"uk 
denizler üzerinde sis meydana gelir.

– Serin denizler üzerinde ısınarak alçalan hava hareketi de-
niz üzerinde sis olu!abilir.

– Da" yamaçlarından a!a"ıya do"ru inen föhn rüzgârı sis 
meydana getirir.

Sis olu"umuyla ilgili, yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yan-
lı"tır?

A)  1 B)  2 C)  3 D)  4 E)  5 

12. A!a"ıdaki tabloda, içinde 8 g/m su buharı bulunan hava küt-
lesinin be! farklı sıcaklıktaki maksimum nem de"erleri gr/m 
olarak verilmi!tir.

Merkez
Mutlak nem

(g/m3)

Maksimum nem

(g/m3)

I 8 29,2

II 8 18.13

III 8 9,56

IV 8 10,90

V 8 14.31

Buna göre verilen hava kütlelerinin sıcaklıkları e"it seviye-
de dü"tü#ünde hangisinde ya#ı" daha önce ba"lar?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

TEST - 6!KL!M B!LG!S! (Basınç / Nem ve Ya"ı#)
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TEST - 7 !KL!M B!LG!S! (Makroklimalar)

1. #klim tipleri sıcaklık ve ya"ı! özellikleri bakımından bazı ben-
zerlikler gösterebilir.

Buna göre, Muson ve Savan iklimleri, a"a#ıdaki özellik-
lerden hangisi bakımından birbirine daha fazla benzerlik 
gösterir?

A)  Güne!lenme süresi

B)  Do"al bitki örtüsü

C)  Toprak tipi

D)  Ya"ı! !ekli

E)  En fazla ya"ı!ın dü!tü"ü mevsim

2. Bitki örtüsü, tarım ürünleri, toprak türleri, atmosferik dengeler 
ve yeti!en tarım ürünleri makroklimalar hakkında bilgi verebilir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, bir yerde Akdeniz ikli-
mi görüldü#ünün en önemli kanıtı arasındadır?

A)  Maki bitki örtüsünün yaygın olması

B)  Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi

C)  Kı!ların ya"ı!lı geçmesi

D)  Muz tarımının yapılması

E)  Ya"ı! rejiminin düzensiz olması

3. Tarım ürünlerinin ya"ı! ve sıcaklık istekleri birbirinden farklı 
özellikler göstermektedir.

Buna göre, yazları serin ve ya#ı"lı, kı"ları ise so#uk ve kar 
ya#ı"lı geçen yerlerde yeti"en bir tarım ürünü a"a#ıdaki 
bölgelerin hangisinde daha kolay yeti"ir?
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4. A!a"ıdaki haritada bir bitki örtüsünün Dünya üzerindeki da"ı-
lı!ı gösterilmi!tir.

0°

Buna göre haritada verilen söz konusu bu bitkiyle ilgili ola-
rak a"a#ıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A)  35° - 45° enlemleri arasında görülür.

B)  Yaz kuraklı"ına dayanıklıdır.

C)  Yaz mevsiminde sıcaklık iste"i yüksektir.

D)  Kı! mevsimindeki so"uklara dayanıklıdır.

E)  Mersin, garig, zeytin, zakkum, keklik, lavanta gibi bitkiler 
yaygındır.

5. #klimleri tanıtan sıcaklık ve ya"ı! özellikleri, atmosferik ortala-
malarıyla birbirinden ayrılır.

Buna göre, Ekvatoral iklimin ortalama de#erleri ifade edi-
lirken a"a#ıdakilerden  hangisinin kullanılması daha do#ru 
olur?

A)  Yazları sıcak ve kurak, kı!ları çok ya"ı!lıdır.

B)  Yazları sıcak ve ya"ı!lı, kı!ları kurak ve serindir.

C)  Yılboyu ya"ı!lı olup, sıcaklık farkı çok azdır.

D)  Her mevsim ya"ı!lı olup, sıcaklık farkı fazladır.

E)  Her mevsim nemli olup ya"ı! rejimi düzensiz, sıcak bir iklim 
tipidir.

6. Dünya'nın yıllık hareketi sonucunda Güneydo"u Asya'da etki-
sini gösteren Muson iklimi Hindistan ve Çin için önemlidir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi muson ikliminin özel-
liklerinden de#ildir?

A)  Ya"ı! rejimi kısmen düzenlidir.

B)  Yıllık ya"ı! miktarı çok fazladır.

C)  Yıllık sıcaklık farkı çok azdır.

D)  Kimyasal çözülmeler fazladır.

E)  Yaz ya"ı!ı isteyen tarım ürünleri daha kolay yeti!ir.
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TEST - 7

7. A!a"ıda bir bölgenin aylara göre sıcaklık ve ya"ı! da"ılımı 
gösterilmi!tir.
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Buna göre, sadece grafikten yararlanarak, bu bölgeyle il-
gili olarak a"a#ıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinile-
mez?

A)  Ya"ı! rejimi

B)  Yıllık sıcaklık farkı

C)  Yıllık sıcaklık ortalamaları

D)  Bulundu"u yarımküre

E)  Ya"ı! !ekli

8. I.  Kök sistemi geli!mi! bitki örtüleri yaygındır.

II.  Kı! ya"ı!ları her zaman ya"mur !eklindedir.

III.  Orta Asya, Orta Avrupa ve Kuzey Amerika’nın iç kesimle-
rinde denizden uzak yerlerde görülür.

IV.  En fazla ya"ı! kı! mevsiminde dü!er.

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri step iklimine ait 
özellikler arasında sayılabilir?

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

        D) I, II ve IV         E) II, III ve IV

9. “(I) Kuzey Amerika, Sibirya, Asya Kıtası’nın iç kesimleri ve 
Do"u Avrupa’da etkilidir. (II) Sıcaklık ortalaması dü!ük olup, 
günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır. (III) Yıllık ya"ı! miktarı 
700 - 1200 mm arasında de"i!ir. (IV) Do"al bitki örtüsü yüksek 
ve ya"ı!lı yerlerde i"ne yapraklı ormanlardır. (V) Yaz ya"ı!ları-
nın oldu"u yerlerde çayırlar yaygındır.

Karasal iklimle ilgili olarak yukarıda numaralandırılmı" bil-
gilerden kaç tanesi yanlı"tır?

A)  1 B)  2 C)  3 D)  4 E)  5 

10. Neden:……………………………………..

Sonuç: Akdeniz iklim bölgesinde yer alan Kap Havzası, Kalifor-
niya ve Akdeniz kıyılarında yazlar kurak geçer.

Buna göre, yukarıdaki neden-sonuç örgüsünde, bo" bıra-
kılan yere a"a#ıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)  Sıcaklık farkının az olması

B)  Mevsim geçi!lerinin di"er bölgelere göre daha yava! olması

C)  #zlanda alçak basıncın etkili olması

D)  Asor yüksek basıncın etkili olması

E)  Akdeniz Havzası’nda nemli havaların daha az etkili olması

11. A!a"ıda, aynı iklim tipinin görüldü"ü iki kentin aylara göre orta-
lama sıcaklık ve ya"ı! grafi"i verilmi!tir.
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Buna göre, grafikler incelendi#inde bu iki kentin a"a#ıdaki 
özelliklerinden hangisinin kesinlikle farklı oldu#u söylene-
bilir?

A)  Ortalama yükseltilerinin

B)  Ya"ı! !ekillerinin

C)  En çok ya"ı!ı aldıkları mevsimlerin

D)  En kurak mevsimlerin 

E)  Bulundukları yarım kürelerin

!KL!M B!LG!S! (Makroklimalar)

1 E 2 A 3 E 4 D 5 C 6 A 7 E 8 B 9 A 10 D 11 E
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!KL!M B!LG!S! (Makroklimalar)TEST - 8

1. A!a"ıdaki tabloda, iki ayrı iklim tipine ait bazı özellikler göste-
rilmi!tir.

En Sıcak

Ay Ort.

(°C)

En So"uk

Ay Ort.

(°C)

Yıllık Ya"ı! 
Miktarı

(mm)

Do"al Bitki

Örtüsü

I 24 - 26 23 - 24 2100 üzeri
Geni! yapraklı

ormanlar

II 21 - 25 -6  -11 600 - 700
#"ne yapraklı

ormanlar

Buna göre tabloda verilen özelliklere bakıldı#ında söz ko-
nusu iklimler a"a#ıdakilerden hangisinde do#ru verilmi"-
tir?

             I                            II             

A)  Ekvatoral      Kutup

B)  Savan            Ilıman Okyanusal

C)  Ekvatoral      Sert Karasal

D)  Muson          Akdeniz

E)  Akdeniz         Muson

2. Ya"ı! miktarlarının az oldu"u, yıllık ba"ıl nem ortalamasının 
dü!ük oldu"u iklimler kurak iklimler olarak gruplandırılır.

Buna göre, a"a#ıdaki iklimlerden hangisi kurak ya da yarı 
kurak olarak gruplandırılan iklimlerden de#ildir?

A) Çöl iklimi    B) Kutup iklimi

C) Tundra iklimi   D) Step iklimi

        E) Savan iklimi

3. Süleyman quizde sorulardan birine a!a"ıdaki cevapları ver-
mi!tir.

– Yamaç ya"ı!ları görülür.

– Sıcaklık farkı azdır.

– Özellikle yaz aylarında güne!li gün sayısı çok azdır.

– Kı!lar kuraktır.

– Do"al bitki örtüsü gür ormanlardır.

Buna göre Süleyman soruya do#ru cevap verdi#ine göre 
sorulan soru a"a#ıdakilerden hangisi olabilir?

A)  Muson ikliminin özellikleri nelerdir?

B)  Ekvatoral ve savan ikliminin ortak özellikleri nelerdir?

C)  Asya’nın kuzeyinde görülen iklimin özellikleri nelerdir?

D)  Ekvatoral iklimin özellikleri nelerdir?

E)  Muson ile ılıman okyanusal iklimin ortak özellikleri nelerdir?

4. Batı Avrupa’da etkili olan Ilıman Okyanusal iklim bölgesinde 
günlük ve yıllık sıcaklık farkları oldukça azdır.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi, Batı Avrupa’da sıcak-
lık farklarının az olmasının sebebidir?

A)  Yükseltinin fazla olması

B)  Güne! ı!ınlarının dü!me açısı

C)  Bitki örtüsünün gür olması

D)  Nispi nemin fazla olması

E)  Gece süresinin gündüz süresinden fazla olması

5. A!a"ıda, Kuzey Kutup Noktası’nda ve Kuzey Buz Denizi’nde 
görülen ve birbirini etkileyen olaylar zinciri sırayla verilmi!tir.

I.  Güne! ı!ınlarını yıl boyunca dar açılarla alır.

II.  Yer çekimi Ekvator’a göre daha fazladır.

III.  Yıl boyu alçalıcı hava hareketleri etkilidir.

IV.  m2’ye dü!en ya"ı! miktarı azdır.

V.  Kurak iklim bölgesi içerisindedir.

Buna göre kaç numaralı olayın verilen zincirde yeri yok-
tur?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

6. A!a"ıda, bir bölgeye ait aylara göre ortalama sıcaklık ve ya"ı! 
grafi"i gösterilmi!tir.
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Buna göre yalnızca grafikten yararlanarak, bu bölgeyle il-
gili a"a#ıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A)  Yıllık ya"ı! miktarı fazladır.

B)  Yıl içerisindeki en sıcak aylar Temmuz ve A"ustos’tur.

C)  Ya"ı!ların mevsimlere da"ılı!ı nispeten düzenlidir.

D)  Yıllık sıcaklık farkı azdır.

E)  #lkbahar aylarındaki kuraklık indeksi çok yüksektir.
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7. Dünya üzerinde bazı bölgeler yıl boyu dü!ük nem ve ya"ı! ko-
!ulları altında ekosistemlerini dengede tutarlar.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, bir bölgede yıl boyun-
ca dü"ük ba#ıl nem ko"ullarının ya"amasındaki nedenler-
den biridir?

A)  Bulutluluk oranının fazla olması

B)  Yıl boyunca yüksek basınç ko!ullarının hüküm sürmesi

C)  Sıcak okyanus akıntılarının etkili olması

D)  Yatay hava hareketlerinin yaygın olması

E)  Yıl boyunca nemli sürekli rüzgârların etkisinde kalması

8. Geni! alanlarda etkili olan iklimlere makroklima denir.

  

0°

I

II

III

Buna göre haritada verilen yerlerde görülen makro iklim 
tipleri, a"a#ıdakilerin hangisinde do#ru verilmi"tir?

            I                            II                                III         

A)   Karasal   Akdeniz              Muson

B)   Tundra      Ilıman okyanus   Step

C)   Tundra      Akdeniz                Savan

D)   Savan        Tundra                 Ilıman okyanus

E)   Çöl              Muson                 Ilıman okyanus

9. Muson iklimi yazları bol ya"ı! alan, kı!ları neredeyse çok nadir 
ya"ı! alan yerler arasındadır.

Buna göre, Do#u ve Güneydo#u Asya’da etkili olan muson 
ikliminde kı" aylarının kurak geçmesinin nedeni a"a#ıda-
kilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)  Kı! musonlarının kuru esmesiyle

B)  Kı! aylarında alçalıcı hava hareketlerinin etkili olmasıyla

C)  Da"ların nemli havaları engellemesiyle

D)  Dinamik sebeplerin etkili olmasıyla

E)  Çöllerden gelen kuru havaların etkisinde kalmasıyla

10. A"a#ıdaki iklimlerden hangisinde belirgin bir do#al bitki 
örtüsünün varlı#ından  söz edilemez?

A) Çöl iklimi     B) Kutup iklimi

C) Tundra iklimi   D) Karasal iklim 

         E) Savan

11. A!a"ıdaki tabloda, bir merkeze ait aylara göre ya"ı! miktarları 
gösterilmi!tir.

Ocak 20 Temmuz 83

$ubat 23 A"ustos 53

Mart 38 Eylül 54

Nisan 42 Ekim 46

Mayıs 71 Kasım 41

Haziran 81 Aralık 25

Buna göre, söz konusu merkezin mevsimlere göre ya#ı" 
da#ılı"ı, a"a#ıdakilerden hangisinde yakla"ık olarak do#ru 
verilmi"tir?
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12. Basra AB’nin kayna"ını aldı"ı iklim co"rafyasıdır. Buradan al-
dı"ı nemli hava kütlesiyle bir süre atmosferde yol kat eder.

Buna göre yukarıda etkisi anlatılan iklim tipi a"a#ıdakiler-
den hangisidir?

A) Muson                       B) Ekvatoral      C) Çöl

      D) Okyanusal  E) Tundra

13. Ekvatoral iklimde ya"ı!lar yılda iki kez artı! gösterirken, savan 
ikliminde bir kez ciddi artı! gösterir.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi savan ikliminde verilen 
durumu daha iyi açıklamaktadır?

A)  Bitki örtüsünün nem isteklerinin az olmasıyla

B)  Yükselici hava hareketlerinin görülmesiyle

C)  Ortalama yükseltisinin fazla olmasıyla

D)  Ekvatoral iklimin etkisinde kalmasıyla

E)  Dinamik yüksek basınca kayma göstermesiyle

TEST - 8!KL!M B!LG!S! (Makroklimalar)

1 C 2 E 3 A 4 D 5 B 6 E 7 B 8 A 9 A 10 B 11 A 12 A 13 E
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KARMA TEST

1. Atmosfer basıncını sıcaklık, yer çekimi ve yükselti gibi birçok 
faktör etkilemektedir.

Buna göre a"a#ıdaki grafiklerden hangisinde, atmosfer 
basıncını etkileyen faktörün etkisi do#ru gösterilmi"tir?

6ÕFDNOÕN

%DVÕQoA)

<HU�oHNLPL

%DVÕQoB)

<R÷XQOXN

%DVÕQoC)

6ÕFDNOÕN
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%DVÕQoE)

2. Rüzgârların sıcaklı"a etkisi geldi"i yöne do"ru de"i!kenlik gös-
terir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, so#uk yerel rüzgârlar 
arasında gösterilemez?

A) Krivetz       B) Bora                  C) Poyraz

       D) Kutup            E) Etezien

3. Kara ve denizlerin da"ılı!ı birçok faktörü do"rudan etkilemek-
tedir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi, kara ve deniz da#ılı-
"ının sıcaklık üzerindeki do#rudan etkisine örnek olarak 
verilebilir?

A)  Kanada’da tarımsal faaliyetlerin, güney bölgelerde yo"un-
la!ması

B)  Ekvatoral ku!aktaki And Da"ları’nın yerle!meye elveri!li 
olması

C)  Kuzey Yarım Küre’nin yaz sıcaklık ortalamasının, Güney 
Yarım Küre’ye göre daha fazla olması

D)  Güney Yarım Küre’deki da"ların kuzey yamaçlarında tarım-
sal faaliyetlerin yo"un olması

E)  Kıtaların batı kıyılarının, genellikle do"u kıyılarından fazla 
ya"ı!lı olması

4. Atmosfer katmanlarının alttan yukarıya do#ru sıralaması 
a"a#ıdakilerden hangisinde do#ru verilmi"tir?

A)  Mezosfer, Stratosfer, Troposfer, Termosfer

B)  Mezosfer, Troposfer, Stratosfer, Termosfer

C)  Troposfer, Termosfer, Stratosfer, Mezosfer

D)  Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Termosfer

E)  Troposfer, Mezosfer, Stratosfer, Termosfer

5. Rüzgârlar; yüksek basınçtan alçak basınç alanına do"ru olan 
yatay hava hareketleri olarak bilinir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi rüzgâr hızının artması-
nı etkileyen en önemli faktördür?

A)  Basınç farkının azalması

B)  Basınç farkının artması

C)  Kuraklı"ın artması

D)  Basınç merkezleri arasındaki uzaklı"ın artması

E)  Ya"ı! miktarının artmasıyla nemlili"in yükselmesi

6. Yıl içinde en fazla karayel ile samyelinin etkili oldu#u bir 
yörenin rüzgâr frekans gülü a"a#ıdaki rüzgar güllerinden 
lerden hangisine benzer?

A)
KB

GD

KD

GB

K

G

DB

B)
KB

GD

KD

GB

K

G

DB

C)
KB

GD

KD

GB

K

G

DB

D)
KB

GD

KD

GB

K

G

DB

E)
KB

GD

KD

GB

K

G

DB



103

D
o

k
tr

in
 Y

a
y

ın
la

rı

7. A!a"ıda bir izobar haritasında olu!an rüzgâr gösterilmi!tir.

         

1017

X

Buna göre x i"areti ile gösterilen izobar e#risi, a"a#ıda-
ki basınç de#erlerin hangisine sahip olursa rüzgârın hızı      
en az olur?

A) 1010 mb      B) 1014 mb                C) 999 mb

       D) 1013 mb           E) 1015 mb

8. A"a#ıdakilerden hangisi sıcaklık ve ya#ı" ko"ullarının in-
san ya"amına etkileri arasında gösterilemez?

A)  Kuzey Amerika’da nüfusun ülkenin güney kesimlerinde yo-
"unla!ması

B)  Kutupaltı bölgede yerle!im yeri olarak yüksek kesimlerin 
tercih edilmemesi

C)  #sveç’te dar pencereli, kalın duvarlı ve dik çatılı evlerin fazla 
olması

D)  Avrupa’da sanayinin ve nüfusun kıtanın batısında yo"un-
la!ması

E)  Güney yarımkürede yerle!melerin daha çok kuzey yamaç-
larda yo"unla!ması 

9. Yer çekimiyle yerküreyi saran gaz tabakasına atmosfer ya da 
havaküre denir.

Buna göre, a"a#ıdaki özelliklerden hangisi atmosferin var-
lı#ıyla açıklanamaz?

A)  I!ınların geli! açısının de"i!mesi

B)  Gölgede kalan yerlerin aydınlık olması

C)  Ya"ı! ve rüzgâr gibi hava olaylarının ya!anması

D)  Ultraviyole ı!ınların yeryüzüne süzülerek gelmesi

E)  Hayvan ve insanların solunum yaparak ya!amlarını sürdür-
meleri

10. I.  #klim, geni! alanları incelerken, hava durumu dar alanları 
inceler.

II.  #klimde de"i!kenlik hava durumuna göre daha azdır.

III.  #klim uzun yıllar boyunca etkili olan ortalama atmosfer olay-
larını incelerken hava durumu kısa süreli atmosfer olayları-
nı inceler.

IV.  #klim belirtilirken kurak, yaz, kı! gibi ifadeler kullanılırken, 
hava durumunda güne!li, rüzgârlı, ya"murlu gibi ifadeler 
kullanılır.

!klim ile hava durumu kıyaslandı#ında yukarıda verilen bil-
gilerden hangilerinin do#ru oldu#u söylenebilir?

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

      D) I, II ve III         E) I, II, III ve IV

11. Kara ve denizlerin ısınma özellikleri birbirinden farklılık gösterir.

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisinde, Kuzey Yarım Kü-
re’deki denizlerin en sıcak ve en so#uk oldu#u aylar sıra-
sıyla verilmi"tir?

A) A"ustos - $ubat   B) Mayıs - Ocak

C) Temmuz - $ubat   D) Haziran - Ocak

                E) Temmuz - Ocak

12. A!a"ıdaki !ekillerde, orta ku!akta yer alan iki da"ın kalıcı kar 
sınırları gösterilmi!tir.

.X]H\ *�QH\
I

.X]H\

.DOÕFÕ�NDU

*�QH\
II

Buna göre verilen "ekillerden yararlanarak, a"a#ıdaki yar-
gılardan hangisine ula"ılamaz?

A)  II numaralı da", Güney Yarımkürededir.

B)  II numaralı da"ın enlem derecesi daha büyüktür.

C)  I numaralı da", Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır.

D)  I numaralı da"ın güney yamacında topraklar daha kuru ve 
daha tanelidir.

E)  II numaralı da"ın kuzey yamacında aydınlanma süresi 
daha uzundur.

KARMA TEST

1 C 2 D 3 C 4 D 5 B 6 B 7 E 8 D 9 A 10 E 11 A 12 E
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TÜRK!YE’N!N !KL!M! VE B!TK! ÖRTÜSÜ

Türkiye iklimini, matematik konum ve özel konum önemli ölçüde etkile-
mektedir. Matematik konuma göre Orta Ku"akta olmasından dolayı: 

• Akdeniz iklim ku!a"ındadır, Batı rüzgarlarından etkilenir. Cephe 
ya"ı!larından etkilenir. Dört mevsim belirgindir. ** Ayrıca kutupsal 
(polar) ve Tropikal (sıcak) hava kütleleri arasında sıkı!tı"ı için farklı 
basınç merkezlerinden etkilenir. ( Sibirya Termik Yüksek Basınç, Asor 
Yüksek Basınç, #zlanda Alçak Basıncı ve Basra Alçak Basınç Sistemi)

** Güney yamaçlar bakıdan kaynaklı olarak daha sıcaktır.

Bunların dı!ında en etkili faktör olan yükselti, denizellik karasallık iklimi 
önemli ölçüde etkilemektedir.

ÖZEL B!LG!:

Kıyı bölgeler nemli- denizel oldu"u için sıcaklık farkları azdır.

En az Do"u Karadenizdedir. Do"uya gidildikçe yükseltiden dolayı sı-
caklıklar azalır. Karın yerde kalma süresi uzar. Kı!ın, #zlanda Dinamik AB 
etkili oldu"unda ılık ve ya"ı!lı hava etkili olurken Sibirya Termik YB et-
kili oldu"unda so"uk ve kuru geçer. Ayazlı (ı!ıma) geceler belirgin olur.

ÖZEL B!LG!:

Yazın Asor Dinamik YB etkili oldu"unda kuraklık hakim olur. Muson rüz-
garlarının parçası olan Basra AB ise sıcak ve kuru tozlu etki yapar. Kuzey 
yarımkürede olmasından ötürü kuzeye gidildikçe ı!ınların geçi! açısı kü-
çülür. Tutulmadan dolayı sıcaklık kuzeye gidildikçe genelde azalır.

Türkiye'de !klim

1. A!a"ıda haritada verilen P, R, S merkezleri yakla!ık aynı enlem 
üzerinde olmalarına ra"men iklim !artları farklılık gösterir.

    P R S

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi, bu farklılı#ın nedenle-
rinden biri olamaz?

A) Güne! ı!ınlarının geli! açısı

B) Hakim rüzgar yönü

C) Yükselti ortalamaları

D) Yer!ekilleri

E) Föhn rüzgarları

2. Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler dü"ünüldü#ünde 
a"a#ıda verilenlerden hangisi farklı bir nedenle açıklanır?

A) Yaz ve kı! mevsimlerinin belirgin olarak ya!anması

B) So"uk ve sıcak hava kütlelerinin kar!ıla!ma alanında olması

C) Cephe ya"ı!larının görülmesi

D) Kısa mesafelerde sıcaklık de"i!imlerinin çok fazla görülmesi

E) Da"ların güney yamaçlarının daha sıcak olması

3. Türkiye’de sıcaklı#ın da#ılı"ı ile ilgili a"a#ıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlı"tır?

A) En yüksek sıcaklık Akdeniz ve Güneydo"u Anadolu’nun 
güneyinde ölçülür.

B) Erzurum-Kars Yöresi yaz ve kı! mevsiminde Türkiye’ nin 
en so"uk yeridir.

C) Güneydo"u Anadolu Bölgesi’nde kı! sıcaklıkları 0°C’nin 
altındadır.

D) A"ustos ayında en yüksek sıcaklıklar Güneydo"u 
Anadolu’da ölçülür.

E) $ubat ayında Karadeniz kıyıları, Do"u Anadolu’dan daha 
sıcaktır.

4. Türkiye’de ya#ı"ın da#ılı"ı ile ilgili olarak a"a#ıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlı"tır?

A) Denize bakan yamaçların aldı"ı ya"ı!lar sürekli ya"mur 
!eklindedir.

B) Rize, Artvin Türkiye’nin en fazla ya"ı! alan yeridir.

C) Tuz Gölü ve çevresi en az ya"ı! alan yerdir.

D) Yükseltinin fazla oldu"u yerler daha fazla ya"ı! almaktadır.

E) Güneydo"u Anadolu Bölgesi samyeli rüzgarlarının etkisiyle 
kuraklı"ın en çok hissedildi"i yerdir.

����PPnGHQ�D] 600-800 mm 1000-1200 mm400-600 mm 800-1000 mm �����PPnGHQ�ÃRN

7ØUNL\H
QLQ�\ÞOOÞN�RUWDODPD�\DìÞê�GDìÞOÞêÞ

&HSKH�<DìÞêODUÞ
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1. Türkiye, kı! aylarında yüksek basınç alanlarından gelen so"uk 
hava kütlelerinin etkisi altında kalır.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi Türkiye’de sıcaklı#ı 
dü"üren so#uk hava kütlelerinden de#ildir?

A) Sibirya

B) Balkanlar

C) Orta Akdeniz

D) Kafkasya

E) Do"u Avrupa

2. I.  Konya

II.  Rize

III.  Bartın

IV.  Mardin

Yukarıdaki "ehirlerin, en çok ya#ı" alandan en aza do#ru 
sıralaması a"a#ıdakilerden hangisinde do#ru verilmi"tir?

A) III - I - II - IV                  B) II - IV - III - I        C) II - III - IV - I

       D) III - II - I - IV    E) I - IV - III - II

3. Ya"ı! miktarı üzerinde yükselti, yer!ekilleri, denizellik, karasal-
lık, rüzgarlar gibi etmenler etkilidir. 

Buna göre, a"a#ıdakilerden hangisi Türkiye’de ya#ı"ın az 
dü"tü#ü yerlerden birisi de#ildir?

A) Tuz Gölü çevresi

B) Mu"la Yöresi

C) I"dır Ovası

D) Altınba!ak Ovası

E) Karaman Ovası

4. Ülkemizde yıllık sıcaklık farkının en az oldu#u yerin Do#u 
Karadeniz Bölümü olmasının temel nedeni a"a#ıdakiler-
den hangisidir?

A) Enlemin etkisi

B) Rüzgarlar

C) Nemin fazlalı"ı

D) Bitki örtüsünün çe!itlili"i

E) Toprakların özelli"i

Türkiye'de !klim

TÜRK!YE’N!N !KL!M! VE B!TK! ÖRTÜSÜ
AKDEN!Z !KL!M!
• Yazlar sıcak ve kurak,
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kı!lar ılık ve ya"ı!lıdır.

• Don olayları nadir gö-
rülür.

• Yaz sıcaklı"ı 28°C, kı-
!ın 10°C civarıdır.

• 600-1100 mm ya"ı! alır.
• Sıcaklık farkı azdır.
• Kimyasal çözülme faz-

ladır.
• Kuzeyde Bursa ile ba!- 

layan bu iklim, kıyı !eridi ile Hatay ve Gaziantep’e kadar uzanır.

• A"acı kızılçam, yaygın bitki örtüsü makidir. Ayrıca zakkum, me!in, se-
dir yaygındır.

• Makiler yazın tüylüdür. Temel sebebi su kaybını önlemektir.
• Terrorossa toprakları vardır.
KARASAL !KL!M!
• Sıcaklık farkları fazladır.
• Fiziksel çözülme fazladır.
• Kı! ya"ı!ları ço"u zaman kar !eklindedir.
• Bozkır(step) yaygın bitki örtüsüdür.
• Geven (çoban yastı"ı), sütle"en, üzerlik bitki örtüleri arasındadır.
• Türkiye’de en yaygın iklim tipidir. Her bölgede belirgindir. #ç Anadolu 

ve Güneydo"u’da daha belirgindir. 
• Tuzlu step toprakları yaygındır.
KARADEN!Z !KL!M!

7ØUNL\H
GH�*ÒUØOHQ�íNOLP�7LSOHUL

Karasal iklimi KDUDGHQL]�LNOLPL $NGHQL]�LNOLPL

íONEDKDU�\DìÞêÞ
%R]NÞU
6WHS�WRSUDNODUÞ
*HYHQ��6ØWOHìHQ
¸]HUOLN
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TÜRK!YE'DE !KL!MTEST - 1

1. Türkiye bir yarımada olmasına ra"men etrafı da"larla çevrili 
oldu"u için iç kesimlere nemli hava giremez. Bu yüzden kıyı ile 
iç kesimler arasında iklim, bitki örtüsü, tarım ürünleri farklılık 
göstermektedir.

Buna göre yukarıda, Türkiye’nin iklimi üzerinde etkili olan 
faktörlerden hangisi anlatılmı"tır?

A)  Yer !ekilleri

B)  Mutlak konum

C)  Basınç merkezleri

D)  Yükselti

E)  Etkili olan rüzgârlar

2. A!a"ıdaki haritada, Türkiye’deki yıllık güne!lenme sürelerinin 
da"ılı!ı verilmi!tir.

- 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 + saat

0 100 200 km

Buna göre, harita incelendi#inde, güne"lenme süresiyle 
ilgili a"a#ıdakilerden hangisine ula"ılamaz?

A)  Güne!lenme en fazla Güneydo"u Anadolu Bölgesinde ya-
!anır.

B)  Genelde güneyden kuzeye gidildikçe enlem etkisiyle azal-
ma gösterir.

C)  Ege kıyılarındaki güne!lenme süresi Güney Marmara’dan 
fazladır.

D) Erzurum-Kars’ın güne!lenme süresi ortalaması, Do"u 
Karadeniz’den azdır.

E)  Haritada en fazla güne!lenme süresi ile en az güne!lenme 
süresi arasındaki fark 1500 saatten fazladır.

3. A!a"ıda Türkiye’de kuzey ve güney kıyılardan gelen nemli 
hava kütlelerinin, #ç Anadolu’ya geçi!i gösterilmi!tir.

.DUDGHQL] $NGHQL]

øo�$QDGROX

7RURV�'D÷ODUÕ

.X]H\�$QDGROX
'D÷ODUÕ

Buna göre !ç Anadolu için, 

I.  Konveksiyonel ya"ı!ların olu!umu azalır,

II.  Ba"ıl nem azalır,

III.  Föhn rüzgârı olu!ur

gibi yargılardan hangilerine varılabilir?

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

   D) I ve III            E) II ve III

4. I.  Türkiye’de genel olarak batıdan do"uya do"ru gidildikçe or-
talama sıcaklıklar artar.

II.  Güney kıyılar kuzey kıyılardan daha çok ya"ı! alır.

III.  En kurak bölge Güneydo"u Anadolu’dur.

IV.  Temmuz ayında #skenderun Körfezi Türkiye’de sıcaklık or-
talamasının en yüksek oldu"u yerdir.

Yukarıda verilen bilgilerin do#ru ve yanlı" olarak sınıflan-
dırılması a"a#ıdakilerden hangisinde do#ru verilmi"tir?

     Do#ru               Yanlı" 

A)  I ve II            III ve IV

B)  I ve III            II ve IV

C)  II ve III           I ve IV

D)  Yalnız IV                  I, II ve III

E)  Yalnız III                  I, II ve IV
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5. Samsun kıyılarındaki yıllık sıcaklık ortalamasının Mersin kıyıla-
rına göre dü!ük olmasında;

I.  enlem

II.  yer !ekilleri

III.  denizellik - karasallık

gibi faktörlerden hangileri etkili olmu"tur?

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

         D) I ve II            E) I ve III

6. Türkiye’deki güne"lenme süresiyle ilgili olarak, a"a#ıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlı"tır?

A) En az güne!lenme süresine Do"u Karadeniz kıyılarında 
rastlanır.

B)  Güne! enerjisinden yararlanma potansiyeli en fazla Ege 
kıyılarındadır.

C)  Akdeniz’deki güne!lenme süresi Do"u Karadeniz’den faz-
ladır.

D) Güneyden kuzeye gidildikçe güne!lenme süresi azalma 
gösterir.

E) Güneydo"u Anadolu’daki güne!lenme süresi Akdeniz’den 
fazladır.

7. A!a"ıdaki tabloda, üç ilin yıllık gerçek ve indirgenmi! sıcaklık 
ortalamaları verilmi!tir.

#ller
#ndirgenmi!

sıcaklık (°C)

Gerçek

sıcaklık (°C)

Kır!ehir 16,3 11,3

Erzincan 16,7 10,6

Eski!ehir 15 11

Buna göre verilen "ehirlerin yükseltilerinin en az olandan 
en fazla olana do#ru sıralaması a"a#ıdakilerden hangisin-
de do#ru verilmi"tir?

A)  Kır!ehir, Erzincan, Eski!ehir

B)  Erzincan, Kır!ehir, Eski!ehir

C)  Eski!ehir, Kır!ehir, Erzincan

D)  Kır!ehir, Eski!ehir, Erzincan

E)  Eski!ehir, Erzincan, Kır!ehir

8. Türkiye’de ya#ı"ların daha çok kı" mevsiminde dü"mesi, 
a"a#ıdaki özelliklerden hangisiyle açıklanabilir?

A)  Yüksek basınç merkezlerinin etkisiyle

B)  Da"ların kıyıya uzanı! biçimiyle

C)  Üç tarafında denizlerin bulunmasıyla

D)  Yer !ekillerinin da"lık ve yüksek olmasıyla

E)  Kuzey Yarım Küre'de bulunmasıyla

9. Bir çalı!ma kâ"ıdında yerel rüzgârlar ile bunların esme yönleri-
ni e!le!tirmi!tir. Fakat e!le!tirilen yerel rüzgârlardan iki tanesi-
nin esme yönünde yanlı!lık yapılmı!tır.

     

.DUD\HO .X]H\�EDWÕ

<ÕOGÕ] .X]H\

Poyraz .X]H\�GR÷X

.ÕEOH *�QH\

/RGRV *�QH\�GR÷X

.HúLúOHPH *�QH\�EDWÕ

Buna göre diyagram üzerinde, hangi iki yerel rüzgârların 
yeri de#i"tirilirse e"le"tirmelerin tümü do#ru olur?

A)  Kıble - Yıldız

B)  Poyraz - Yıldız

C)  Lodos - Poyraz

D)  Ke!i!leme - Lodos

E)  Karayel - Ke!i!leme

10. Aydın ve Kayseri yakla!ık aynı enlem üzerinde olmalarına ra"-
men, Kayseri’nin sıcaklık ortalaması Aydın’dan dü!üktür. 

Buna durum Aydın ve Kayseri’nin;

I.  bakı,

II.  yükselti,

III.  denizellik,

IV.  bitki örtüsü,

gibi özelliklerinden hangilerinin farklı olmasının sonucu-
dur?

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

      D) II ve IV             E) III ve IV

TEST - 1TÜRK!YE'DE !KL!M

1 A 2 D 3 E 4 E 5 A 6 B 7 C 8 A 9 D 10 C
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TÜRK!YE'DE !KL!MTEST - 2

1. Türkiye’nin iklimiyle ilgili olarak a"a#ıda verilen özellikler-
den hangisinin olu"masında, matematik konumun etkisi 
yoktur?

A)  Yaz aylarının genel olarak sıcak ve kurak geçmesinde

B)  Farklı karakterdeki iklim ku!akları arasında olmasıyla

C)  Batı rüzgârlarının etkili olmasında

D)  Kıyıdan iç kesimlere gidildikçe ortalama sıcaklı"ın dü!me-
sinde

E)  Akdeniz ikliminin görülmesinde

2. A"a#ıdaki ifadelerden hangisi, Ni#de’nin iklim özellikleri 
hakkında daha çok bilgi verir?

A)  Ni"de’de yaz mevsimi sıcak ve kurak geçer.

B)  Ni"de’de rüzgârın ö"leden sonra poyraza dönmesi bekleni-
yor.

C)  Ni"de bir haftadır Güne!i görmüyor.

D)  Fırtına Ni"de’de birkaç gün daha devam edecek.

E)  Ni"de’de ö"leden sonra ba!layan kar ya"ı!ıyla ula!ım ak-
sadı.

3.  

       

       

Ya"ı! rejimleri
Ya"ı!ın en fazla

dü!tü"ü mevsim

Ya"ı!ın en az

dü!tü"ü mevsim

Akdeniz ya"ı! rejimi P Yaz

Karadeniz ya"ı! rejimi Kı! Yaz

Karasal ya"ı! rejimi

(#ç Anadolu)
#lkbahar R

Marmara ya"ı! rejimi Kı! - #lkbahar Yaz

Karasal ya"ı! rejimi

(Erzurum-Kars)
Yaz S

Yukarıda verilen tabloda P, R ve S ile gösterilen yerlere, 
a"a#ıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

            P                           R                              S      

A)   #lkbahar           Yaz               Kı!

B)   Yaz                    Sonbahar    Kı!

C)   #lkbahar           Kı!                 Yaz

D)   Kı!                    Yaz               Kı!

E)   Yaz                   #lkbahar       Sonbahar

4. A!a"ıdaki tabloda, yakla!ık aynı enlemlerde bulunan Erzurum 
ve Çanakkale illerinin ocak ve temmuz ayı sıcaklık ortalamaları 
verilmi!tir.

Ocak (ºC) Temmuz (ºC)

Çanakkale 8 25,1

Erzurum – 10 24

Tabloya göre;

I.  Erzurum’un nem miktarı daha fazladır,

II.  Çanakkale’de kı! mevsiminde don olayları daha fazladır,

III.  Çanakkale’nin yıllık sıcaklık farkı daha azdır,

IV.  Erzurum’da kı! mevsimi daha uzun sürmektedir

gibi yargılardan hangilerine varılabilir?

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

        D) II ve IV             E) III ve IV

5. I.  Yarımada olması

II.  Bitki türlerinin çe!itli olması

III.  Ilıman ku!akta yer alması

IV.  E"im ve engebenin fazla olması

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye’de aynı anda farklı ik-
lim özelliklerinin görülmesinde etkilidir?

A) Yalnız I     B) I ve III  C) I ve IV

         D) II ve III           E) III ve IV

6. A"a#ıdakilerden hangisi, Türkiye’deki sıcaklık da#ılı"ında 
bakının etkiledi#i durumlardan biridir?

A)  Aydın'ın yıllık sıcaklık ortalamasının Bingöl’den yüksek ol-
ması

B)  Gümü!hane’deki kar örtülü gün sayısının Trabzon’dan faz-
la olması

C)  Mersin’deki yıllık sıcaklık ortalamasının Samsun’dan yük-
sek olması

D)  Mu"la kıyılarındaki deniz suyu sıcaklı"ının Saros 
Körfezi'nden yüksek olması,

E)  Toros Da"ları’nın kuzey yamaçlarında karın yerde kalma 
süresinin daha uzun olması
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7. A!a"ıdaki grafikte, bazı illere $ubat ve Nisan aylarında dü!en 
ya"ı!ın toplam ya"ı! içerisindeki payları gösterilmi!tir.
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Buna göre, grafikteki bilgilere bakılarak a"a#ıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A)  #zmit frontal ya"ı!larının etkisiyle en fazla ya"ı!ı !ubat 
ayında almaktadır.

B)  Nisan ve $ubat ayları ya"ı! farkı Mersin’de daha fazladır.

C)  $ubat ayında iç kesimlerin ya"ı! oranları kıyılara göre daha 
azdır.

D)  U!ak’a !ubat ayında dü!en ya"ı!, yıllık ya"ı!ın % 10’undan 
daha azdır.

E)  Burdur, yıllık ya"ı! miktarının ortalama % 20’sini nisan ve 
!ubat ayında almaktadır.

8. Rüzgarlar geldikleri yere göre sıcaklı"ı farklı özellikte etkileye-
bilirler.

Buna göre, Türkiye’de etkili olan a"a#ıdaki rüzgârlardan 
hangileri, estikleri yerlere so#utucu etki yapar?

A)  Günbatısı, Lodos, Samyeli

B)  Poyraz, Yıldız, Etezien

C)  Ke!i!leme, Gündo"usu, Karayel

D)  Kıble, Ke!i!leme, Günbatısı

E)  Karayel, Günbatısı, Samyeli

9. Kıyıların en belirgin özelli"i yıllık ve günlük sıcaklık farkının az 
olmasıdır.

Buna göre verilen durumun temel nedeni a"a#ıdakilerden 
hangisidir?

A)  Bütün kıyılarda ya"ı! rejiminin düzenli olması

B)  Kı! mevsiminin so"uk geçmesi

C)  Nem oranının fazla olması

D)  Kuzey yönlü rüzgârlara kapalı olması

E)  Do"al bitki örtüsünün gür olması

10. Yeryüzünde iklim tiplerinin yayılı"ına bakıldı#ında, Türki-
ye'nin a"a#ıdaki iklim tiplerinden hangisinin yayılı" alanın-
da oldu#u söylenebilir?

A)  Karasal iklim

B)  Step iklimi

C)  Çöl iklimi

D)  Akdeniz iklimi

E)  Muson iklimi

11. Bartın !ubat ayı sıcaklık ortalaması 6.5 °C, A"ustos ayı sıcak-
lık ortalaması 21.7 °C’dir. Kırıkkale’nin ise $ubat ayı sıcaklık 
ortalaması – 2 °C A"ustos ayı sıcaklık ortalaması 25 °C’dir.

Buna göre, yalnızca verilen bilgiye göre, Bartın ve Kırık-
kale ile ilgili a"a#ıdaki yargılardan hangisine ula"ılabilir?

A)  Bartın’ın yıllık sıcaklık farkı Kırıkkale’den fazladır.

B)  Kırıkkale’nin karasallık seviyesi Bartın’dan fazladır.

C)  Bartın’ın yıllık sıcaklık ortalaması Kırıkkale’den dü!üktür.

D)  Bartın ve Kırıkkale’nin kı! mevsimindeki sıcaklıkları birbiri-
ne daha yakındır.

E)  Bartın’ın !ubat ayındaki sıcaklık ortalamasının Kırıkkale’den 
yüksek olmasının nedeni ı!ınların dü!me açısıdır.

12. A!a"ıdaki tabloda Türkiye’de üç kentin yıllık ya"ı! miktarı ve 
en fazla ya"ı! aldıkları mevsim gösterilmi!tir.

Kent
Yıllık Ya"ı!

(mm)

En çok

ya"ı! (%)

I 698 % 47 - Kı!

II 2326 % 39 - Sonbahar

III 314 % 36 - #lkbahar

Buna göre, tablodaki bilgilere göre a"a#ıdaki yargılardan 
hangisine ula"ılabilir?

A)  III. kentte do"al bitki örtüsü gür ormanlardan olu!ur.

B)  I. ve II. kentin ya"ı! rejimleri aynıdır.

C)  II. kentte karasal iklimin etkileri belirgindir.

D)  I. kentte a"ır kı! ko!ulları hüküm sürmektedir.

E)  III. kentin yıllık sıcaklık farkları daha fazladır.

TÜRK!YE'DE !KL!M TEST - 2

1 D 2 A 3 D 4 E 5 C 6 E 7 A 8 B 9 C 10 D 11 B 12 E
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TEST - 1

1. A!a"ıdaki !ekilde, föhn rüzgârlarının olu!umu gösterilmi!tir.

         

Buna göre, �)|KQ� U�]JkUODUÕ� \D÷Õú� JHWLULU�PL"�, sorusuna 
verilecek en do#ru cevap a"a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Ya"ı! getirmez. Çünkü, denizel merkezlerden gelmektedir.

B)  Ya"ı! getirmez. Çünkü, termik basınç sürekli etkilidir.

C)  Ya"ı! getirmez. Çünkü, alçalıcı hava ba"ıl nemi azalır.

D)  Ya"ı! getirir. Çünkü, buharla!mayı azaltır.

E)  Ya"ı! getirir. Çünkü sıcak hava kütlesi ile kar!ıla!arak bu-
lutlanmayı artırır

2. #ki iklim tipinde de yılın büyük döneminde sıcaklıklar çok dü-
!üktür.

Buna göre, özellikleri verilen iklim tipleri a"a#ıdakilerden 
hangisidir?

A)  Ilıman karasal - Tundra

B)  Muson - Savan

C)  Savan - Çöl

D)  Akdeniz - Kutup

E)  Tundra - Kutup

3. Bir bölgede görülen ya#ı"ların ço#u cephe ya#ı"ları ise bu 
bölge için a"a#ıdakilerden hangisi kesin olarak söylene-
bilir?

A)  Orta ku!akta yer almaktadır.

B)  Ortalama yükseltisi azdır. 

C)  Deniz kıyısındadır.

D)  Ekvator’la Yengeç Dönencesi arasındadır.

E)  Da"lar kıyıya paralel uzanır.

4. 0° - 10° kuzey ve güney paralelleri arasında görülür. Bu ku!ak, 
güne! ı!ınlarını yıl boyunca dike yakın açılarla alır. Bu nedenle 
yıllık ortalama sıcaklık 25 °C dolayındadır. Yıllık sıcaklık farkı 2 
- 3 °C civarındadır. Yıllık ya"ı! miktarı 2000 mm’nin üzerindedir. 
Her mevsim ya"ı!lı olmakla birlikte, ekinoks tarihlerinde ya"ı! 
yüksek düzeye eri!ir. Do"al bitki örtüsü oldukça gür ve geni! 
yapraklı ormanlardır. Bu iklim, Amazon ve Kongo havzalarının 
büyük bir bölümünde Gine Körfezi kıyılarına yakın bölgelerde, 
Endonezya ve Malezya’nın büyük bir bölümünde görülür.

Buna göre özellikleri verilen iklimin ya"andı#ı bir bölgede, 
a"a#ıdakilerden hangisi gözlenmez?

A)  Yıl boyunca sıcaklıklar fazladır.

B)  Havanın nem oranı yüksektir.

C)  Sıcaklık farkları azdır.

D)  Sıcaklı"ın arttı"ı dönemlerde ya"ı! da artar.

E)  Verimli toprakları barındırır.

5. Sıcaklı"ın azalması doyuran nemi de azaltır. #klime, mevsime 
ve yer!ekillerine göre de"i!ebilir.

Buna göre, a"a#ıdaki durumların hangisinde doyuran nem 
miktarının artması beklenir?

A)  Yükseltinin artması

B)  Ö"le vaktinden ak!ama geçilmesi

C)  Kutuplara do"ru gidilmesi

D)  Yazın deniz kıyılarından kara içlerine do"ru gidilmesi

E) Güney Yarım Küre’deki bir yere güneyden rüzgârların es-
mesi

6.  

 

       

0°

I II

III

V

IV

Haritada numaralandırılan kıyılardan hangisinin iklimi üze-
rinde, okyanus akıntılarının etkisi yoktur? 

A)  I B)  II C) III D)  IV E)  V 

KARMA TEST
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7. A!a"ıdaki tabloda, bazı illerin sıcaklık ve ya"ı! de"erleri gös-
terilmi!tir.

#l

En sıcak

ay ort.

(°C)

En so"uk

ay ort.

(°C)

Yıllık

sıcaklık ort.

(°C)

Yıllık 

ort. ya"ı!

(mm)

Mersin 26,2 9,8 18,9 649

Osmaniye 28 5 17 712

Hatay 28,2 9,8 18,6 1059

Isparta 24 3 13 439

Buna göre, tablodaki bilgiler dikkate alındı#ında verilen il-
lerle ilgili olarak a"a#ıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Hatay’ın sıcaklık farkı Isparta’dan daha azdır.

B)  Isparta’nın yıllık sıcaklık farkı, yıllık sıcaklık ortalamasından 
fazladır.

C)  Mersin ile Hatay’ın en sıcak ve en so"uk ayları aynıdır.

D)  En çok ya"ı! alan il, Hatay’dır.

E)  Isparta ve Osmaniye, Hatay ile Mersin’den daha karasaldır.

8. Yakla!ık aynı enlemlerde yer almalarına ra"men, Kars’taki 
donlu gün sayısı Ankara’dakinden fazladır.

Buna göre verilen durum, a"a#ıdakilerden hangisiyle açık-
lanabilir?

A)  Meridyen dereceleriyle

B)  Yer !ekilleriyle

C)  Ortalama yükseltiyle

D)  Bulutluluk oranıyla

E)  Güney ı!ınlarının geli! açısıyla

9. Türkiye, aralık ve ocakta kuzeyden gelen so"uk hava kütlesi ile 
güneyden gelen ılık hava kütlesinin etkisine girer.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisi, verilen durumun so-
nucudur?

A)  Cephe ya"ı!larının görülmesi

B)  Uzun süreli kuraklıklarının ya!anması

C)  Sıcak havanın olu!ması

D)  Havanın açık ve ayazlı olması

E)  Sıcaklı"ın ve kuraklı"ın artması kıyılarda

10. Türkiye’de aylara göre güne!lenme sürelerinin da"ılı!ını gös-
teren bir haritadan;

I.  kıyıların güne!lenme süresi

II.  güne!lenmenin en fazla oldu"u bölgeler

III.  günlere göre güne!lenme süreleri arasındaki fark

IV.  kıyıların yıllık ortalama sıcaklıkları

gibi bilgilerinden hangilerine ula"ılabilir?

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

       D) II ve IV             E) III ve IV

11. I.  Kı! mevsiminde $ırnak’ın Mu"la’dan daha so"uk olması

II.  Do"u Anadolu’daki ya"ı!ın #ç Anadolu’dan daha fazla ol-
ması

III.  $ubat ayında Karadeniz'de da"ların denize bakan yamacı-
nın, di"er yamaçlara göre daha az so"uması

IV.  Ege kıyılarının Karadeniz kıyılarına göre daha sıcak olması

Yukarıdakilerden hangileri, nemlilik - sıcaklık ili"kisine ör-
nek gösterilebilir?

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

            D) II ve IV              E) III ve IV

12. Her mevsimi ya"ı!lı ılıman okyanusal iklim, genellikle 30° - 60° 
enlemleri arasında okyanusların do"u kıyılarında görülür.

 

0°

I

II

III

V

IV

Buna göre, haritada numaralandırılan bölgelerin hangile-
rinde ılıman okyanus iklimi görülür?

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

       D) III ve IV              E) IV ve V

KARMA TEST
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YEN! NES!L SORULARTEST - 1

1. Sıcaklık üzerinde temel etken yükseltidir. Yükseklere çıkıldıkça 
her 200 m’de sıcaklık 1°C azalır.

��°C����P

����P

�����P

����P

����P

�����P

0

L
K

T

Yukarıda 400 metre yükseltide 8°C sıcaklıkta yoluna ba!layan 
bir hava kütlesinin hareketi gösterilmi!tir. Yükseltileri verilen    
T, K, L ve M noktalarında da sabit birer termometre mevcuttur.

Buna göre, a"a#ıda verilen termometrelerden hangisi yu-
karıda verilen söz konusu noktalara ait de#ildir?

A)

0
6

°C

°C °C

°C °CB)

0

8

C)

0

D)

0

11

E)

0

13

9

2. A!a"ıda bir bölgeye ait topo"rafya haritasında, kurulu güçte 
bulunan rüzgârgülleri gösterilmi!tir.

   

I
II

IV

III

V

Buna göre, gösterilen rüzgâr güllerinin bulundukları yer-
lerde basınç farklarının e"it oldu#u bilindi#ine göre söz 
konusu rüzgârgüllerinden hangisinin birim zamanda daha 
fazla enerji üretti#i söylenebilir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 
 

3. Yükseklere çıkıldıkça atmosferdeki gazların cisimlere uygula-
dı"ı kuvvet azalır.

       III
III

Yukarıda içlerinde aynı miktarda su bulunan üç dayanıklı balon 
aynı yükseltilerde aynı boyutlara gelene kadar !i!irilmi!lerdir. 
Sonrasında ise farklı yükseltilere sahip noktalara sabitlendiril-
mi!lerdir. 

Buna göre, yalnızca basınç, yükselti ili"kisi göz önüne 
alındı#ında balonların hacmi tam su doldu#unda otomatik 
olarak su çıkı"ı olaca#ı bilindi#ine göre balonlarla ilgili ola-
rak a"a#ıdakilerden hangisine ula"ılamaz?

A)  II no'lu balonun bulundu"u yerde yükselti daha azdır.

B)  Balonların tamamının sıcaklıkları e!it seviyede dü!ürüldü-
"ünde su çıkı!ının en son ba!layaca"ı balon III no’lu balon-
dur.

C)  Balonlara uygulanan basınç kuvvetleri birbirlerinden farklı-
dır.

D)  I no’lu balona uygulanan basınç de"erleri II no’lu balondan 
azdır.

E)  III no’lu balonda birim alana uygulanan atmosfer basıncı 
di"er balonlardan fazladır.

4. Enlemden kaynaklı olarak ekvator yönünden gelen rüzgarlar 
sıcaklı"ı artırırken kutuplardan gelen rüzgarlar sıcaklı"ı azal-
tıcı etkide bulunur. 

Buna göre, 35° Güney enleminde bulunan bir "ehirde a"a-
#ıdaki rüzgar güllerinden hangisindeki hakim rüzgarlar sı-
caklı#ı artırıcı etkide bulunur?

 

A)

D) E)

B)K K K

K K

C)
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5. Özellikle nemli hava kütlelerinin so"uk havayla temas etti"inde 
görü! alanını daraltan, sabah erken saatlerde buzlanmalara 
sebep olarak ula!ımı aksatan atmosfer olaylarına “sis” veya 
“pus” denir.

I

II

III

IV
V

Buna göre yukarıda verilen bir karayolu a#ındaki otobüs-
lerin hangisinin bulundu#u yerde sis yo#unlu#undan kay-
naklı olarak ula"ımın daha fazla aksaması beklenir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

6. A!a"ıda bir yöreye ait sıcaklık ve ya"ı! grafi"i verilmi!tir.

$\ODU
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Buna göre, sıcaklık ve ya#ı" grafi#i verilen yöreyle ilgili 
olarak a"a#ıdakilerden hangisi yanlı"tır?

A)  En ya"ı!lı dönemler yaz aylarına raslar.

B) Yıllık sıcaklık farklı 20 °C den azdır.

C)  Yıllık ya"ı! miktarı 1100 mm civarındadır.

D)  Kı! ya"ı!ları ya"mur !eklindedir.

E)  Sıcaklıkta ya"ı! ters orantılıdır.

7. Isınmalar üzerinde nemlilik ve karasallık önemli ölçüde etkilidir. 
Türkiye’de Temmuz ayında Anadolu’da bir !ehre giden Sami, 
oradakilere havanın çok sıcak oldu"unu söyledi"inde, kendisi-
ne A"ustos ayında havaların yava! yava! serinledi"ini söyle-
mi!lerdir. #ki gün sonra farklı bir !ehre gitti"inde yine sıcaktan 
!ikayetçi olan Sami’ye, asıl bunaltıcı havaların A"ustos’ta ola-
ca"ını söylemi!lerdir.

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisinde, co#rafi özellikler 
dikkate alındı#ında Sami’nin gitti#i "ehirlerin sırayla veril-
di#i söylenebilir?

A)  Trabzon - Erzincan

B) Afyon - Eski!ehir

C)  Mersin - Kır!ehir

D)  Konya - Antalya

E)  Rize - Samsun

8. Botanikçi bir grupta çalı!anlar Dünya’nın farklı yerlerine gitme 
kararı almı!lardır. Gruptakilerin gittikleri yerlerle ilgili konu!ma-
ları a!a"ıdaki gibidir:

Ufuk: Bulundu"um yörede liken ve yosunlar geni! alanlara 
yayılmı!lardır. Kı!ın donuk halde olan topraklar yazın açılarak 
bataklı"a dönü!ür.

Sümbül: #nceleme yaptı"ım co"rafyada i"ne yapraklı orta boy-
lu tayga ormanları yo"unluktadır. So"u"a dayanıklı türlerdir.

Zeki: Geldi"im yerde sütle"en, çoban yastı"ı, üzerlik gibi mev-
simlik bitkiler yaygındır. Yazın kurakla!an havalarla otlar, sara-
rır, kurur.

        

0°

Buna göre a"a#ıdakilerden hangisinde, botanikçilerin in-
celeme alanları yukarıda verilen Dünya haritasına göre 
do#ru sıralanmı"tır?

       Ufuk               Sümbül               Zeki

A)      

B)      

C)      

D)      

E)      

YEN! NES!L SORULAR
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9. A!a"ıda, Türkiye’de iki farklı yöreye ait yıllık ortalama bulutlu-
luk oranının temsili resimleri gösterilmi!tir.

              I         II

        

Buna göre söz konusu yörelerle ilgili olarak a"a#ıda veri-
len;

I.  II no’lu yörede kı! aylarında ı!ıma daha fazladır.

II.  I no’lu yörede toprak olu!umları daha hızlıdır.

III.  yörelerin yıllık ba"ıl nem ortalamaları birbirine çok yakındır.

gibi bilgilerden hangileri do#rudur?

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

   D) I ve II            E) I, II ve III

10. A!a"ıda bir ki!inin ya!adı"ı yerin toprak özelli"iyle ilgili olarak 
verdi"i bilgiler yer almı!tır.

�%XUDGD�WRSUDNODUÕ�\R÷XQ�ELU�ELoLPGH�NLO�EDUÕQGÕUÕU��6XODUÕ�ELU�
V�QJHU�JLEL�LoLQH�oHNHU��EÕUDNPD]��+DFLPFH�JHQLúOH\HQ�EX�
WRSUDNODU�VXODUÕQÕ�ND\EHGLQFH�oHNLOPH\H�X÷UDU��ELUELULQGHQ�
X]DNODúÕU�� oDWODU�� 'HULQ� \DUÕNODU� ROXúWXUXU�� .XUDN� G|QHP-
OHUGH�EX�\DUÕNODUD�GRODQ�LULOL�XIDNOÕ�WDú�\D�GD�VHUW�EDOoÕNODU��
WHNUDU�VX\X�oHNHQ�NLOOL�WRSUDNODUÕQ�úLúPHVL�VRQXFX�GÕúDUÕ\D�
oÕNDU��%X�\�]GHQ�EX� WRSUDNODUD� WDú�GR÷XUDQ��NDUDNHSLU�\D�
GD�G|QHQ�WRSUDN�GD�GHQLU��

  

IV
V

II

I

III

Buna göre özellikleri anlatılan toprak türü yukarıdaki Tür-
kiye haritasında i"aretli alanlardan hangisinde daha yay-
gın olarak görülür?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

11. Mutlak nem: Bir metreküp havada bulunan nemin gr cinsinden 
de"eridir. Denizel alanlarda fazlayken, karasal alanlarda azdır.

Maksimum nem: Bir hava kütlesinin belli sıcaklıkta ta!ıyabile-
ce"i nem miktarıdır. Sıcaklıkla orantılı olarak artı! gösterir. Bu, 
doyuran nem olarak da ifade edilebilir.

Ba#ıl nem: Bir havada bulunan nem miktarının, ta!ıyabilece"i 
neme oranıdır. Ya"ı!lı, nemli yörelerde ba"ıl nem daha yüksek-
tir. Buna nispi ya da oransal nem de denir. % olarak ifade edilir.

Co#rafya Ö#retmeni Akın Güne", ba#ıl nemi % 86 olan bir 
hava kütlesi için, ö#rencilerinden Özge ve Kerem’in fikirle-
rini merak etmi"tir. Ö#rencilerin soru ile ilgili fikirleri a"a-
#ıdaki gibidir.

Özge 1: ³%X�KDYD�N�WOHVLQGH�\D÷Õú�EDúODPDVÕ�LoLQ�en az����
JU�QHPH�LKWL\Do�YDUGÕU�´

Kerem 1: ³%HQFH� yanlı!� G�ú�Q�\RUVXQ��2UDGDNL�����¶O�N�
ED÷ÕO�QHP�RUDQÕQGDQ�KDUHNHWOH�LKWL\Do�GX\XODQ�QHP�PLNWD-
UÕQÕ�NHVWLUHPH]VLQ�´

Özge 2: ³+DYDQÕQ�\D÷Õú�EÕUDNPDVÕ�LoLQ�ED÷ÕO�QHPLQ������¶��
JHoPHVL�OD]ÕP��%X�KDYD�N�WOHVL����JU�QHP�DOÕUVD�ED÷ÕO�QHP�
������ROXU�´

Buna göre, Co#rafya ö#retmeni yukarıda yapılan konu"-
malardan hangilerini do#ru kabul edebilir?

A) Özge 1                    B) Kerem 1                C) Özge 2

      D) Özge 1 ve Özge 2              E) Hiçbiri

12. Bitkiler üzerine ara!tırma yapan bir gruptan Ali: "Dünyanın en 
büyük Mangrov ormanlarında dola!mak çok keyifliydi. Burası 
aynı zamanda Unesco Dünya Miras Listesine aittir. Pe!inden 
kısa boylu çalılıklar ve defne a"açlarının kokusunu içime çek-
tim. Bir ay sonra ise son dura"ım olan balta girmemi! ormanlar-
da resmen kayboldu"umu zannettim." ifadelerini kullanmı!tır.

IV

III

V

III

0°

Buna göre Ali’nin anlattıkları ve gezdi#i yerlerle ilgili be-
timlemelerden hareketle, söz konusu güzergâhın yukarı-
daki Dünya haritasında hangisi oldu#u söylenebilir?

A)  I B)  II C)  III D)  IV E)  V 

YEN! NES!L SORULAR

1 C 2 C 3 E 4 C 5 B 6 A 7 D 8 D 9 D 10 A 11 B 12 C
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Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler

2. Bir yerin jeolojik yapısı hakkında bilgi almak için a!a#ıda-
kilerden hangisine bakılması daha do#rudur?

A) Yer altı zenginliklerine B) Toprak yapısına

C) Do!al bitki örtüsüne D) Sıcaklık "artlarına

     E) Dünya üzerindeki konumuna

3.  Yerin iç yapısı birbirinden farklı özellikler gösterir. Bu özellikler 
birbirinden bir bıçak gibi ayrılmaz.

Buna göre yerin iç yapısıyla ilgili olarak a!a#ıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlı!tır?

A) #ç çekirdek katı yapıdadır.

B) Manto yerin en sıcak katmanıdır.

C) #ç çekirde!e gidildikçe yo!unluk artar.

D) Yer kabu!u en ince katmandır.

E) Dı" çekirdek sıvı yapıdadır.

4. Yer kabu#u ile ilgili olarak a!a#ıda verilen bilgilerden han-
gisi yanlı!tır?

A) Sial ve sima katmanlarından meydana gelir.

B) Karalar, manto üzerinde yüzmektedir.

C) Sial okyanus tabanlarında daha kalındır.

D) Sima kıtaların altında daha incedir.

E) Sial granit, sima bazalt yapıdadır.

1. Yer kabu!u mantoyu saran bir örtü olup kıtalar mantoya do!ru 
gömülmü"tür.

    

     

Buna göre verilen durumun sebebi a!a#ıdakilerden han-
gisidir?

A) Dünyanın iç ısısının fazla olması

B) Atmosferin karalara, denizlerden daha fazla basınç uygulaması

C) Yer kabu!undaki mineral farklılıklarının belirgin olması

D) A!ır metallerin yer kabu!unun içinde yer alması

E) Yer kabu!unun karalarda daha kalın ve a!ır olması

Yerin Yapısı ve Katmanları

Plato 6ÕUDGD÷ Ova ùHOI

0 m'HQL]\�]�
2N\DQXV

6LDO���YR÷XQOXN����

6LPD���YR÷XQOXN����

YR÷XQOXN����

hVW�0DQWR

'Õú�dHNLUGHN

øo�dHNLUGHN

�����NP

�����NP

�����NP

�� km

$OW�0DQWR

Ok\aQXV GLbL

YR÷XQOXN��

YR÷XQOXN���

YR÷XQOXN���

YHU�NDEX÷X

dHNLUGHN

0
DQWR

1. Yer kabu!u( Litosfer- Ta"küre)

• Yo!unlu!u ve kalınlı!ı en az olan katmandır.

• Karalarda – km, Okyanuslarda 8-10 km.

• Sial (Karasal kabuk) ve sima (Denizel kabuk) katmanlarından olu"ur.

• Sial, granit, sima bazalt yapıdadır.

• (Silisyum + Alüminyum, Silisyum + Magnezyum)

2. Manto (Pirosfer)
• Ate"küre olarak da bilinir. (2000 - 5000 °C)
• Moho süreksizli!i ile kabuk kısmından ayrılır.
• Yer kürenin %80 i buradadır.
• Bütün iç kuvvetler kayna!ını buradan alır. (Konveksiyonel akım /      

Astenosfer)
• Yapısında nikel, demir, magnezyum, krom ve silisyum bulunur.
• Sıcaklık nedeniyle yapısı erimi" haldedir. 
• 70 km ile 2900 km arasında yer alır.

3. Çekirdek (Barisfer- A!ırküre)
• Yer kürenin en sıcak, en yo!un, en kalın basıncın da en fazla oldu!u 

katmandır.
• Sıcaklık 6000 °C civarındadır.
• Dı" çekirdek erimi", iç çekirdek katı haldedir. (Üstteki a!ırlıktan dolayı)

6LDO

6LPD

(YHUHVW�7HSHVL
������P�

0DULDQD�dXNXUX
�������P�

��
��
�N
P

��
�
��
�N
P

'HQL]

0DQWR

1 E 2 A 3 B 4 C
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1. Volkanik veya tortul kayaç yüksek sıcaklık ve basınç altında 
yeni bir yapı kazanırlar. Bu yolla olu"an kayalara ba"kala"ım 
kayaçları denir.

Buna göre bir ba!kala!ım tür olan mermerin a!a#ıdaki 
yerlerden hangisinde yaygın oldu#u söylenebilir?

A) Afyon ve Elazı!

B) Erzurum ve Tercan Ovası

C) A!rı Da!ı Çevresi

D) Antalya Çevresi

E) Ta"eli yarımadası

2. Madenlerin bazıları volkanikken bazıları organik kökenlidir.

Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisinin olu!umuyla volka-
nik olaylar arasında ba#lantı yoktur?

A) Demir  B) Bakır        C) Çinko

               D) Krom        E) Linyit

3. Kömür, çok miktarda fosilin, havasız bir ortamda sıcaklık ve 
basınç altında de!i"mesi sonucunda olu"an bir kayaçtır.

Buna göre kömür, a!a#ıdaki kayaç türlerinden hangisine 
dahil edilebilir?

A) #ç püskürük

B) Dı" püskürük

C) Kimyasal tortul

D) Organik tortul

E) Kırıntı (mekanik tortul)

4. Ürgüp, A#rı Da#ı, Hassa çevresi ve Kula’da en yaygın gö-
rülen kayaç türü a!a#ıdakilerden hangisidir?

A) Volkan tüfü      B) Kumta"ı  C) Granit

           D) Mermer           E) Tebe"ir

Yerin Yapısını Olu"turan Kayaçlar 
Petrografi (Kayaç Bilimi)
1. Püskürük kayaçlar (Magmatik- Katıla"ım- Volkanik)

• Yerin derinliklerindeki magmanın yüzeye ula"ıp ya da ula"amadan 
katıla"ıp so!umasıyla meydana gelir.

• Canlı artık (fosil) yoktur. Bu yüzden jeolojik ara"tırmalarda önemli de-
!illerdir.

• Asitten etkilenmezler.

• Kristallidirler, tabakalı de!illerdir.

• Kütledirler.

a. #ç püskürükler: Yüzeye çıkmadan so!uyan, geç so!umadan dolayı iri 
kristallilerdir. Granit, Siyenit, Diyorit, Gabra.

b. Dı" püskürükler(ekstrüzif): Magmanın yüzeye ula"ıp, so!umasıyla 
olu"urlar. Çabuk so!udu!u için ince kristallilerdir. Andezit, Bazalt, Ob-
sidyen (volkan camı), Sünger ta"ı, Tüf.

2. Tortul kayaçlar

• Deniz, göl ve akarsularda farklı sebeplerle ta"ınarak biriktirilen, için-
de bol miktarda fosil bulunduran kayaçlardır. 

• Asitten etkilenir, jeolojik ara"tırmalarda önemlidirler.

• Olu"umlarında akarsu, rüzgar ve buzullar önemlidir.

• Kristalli- gözenekli de!illerdir.

• Tabakalıdırlar.

• Kütleli de!illerdir.

a. Mekanik (Fiziksel-kırıntılı) tortullar: Dı" kuvvetlerin ta"ımaları sonucu 
olu"urlar. Konglemera (çakıl ta"ı), kil ta"ı, kum ta"ı, buzul ta"ı(moren)

b. Kimyasal tortul: Eriyebilen malzemeleri barındırırlar. 

 Kalker (kireç), jips (alçı ta"ı), kaya tuzu, sarkıt, dikit, sütun, traverten 
ve dolomit.

c. Organik tortul: #çinde bol miktarda fosil bulundururlar. Bitüm, Turba, 
Linyit, Ta" Kömürü, Tebe"ir, Antrasit (en ya"lısı), mercan kalkeri.

ÖZEL B#LG#: Fosiller ve tortullar yerin iç yapısı hakkında bilgi vermez.

3. Metamorfik (Ba"kala"ım) Kayaçlar

• Püskürük ya da tortul kayaçların yüksek sıcaklık ve basınç altında uzun 
yıllar sonucu ba"kala"ıma u!ramasıdır.

• Kalker o Mermer         •  Granit o Gnayns        

•  Kilta"ı o $ist   •  Kumta"ı o Kuvarist   

Lakolit
Batolit

Batolit

Dayk

Sill

Volkanik patlama

Sill

Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler
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Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler

1. Anadolu yarımadası III. jeolojik zaman sonunda kıvrılma kı-
rılma ve volkanik olaylarla olu"umunu gerçekle"tirmi"tir. Son 
haline ise IV. zaman ba"larında olu"an bazı olaylar sonucunda 
ula"mı"tır.

Buna göre a!a#ıdakilerden hangisi IV. zaman ba!larında 
gerçekle!en olaylardan de#ildir?

A) Karadeniz ve Akdeniz çukurlarının olu"umu

B) Egeit karasının çökmesi

C) Ege Denizi’nin olu"ması

D) #stanbul ve Çanakkale Bo!azları'nın olu"ması

E) Tuz ve bor yataklarının olu"ması

2. I. Hersinyen ve Kaledoniyen da! kıvrımları olu"mu"tur.

 II. Alp kıvrımları olu"mu"tur.

 III. Tortulla"ma yo!undur.

 IV. Petrol, linyit, do!algaz yatakları olu"mu"tur.

 Buna göre verilenlerden hangileri III. jeolojik zamanda 
meydana gelmi!tir?

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

                   D) II ve IV               E) Yalnız IV

3. A"a!ıdaki jeolojik devirler ve bu zamanlarda meydana gelen 
bazı olaylar e"le"tirilmi"tir.

Buna göre e!le!tirmelerden hangisi yanlı!tır?

A) 2. Zaman - Dinozorlar ortaya çıkmı"tır.

B) 3. Zaman - Alp - Himalaya orojenezi olmu"tur.

C) 4. Zaman - Çanakkale Bo!azı olu"mu"tur.

D) 1. Zaman - Tuz yatakları olu"mu"tur.

E) #lkel zaman - Su yosunu bitkiler olu"mu"tur.

4. x Norveç ve #skoçya'da Huron kıvrımlarına rastlanır.

 x Kıta çekirdekleri olu"mu"tur.

 x Suda ilk bitkiler vuku bulmu"tur.

 x Sıcaklık yüksek, hayat yoktur.

 Yukarıda özellikleri verilen jeolojik devir, a!a#ıdakilerden 
hangisidir?

A) #lkel zaman  B) Birinci zaman

C) #kinci zaman  D) Üçüncü zaman

          E) Dördüncü zaman

Jeolojik Devirler

Dünyanın olu"umu, ya"ı olarak dü"ünüldü!ünde günümüzden yakla"ık 4-6 milyar yıl önce büyük patlamayla (Bing Bang) olu"tu!u dü"ünülmektedir.

• Jeolojik devirlerin birbirinden ayrılmasında fosillerden yararlanılır. Karbon 14 metoduyla toplam ya"ı belirlenir. 

JEOLOJ#K DEV#R FORMASYONLAR FORM. BÖLÜM SÜRE ÖNEML# OLAYLAR

Antropozoik
(insanlar)

3.zamanın devamı 
olarak bilinir. 

Kuaterner

Aluviyum
(Holosen)
Diluviyum

(Pleistosen)

2

milyon

yıl

x�#klimde gittikçe ısınma ve bugünkü "artlara geçi". x�Denizlerin "imdiki seviyesine çekilmesi. 
x�Eski uygarlıkların do!u"u ve geli"mesi. x Kültür bitkileri ve hayvanlar. x��$iddetli so!uma ve 
buzul ça!ları, kara ve denizlerin seviyesinde oynamalar. x�#stanbul ve Çanakkale Bo!azlarının 
olu"umu. x�Egeid karasının çökmesi, x�insanların ortaya çıkması.

3. zaman
neozoik (Senozoik)

(yeni canlılar 
devri)

Neojen
Tersiyer
Paleojen

Pliyosen
Miyosen
Oligosen

Eosen
Paleosen

80

milyon

yıl

x�Dünya’da ve Türkiye’de "iddetli yer kabu!u hareketleri. x�Alp Kıvrımlarının olu"umu ve eski 
kıta kütlelerine eklenmesi. x�$iddetli volkanik olaylar. x�Kıtaların birbirinden ayrılmaya devam 
etmesi. x�Atlas ve Hint Okyanuslarının belirlenmesi. x�Türkiye’de ve Dünya’da linyit, petrol, 
tuz yataklarının olu"umu. x�Zamanın sonlarında bugünkü bitki ve hayvan türlerinin ana çizgile-
riyle ortaya çıkması. x�Karadeniz ve Akdeniz çukurlu!u çökmü"tür.

2.zaman Mezezozik
(sekonder)

(ortak canlılar 
devri)

Kretase
Jura
Trias

170

milyon

yıl

x�Büyük ölçüde tortulanma ve birikmeler. x�Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. x�Deniz ilerleme-
si çok olmu"tur. x�Yer kabu!unun kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye ba"laması. x�
Pangea parçalanmı"tır. x�Kuzeyde laurasia, güneyde Gandvana kıtaları olu"mu"tur. x�Ural ve 
#skandinav da!ları olu"mu"tur.

1.zaman paleozoik
(primer)

(eski canlılar devri)

Perm, Karbon,
Devon, Silür
Kambrien

370

milyon

yıl

x�Dünya’nın çe"itli bölgelerinde "iddetli kıvrılmalar olmu"tur. x�Bu kıvrımların kıtalara eklen-
mesi ile büyüme. x�Türkiye’de ve daha birçok ülkelerde gür bitki topluluklarının yeti"mesi, 
daha sonra bunların yer altında kömürle"erek ta"kömürü yataklarının olu"ması. x�Hersinyen 
ve kaledoniyen kıvrımları olu"mu" (Apala" ve Avustralya Alpleri)

#lkel zaman 
Antekambriyen

Azoik
(ilkel canlılar devri)

Proterozoik
(prekambiriyen)

Arkeozoik
(arkeen)

4 milyar 
yıl

x�En eski kıvrımlarla kıtaların çekirdek kısımlarının olu"umu. Zamanın sonlarında bakteriler ve 
algler gibi ilk canlıların ortaya çıkması. x�Sıcaklık çok yüksek, hayat yok. x�Kalkan kütleleri 
olu"mu"tur. (saat camına benzer)

Huran kıvrımları olu"mu".(Arabistan, #sveç, Norveç, Kanada, Brezilya) 

1 E 2 D 3 D 4 A
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1. 
 

 
<DQDO�DWÕPOÕ�ID\

7HUV�ID\1RUPDO�ID\

 Yukarıdaki "ekillerde fay türleri ile fay bloklarının olu"umu gös-
terilmi"tir.

 Buna göre, yukarıda verilen yer !ekillerini olu!turan temel 
faktör a!a#ıdakilerden hangisidir?

A) Orojenez                     B) Epirojenez                 C) Yaylanma

             D) Depremler         E) Volkanizma

2. Yer "ekilleri iç ve dı" güçlerin etkisiyle meydana gelir. #ç kuvvet-
lerin daha baskın oldu!u alanlar fazladır.  

 Buna göre a!a#ıdakilerden hangisinde iç kuvvetlerin payı 
daha fazladır?

A) Ma!ara olu"umunda

B) Falez olu"umunda

C) Da! olu"umunda

D) Erozyonda

E) Vadilerin olu"umunda

#ç Kuvvetler: Kayna!ını yerin derinliklerinden alır. Yapıcı kuvvetlerdir.

1. Epirojenez (Kıta olu"umu) : Yer kabu!undaki geni" tabakaların "ekli 
bozulmadan yükselip, alçalmasıdır.

Regrasyon: Karaların yükselip, denizlerin gerilemesi (Kara ilerlemesi) 

YHQL�GHQL]�VHYL\HVL

(VNL�GHQL]�VHYL\HVL
'HQL]KDUD

o|NHU

%X]XOODU

0DJPD

'HQL]�LOHUOHU

7UDQVJUHV\RQ�ROXúXPX

(VNL�GHQL]�VHYL\HVL

YHQL�GHQL]�VHYL\HVL
'HQL]KDUD

\�NVHOLU

%X]XOODU
HULPLú

0DJPD

'HQL]�oHNLOLU

5HJUHV\RQ�ROXúXPX

Transgrasyon: Karaların çökmesine ba!lı olarak denizler yükselip, iler-
ler. Bu durum buzulların erimesinden de etkilenir.

YHQL�GHQL]�VHYL\HVL

(VNL�GHQL]�VHYL\HVL
'HQL]KDUD

o|NHU

%X]XOODU

0DJPD

'HQL]�LOHUOHU

7UDQVJUHV\RQ�ROXúXPX

(VNL�GHQL]�VHYL\HVL

YHQL�GHQL]�VHYL\HVL
'HQL]KDUD

\�NVHOLU

%X]XOODU
HULPLú

0DJPD

'HQL]�oHNLOLU

5HJUHV\RQ�ROXúXPX

• Kıta olu"umunda anahtar sözcük “toptan yükselme ve alçalmadır.”

• Karalar 1 mm yükselirse denizler 1 mm alçalır. Buna izostatik denge 
denir. Jeoantiklinal yüksek karalara, jeosenklinal deniz çukarlarına 
denir.

• Ege'nin çökmesi, Karadeniz tabanındaki çökme, Anadolu’nun ve 
#skandinavya'nın yükselmesi, Alp da!larının yükselmesi, Venedik ve 
Çukurovanın çökmesi örnekleri verilebilir.

2. Orojenez (Da! olu"umu) : Kıta olu"umunun sonucunda meydana ge-
len jeosenklinallerin etkisiyle yan basınçların u!rayan tabakalar sertse 
kırılır, esnekse kıvrılır. Bu hareketlenmeyle da! olu"umu meydana gelir.

KIRIKLI DA$ OLU%UMU

Ege’de yaygındır. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Mente"eler ve Amanos-
lar (Nur), kırıklı da!lara örnektir.

KIVRIMLI DA$ OLU%UMU

Esnek yapılı arazilerde olu"ur. Toroslar, Kuzey Anadolu Da!ları, Alp - 
Himalayalar.

Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler

3. 

   

V

II
I

IV

III

 Yukarıda Türkiye haritasında verilen alanlardan hangileri 
graben özelli#i gösterir?

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

  D) III ve V                        E) II ve V

4. Finlandiya’nın her yıl 0,5 cm yükselmesine neden olan 
epirojenik (kıta olu!umu) hareketin nedeni a!a#ıdakiler-
den hangisidir?

A) Buzul göllerinin olu"umu

B) Akarsuların gür olması

C) Buzulların erimesi

D) Denizlerle su seviyesinin yükselmesi

E) Okyanuslara yakın olması

1 A 2 C 3 C 4 C

Antiklinal

Senklinal
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Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler

1. 
 

         
<DQDO�DWÕPOÕ�ID\

7HUV�ID\1RUPDO�ID\

+RUVW +RUVW
*UDEHQ

 Yukarıdaki "ekillerde fay çe"itleri ile fay bloklarının hareket ka-
biliyetleri gösterilmi"tir.

 Buna göre, yukarıda verilen yer !ekilleri a!a#ıdakilerden 
hangisine zemin hazırlar?

A) Orojeneze              B) Epirojeneze      C) Yaylanmaya

          D) Depremlere E) Volkanizmaya

2. Deprem ve volkanizma genellikle aynı co!rafi alanlarda görü-
lürler.  

 Buna göre, verilen durum söz konusu alanların hangi özel-
likleriyle ilgilidir?

A) #klim özellikleriyle

B) Ortalama yükseltiyle

C) Engebeli yer "ekillerine sahip olmasıyla

D) Faylı yer yapısına sahip olmasıyla

E) Eriyebilen kayaçların yaygın olmasıyla

3. Deprem yerkabu!u ile üst manto katındaki tabakalarda biriken 
enerjilerin açı!a çıkması sırasında olu"an kısa süreli yer ha-
reketleridir. 

 Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisi depremle birlikte mey-
dana gelen olaylardan biri de#ildir?

A) Heyelanların görülmesi

B) Tsunamilerin olu"ması

C) Akarsu yataklarında meydana gelen kaymaların olu"ması

D) Ma!ara tavanlarının çökmesi

E) Karaların çökmesi

4. Tektonik depremler yerkabu!undaki fay hatları boyunca olu-
"an kırılma sonucunda meydana gelir.

 Buna göre, Türkiye'nin jeolojik yapısı dikkate alındı#ında 
a!a#ıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olası-
lı#ı en azdır?

A) Erzincan Ovası

B) Büyük Menderes Havzası

C) Bolu - Gerede Yöresi

D)  Mardin E"i!i

E) Mu" - Varto Yöresi

Depremler: (%eizma): Do!al etkenlerle meydana gelen kısa süreli sar-
sıntılardır. (Zelzele) 3'e ayrılır.

a. Çökme Depremler

• Karstik arazilerde ma!ara tavanlarının çökmesiyle olu"ur. 

• Akdeniz Bölgesi'nde çok yo!undur.

• Ayrıca Zonguldak maden oca!ındaki metan, grizu patlamasıyla bo"-
luların çökmesi de örnektir.

• Etki alanı en dar deprem türüdür.

b. Volkanik Depremler
• Volkanik patlamalar esnasındaki sarsıntılardır. 

c. Tektonik Depremler
• Fayların kırılmasıyla meydana gelir. Etki alanı çok geni"tir. 

• Volkanik alanlarla paralellik gösterir.

• Büyük okyanus (Pasifik), ABD'nin batısı Asyanın do!usu, Akdeniz, 
Alpler, Antil Adaları, Hindistan ve Himalayalar önemlidir.

• Sismik dalgalar "Sismo!rafla" ölçülür.

• #zoseist e" deprem e!rileridir. Deprem alanlarını gösterir. 

• Depremde #ç merkezle (Hiposantr) dı" merkez (episantr) birbirine çok 
yakınsa deprem "iddeti artar. 
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1. Tektonik depremler yerle"im alanlarına ve insanlara büyük za-
rarlar verirler. 

Buna göre a!a#ıda verilen,

 I. Yapıların niteli!i

 II. Depremin büyüklü!ü

 III. Atmosferik özellikler

 IV. Bitki örtüsünün seyrek olması 

 gibi nedenlerden hangilerinin söz konusu zararların art-
masında etkili oldu#u söylenemez?

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

                   D) III ve IV               E) Yalnız IV

2. Anadolu yakın jeolojik zamanlarda olu"mu"tur. 

 Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisi Anadolu'nun genç 
olu!umlu bir arazi üzerinde oldu#unu kanıtlamada kulla-
nılamaz?

A) Yükseltisinin fazla olması

B) Akarsuların denge profiline uzak olması

C) Etrafının denizlerle çevrili olması

D) Kaplıcaların yaygın olması

E) Sık sık deprem görülmesi

3. Yeryüzünde genç arazilerde depremler çok sık tekrar eder.

 Buna göre, a!a#ıda verilen yerlerden hangisi depremlerin 
sık görüldü#ü alanlardan biridir?

A) Orta Asya

B) Kuzey Afrika

C) #skandinavya

D) Do!u Asya

E) Grönland

4. Dünya'nın iç yapısı hakkında en güvenilir bilgileri ...................
................. verir. 

 Buna göre, yukarıda bo! bırakılan yere a!a#ıdakilerden 
hangisi gelirse daha do#ru olur?

A) Deprem dalgaları   B) #klim özellikleri

C) Deniz tabanları   D) Dı" kuvvetler

         E) Göller

Fay Çe"itleri

Normal Fay

• Tavan blo!u, taban blo!una göre, a"a!ıdadır. Üstte kalanlar Horst, 
a"a!ıda kalanlar Grabendir. 

Ters Fay

• Tavan blo!unun, taban blo!una göre yukarı hareket etti!i faylardır. 
Normal faya göre yerkabu!unu uzatmaz, kısaltır.

Do!rultu Atılımlı Faylar
• Tabakaların fay düzlemi do!rultusunda yer de!i"tirdi!i faylardır. Sa! 

ve sol olarak ikiye ayrılır. Kuzey Anadolu fay hattı sa! yanal atılımlı, 
Do!u Anadolu fay hattı ise sol yanal atılımlıdır.   

• P ve S dalgaları vardır. P boyuna (ilk gözlenen), S eninedir.
• Richter ölçe!i ve 12 kademeli Marcalli vardır. 
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Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler

1. Deprem, volkanizma ve genç arazilerin da!ılı"ı arasında bir 
paralellik gözlenir.

 Buna göre verilen durum a!a#ıdakilerden hangisi ile açık-
lanır?

A) Bu bölgelerin yükselti ortalamasının az olmasıyla

B) Yer kabu!unun ince olmasıyla

C) Bu bölgede karstik kayaçların yaygın olmasıyla

D) Bölgelerde erozyon etkisinin fazla olmasıyla

E) Yer kabu!unun hareketli yerleri olmasıyla

 
 

2. Volkanik alanlar dünyada nüfusun fazla oldu!u alanlar arasın-
dadır.

 Buna göre, riskli yerler olmasına ra#men volkanik alanlar-
da yerle!melerin yo#un olmasının nedeni a!a#ıdakilerden 
hangisidir?

A) Yerle"meye uygun alan olmaları

B) Bölgenin çok iyi bir maden kayna!ı olması

C) Volkanlar çevresinin turizmde canlı olması

D) Volkanik toprakların çok verimli olması

E) Volkan çevresinde iklimin uygun olması

3. Yeryüzündeki volkanlar, sönmü" ve aktif olarak ikiye ayrılır. 

 Buna göre a!a#ıdakilerden hangisi aktif volkanların en 
fazla bulundu#u bölgedir?

A) Atlas Okyanusu kıyıları

B) Büyük Okyanus çevresi kıyıları

C) Avustralya’nın batı kıyıları

D) Do!u Avrupa 

E) Asya’nın kuzey kıyılarında 

4. Faaliyetini durdurmu", so!umu" yanarda! sönmü" volkan ola-
rak ifade edilir. 

 I. Sıcak su kaynakları
 II. Bina yapım malzemesi
 III. Yüksek toprak sıcaklıkları
 IV. Toprak erozyonunun fazla olması
 Buna göre sönmü! volkanların oldu#u bir yerde yukarıda-

kilerden hangilerine rastlanmaz?

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

                   D) I ve IV               E) III ve IV

Volkanizma
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• Magmanın yer kabu!unun kırıklı, zayıf yerlerinden yüzeye çıkmasıdır. 
Yüzeye çıkan malzemeler 

• Katı, sıvı ve gaz halindedir.

• Krater: volkanın a!zı

• Volkan bacası: kraterlerin ba!landı!ı kanal 

• Volkanik araziler mineralce zengin oldu!u için verimlidir, yo!un nüfus-
ludur. 

• Maar : patlama çukurları. Örnek: Meke Tuzlası, Acıgöl 

• Ürgüp, göreme, Nev"ehir, Avanos ve Selve gibi.

Kapadokya alanlarında tüflü arazilerin akarsu, sel ve rüzgarlarla a"ın-
maları sonucu peribacaları olu"mu"tur.

Bu olu"umlarda hem iç hem de dı" kuvvetler etkili olmu"tur. Ayrıca Erzu-
rum - Narman kırmızı peribacaları, Artvin, Van’da Vanadokya, Manisa’da 
Kuladokya peribacaları vardır.

Volkanlar sönmü" ( Etna, A!rı, Erciyes) ve aktif ( Stranboli, Vezüv ) ol-
mak üzere ikiye ayrılır. Dünyada bulunan yakla"ık 450 volkandan 390, 
Atlas Büyük Okyanus, Antiller ve Akdeniz’de görülür. Ülkemizde Nemrut, 
Süphan, Tendürek, A!rı, Karada!, Karacada!, Hasanda!ı, Erciyes ve 
patlamamı" yapıda (derinlik vokanizması) Uluda! vardır. (Botolit) En 
gen" volkanlar Manisa Kula'dadır.      

Derinlik volkanizması: Magmanın yüzeye çıkmadan derinlerde so!uma-
sıyla olu"ur. Plüton yapılar olarak adlandırılır. Bu malzemeler dikey "e-
kilde uzanırsa “dayk”, yatay "ekilde uzanırsa “sil” olur. Çok geni" alan 
kaplayan kütlelere “botolit”, tortullar arasında kalarak onları esneten 
yapılara ise “lokolit” denir. 
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1. Ma!manın yüzeye çıkı"ında meydana gelen fiziksel ve kim-
yasal olaylar sonucunda ortaya çıkan gazların sebep oldu!u 
patlamalar volkanik depremlerin olu"umuna temel etkendir.

 Buna göre, a!a#ıdaki ülkelerden hangisinde volkanik dep-
rem olasılı#ı daha fazladır?

A) Kanada

B) Japonya

C) #ran

D) Kazakistan

E) Türkiye

2. Aktif volkanlar Ate" Çemberi ve Alp-Himalaya sisteminde yer 
alır.

 Buna göre, a!a#ıda verilen volkanik bölgelerden hangisi 
farklı bir volkan ku!a#ında yer alır?

A) Kuril adaları

B) Japon adaları

C) Filipinler

D) Endonezya

E) Madagaskar

3. Patlama "ekilleri ve lavların özelliklerine göre volkan konileri 
farklı özellik gösterir.

 Buna göre, a!a#ıdaki volkanik da#lardan hangisinin konisi 
farklı bir !ekle sahiptir?

A) Karacada!

B)  Vezüv 

C) Fuji

D) A!rı

E) Erciyes

4. Dünya'da bugün hâlâ aktif volkanlara rastlanmaktadır.
 Buna göre, a!a#ıdaki ülkelerden hangisi aktif volkanik bir 

ku!ak üzerinde yer almaz?

A) Japonya

B) Filipinler

C) Kuril Adaları

D) ABD

E) Norveç 

Yüzey Volkanizması

          

• Kraten (baca ) geni"lerse kal-dera olur. ( 50 km geçerse)

• Patlama esnasında çıkan sıvı malzemeye lav, katı malze-

 meye ise piroklastik madde denir. (tüf)

• Asit lavlar daha so!uk ve kıvamlıdır. (600-700 °C)

 Bazik lavlar ise daha sıcak ve akıcıdır. (1000° C)

• Çakıllı tüflere “lapilli” denir. En büyüklerine volkan 

 bombası / blo!u denir. (64 mm’den büyük)
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Volkan konileri farklılık gösterebilir.

• Katı malzemelerden olu"an, yükseltisi az olan konilere “kül koni” denir.

• Akıcı bazalt lavlar üst üste birikerek geni" örtü olu"turarak konilere dönü"ür. (basık kalkan) 
Bunlara “Kalkan "ekilli” volkan denir. (Karacada!-Diyarbakır)

• Hem katı hem de sıvı malzemelerin birlikte olu"turdu!u konilerdir. Yamaçta e!im 
azken, zirveye do!ru artmaktadır. Bu tip volkanlar “strato (tabakalı volkanlardır.)” 
A!rı, Erciyes, Hasan, Vezüv (italya), Füji( Japonya) örnekleri vardır.

Ate" çemberi: 

• Aktif volkanları barındıran yerdir. Pasifik Okyanusun Asya kenarında Kamçatka, Kuril 
Adaları, Japon Adaları, Filipinler, Endonezya ve Malezya ate" çemberindedir. Ayrıca 
Alaska, Aleut Adaları ABD, Do!u Afrika, Madagaskar  ve Alp- Himalaya sistemindeki 
volkanlar önemlidir.

Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler
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Dünya'nın Olu!umu ve "ç Kuvvetler

1. Pangea (tek kara) önce iki karaya ayrıldı.

 Buna göre, II. Jeolojik zamanda bütün karanın parçalan-
masıyla kuzeyde ve güneyde olu!an iki kıtaya verilen 
isimler a!a#ıdakilerden hangisidir?

A) Pange - Laurasia

B) Gondwana - Pangea

C) Pangea - Gondwana

D) Lavrasia - Gondwana

E) Asia - Laurasia

 
 

2. Kara ve denizlerle ilgili olarak birçok fikir ortaya atılmı"tır.

 Buna göre, kıtaların sabit olmadı#ını sürekli hareket etti#i-
ni savunarak kıtaların kayması teorisini ortaya atan dü!ü-
nür kimdir?

A) Strabon

B) Ritter

C) Ratzel

D) Humbolt

E) Wegener

3. 

 

 

 Yukarıdaki Türkiye haritasında a!a#ıdakilerden hangisinin 
da#ılı!ı gösterilmektedir?

A) Kıvrım da!larının  B) Kaplıca alanlarının

C) Yüksek ovaların  D) Çayırların

           E) Platoların

4. Kıtaların kayması teorisine göre ortaya atılan en büyük   
kanıt a!a#ıdakilerden hangisidir?

A) Karaların yüzölçümleri

B) Kıta sınırlarının benzerli!i

C) Hayvan türlerinin benzerli!i

D) Bitki örtülerinin farklılık göstermesi

E) Fosil varlı!ının az olması

LEVHA HAREKETLER# VE ETK#LER#

Levhalarla ilgili 2 önemli görü" vardır:

1. Levha Tektoni!i

• Kabuk, sa!lam ama kırılgandır. Parçalara ayrılır.

• Bu parçalar astenosfer (akı"kan yapıda) üzerinde yüzer.

2. Kıtaların Kayması Teorisi- Wegener – 1915

• Bu teoriye göre kıtalar sabit de!il, magma üzerinde yüzmektedir.

• Pangea (bütün kara) II. Jeolojik zamanda parçalara ayrılmı"tır.

• Kıtaların sınırları, birbirlerinden kopan karaları ispatlar.

3DQWKDODVVD

Dünya’da en önemli üç fosil:

  

  –  Mesosaurus: G. Amerika (su fosili )

  –  Glossopteris: Avustralya, Afrika ve Hindistan

  –  En eski fosil Kanada'da bakteri fosilidir. (4.2 milyar yıl)
Önemli Levhalar: 

• Kuzey ve Güney Amerika, Nazka, Kokos, Büyük Okyanus levhası, Avrasya, Afrika, Hindistan, Filipinler, Arabistan, Avustralya, Antartika

1 D 2 E 3 B 4 B
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1. Levha hareketleri sonucunda bazı volkanik da!lar olu"abilir.
 Buna göre a!a#ıdaki levha hareketlerinden hangisinde 

volkanik da#lar olu!ur?

A) Kıtasal- kıtasal yakınla"ma

B) Okyanusal- okyanusal yakınla"ma

C) Kıtasal- okyanusal yakınla"ma

D) Okyanusal levha hareketleri

E) Uzakla"an levha hareketleri

2. Levhaların  üzerinde yüzdü#ü katman a!a#ıdakilerden 
hangisidir?

A) Dı" çekirdek 

B) #ç çekirdek

C) Astenosfer

D) Litosfer

E) Hidrosfer

3. Sert ya da esnek kıtasal levhaların yakınla"ması önemli fark-
lılıklara sebep olur. 

 Buna göre, iki esnek kıtasal levhanın birbirine yakınla!ma-
sıyla a!a#ıdakilerden hangisi olur?

A) Kırıklı da!

B) Kıvrımlı da!

C) Volkanik da!

D) Taraça

E) Litosfer

4. Kıtaların kayması teorisinde yeryüzünün olu"ması ile ilgili iddi-
alar ortaya atılmı"tır.

 Buna göre, kıtaları olu!turan, sürüklenen kayıklar olarak 
da adlandırılan kütlelere verilen isim a!a#ıdakilerden han-
gisidir?

A) Levha     B) Litosfer              C) Magma

      D) Kabuk     E) #ç çekirdek

LEVHA SINIRLARININ HAREKETLER#
Uzakla"an Levha sınırları
• Levhaların uzakla"masıyla 

mantodan sıcak malzeme 
çıkar. Yeni malzemeler 
yeni okyanus tabanı olu"-
turur.

• Deniz tabanı yayılması/geni"lemesi olarak da bilinir. 

Örnek: Atlas Okyanusu sırtı, Do!u Pasifik sırtı ve Orta Hint sırtıdır. 2-3 
km yükseklikte 1000 km ile 4000 km geni"li!indedir.

• Okyanus ortası uzakla"mada çukurluk, yani rift çöküntüsü olur.

• Kızıldeniz bu "ekilde olu"mu"tur.

Yakınla"an Levha sınırları

Kıtasal-Okyanusal levha yakınla"ması

• Kıtasal kabu!a sahip bir levha, okyanusal 
bir kabu!a sahip levha ile kar"ıla!tı!ında 
yo!un olan levha mantoya dalmaktadır. 
(Dalma-batma zonu çukurlar)

• Dalan giren kısım erir ve magma olarak kıtasal kabuk altında volkanik 
da!lar olu"turabilir.

Okyanusal-Okyanusal levha yakınla"ması 

• #ki okyanusal kabu!a sahip levhalar bir-
birleri ile kar"ıla"tı!ında yo!unlu!u fazla 
olan levha di!erinin altına dalar, girer.

• Dalan kısım erir ve magma olarak okyanu-
sal kabuk altında volkanik ada yaylarını olu"turur.

Kıtasal- kıtasal levha yakınla"ması       

• #ki kıtasal levha birbirine yakla"tı!ında 
yo!unlukları az oldu!u için birbirlerinin 
altına dalamaz.

• Kar"ıla"an bu levhalar, kıta kenarlarındaki 
tortulları ve tortul kayaçları sıkı"tırarak kıvrım da!ları olu"turur.

• Hint levhası ile Avrasya levhasının kar"ıla"ması ile Himalayalar olu"ur.

ÖZEL B#LG#:

• Uzakla"an levhalarda volkanik adalar ve okyanus ortası sırtı olur. Ok-
yanus tabanı geni"ler. Yakla"an levhalarda, dalma-batma ve volkanik 
ada yayı ile volkanik da!lar olu"ur. 
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TEST - 1 DÜNYA'NIN OLU!UMU VE "Ç KUVVETLER

1. Yer kabu!undaki levhalar manto üzerinde yüzmektedir. Levha-
ların hareketi sonucunda levha sınırlarında veya yakınlarında 
çe"itli yer "ekilleri olu"ur. 

Buna göre;

I.  okyanus hende!i,

II.  delta,

III.  falez,

IV.  volkanik ada yayı

gibi yer !ekillerinden hangileri, levha hareketleri sonucun-
da olu!mu!tur?

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

          D) I ve IV       E) III ve IV

2. Pangea, tek kara, zamanla parçalanmı" kıtaları olu"turmu"tur. 

Buna göre a!a#ıdakilerden hangisi, Pangea’nın jeolojik 
süreçler dahilinde birbirinden uzakla!tı#ının daha iyi ka-
nıtıdır?

A)  Benzer kıtasal ve okyanusal kabukların litosferi olu"turması

B)  Aynı tür canlı fosillerin birbirinden uzakta bulunan kıtalar 
üzerinde görülmesi

C)  Kıtaların benzer iklimlere sahip olması

D)  #klim de!i"imlerinin benzerlik göstermesi

E)  Okyanusal kabuk üzerinde benzer jeolojik ya"ta arazilerin 
bulunması

3. I.  Mezozoik

II.  Paleozoik

III.  Senozoik

Yukarıdaki jeolojik zamanların günümüzden eskiye do#ru 
sıralaması a!a#ıdakilerden hangisinde do#ru verilmi!tir?

A) I - II - III      B) I - III - II             C) II - I - III

      D) III - I - II           E) III - II - I

4. A"a!ıda, yer kabu!u ve mantonun yo!unluk görseli ve dizilimi 
gösterilmi"tir.
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Buna göre !ekildeki bilgilerden yararlanarak, a!a#ıdaki 
yargılardan hangisine ula!ılamaz?

A)  Karalar altında Sial’in kalınlı!ı fazladır.

B)  Sima tabakasının sıcaklı!ı, mantonun sıcaklı!ından azdır.

C)  Sial tabakası, en üstteki tabakadır.

D)  Deniz diplerinde a!ırlıktan dolayı sial üzerinde yo!unluk 
mantodan daha fazladır.

E)  Sial, simanın içine gömülmü" durumdadır.

5. Manto içerisinde sıcaklık farkı çok yüksektir. Çekirde!e yakın 
kısımlardaki sıcaklık artınca maddeler hafifleyerek yukarı çı-
kar. Yer kabu!una yakın yerlerde ise sıcaklık dü"üktür. Burada 
so!uyan maddeler a!ırla"arak a"a!ıya do!ru baskı yapar. Bu 
hareketlere ba!lı olarak yer kabu!undaki levhalar hareket et-
mektedir. 

Buna göre, mantoda gerçekle!en bu hareketler a!a#ıdaki-
lerden hangisidir?

A)  Sismik dalgalar

B)  Gelgit 

C)  Orojenik hareketler

D)  Kaplıcaların drenajı

E)  Konveksiyonel akımlar

6. Çe"itli zamanlara ait canlıların ta"la"mı" kalıntılarına fosil de-
nir. Fosillere çe"itli kayaçlarda rastlanabilir. 

Buna göre, fosil bulmak isteyen bir ö#rencinin, a!a#ıdaki 
kayaçlardan hangisini incelemesi do#ru olur?

A) Bazalt   B) Granit            C) Turba

      D) Siyenit       E) Gabra
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DÜNYA'NIN OLU!UMU VE "Ç KUVVETLER

7. Üzerinde bulundu!umuz yer kabu!u, levha adı verilen parça-
lardan olu"maktadır. Bu levhalar hareket halindedir. Yer kabu-
!undaki bu hareketlerin tamamı tektonik olaylar kapsamında 
de!erlendirilebilir.

Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisi tektonik olay kapsa-
mında de#erlendirilemez?

A)  Yer sarsıntılarının ya"anması

B)  Kırıklı da!ların olu"ması

C)  Kara kütlelerinin mantoya do!ru çökmesi

D)  Dik yamaçtaki toprak kütlelerinin e!im yönünde yer de!i"-
tirmesi

E)  Fay hatları boyunca kaplıcaların yüzeye çıkması

8. Kayaçlar tektonik (püskürük) tortul ve metomorfik olarak farklı 
sınıflara ayrılır.

Buna göre, kayaçların genel özellikleriyle ilgili olarak a!a-
#ıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Organik tortulların neredeyse tamamı demir - çelikte enerji 
elde etmede kullanılır.

B)  Dı" püskürük kayaçlar magmanın havaya temas etmesiyle 
olu"ur.

C)  #ç püskürük kayaçların dı" kuvvetler tarafından a"ındırılma-
sı neredeyse imkânsızdır.

D)  Metamorfik kayaçların olu"umunda yüksek sıcaklık ve ba-
sıncın uzun süre etkili olması gerekmektedir.

E)  Tortul ta"ların içinde olu"tukları döneme ait canlı kalıntılar 
bulunabilir.

9. #lkel zamandan bu zamana kadar, Dünya’da magmatik ve me-
teorolojik kökenli olaylar meydana gelmi"tir.

Buna göre, Dünya’da günümüze kadar meydana gelen 
a!a#ıdaki olaylardan hangisinin meteorolojik kökenli ol-
du#u söylenebilir?

A)  $iddetli volkan patlamalarının görülmesi

B)  Alp-Himalaya orojenezinin olu"ması

C)  Kırıklı da!ların olu"ması

D)  #stanbul ve Çanakkale Bo!azları'nın meydana gelmesi

E)  Batı Avrupa ve #skandinavya’nın yo!un buzulla"ma etkisin-
de kalması

10. Yakla"ık be" milyar ya"ında olan yerkürede farklı jeolojik sü-
reçler meydana gelmi"tir. 

Buna göre, buzul dönemlerinin ya!anması, alüvyal ova-
ların geni!lemesi, Ege Denizi ile "stanbul ve Çanakkale 
bo#azlarının olu!ması hangi jeolojik zamanda gerçekle!-
mi!tir?

A) #lkel zaman    B) Paleozoik            C) Kuaterner

         D) Mezozoik         E) Karbonifer

11. Yerküredeki karalar tek parça halindeyken zamanla birbirinden 
ayrılan kıtaları olu"turmu"tur. 

Buna göre, Pangea’nın bütün halinden parçalara ayrılma-
ya ba!ladı#ı jeolojik zaman a!a#ıdakilerden hangisidir?

A) Kuaterner      B) Senozoik            C) Mezozoik

             D) Kambriyen           E) Tersiyer

12. A"a!ıda birbirinden kopup uzakla"an iki okyanusal levha gör-
seli verilmi"tir.

*UDEHQ
+RUVW

Bir yer bilimci, ekibine bu "ekille ilgili 2 soru sormu"tur. Aldı!ı 
cevaplar ³.RQYHNVL\RQHO�DNÕQWÕODU´ ve ³RN\DQXV�RUWDVÕ�VÕUWOD-
UÕ´ "eklinde olmu"tur. 

Buna göre; sözü edilen yer bilimci ;

I.  Karasal levhalar, Yer’in hangi katmanı üzerinde bulunmak-
tadır?

II.  Levha yapı alanlarına ne denir?

III.  Okyanusal levhaların birbirinden uzakla"masıyla sınırlarda 
hangi yer "ekli meydana gelir?

IV.  Levhaların hareketine sebep olan güce ne ad verilir?

gibi sorulardan hangilerini ö#rencilerine yöneltmi!tir?

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

        D) III ve IV           E) Yalnız IV

1 D 2 B 3 D 4 D 5 E 6 C 7 D 8 A 9 E 10 C 11 C 12 D
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DÜNYA'NIN OLU!UMU VE "Ç KUVVETLERTEST - 2

1. A"a!ıdaki tabloda Yer’in katmanlarının yakla"ık olarak kalınlık; 
kütle oranı ve yo!unluk de!erleri verilmi"tir.

Kalınlık

(km)

Kütle oranı

(%)

Yo!unluk

(0/cm3)

Yer kabu!u 51 0,5 2,7-3

Manto 2840 67,5 3,4

Dı" çekirdek 2200 30,7 10

#ç çekirdek 1221 1,7 13,5

Buna göre tablodaki bilgilere göre, a!a#ıdaki yargılardan 
hangisine ula!ılamaz?

A)  Deniz seviyesinden dı" çekirde!e olan uzaklık 3 bin km ci-
varındadır.

B)  Dı" çekirde!in kalınlı!ı mantodan azdır.

C)  En ince ve en hafif katman yerkabu!udur.

D)  Kütlesi ve kalınlı!ı en fazla olan Yer katmanı mantodur.

E)  #ç çekirdek daha sıcak oldu!u için sıvı haldedir.

2. Püskürük ta"lar kristalli yapı gösterirken, tortul kayaçlar taba-
kalı yapı gösterir.

Buna göre, tortul kayaçların tabakalı yapı göstermesi, a!a-
#ıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A)  Biriken tortulların toptan yükselmesiyle

B)  Tortul kayaçların arasına farklı kayaçların eklenmesiyle

C)  Biriktirilen malzemelerin genellikle çukur alanlarda kalma-
sıyla

D)  Tortul kayaçlar yapısında farklı maddeleri barındırmasıyla

E)  Dı" kuvvetlerin biriktirme faaliyetlerinin belli zamanlarda ar-
tıp ya da azalmasına

3. #ç püskürük ta"lardan olan granit, siyenit, diorit, gabra, iri kris-
tallerden olu"an kayaçlardır. 

Buna göre verilen durumun temel sebebi a!a#ıdakilerden 
hangisidir?

A)  Sert olmaları

B)  Yer’in derinliklerinde hızlı so!umayla olu"maları

C)  Di!er kayaçlardan farklı türde olmaları

D)  Yer "ekillerinin olu"umunda etkili olmaları

E)  Derinlerde yava" so!umaları

4. Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalan kayaçlar renk, biçim, 
"ekil, yapı ve kimyasal özellikleri de!i"erek ba"ka bir kayaca 
dönü"ürler. Bu türde olu"an kayaçlara ba"kala"ım kayaçları 
(metamorfik) denir.

Buna göre;

I.  gnays, 

II.  kuvarsit,

III.  "ist,

IV.  mermer

gibi kayaçlardan hangileri metamorfik kayaçlara örnek 
gösterilebilir?

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

     D) Yalnız III           E) I, II, III ve IV

5. I!dır’da Co!rafya Ö!retmeni olan Halil KESER bir arazi ince-
lemesinde ö!rencilerine bazı yer "ekli olu"umlarını göstererek 
a"a!ıdaki bilgiyi vermi"tir:

� ³)DUNOÕ� W�UGHNL�ND\DoODU�GÕú�NXYYHWOHULQ�HWNLVL\OH�V�UHNOL�DúÕQÕS�
ELoLPOHUL�GH÷LúLU��$úÕQPD\D�GLUHQoOL�RODQ�ND\DoODU�JHo�DúÕQGÕN-
ODUÕQGDQ�GROD\Õ�J|UP�ú�ROGX÷XQX]�JLEL�oHYUHVLQH�J|UH�\�NVHN-
WH�NDOPÕú�YH�J|]OH�J|U�Q�U�EHOLUJLQ�KDOH�JHOPLúOHUGLU�´

Buna göre, Co#rafya Ö#retmeni Halil KESER’in göster-
mi! oldu#u yer !eklinin a!a#ıdaki kayaçların hangisinden 
olu!tu#u söylenebilir?

A)  Tebe"ir

B)  Kil ta"ı

C)  Çakıl ta"ı

D)  Bazalt

E)  Trakit

6. A!a#ıda verilen jeolojik zamanla bu dönemlerdeki önemli 
co#rafi olu!um e!le!tirmelerinden hangisi yanlı!tır?

A)  Paleozoik-Kaledoniyen ve Hersinyen da! kıvrımlarının olu"-
ması

B)  Kuaterner - Buzul dönemlerinin ya"anması

C)  Tersiyer - Bakteriler , algler, mercanlar ve su yosunları gibi 
ilk canlıların ortaya çıkması

D)  Paleozoik - Gür bitki topluluklarına ait fosillerin ta" kömürü 
yataklara dönü"mesi

E)  Senozoik - Alpler, Toroslar ve Himalayalar gibi ba"lıca da! 
sıraları ve faylanmaların olu"ması
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DÜNYA'NIN OLU!UMU VE "Ç KUVVETLER TEST - 2

7. Levhalar birbirinden uzakla"ırsa arasında açılma olur. Bu yüz-
den ma!ma açılan alanlardan yeryüzüne çıkarak üst üste yı-
!ılıp okyanus tabanlarında yayılır. Bu olu"umun en tipik örne!i 
Atlas Okyanusu’nun tabanlarında görülür. 

Buna göre, olu!umu anlatılan yer !ekli a!a#ıdakilerden 
hangisidir?

A)  Da! ete!i ovası

B)  Kıvrımlı da!lar

C)  Okyanus çukurları

D)  Kırıklı da!lar

E)  Okyanus ortası sırtları

8. Dünya haritaları incelendi!inde, kıta sınırlarının kesilmi" bir 
kartonun parçaları gibi birbirini tamamladı!ı görülmektedir.

Buna göre verilen durum, kıtaların olu!umuyla ilgili a!a#ı-
dakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

A)  Yer kabu!u yapısının farklılık gösterdi!inin

B)  Güney Yarım Küre’de denizlerin daha geni" yer kapladı!ı-
nın

C)  Önceleri tek kara olan kıtaların daha sonra birbirinden ayrıl-
dı!ının

D)  Deniz gerilemesi (regresyon) olayı sonucu denizaltındaki 
bazı alanların ovaya dönü"tü!ünün

E)  Kıta çekirdeklerinin, yer kabu!undaki karaları olu"turdu!u-
nun

9. Karaları olu"turan ve okyanusların altında devam eden yer ka-
bu!u parçalı halde yüzer. Bunlar levha adı verilen parçalara 
bölünmü"tür. Levhalar de!i"ik yönlere do!ru dü"ük hızlarda 
aksiyon alırlar.

Buna göre, levhaların olu!umu ve aksiyonları a!a#ıdaki-
lerden hangisiyle açıklanır?

A)  Yerkabu!unda meydana gelen faylarla

B)  Yer çekim kuvvetinin olu"umuyla

C)  Mantoda sıcaklık ve basıncın etkisiyle olu"an Konveksiyo-
nel hareketlerle

D)  Dünya’nın yıllık hareketinden do!an elips hareketle

E)  Yeryüzünde kara ve okyanus da!ılımlarının farklılık göster-
mesiyle

10. A"a!ıdaki haritalar Dünya karalarının jeolojik zamanlar içinde-
ki de!i"im sürecini göstermi"tir.

1 �

�

Buna göre yalnızca bu haritalara bakıldı#ında; 

I.  Yerkabu!u çe"itli parçalara bölünmü"tür.

II.  Ayrılan kıtaların arasında su kütleleri olu"mu"tur.

III.  Kıta sınırlarında aktif volkanlar yer alır.

IV.  Yeryüzünde su kütlelerinin kapladı!ı alan artarken, karala-
rın alanı azalmı"tır.

gibi yargılarından hangilerine ula!ılamaz?

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

       D) II ve IV            E) III ve IV

11. Sularda bulunan eriyik maddelerin çökelmesiyle olu"an kayaç-
lara kimyasal tortullar denir.

Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisi kimyasal tortul kayaç-
lardan de#ildir?

A)  Kalker

B)  Dolomit

C)  Jips

D)  Tebe"ir

E)  Kaya tuzu

12. Yerkabu!u, kalınlı!ı bulundu!u yere göre de!i"kenlik gösteren 
Sial (karasal kabuk) ve Sima (okyanusal kabuk) olarak ikiye 
ayrılır. Bu kabukların yapısı birbirinden farklılık gösterir.

Buna göre, Sial a!a#ıdakilerden hangisinde daha incedir?

A)  Deltalarda

B)  Vadi tabanlarında

C)  Deniz tabanında

D)  Kıvrımlı da!larda

E)  Okyanus tabanında

1 E 2 E 3 E 4 E 5 D 6 C 7 E 8 C 9 C 10 E 11 D 12 E
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TEST - 3 DÜNYA'NIN OLU!UMU VE "Ç KUVVETLER

1. A"a!ıdaki haritada, Dünya’daki ba"lıca volkanik bölgelerin da-
!ılı"ı gösterilmi"tir.

'�Q\D¶GD�9RONDQODUÕQ�'D÷ÕOÕúÕ

6|QP�ú�YRONDQODU

KX]H\
$PHULND

*�QH\
$PHULND

B
�\�k  O

k\aQXV

AYUXSD

$IULND

+LQW

2N\DQXVX
2N\DQXV\D

0 ���� 5000 km.

(NYDWRU

$NWLI�YRONDQODU

$
W O D

V
� 2

N
\
D
Q
X
V
X

Buna göre; 

I.  Sibirya çevresi,

II.  Güney Afrika,

III.  Akdeniz,

IV.  Büyük Okyanus kıyıları

gibi bölgelerin hangilerinde, volkanik faaliyetlerin aktif ol-
du#u yerler bulunmaktadır?

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

      D) II ve IV           E) III ve IV

2. Epirojenik hareketler sonucunda karalar yükselme ve alçalma-
ya u!rar.

Buna göre, epirojenik hareketler sonucunda, yeryüzünün 
geni! alanlarının yükselerek kara haline dönü!tü#ü alan-
lar a!a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Regresyon

B)  Jeoantiklinal

C)  Jeosenklinal

D)  Graben

E)  Horst

3. Tektonizma hareketleri içinde trangresyon ve regresyon yeryü-
zünün "ekillenmesinde çok önemlidir.

Buna göre, transgresyon ve regresyon olayları, a!a#ıdaki-
lerden hangisi sonucunda meydana gelir?

A)  Volkanizma

B)  Orojenez

C)  Epirojenez

D)  Yerçekimi

E)  Kütle hareketleri

4. Karasal ve denizel levhalarda alçalma ve yükselme hareketle-
rine epirojenez (kıta olu"umu) denir.

Buna göre, epirojenik hareketlerle ilgili olarak a!a#ıdaki-
lerden hangisine varılamaz?

A)  Kıyıda taraça olu"umuna neden olurlar.

B)  Uzun süreçler içinde meydana gelirler.

C)  Okyanus dalgaları ve akıntılarını olu"tururlar.

D)  Etki alanları geni"tir.

E)  Levhalarının izostatik dengesinin bozulmasıyla meydana 
gelir.

5. Kaplıca olu!umu, orojenez, epirojenez, volkanizma ve 
depremlerin iç kuvvetler kapsamında de#erlendirilmesinin 
nedeni a!a#ıdakilerden hangisidir?

A)  Süreçlerinin farklı olması

B)  Yer "ekillerinin olu"umunda etkili olmaları

C)  Farklı boyutlarda etkili olmaları

D)  Yer’in derinliklerinden gücünü almaları

E)  Yer "ekillerini etkilemeleri

6. A"a!ıdaki haritada Dünya’daki ba"lıca fay hatlarının da!ılı"ı 
gösterilmi"tir.

     YHU\�]�QGHNL�%DúOÕFD�'HSUHP�%|OJHOHUL

'HSUHP�NXúD÷Õ 0 ���� 5000 km.

(NYDWRU

KX]H\
$PHULND

*�QH\
$PHULND

AYUXSD

$IULND

2N\DQXV\D
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2N\DQXVX

A
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a
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k \ a

Q
X
V

X

B�\�k  O
k\aQXV

Buna göre, fay hatlarının da#ılı!ını belirleyen en önemli 
faktör a!a#ıdakilerden hangisidir? 

A)  Tortulların yapısı

B)  Okyanusların kapladı!ı alan

C)  Kıtaların yer çekimleri

D)  #klim ko"ulları

E)  Levhaların birbirinden ayrıldı!ı yerler
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7. Yeryüzünün olu"umunda kıta hareketleri kara ve denizlerde 
çok etkili olmu"tur. 

Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisi, Dünya’da kıta hare-
ketlerine verilecek örneklerden biri de#ildir?

A)  #skandinavya’nın buzul erimesi sonucu her yıl 5 cm yüksel-
mesi

B)  Venedik "ehrinin her yıl 4 mm kadar alçalması

C)  Çukurova Deltası ile Ergene Ovası’nın yılda yakla"ık 1mm 
kadar alçalması

D)  Hindistan Levhası’nın, Asya Levhası’nın altına do!ru dalma 
yapması

E)  Tokyo’nun, depremin olmadı!ı yıllarda 2 cm kadar çökmesi

8. A"a!ıda tabloda, V ve Z ülkelerinin bazı özellikleri verilmi"tir.

 

V ülkesi Z ülkesi

Deprem riski az �

Deprem riski fazla �

Deprem hatları fazla �

Deprem hatları az �

Volkanik araziler az �

Volkanik araziler fazla �

Buna göre, V ve Z ülkeleri ile ilgili a!a#ıdaki yargılardan 
hangisi kesinlikle do#rudur?

A)  V ve Z ülkesi deniz kıyısında yer alır.

B)  Z ülkesi sıcak su kaynaklarınca daha zengindir.

C)  V ülkesinin engebesi Z ülkesine göre fazladır.

D)  V ve Z ülkelerinin iklim ku"akları aynıdır.

E)  V ülkesinde ya!ı"lı iklim ko"ulları, Z ülkesinde ise kurak ik-
lim ko"ulları görülür.

9. Yakın jeolojik zamanlarda olu"an arazilerde depremler ve vol-
kanik hareketler fazladır.

Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisi, deprem ve volkaniz-
ma olaylarının yaygın oldu#u ülkelerden biri de#ildir?

A) #talya        B) #sveç             C) Filipinler

      D) Japonya           E) #zlanda

10. Örtü buzullardan olu"an, kalın buz tabakalarıyla kaplı bölgeler, 
a!ırlıkları nedeniyle magmaya gömülmü" haldedirler.

0°

III

II IV

V

I

Buna göre, haritada numaralandırılan taralı bölgelerin 
hangisinde yukarıda verilen durum gözlenir?

A)  I B)  II C) III D)  IV E)  V 

11. Yer "ekillerinin olu"umunda ve sürekli olarak de!i"im göster-
mesinde iç ve dı" kuvvetler etkili olmaktadır.

Buna göre, a!a#ıdakilerden hangisinin olu!umunda iç 
kuvvetlerin etkisi vardır?

A)  Atlas Okyanusun’daki haliçlerin

B)  Ganj Deltası’nın

C)  Kuzey Amerika Kıtası’ndaki Apala" Da!ları'nın

D)  Türkiye’deki travertenlerin

E)  Kutuplardaki örtü buzullarının

12. Volkan konilerinin "ekilleri iç kuvvetlerin kayna!ını aldı!ı mag-
madan kaynaklanan sebeplerden dolayı birbirinden farklı ola-
bilmektedir.

Buna göre verilen durum üzerinde, a!a#ıdakilerden hangi-
sinin etkili oldu#u söylenebilir?

A)  Kayaç yapısının

B)  #klim ko"ullarının

C)  Volkanik bölgelerin jeolojik geçmi"inin

D)  Yer yapısının

E)  Lavların akı"kanlık özelli!i ve püskürme sıklıklarının

DÜNYA'NIN OLU!UMU VE "Ç KUVVETLER TEST - 3
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