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1. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı her yerde dört da-
kikadır.

         

20° B

P

10° B

R

0° 

Başlangıç

 Meridyeni

S

Buna göre, R' de yerel saat 10.00 iken P ve S' de yerel saat 
kaçtır? 

     P       S   

A)  10.40  09.20

B)  09.20  10.40

C)  11.40  10.40

D)  09.20  19.20

E)  09.20  10.20

2. Yandaki taralı alanda işaretlenen 100° 110°

30°

10°

K

K noktasının coğrafi koordinat-
ları tanımlanırken aşağıdakiler-
den hangisi kullanılmaz?

 Paralel  Meridyen 

A)  10° Güney 100° Doğu

B)  15° Güney 100° Doğu

C)  30° Güney 100° Doğu

D)  30° Güney 110° Doğu

E) 10° Güney 110° Doğu

3.                  62° 66°

43°

39°

42°

40°

41°

63° 65°61° 64°

 

Yukarıda coğrafi koordinatı verilen alan aşağıdaki Dünya 
haritalarından hangisinde doğru gösterilmiştir?

A)

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

0°

B) C)

D) E)

4. Yerel saatleri aynı olan L ve K noktaları arasındaki uzaklık 
4773 km' dir.

Buna göre, L noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre,       
K noktası hangi paralel dairesi üzerindedir?

A)  43° B)  38° C)  34° D)  28° E)  22° 

Meridyenler:

	 					

•  Kutup noktalarını birleştiren çizgilerdir.

•  Birer derece ile çizilirler.

•  Boyları aynıdır. (Yarım daire)

•  Aralarındaki uzaklık ekvatorda 111 km olup, kutuplara gidildikçe    
mesafe daralır.

•  Aralarında her yerde 4 dakikalık zaman farkı vardır.

•  Birbirlerini kutup noktalarında keserler.

•  Aynı merdiyen (boylam) üzerinde yerel saatler aynıdır.

•  Başlangıç meridyeni Greenwich'tir. Londra'dan geçer (1884 yılı). 
Greenwich'in doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere 360 tane 
meridyen yayı vardır.

Tarih Değiştirme Çizgisi:

Tarih değiştirme çizgisinin 

0° 

K.K.N

G.K.N

Ta
rih

 D
eğ

iş
tir

m
e 

Ç
iz

gi
si

doğusunda tarih, batısından 
bir gün geridir. Çünkü doğusu 
Greenwich'in batısına denk 
gelmektedir.

     ÖZEL BİLGİ:

Tarih değiştirme çizgisi 180 
meridyenidir. Bu çizgi tarih-
leri değiştirdiği için ada ve 
ülkelerden geçerken zikzag 
yaparak  çizilir. 

ÖZEL BİLGİ:

Bir meridyeni 180°' ye tamam- 3° B 2° B 1° B 1° D 2° D 3° D0°

Sola doğru

Batı

Sağa doğru

Doğu

layan meridyene Anti Merid-
yen denir. 

Örnek:	

40° Doğu meridyeninin anti 
meridyeni 180 Batı'dır. (Anti 
meridyen hesaplamasında Doğu 
sorulursa sonuç Batı, Batı soru-
lursa sonuca doğu eklenir.)

Coğrafi Konum

1 B 2 B 3 B 4 A
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YENİ NESİL SORULARTEST - 1

1. Bir yerdeki güneşlenme süresi doğrudan bakıyla ilgili bir du-

rumdur.

   

K1 2 3

4 5

Buna göre yukarıda Türkiye’de bulunan etrafı yüksek boy-

lu ağaçlarla çevrili otoparkta numaralandırılan park alanla-

rından hangisine yapılan parkta söz konusu araçlar gün-

düz daha uzun süre gölgede kalır?

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

          D) IV ve V         E) III, IV ve V

2.  

             

8
6
4
2
0
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Yukarıda, ağırlıkları aynı olan cisimlerin Dünyanın farklı yerle-

rinde bir tür yaylı el kantarı şeklinde olan eşit bölmeli dinamo-

metre ile yapılan ölçümler gösterilmiştir.

Buna göre aynı cisimlerin ağırlıklarının ölçüldüğü özdeş 

ve hassas dinamometrelerle yapılan ölçümler dikkate alın-

dığında, söz konusu dinamometrelerin, Dünya üzerinde 

bulunduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru gös-

terilmiş olabilir?

Ekvator

Ekvator

3
2

Ekvator

Ekvator Ekvator

A) B) C)

D) E)

1
2
3

3
2
1

3

2

1

2
1
3

2

3
1

3. Yatay düzleme dik duran cisimlere gelen 90°’lık ışın, gölgenin 

sıfır olmasını, 45°’lik ışın ise cismin boyunun gölge boyuna eşit 

olmasını sağlar. Bir araştırma grubu da gölge boylarıyla ilgili 

çalışmalar yapmıştır.

              

Ekvator

90°

90°

55°

55°

Z

X

Y

Buna göre, 21 Aralık’ta yukarıda verilen Dünya haritasın-

daki işaretli alanlardaki araştırmacı grubunun 1 metrelik 

cisimlerin yerel saatle 12:00’da oluşacak gölge boyları 

aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

m

X

1

A)

Y Z

m

X

1

B)

Y Z

m

X

1

C)

Y Z

m

X

1

D)

Y Z

m

X

1

E)

Y Z

4. Resim öğretmenleri İpek BETNi ve Süheyla MÜHÜRDAR, 

Sosyal Bilgiler dersi ile disiplinler arası etkileşim için öğrenci-

lerine, Türkiye'de yetişen Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt 

olabilecek bazı tarım ürünlerinin resimlerini istemişlerdir.

              
                  I         II

              
                  III        IV

 Buna göre, öğrencilerin yukarıda yaptığı çizimlerden 

hangilerinin etkinliğe hizmet ettiği söylenebilir?

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

     D) I, II ve III         E) I, III ve IV
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1. 
      

        A Merkezi B Merkezi

 Yukarıda A ve B merkezleri için verilen rüzgar frekansları-

na bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) A merkezi doğu-batı yönlü uzanan bir vadide bulunur.

B) B merkezinde yer şekilleri daha sadedir.

C) A merkezinin kuzeyi ve güneyi dağlıktır.

D) A merkezine en hızlı rüzgarlar batıdan eser.

E) B merkezine hemen her yerden yakın değerlerde rüzgar 

eser.

2. Dağ-vadi meltemleri, dağların ve vadilerin gece ile gündüz ara-

sındaki basınç farkından meydana gelir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu rüzgarların oluşum 

nedenidir?

A) Nemin ısınmaya olan etkisi

B) Yükselti arttıkça basıncın azalması

C) Yükseklerde yer çekiminin az olması

D) Doğal bitki örtüsünün her yerde değişmesi

E) Yağışın yöreden yöreye değişmesi

3. Ülkemizde yaklaşık olarak yıl içinde sekiz yönden yerel rüzgar 

esmektedir.

Buna göre Kuzey ve Güneydoğu’dan esen yerel rüzgarlar 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yıldız - Samyeli   B) Doğu - Batı

C) Lodos - Karayel   D) Yıldız - Lodos

                E) Keşişleme - Poyraz

 

4. Bir merkez yıl boyunca her yönden birbirleriyle yakın de-

ğerlerde rüzgar alıyorsa, söz konusu merkezin rüzgar fre-

kans gülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C)

D) E)

İklim Bilgisi

Yerel Rüzgarlar

Dar alanlı rüzgarlardır.

• Gözüyaşlı, baca zehirlenmesi yapan, yalancı bahar hissettiren, Ege 
ve Akdeniz’de sellere sebep olan, boğazlarda ulaşımı aksatan; Lo-
dos.

• Tozlu, kuru, çamurlu yağışlara sebep olan; Samyeli (Kesişleme)

• Doğu karadeniz kıyılarına dik eserek yağış getiren; Karayel.

Fön (Föhn) Rüzgarları: Dağların zirvesinde eteklerine esen rüzgarlar her 
100 m’de sıcaklığı 1°C artıran kurutucu rüzgardır. (sürtünme yardımı ile)

• Kar erimesi: Heyalanlara sebep olur.

• Ürünleri erken olgunlaştırırsa zararlıdır.

 Bu yüzden çiftçiler zarar ettiği 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 oluşumunu

Iğdır - Pamuk  4   kolaylaştırmıştır.  
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. 

   Coğrafya                                           5. Bölüm                                                                                             İKLİM BİLGİSİ     9. Sınıf
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Sirokko; Afrika’daki Sahra Çölü’nden Cezayir, Tunus, İspanya, Sicilya ve İtalya kıyılarına doğru esen sıcak ve 
kuru bir rüzgârdır. Akdeniz’den geçerken nemli bir rüzgâr hâline gelir, Güney İtalya ve Dalmaçya kıyılarına yağış 
bırakır.

Hamsin; Mısır ve Libya kıyılarına çölden esen sıcak, kuru ve toz yüklü bir rüzgârdır. Dönem dönem ülkemizi de 
etkileyerek halk arasında çamur yağışları denen hava olaylarına neden olur. Derinin kuruması, solunum güçlüğü 
ve hâlsizlik gibi insanlar üzerinde olumsuz etkilere yol açar. 

Mistral; Fransa’dan Akdeniz’e doğru esen soğuk, kuru ve şiddetli bir rüzgârdır. 

Bora, Balkanlardan Adriyatik Denizi kıyılarına doğru esen soğuk ve kuru bir rüzgârdır.  

Krivetz, Romanya’nın iç kesimlerinden Tuna Vadisi boyunca Karadeniz’e doğru esen soğuk bir rüzgârdır (Ha-

rita 1.29.). 

Tropikal rüzgârlar, daha çok tropikal kuşakta okyanuslarda 
oluşur ve karalara doğru etki alanı genişler (Görsel 1.85.). Hızla-
rı çok fazladır. Bu rüzgârlara Asya Kıtası’nda tayfun (Çince büyük 
rüzgâr), ABD’de tornado (İspanyolca dönen rüzgâr), Meksika Kör-
fezi’nde ve Antiller’de de hurricane (horikeyn) adı verilmiştir.

Görsel 1.85. Tropikal rüzgâr (tornado)

Harita 1.29. Akdeniz çevresindeki yerel rüzgârlar

Sirokko

Sıcak yerel rüzgârlar

Soğuk yerel rüzgârlar

Bora

Krivetz

Karayel Yıldız
Poyraz

Sirokko

Hamsin

Lodos

Samyeli

Mistral

Mutlak konumundan dolayı ülkemizde tropikal rüzgârlar görülmez. Ancak bazı durumlarda, belirli bölgelerde 
tropikal rüzgârlara benzeyen fırtınalar görülebilir.

Dikkat Edelim!

K

0      400     800
km

Türkiye’de Sürekli Basınç Merkezleri

* özellikle yaz kurak       4 Asor YB  
                                                                                        
* özellikle kışın etkilidir.                                                                
* yağışlı İzlanda AB
                                     

4
  

* soğuk (ayaz) ışıma    Simirya YB
* bazen kar yağışı         

4

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

4

Rüzgar Gülleri

• Rüzgarların daha çok hangi yönden estiğini gösterirler.

• Rüzgar gülünden hız çıkmaz.

• Uzun çizgiler o tarafın açık olduğunu gösterir.

1 D 2 A 3 A 4 E

                  İZLANDA DAB SİBİRYA TYB

                ASOR DYB

                  BASRA TAB

 

 

 

 

Yazar ile keşfet.
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TEST - 1 İKLİM BİLGİSİ (Atmosfer ve Hava Durumu)

1. Dar alanlardaki kısa süreli hava olaylarına hava durumu denir. 

Geniş alanlardaki uzun süreli hava olayları ise iklim adı altında 

incelenir.

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi bir yerin iklimi 

hakkında bilgi verir?

A)  Bu adada yaz çok kurak ve sıcak geçer.

B) Bolu Tüneli'nde oluşan sis, trafiği olumsuz etkiliyor.

C)  Ayazlı havalar yarından itibaren etkisini kaybedecek.

D)  Önümüzdeki hafta yağışların aralıklarla devam etmesi bek-

leniyor.

E)  Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin 5 °C ile 6 °C altın-

da seyrediyor.

2. Güneş ışınlarının atmosferdeki yolu incelendiğinde, aşağıda 

verilen görselde de görüldüğü üzere enerjinin tamamı yeryü-

züne ulaşamaz.

Bulut ve hava
tarafından emime

Atmosferik dağılma (Dağılma)

Atmosferden
yansıma

Güneş ışınları% 100

Bulutlardan
yansıma

Yerin
dolaylı

ısınması

Yerin
doğudan
ısınması

% 9% 33

% 27

% 48

% 25

% 16

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılan du-

rumun temel sebebidir?

A)  Atmosfer kalınlığının değişmesi

B) Su buharının varlığı

C)  Hava küreyi oluşturan gazların varlığı

D)  Yerçekiminin etkisi

E)  Dünyanın günlük hareketi

3. Atmosfer iç içe geçmiş birbirinden farklı katmanlardan oluşur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, atmosferin katmanla-

rından değildir?

A) Troposfer     B) Stratosfer             C) Mezosfer

      D) Termosfer        E) Astenosfer

4. Aşağıdaki görselde atmosfer katmanlarındaki gazların yoğun-

luğu gösterilmektedir.

 

   

Uzay boşluğu

Termosfer

Stratosfer

Troposfer

Mezosfer

Yeryüzü

Buna göre atmosferin alt katmanlarından üst katmanlarına 

çıkıldıkça gazların seyrelmesi aşağıdakilerden hangisiyle 

açıklanabilir?

A)  Sıcaklığın azalmasıyla

B)  Yer çekimi etkisinin azalmasıyla

C)  Güneş’ten gelen mor ötesi ışınların artmasıyla

D)  Yer yapısının farklılık göstermesiyle

E)  Mevsim etkisinin belirgin olmasıyla

5. Yer çekimiyle yerküreyi çevreleyen gaz tabakasına atmosfer 

denir. Atmosfer Dünya’daki yaşam için önem taşır. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi atmosferin sağladığı 

yararlardan değildir?

A)  Işığın ve sesin yayılması

B)  Gölgede kalan yerlerin aydınlık olması

C)  Gök taşlarının her zaman Dünya’ya ulaşmadan parçalan-

ması

D)  Zararlı ultraviyole ışınlarını engellemesi

E)  Güneş ışınlarının Ekvator’dan kutuplara doğru küçülen açı-

larla gelmesi

6. “(I) Atmosfer, yer çekiminin etkisiyle Dünya’yı sarar. (II) Atmos-

feri oluşturan gazların en yoğun olarak bulunduğu kat tropos-

ferdir. (III) Nemi bulundurduğu için hava olayları troposferde 

meydana gelir. (IV) Atmosfer, ışınları emdiği için ışınları doğru-

dan alamayan gölgelik yerler aydınlanır. (V) Atmosfer kalınlığı 

Ekvator’da fazla, kutuplarda azdır.”

Yukarıdaki parçada, atmosferle ilgili verilen bilgilerden kaç 

tanesi yanlıştır?

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

7. Aşağıda bir izobar haritasında oluşan rüzgâr gösterilmiştir.

         

1017

X

Buna göre x işareti ile gösterilen izobar eğrisi, aşağıda-

ki basınç değerlerin hangisine sahip olursa rüzgârın hızı      

en az olur?

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

       D) 1013 mb           E) 1015 mb

8. Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık ve yağış koşullarının in-

san yaşamına etkileri arasında gösterilemez?

A)  Kuzey Amerika’da nüfusun ülkenin güney kesimlerinde yo-

ğunlaşması

B)  Kutupaltı bölgede yerleşim yeri olarak yüksek kesimlerin 

tercih edilmemesi

C)  İsveç’te dar pencereli, kalın duvarlı ve dik çatılı evlerin fazla 

olması

D)  Avrupa’da sanayinin ve nüfusun kıtanın batısında yoğun-

laşması

E)  Güney yarımkürede yerleşmelerin daha çok kuzey yamaç-

larda yoğunlaşması 

9. Yer çekimiyle yerküreyi saran gaz tabakasına atmosfer ya da 

havaküre denir.

Buna göre, aşağıdaki özelliklerden hangisi atmosferin var-

lığıyla açıklanamaz?

A)  Işınların geliş açısının değişmesi

B)  Gölgede kalan yerlerin aydınlık olması

C)  Yağış ve rüzgâr gibi hava olaylarının yaşanması

D)  Ultraviyole ışınların yeryüzüne süzülerek gelmesi

E)  Hayvan ve insanların solunum yaparak yaşamlarını sürdür-

meleri

10. I.  İklim, geniş alanları incelerken, hava durumu dar alanları 

inceler.

II.  İklimde değişkenlik hava durumuna göre daha azdır.

III.  İklim uzun yıllar boyunca etkili olan ortalama atmosfer olay-

larını incelerken hava durumu kısa süreli atmosfer olayları-

nı inceler.

IV.  İklim belirtilirken kurak, yaz, kış gibi ifadeler kullanılırken, 

hava durumunda güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler 

kullanılır.

İklim ile hava durumu kıyaslandığında yukarıda verilen bil-

gilerden hangilerinin doğru olduğu 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, aşağıdakilerden hangisinde, Kuzey Yarım Kü-

re’deki denizlerin en sıcak ve en soğuk olduğu aylar sıra-

sıyla verilmiştir?

A) Ağustos - Şubat   B) Mayıs - Ocak

C) Temmuz - Şubat   D) Haziran - Ocak

                E) Temmuz - Ocak

12. Aşağıdaki şekillerde, orta kuşakta yer alan iki dağın kalıcı kar 

sınırları gösterilmiştir.

Kuzey Güney
I

Kuzey

Kalıcı kar

Güney
II

Buna göre verilen şekillerden yararlanarak, aşağıdaki yar-

gılardan hangisine ulaşılamaz?

A)  II numaralı dağ, Güney Yarımkürededir.

B)  II numaralı dağın enlem derecesi daha büyüktür.

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

D)  I numaralı dağın güney yamacında topraklar daha kuru ve 

daha tanelidir.

E)  II numaralı dağın 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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1. Tektonik depremler yerleşim alanlarına ve insanlara büyük za-

rarlar verirler. 

Buna göre aşağıda verilen,

 I. Yapıların niteliği

 II. Depremin büyüklüğü

 III. Atmosferik özellikler

 IV. Bitki örtüsünün seyrek olması 

 gibi nedenlerden hangilerinin söz konusu zararlarının art-

masında etkili olduğu söylenemez?

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

                   D) III ve IV               E) Yalnız IV

2. Anadolu yakın jeolojik zamanlarda oluşmuştur. 

 Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Anadolunun genç olu-

şumlu bir arazi üzerinde olduğunu kanıtlamada kullanıla-

maz?

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, aşağıda verilen yerlerden hangisi depremlerin 

sık görüldüğü alanlardan biridir?

A) Orta Asya

B) Kuzey Afrika

C) İskandinavya

D) Doğu Asya

E) Grönland

4. Dünya'nın iç yapısı hakkında en güvenilir bilgileri ...................

................. verir. 

 Buna göre, yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi gelirse daha doğru olur?

A) Deprem dalgaları   B) İklim özellikleri

C) Deniz tabanları   D) Dış kuvvetler

         E) Göller

Fay Çeşitleri

Normal Fay

• Tavan bloğu, taban bloğuna göre, aşağıdadır. Üstte kalanlar Horst, 
aşağıda kalanlar Grabendir. 

Ters Fay

• Tavan bloğunun, taban bloğuna göre yukarı hareket ettiği faylardır. 
Normal faya göre yerkabuğunu uzatmaz, kısaltır.

Doğrultu Atılımlı Faylar
• Tabakaların fay düzlemi doğrultusunda yer değiştirdiği faylardır. Sağ 

ve sol olarak ikiye ayrılır. Kuzey Anadolu fay hattı sağ yanal atılımlı, 
Doğu Anadolu fay hattı ise sol yanal atılımlıdır.   

• P ve S dalgaları vardır. P boyuna (ilk gözlenen), S eninedir.
• Richter ölçeği ve 12 kademeli Marcalli vardır. 

    

Yeryüzündeki Başlıca Deprem Bölgeleri

Deprem kuşağı 0 2500 5000 km.

Ekvator

Kuzey
Amerika

Güney
Amerika

Avrupa

Afrika

Okyanusya
Hint

Okyanusu
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Büyük  O
kyanus

Dünya'nın Oluşumu ve İç Kuvvetler

1 D 2 C 3 D 4 A
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YENİ NESİL SORULARTEST - 1

1. Dünya’nın oluşum süreciyle ilgili olarak farklı fikirler olsa da ge-

nel kanı Big Bang ’dir. Bütün karaların 250 milyon yıl önce tek 

kara olduğu fikridir.

Aşağıdaki görsel tek kara, Pangea’yı göstermektedir.

PANG
AEA

Panthalassa

Buna göre, tek kara fikrini desteklemek ve kanıtlamak is-

teyen Nisa, yukarıdaki görseli arkadaşlarına gösterirken 

aşağıdakilerden hangisini söylerse bu iddiasına kanıt 

oluşturamaz?

A)  Güney Amerika’daki bitkilerin, Afrika’da da görülmesi

B)  Aynı gen yapısına sahip canlıların Asya’nın güneyi ile 

Afrika’da benzerlik göstermesi

C) Avustralya’daki mikroorganizmalara, Hindistan’da rastlan-

ması

D)  Aynı tarım ürünlerinin, birçok kıtada yetiştirilebilmesi

E)  Kıta sınırlarının, birbirlerine genel olarak yapboz şeklinde 

oturması

2. Dış püskürük taşlarla ilgili olarak aşağıda bir bilgi ağı verilmiştir.

Dış Püskürük

Verimlidir.

I II III IV V

Yavaş
soğumuş

Hızlı
soğumuş

Kireçli Granit

Fosil
vardır.

İri
kristalli

İnce
kristalli

İnce
kristalli

İnce
kristalli

Buna göre, oklarla gösterilen yönlendirmelerden hangisi-

nin tamamı doğrudur?

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

3. Coğrafya öğretmeni Kemal ARSLAN sınıfta aşağıda gösterilen 

jeolojik zamanlara yolculuk etkinliğini yaptırmak istemiştir.

Paleozoik
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Mezozoik Senozoik Kuvarterner

T
K L M

Yukarıda verilen bazı jeolojik zamanlarda yolculuk yaptıkları 

düşünülen bir grup öğrenciyle ilgili olarak bazı bilgiler verilmiştir.

Musa: Bu dönemin karbon devrinde taş kömürü yatakları oluş-

muştur.

Ergün: Pangea’nın parçalandığı bu zamanda kıtalar bölünme-

ye başlamıştır.

Zekeriya: Oligosen döneminde Alp-Himalaya orojenezi oluş-

muştur. 

Simay: Dinozorların yaşadığı bu dönemde, tortullaşma da üst 

düzendedir.

Buna göre, öğrencilerin verdiği bilgiler ve yukarıda göste-

rilen otomobillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz?

A) Musa T aracında olup, anlattığı jeolojik zamanda oluşan 

arazilere Anadolu’da da rastlanmaktadır.

B)  Simay K aracında olup, ilgili jeolojik zaman, Alp-Himalaya 

orojenezine zemin hazırlayacaktır.

C)  Ergün’ün sözünü ettiği jeolojik zaman günümüze en yakın 

zamandır.

D)  Zekeriya L aracında olup, bilgi verdiği jeolojik zamandan 

kalan yer şekilleri Anadolu’da çok geniş alanlara yayılmıştır.

E) Simay'la Ergün aynı araçta yolculuk yapmışlardır.


