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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı sevi-
yesini yükseltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla 
kitaplarımızı oluşturarak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim 
programlarındaki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm 
kazanımlara kitaplarımızda yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri 
mantık, muhakeme, analiz, sentez gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan 
bu tip sorularla öğrencilerimizin analitik düşünerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaç-
lıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, 
uygulama, kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Se-
risi” öğrencilerimizi bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan 
bu testler sayesinde başarı basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da ya-
parak öğrencilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav 
seviyesinden daha üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zor-
lanmadan başarılı sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyoruz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda reh-
berlik yapmaktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemi-
zin coğrafi konumunu tanımlar.

6.3.2. Türkiye’nin temel fiziki coğrafya özelliklerinden yer şekillerini, iklim 
özelliklerini ve bitki örtüsünü ilgili haritalar üzerinde inceler.

6.3.3. Türkiye’nin temel beşerî coğrafya özelliklerini ilgili haritalar üzerinde 
gösterir.

6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıka-
rak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
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Dünyanın Neresindeyim?

 ➥ Herhangi bir kıta, ülke, şehir ya da noktanın dünya 
üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum denir. Coğ-
rafi konum; matematik konum ve özel konum olmak 
üzere ikiye ayrılır.

 ➥ Matematik konum; bir yerin paralel ve meridyenlere 
göre bulunduğu konumdur.

 ➥ Özel konum; bir yerin okyanuslara, denizlere, önem-
libazı ülkelere, yer şekillerine ve enerji kaynaklarına 
yakınlığını ya da uzaklığını belirten konumlandırmadır.

 ➥ Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali 
çemberlere paralel denir. 

 ➥ Bir kutuptan diğer kutba ulaşan, paralelleri dik kesen 
hayali yarım çemberlere meridyen denir.

 ➥ Türkiye 36° - 42° Kuzey paralelleri ile 26° - 45° Doğu 
meridyenleri arasında yer almaktadır. Bu özelliğin-
den dolayı Türkiye,

 �Orta kuşakta yer alır.

 �Doğusuyla batısı arasında 76 dakika zaman farkı 
vardır.

 ➥ Türkiye’nin özel konumunun sonuçları şu şekildedir: 

 �Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.

 �Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

 �Önemli ulaşım yolları üzerindedir.

 �Gelişmiş Avrupa devletleri ile Ortadoğu petrolleri-
ne yakındır.

 �Batıdan doğuya doğru yükseltisi artar.

 � Farklı iklim özellikleri görülür.

Ülkemin Güzellikleri Haritada

 ➥ Türkiye’de yerşekillerinin yükseltisi batıdan doğuya 
doğru artmaktadır. Buna bağlı olarak sıcaklık azal-
makta ve iklim özellikleri değişmektedir.

 ➥ Türkiye’de Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar kıyıya pa-
ralel uzandığı için denizdeki nemli hava iç kesimlere 
geçmekte zorlanmaktadır. Ege Bölgesi’nde ise dağ-
lar kıyıya dik uzandığı için nemli hava iç kesimlere 
rahatça girebilmektedir. Karadeniz’de Kuzey Anado-
lu Dağları, Akdeniz’de Toros dağları yer almaktadır.

 ➥ Türkiye’nin özel konumunun etkisiyle çeşitli iklimler 
görülmektedir. Yazları serin, kışları ılık; her mevsim 
yağışlı Karadeniz iklimi görülür.

 ➥ Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı; Akdeniz 
iklimi görülür.

 ➥ Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı; 
Karasal iklim görülür.

Bilgi Hazinem
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DÜSün, 
karar ver

,
A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlar için “D” kutucuğuna “✓”, yanlış olanlar için “Y” ku-

tucuğuna “✗” işareti koyunuz.
 

D Y

1.
Herhangi bir kıta, ülke, şehir ya da noktanın dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum 
denir.

2. Matematik konum bir yerin okyanuslara göre konumuna denir.

3. Özel konum, bir yerin paralel ve meridyenlere göre bulunduğu konumdur.

4. Ekvator en büyük paralel dairesidir.

5. Paralelleri dik kesen, kutup noktasından birleşen yarım dairelere meridyen denir.

6.
Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında 76 dakikalık zaman farkının olması matematik konumu-
nun bir sonucudur.

7. Türkiye’nin matematik konumundan dolayı batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar.

8. Türkiye’nin özel konuma bağlı olarak farklı iklim özellikleri görülmektedir.

9. Karadeniz iklimi her mevsim yağış almaktadır.

10. Türkiye’nin en yüksek dağı Bursa’da yer alan Uludağ’dır.

B. Aşağıda verilen boşlukları doğru ifadelerle doldurunuz.DÜSün, 
tamamla

,

iklimi doğu-batı Karadeniz
matematik

konum
ılıman/
soğuk

1 Türkiye’de yer şekillerinin uzanış doğrultusu genel olarak yönlüdür.

2 Bir bölgede bulunan yer şekilleri o bölgenin  üzerinde etkili olmaktadır.

3 Türkiye’de platoların en geniş yer kapladığı bölge ’dir.

4 Türkiye’nin iklim özellikleri sadece dan etkilenir.

5 Türkiye’nin kıyı kesimlerinde iklim  özellik gösterirken, iç kesimlerde 
 özellikler gösterir.
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İPUCU

››	 ?

1

Dünyanın Neresindeyim? / Ülkemin Güzellikleri Haritada

1. Ülkemizin Akdeniz, Ege ve Marmara denizle-
rine kıyısı olan yerlerinde Akdeniz iklimi görül-
mektedir. Bu iklimde yazlar kurak ve sıcak, kış-
lar ise ılık ve yağışlı geçer. Nemin fazla olması 
günlük sıcaklık farkını azaltır. Yazların sıcak ol-
ması turizmi, kışların ılık geçmesi de seracılığı 
olumlu etkiler.

Buna göre iklimin;

 I. turizm faaliyetleri,

 II. sıcaklık değerleri,

 III. tarımsal faaliyetler

gibi özelliklerden hangilerini etkilediği söy-
lenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

2. 

H

s

■

l

60 2040  0 4020 60

60

40

0

20

20

40

60

Temel Kaptan, gemisiyle çıktığı seyahatte fır-
tınaya yakalanmış ve kaybolmuştur. Gemiden 
alınan son mesajda Temel Kaptan yerlerinin 
20°-40° Batı meridyenleri ile 40°-60° Kuzey 
paralelleri arasında yer aldığını belirtmiştir.

Buna göre Temel Kaptan’ın gemisi yukarıda 
sembollerle belirtilen bölgelerden hangisin-
de yer almaktadır?

A) s B) H C) ■ D) l

3. 

SemihSemih

Ülkemizin
Kuzey Yarım 

Küre’de yer alması

İzmir’in Ocak ayı 
sıcaklık ortalamasının 

Erzurum’dan 
yüksek olması

1 2

4

Ülkemizin doğusu 
ile batısı  arasında 

76 dakikalık  zaman 
farkının  olması

Ülkemizin kuzeyi 
ile güneyi arasında  
6 paralellik  farkın 

bulunması

3

Semih Türkiye’nin matematik konumunun so-
nuçlarına ait bilgiler vermiştir.

Buna göre Semih’in verdiği bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A)  B)  C)  D) 

4. 26° Doğu

42° Kuzey

36° Kuzey

?

Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili ve-
rilen haritadaki soru işaretli yere aşağıdaki-
lerden hangisi yazılmalıdır?

A) 45° Doğu B) 30° Kuzey

C) 70° Doğu D) 38° Batı

İPUCU
››	 İklim özellikleri turiz-

mi, tarımı, ulaşımı 

sıcaklık değerlerini 

etkiler.

››	 Türkiye 26°-45° 

Doğu meridyenleri 

36°-42° Kuzey para-

lelleri arasında yer 

almaktadır.
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İPUCU

››	 ?

İPUCU
››	 Ülkemizde farklı 

iklimlerin görülme-

sinin temel sebebi 

dağların uzanış 

doğrultusudur.

5. Ekvatoru dik kesen ve kutup noktasında birle-
şen yarım dairelere meridyen denir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir 
bilgi vermiştir?

A)
Boyları birbirine eşittir.

B)
İki meridyen arası kutupla-
ra doğru daralır.

C)
Ekvatordan kutuplara doğ-
ru boyları kısalır.

D)
İki meridyen arasındaki 
zaman farkı 4 dakikadır.

6. A kenti 30° - 45° Kuzey paralelleri ile 40° - 70° 
Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Ekvator
0°

30°30° 0° 60°60° 90°90° 120°120° 150°150°

20°

20°

40°

40°

60°

60°

80°

A

80°

Buna göre A kentinin coğrafi koordinatları 
aşağıdaki şekillerden hangisinin içerisinde 
yer almaktadır?

A) 70°
46°

28°

40° B) 46°
70°

40°

28°

C) 28°
40°

70°

46° D 28°
40°

46°

70°

7. • Çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu 
olan yeryüzü şeklidir.

  • Çevresine göre yüksekte kalmış ve akar-
sular tarafından derin olarak yarılmış geniş 
düzlüklerdir.

  • Doğal bir yatak içinde akan su kütleleridir.

  • Karaların üzerindeki çukurlukları dolduran 
tatlı ya da tuzlu su kütlesidir.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisi verilen ta-
nımlarla ilgili değildir?

A) Van gölü  B) Uzunyayla Platosu 

C) Kızılırmak D) Gediz Ovası

8. Ülkemizin İç kesimlerinde soğuk ve kurak bir 
iklim görülür. Karadeniz kıyılarında her mevsi-
min yağış aldığı ılıman bir iklim varken Akdeniz 
kıyılarında yazları kurak ve kışları ılıman bir ik-
lim görülmektedir. 

Ülkemizde görülen bu iklim çeşitliliği üze-
rinde aşağıdakilerden hangisinin etkisin-
den söz edilebilir?

A) İç kesimlerde ovaların fazla yer kaplaması

B) Dağların denize paralel uzanması 

C) Ormanların geniş yer kaplaması

D) Bölgelerin genişliklerinin farklı olması
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İPUCU
››	 Dünya üzerinde 

bulunan meridyen ve 

paraleller sayesinde 

bir yerin konumu ra-

hatlıkla belirlenebilir.

1. Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanus-
lara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan 
uzaklığı o yerin göreceli konumunu verir. Ayrı-
ca göreceli konum ifade edilirken o yerin çev-
resindeki denizlere, karalara ve önemli ulaşım 
yollarına göre konumu; yükseltisi, yer şekilleri, 
yer altı ve yer üstü kaynakları belirtilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türki-
ye’nin göreceli konumuyla ilgili bir bilgi de-
ğildir?

A) Kuzey yarım kürede yer almaktadır. 

B) Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. 

C) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar. 

D) Aynı anda farklı iklim özellikleri görülebil-
mektedir.

2. 

Verilen dünya haritası dikkate alındığında 
aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık 
yapıldığı söylenebilir?

A) Afrika kıtasının her iki yarım kürede toprak-
ları bulunmaktadır. 

B) Okyanusya kıtasının tamamı Güney Yarım 
Küre’de yer almaktadır. 

C) Asya kıtası Avrupa kıtasının daha doğusun-
da yer almaktadır. 

D) Üzerinden en çok meridyen geçen kıta Av-
rupa kıtasıdır. 

3. Haritalar üzerinde doğu-batı ve kuzey-güney 
yönlerinde uzanan çizgiler bulunur. Doğu-ba-
tı doğrultusunda uzanan çizgilere paralel, 
kuzey-güney doğrultusunda uzananlara da 
meridyen denir. Paraleller ve meridyenler, ger-
çekte var olmayan çizgilerdir. Her meridyen 
ve paralelin bir numarası bulunmaktadır. Me-
ridyen ve paraleller asıl olarak dünyanın adres 
bilgileridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dünya 
üzerine meridyen ve paralellerin çizilmesi-
nin temel amacıdır?

A) Dünya üzerindeki bir yerin coğrafi konumu-
nu belirlemek

B) Başlangıç meridyeninin yerini belirlemek

C) Dağların denize göre konumunu belirlemek

D) Dünyanın şeklinin sonuçlarını öğrenmek

4. 

4

2

1

3

Yukarıdaki haritada numaralandırılarak 
gösterilen yerlerdeki yüzey şekillerinden 
hangisi ile ilgili bilgide yanlışlık yapılmıştır?

A) 1 numaralı alan bir ırmağı işaret etmektedir. 

B) 4 numaralı yer bir boğazı göstermektedir. 

C) 2 numaralı yer denizin karaların içine sokul-
duğu bir körfezdir. 

D) 3 numaralı yer dağ olarak isimlendirilmek-
tedir. 

2
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5. 

▲

●

★

Türkiye haritasında şekillerle gösterilen 
bölgelerin bitki örtüleri hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir?

s l H

A) Bozkır Maki Orman

B) Maki Orman Bozkır

C) Maki Bozkır Orman

D) Orman Maki Bozkır

6. Yaşadığım yerde yazlar sıcak ve kurak ge-
çiyor. Ancak kışları ılık ve yağışlı geçtiği için 
şanslıyız. Kışların ılık geçmesi kış aylarında 
bile ürün yetiştirmemizi sağlıyor. Kısa boylu 
bodur ağaçlar diye tabir edilen makilerden olu-
şan ormanlarımız var. İklim özellikleri sadece 
kıyıda sıkışmamış iç kesimlere kadar rahatlıkla 
ilerlemiştir. İç kesimlerde de iklim özellikleri bi-
raz zayıflasa da görülmeye devam ediyor. 

Ege kıyılarında yaşayan Kenan’ın anlatı-
mına göre iklim özelliklerinin iç kesimlere 
kadar ulaşmasının sebebi aşağıdakilerden 
hangisine bağlanabilir? 

A) Bitki örtüsünün makilerden oluşmasına 

B) Dağların uzanış doğrultusuna

C) Dağların yükseltisine 

D) İklim özelliklerine 

7. Ülkemizdeki en yaygın yeryüzü şekli dağlardır. 
Bu durum ülkemizde yükseltinin artmasında 
ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasında 
etkili olmuştur. Avrupa’nın ortalama yükseltisi 
330 m, Asya kıtasının ortalama yükseltisi 1010 
m’dir. Ülkemizde ise bu ortalama 1132 m’dir. 
Ülkemizin dağlık alanlarla kaplı olması ve yük-
seltisinin çevresine göre daha fazla olması 
bazı özelliklerini etkilemektedir. 

Buna göre ülkemizin yükseltisinin fazla ol-
ması;

 I. iklim özellikleri,
 II. tarım ürünleri,

 III. maden çeşitliliği 

gibi özelliklerden hangileri üzerinde etkili 
olmaktadır? 

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

A.

0

0

8. Dünya üzerinde 
verilen “A” noktasının 
konumu ile ilgili aşa-
ğıdaki yorumlardan 
hangisi yapılabilir?

A) Başlangıç meridye-
ninin Batısında yer almaktadır. 

B) Ekvatorun güney doğusunda yer alır. 

C) Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır. 

D) Kutup noktalarına daha yakındır. 

İPUCU
››	 Ülkemizde görülen 

iklim çeşitliliği nede-

niyle bitki örtüleri de 

değişiklik göster-

miştir. Karadeniz 

kıyılarında orman, 

Akdeniz kıyılarında 

maki, iç kesimlerde 

ise bozkır bitki örtüsü 

görülmektedir.
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2.Ülkemin Zenginlikleri Haritada / Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Ülkemin Zenginlikleri Haritada

 ➥ Nüfus, sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayı-
sıdır. Nüfus yoğunluğu ise belli bir alanda yaşayan 
insan sayısının yüz ölçüme oranıdır.

 ➥ Ülkemizde nüfus sayımını TÜİK (Türkiye İstatistik 
Kurumu) yapar.

 ➥ Yapılan nüfus sayımlarıyla;

 � toplam insan sayısı,

 � nüfusun eğitim durumu,

 � nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı,

 � kırsal ve kentsel nüfus miktarları,

 � çalışan nüfus miktarı

 gibi bilgilere ulaşılmaya çalışılır.

 ➥ Nüfusun dağılışını etkileyen hem fiziki hem de beşeri 
faktörler yer almaktadır:

 ➥ Fiziki faktörler: İklim özellikleri, yer şekilleri, toprak 
özellikleri, su kaynaklarıdır.

 ➥ Beşeri faktörler: Sanayileşme, tarım, yer altı kaynak-
ları, ticaret, turizm ve ulaşım şeklinde sıralanabilir.

 ➥ Türkiye’de kıyı kesimleri iklimin elverişli olmasından 
dolayı tarımsal etkinlikler için uygun koşullar oluştu-
rur. Bu nedenle kıyı kesimlerde nüfus yoğunluğu faz-
ladır.

 ➥ Kışları çok soğuk geçen yüksek ve engebeli alanlar 
ile kuraklığın yaygın olduğu kesimlerde nüfus yoğun-
luğu azdır.

 ➥ Marmara Bölgesi, Kıyı Ege Bölümü, Çukurova, Ak-
deniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, 
iç bölgelerdeki verimli ovalar yoğun nüfuslu yerlerdir.

 ➥ Türkiye’de İstanbul, İzmit, Ankara, Bursa, Kayseri, 
Gaziantep sanayinin geliştiği yerlerdir.

 ➥ Akdeniz ve Ege kıyılarında deniz turizmi, Karade-
niz’de doğa turizmi, Türkiye’nin birçok şehrinde tarih 
turizmi gelişmiştir.

 ➥ Türkiye’de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge 
Doğu Anadolu’dur. Ülkemiz bor, linyit, krom, taş kö-
mürü, bakır gibi önemli yer altı kaynaklarına sahiptir.

Çevremizde Kimler Yaşıyor?

 ➥ Akdeniz iklimi: Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve 
yağışlıdır. Bitki örtüsü makidir.

 ➥ Kutup iklimi: Yıl boyunca sıcaklıklar çok düşüktür. 
Bitki örtüsü yoktur. Yaşayan insan sayısı çok azdır. 
İnsanlar kendilerini soğuktan korumak amacıyla kalın 
kıyafetler giyerler.

 ➥ Ekvatoral iklim: Yıl boyu güneş ışınlarını büyük açı-
larla aldığı için yıl boyunca yaz mevsimi yaşanır. Yıl 
boyunca sürekli yağış alır. Bu nedenle bitki örtüsünü 
geniş yapraklı ormanlar oluşturur.

 ➥ Muson iklimi: Güneydoğu Asya’da görülür. Yaz mev-
simi ılık ve yağışlı, kışları kurak ve soğuk geçer. Yaz 
aylarında o kadar çok yağış alır ki sel baskınlarıyla 
karşı karşıya kalır.

Bilgi Hazinem

Be
nim

Not
lar
im

.
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DÜSün, 
karar ver

,
A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlar için “D” kutucuğuna “✓”, yanlış olanlar için “Y” kutu-

cuğuna “✗” işareti koyunuz. 

D Y

1
Günümüzde nüfus sayımı yılın belli bir gününde sokağa çıkma yasağı şeklinde uygulanarak 
yapılır.

2 Nüfus sayımlarında ülkemizdeki insanların demografik yapılarıyla ilgili bilgilere ulaşılır.

3 Ülkemizde nüfus sayımını Millî Eğitim Bakanlığı yapar.

4 İklim özellikleri, yer şekilleri ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler arasındadır.

5
Türkiye’de yer şekilleri ve iklim özelliklerine bağlı olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nde nüfus 
yoğunluğu azdır.

6 Sanayileşmeye bağlı olarak Marmara Bölgesi’nde nüfus yoğunluğu fazladır.

7 Çukurova, Bafra, Çarşamba gibi ovalarda tarıma bağlı nüfus yoğunluğu fazladır.

8 Türkiye’de maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.

9 Kutup iklim özellikleri ülkemizde Karadeniz kıyılarında görülür.

10 Ekvatoral iklim, yıl boyunca yağış aldığı için bitki örtüsünü geniş yapraklı ormanlar oluşturur.

11 Türkiye’de iklim ve yer şekillerine bağlı olarak nüfus dengeli şekilde dağılmamıştır.

12 Dünya iklimleri içerisinde en az nüfusa sahip Kutup iklimidir.

13 Akdeniz iklim bölgesinde yazlar kurak geçtiği için bitki örtüsünü kısa boylu ağaçlar oluşturur.

14 Muson ikliminin görüldüğü yerlerde yağışların az olmasından dolayı bitki örtüsü bozkırdır.

15 İklim şartları insanların giydikleri kıyafetlerden yaşadıkları evlere kadar birçok şeyi etkiler.
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İPUCU
››	 Ülkemizde güneş 

enerjisinden güneş-

lenme süresi en fazla 

olan güney bölgele-

rimizde faydalanılır. 

Ancak ülkemizin 

kuzey kesimleri 

yağışlı bir iklime 

sahip olduğundan 

güneşlenme süresi 

azdır. Bu yüzden 

güneş enerjisinden 

bu bölgelerde en az 

fayda sağlanmakta-

dır.

3
1. 

Türkiye’de tarımsal üretim ile 
iklim arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
Hande Öğretmen’in söylediğine örnek ver-
memiştir?

A) Zeynep: Karadeniz’de çay tarımının yapıl-
ması

B) Murat: Konya Ovası’nda tahıl tarımının yapıl-
ması

C) Bora: Akdeniz’de turunçgil tarımının yapıl-
ması

D) Melek: Marmara’da konserve sanayisinin 
gelişmesi

2. Akdeniz Bölgesi’nde yazlar sıcak ve kurak kış-
lar ılık ve yağışlı geçmektedir.

Bu durum Akdeniz Bölgesi’nde;

 I. yaz turizminin gelişmesi,

 II. seracılık faaliyetinin yaygın olması,

 III. zeytin tarımının yapılıyor olması

faaliyetlerinden hangileri üzerinde etkili ol-
muştur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

3. Güneşlenme süresinin fazla olduğu yerlerde 
güneş enerjisinden faydalanma olanağı da 
fazladır.

IV

III

II

I

Buna göre haritada gösterilen yerlerden 
hangisinde güneş enerjisinden faydalanma 
olanağı daha azdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

4. Aşağıda Ekvatoral iklimin sıcaklık ve yağış 
grafiği verilmiştir.

Buna göre grafiğe bakılarak aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Yıllık yağış ortalaması fazladır.

B) Yağış rejimi düzenlidir.

C) Sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde yağış 
miktarı azalmıştır.

D) Sıcaklıklar yıl boyu 15°’nin üzerindedir.

5. Hava yıl boyunca soğuktur. Bu 
yüzden kalın kıyafetler giyeriz. 
Toprak sürekli buzla kaplı 
olduğu için tarım yapılamaz.

Kutuplarda yaşayan Taylor’un söyledikleri-
ne bakılarak,

 I. İklim şartları yaşamlarını etkilemektedir.

 II. Soğuk iklim ekonomik faaliyetler üzerinde et-
kilidir.

 III. Giydikleri kıyafetlerle iklimin etkisine karşı 
korunmaya çalışmaktadırlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.


