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1. İnsan ve doğal çevre arasında sürekli bir ilişki ve 
etkileşim vardır.

Aşağıdakilerin hangisinde insan ile doğa ara-
sındaki etkileşimin yönü diğerlerinden farklı-
dır?

A) Akarsular üzerinde barajlar kurularak elektrik 
üretilmesi

B) Denizin doldurulmasıyla elde edilen arazilerde 
tarım yapılması

C) Engebeli arazilerde köprü ve tüneller yapılarak 
ulaşımın sağlanması

D) Çöl iklim bölgelerinde yerleşmelerin seyrek ol-
ması

E) Kıyı alanlarında bitki örtüsü tahrip edilerek tu-
rizm alanları oluşturulması

2. Günümüzde gelişmişlik seviyesi yüksek olan ül-
kelerin doğal çevre üzerindeki etkisi, gelişmemiş 
ülkelere göre daha fazladır.

IV

I

III

V

II

Buna göre haritada numaralanmış alanlarda 
bulunan ülkelerin hangisinde insanların doğal 
çevre üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha 
fazladır?

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

3. Doğal unsurlar beşerî faaliyetleri etkilediği gibi be-
şerî faaliyetler de doğal ortamı etkiler.

Aşağıda verilenlerin hangisinde insanın doğal 
unsurlara olan etkisinden bahsedilmiştir?

A) Çöl iklim bölgelerinde daha çok açık renk giysi-
lerin giyilmesi

B) Sıcak kuşakta yerleşim alanı olarak yüksek 
yerlerin tercih edilmesi

C) Sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma 
alanlarında balık miktarının fazla olması

D) Güneydoğu Asya’da sel ve taşkınlara bağlı ola-
rak her yıl çok sayıda insanın ölmesi

E) Birçok yerde kanallar açılarak sularda ulaşım 
yapılması

4. Aşağıdaki şemada canlıların yaşam alanı olan taş 
küre, su küre, hava küre ve canlılar küresi numa-
ralandırılarak gösterilmiştir.

II

I
III IV

V

Buna göre numaralanmış alanların hangisi 
canlılar küresine aittir?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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5. Sıcaklık değerlerinin yüksek olduğu sıcak kuşak-

ta, insanlar yıl boyunca ince kıyafetler giymekte 
iken kutuplara yakın alanlarda yaşayan insanlar 
sıcaklıkların yıl boyunca düşük olması nedeniyle 
yılın önemli bir bölümünde kalın giysiler giyerler. 
Yıl içinde dört mevsim koşullarının belirgin olduğu 
ılıman kuşakta ise insanlar yıl içindeki sıcaklık de-
ğişimine bağlı olarak daha fazla giysi değiştirmek 
zorundadır.

Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde ya-
şayan insanların yıl içinde daha fazla giysi de-
ğiştirdiği söylenebilir?

A) Endonezya B) Norveç C) İtalya

D) Brezilya E) Kanada

6. İnsan, doğal çevre ile sürekli etkileşim hâlindedir. 
İçinde bulunduğu doğal ortamın bir parçasıdır ve 
doğal ortam üzerinde sürekli değişiklikler yapar.

Bu genellemeye aşağıdakilerden hangisi örnek 
olarak verilemez?

A) Ekvatoral bölgede yerleşim alanı olarak daha 
çok yüksek yerlerin tercih edilmesi

B) İsviçre’de kara ve demir yolu ulaşımı için çok 
sayıda tünel ve köprülerin yapılması

C) Japonya’da Rokko Dağı’nın tıraşlanarak de-
nizin doldurulması sonucu Kobe şehrinin inşa 
edilmesi

D) Açık maden ocaklarının çevresinde yer alan 
bitki ve toprak örtüsünün zamanla yok olması

E) Güneydoğu Asya’da eğimli alanlarda taraçalar 
oluşturularak tarım yapılması

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamın insan 
yaşantısı üzerindeki etkisine uygun bir örnek 
değildir?

A) Kar yağışının yeterli olduğu dağlık bölgelerde 
kış turizminin gelişmesi

B) Bozkır bitki örtüsünün yaygın olduğu yerlerde 
küçükbaş hayvancılığın yapılması

C) Gelişmiş ülkelerde kentsel nüfus oranının fazla 
olması

D) Yaz mevsiminin erken başlayıp geç bittiği iklim 
bölgelerinde tarım sezonunun uzun sürmesi

E) Karasal iklim bölgelerinde konut yapımında 
daha çok kerpiç malzemesinin kullanılması

8. I. Sanayi tesisleri
II. Termik santraller
III. Hidroelektrik santraller
IV. Tarım faaliyetleri
Yukarıda verilen insan faaliyetlerinden hangi-
lerinin doğal çevreye verdiği zarar diğerlerine 
göre daha azdır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

9. Sanayileşme ve teknolojik gelişme arttıkça insan-
ların doğal çevreye verdiği zararlar da artmaktadır.
Buna göre aşağıda verilenlerin hangisinde sa-
nayileşme ve teknolojik gelişimin herhangi bir 
etkisi yoktur?
A) Küresel ısınmanın artmasında
B) Asit yağışlarının oluşmasında
C) Orman alanlarının daralmasında
D) Volkanizma sırasında atmosfere zehirli gazla-

rın yayılmasında
E) Karbon salınımının artmasında

10. Ülkelerin gelişim düzeyleri arttıkça doğal koşullara 
olan bağımlılıkları azalır.

IV

V

I
III

II

Buna göre haritada numaralanmış alanların 
hangisinde insanların doğal koşullara olan ba-
ğımlılığı daha fazladır?
A) I B) II C) III D) IV E) V
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1. Doğal unsurlar arasında yer alan dağlık alanlarda 
tarım alanları dar, ulaşım olanakları yetersiz ve 
iklim koşulları uygun değildir. Bu nedenle böyle 
alanlar insan yaşamı üzerinde olumsuz etkilere 
sahiptir.

III

IV

II

V

I

Buna göre haritada numaralanmış alanların 
hangisinde bu durum görülmez?

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

2. Doğal şartlar altında gelişen olayların oluşturduğu 
ve doğayı oluşturan ortamların birbirleriyle etkile-
şimi sonucunda meydana gelen ortama “doğal or-
tam” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal or-
tamda yer alan unsurlardan biridir?

A) Kanal B) Maden ocağı

C) Fabrika D) Konut

E) Vadi

3. I. Kutba yakın alanlarda yaşayan insanların kö-
pekleri ulaşımda kullanması

II. Akarsu boylarında yaşayan insanların, ulaşım 
için akarsulardan yararlanması

III. Sıcak iklim bölgelerinde yaşayan insanların 
daha çok açık renk giysiler giymesi

IV. Tropikal yağmur orman bölgesinde insanların 
ağaçları kesmesi nedeniyle sel ve taşkın sayı-
sının artması

V. Termik santrallerin bulunduğu alanlarda hava, 
su ve toprak kirliliğinin fazla olması 

Yukarıdakilerin hangilerinde doğanın insan 
üzerindeki etkisinden söz edilmemiştir?

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

D) III ve IV E) IV ve V

4. Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümünden bir 
grup bilim insanı, Denizli ve çevresinde araştırma  
yapmış ve araştırma yapılan yörenin özellikleriyle 
ilgili aşağıdaki saptamalarda bulunmuşlardır.

I. Sanayi faaliyetleri ve termal turizm gelişmiştir.

II. Karstik birikim şekilleri yaygındır.

III. Fay hatları geniş yer tutmaktadır.

IV. Sıcak su kaynakları bakımından zengindir.

Buna göre yöredeki özelliklerin hangilerinde 
doğal unsurlardan bahsedilmemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV

5. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

III

I
IV

II

V

Nüfuslanma özellikleri göz önüne alındığında 
bu alanların hangilerinde insan ile doğa ara-
sındaki etkileşimin daha fazla olduğu söylene-
bilir?

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

D) III ve V E) IV ve V

6. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olan 
bağımlılığını diğerlerinden daha az yansıtır?

A) Yükselti ve engebenin fazla olduğu alanlarda 
nüfusun seyrek olması

B) Bitki örtüsünün zayıf olduğu yerlerde kerpiç ev-
lerin yaygın olması

C) Kış sıcaklığı yeterli olan iklim bölgelerinde tu-
runçgil, muz, avokado gibi ürünlerin yetiştiril-
mesi

D) Akarsular üzerine barajlar kurularak elektrik 
üretilmesi

E) Okyanus akıntılarının karşılaşma alanlarında 
balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olması
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7. Doğal ortam; litosfer (taş küre), atmosfer (hava 

küre), hidrosfer (su küre) ve biyosfer (canlı küre) 
olmak üzere dört bölümde incelenir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hidrosferi 
oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Akarsular B) Göller

C) Okyanuslar D) Yer altı suları

E) Su buharı

8. İnsanların geçmiş dönemlere göre günümüzde 
doğal çevre üzerindeki etkisinin daha fazla ol-
masında aşağıdakilerden hangisinin payı daha 
fazladır?

A) Teknolojik gelişimin

B) İklim koşullarının

C) Ulaşımın

D) Geleneklerin

E) Ticari faaliyetlerin

9. 

I II

III

İnsan ile doğal çevre arasındaki etkileşim göz 
önüne alındığında yukarıda verilen görsellerin 
hangilerinde insanın doğal çevre üzerindeki 
dönüştürücü etkisinden bahsedilebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

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

10. İnsanların beslenme, giyinme ve barınma özellik-
lerine bakıldığında yeryüzünün değişik yerlerinde 
çok büyük farklılıkların olduğu görülür. Örneğin 
Alaska’da koyu renkli ve kalın giysilere sarınmış 
olan insan, Afrika’da yarı çıplak hâldedir. Eskimo-
lar balıkla beslenip pirinci tanımazken Güneydoğu 
Asya’da insanların temel besin kaynağı pirinçtir.

Buna göre insanların ihtiyaçlarının yeryüzünün 
farklı yerlerinde büyük farklılıklar göstermesi-
nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus yoğunluğunun yeryüzünde farklılık gös-
termesi

B) İnsanların fiziki yapılarının ülkelere göre değiş-
mesi

C) Doğal koşulların farklılık göstermesi

D) Teknolojik gelişimin her alanda aynı olmaması

E) Kıtaların yüz ölçümlerinin farklı olması

11. Akarsular üzerine barajlar yapılarak sel baskın-
larından korunmak mümkündür. Yol yapımı sı-
rasında karşılaşılan doğal bir engel, tünel ya da 
köprülerle aşılabilir. Kurak alanlarda yapay yağ-
mur yağdırılarak tarım yapılabilir. Günümüzde bu 
örneklere çok sayıda ekleme yapılabilir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmak 
istenmiştir?

A) İnsanların doğal ortama etkisi

B) İnsan faaliyetlerine doğal ortamın etkisi

C) Doğal ortamı oluşturan unsurların birbirleriyle 
olan ilişkisi

D) Zaman içerisinde doğal ortamın olumsuz etki-
sinin artması

E) Coğrafyanın ilgi alanındaki konuların birbirine 
olan etkisi
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1. Beşerî coğrafya; insanların yeryüzüne dağılışını ve 
bu dağılışta rol oynayan faktörleri, yaşama biçim-
lerini ve yaptıkları faaliyetleri inceler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşerî coğ-
rafyanın alt dallarından biri değildir?

A) Tarım coğrafyası B) Ulaşım coğrafyası

C) Biyocoğrafya D) Siyasi coğrafya

E) Sağlık coğrafyası

2. I. Zooloji

II. Jeofizik

III. Oseonografya

IV. Pedoloji

Yukarıdakilerden hangileri jeomorfolojiye yar-
dımcı olan bilimler arasında yer alır?

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

D) II ve IV E) III ve IV

3. • Yaşadığınız ilçede tektonik depremlerin fazla 
görülmesinin nedeni nedir?

• Türkiye’de elektrik üretiminde hangi kaynaklar-
dan yararlanılır?

• Çevrenizde hangi tür hayvancılık yaygın olarak 
yapılır?

• Bulunduğunuz yerde ev yapımında daha çok 
hangi tür malzemeler kullanılır?

Bu sorulardan alınacak cevaplar ile aşağıdaki-
ler eşleştirilirse hangisi açıkta kalır?

A) Enerji coğrafyası

B) Tarım coğrafyası

C) Jeomorfoloji

D) Yerleşme coğrafyası

E) Tarihî coğrafya

4. I. Yeryüzünde kahve tarımının yapıldığı yerlerin 
genel özellikleri

II. Karstik arazilerin tarımsal verimliliği

III. Göl sularının kimyasal yapısını etkileyen et-
menler

Yukarıdakilerden hangileri coğrafya biliminin 
ilgilendiği konular arasında yer alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

5. Coğrafya bilimi, bir alanda inceleme yaparken bazı 
ilkeler doğrultusunda hareket eder. Bunlardan biri 
de dağılıştır. Dağılış ilkesi inceleme konusunun, 
inceleme bölgesindeki görülme yoğunluğunu orta-
ya koyar.

Buna göre ekvatoral iklime ait verilen aşağıdaki 
bilgilerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi 
kullanılmıştır?

A) Yıllık sıcaklık ortalaması 25 °C civarındadır.

B) Doğal bitki örtüsü yıl boyu yeşil kalan orman-
lardır.

C) Her iki yarım kürede 0° - 10° enlemleri arasın-
da görülür.

D) Yıl boyunca termik alçak basınç etkisi altında-
dır.

E) Güneş ışınları yıl boyunca büyük açıyla düştü-
ğü için yıllık sıcaklık farkları çok azdır.

6. Doğal çevrenin elemanları ile doğal çevrede mey-
dana gelen ve insanları etkileyen doğal olaylar 
fiziki coğrafyanın konularıdır. Bu doğal olayların 
gerçekleştiği çevrelerden biri de sulardır.

Buna göre aşağıdaki bilim dallarından hangi-
si yeryüzündeki sularda meydana gelen doğal 
olayları inceler?

A) Hidrografya B) Klimatoloji

C) Jeomorfoloji D) Biyocoğrafya

E) Kartografya
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7. Aşağıda coğrafyanın alt dallarından olan canlılar 

coğrafyasının (biyocoğrafya) yararlandığı bilimler 
gösterilmiştir.

Zooloji Botanik

Canlılar Coğrafyası

Tıp ?

Buna göre şemada “?” ile belirtilen yere aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Litoloji B) Biyoloji C) Jeoloji

D) Pedoloji E) Potamoloji

8. Coğrafya bilimi; fiziki ve beşerî coğrafya olmak 
üzere ikiye ayrılır. Coğrafyanın doğal ortamlar ile 
bu ortamda meydana gelen olayları inceleyen bö-
lümüne “fiziki coğrafya”, insan faaliyetlerini incele-
yen bölümüne “beşerî coğrafya” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziki coğ-
rafyanın incelediği konulardan biri değildir?

A) Heyelan oluşumuna neden olan unsurlar

B) Yeryüzündeki bitki örtülerinin farklı olmasına 
yol açan etmenler

C) Yerleşme dokuları ve yerleşmeyi etkileyen et-
menler

D) Akarsuların oluşturduğu aşındırma şekilleri

E) Yeryüzündeki aktif volkanik arazilerin dağılışı

9.  

Beşerî Coğrafya

---- ----

---- ----

Bu kavram haritasında boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Kültürel coğrafya

B) Yerleşme coğrafyası

C) Turizm coğrafyası

D) Nüfus coğrafyası

E) Bitki coğrafyası

10. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın alt dalla-
rından biri değildir?

A) Biyocoğrafya B) Hidrografya

C) Astronomi D) Klimatoloji

E) Kartografya

11. I. Klimatoloji

II. Biyocoğrafya

III. Ekonomik coğrafya

IV. Jeomorfoloji

Yukarıda verilen coğrafyanın alt dallarının 
araştırma alanları göz önüne alındığında “İlk-
baharda artan yağışlar, buğday verimini önemli 
ölçüde artırdı.” cümlesinde bu alt dalların han-
gilerine değinildiği söylenebilir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

12. Coğrafyada araştırma konusu ve alt bilim dal-
larıyla ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden 
hangisi yanlıştır?

Araştırma Konusu Bilim Dalı

A) İklim olayları Klimatoloji
B) Devletlerin jeopolitiği Siyasi coğrafya
C) Yeryüzü şekillerinin 

oluşumu
Jeomorfoloji

D) Yeryüzündeki kültürler Kartografya
E) Yeryüzündeki sular Hidrografya



9. Sınıf | Coğrafya7

01Coğrafyanın Gelişimi
TEST 04

1. Yeni Çağ’da hem fiziki hem de beşerî coğrafyanın 
gelişimine katkı sağlayan Müslüman gezginler ve 
coğrafyacılar bulunur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bilim in-
sanları arasında yer almaz?

A) Biruni B) Evliya Çelebi

C) Kâtip Çelebi D) Pirî Reis

E) Seydi Ali Reis

2. Elif Öğretmen derste, coğrafya biliminin geçmiş-
ten günümüze gelişimiyle ilgili öğrencilere bilgiler 
verirken tahtaya “----, coğrafya terimini bilim ta-
rihinde ilk kullanan düşünürdür.” cümlesini yazmış 
ve öğrencilerden boş bırakılan yeri doldurmalarını 
istemiştir.

Buna göre öğrenciler boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisini yazmalıdır?

A) Batlamyus B) Carl Ritter

C) Eratosthenes D) Strabon

E) Aristoteles

3. İlk Çağ döneminin düşünürleri eserlerinde coğ-
rafya, matematik ve tarih konularına bir arada yer 
vermişlerdir. Bu çağdaki coğrafi çalışmalar, gez-
ginlerin çalışmaları ve basit harita çizimlerinden 
ibarettir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu çağda 
yaşamış bilim insanlarından biri değildir?

A) Heredot B) Eratosthenes

C) Aristoteles D) İbn Batuta

E) Batlamyus

4. Yakın Çağ’da modern coğrafyanın kurulup 
gelişmesine katkı sağlayan Alexander Von  
Humboldt, coğrafyanın aşağıdaki dallarından 
hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

A) Bölgesel coğrafya

B) Siyasi coğrafya

C) Fiziki coğrafya

D) Beşerî coğrafya

E) Kültürel coğrafya

5. • Arap-İslam coğrafyacılarındandır.

• Sicilya kralı ile olan dostluğu sayesinde Avrupa 
hakkında önemli bilgiler elde etmiştir.

• Kitabu Roger adlı eserinde dairesel bir dünya 
haritası çizmiş, iklim tiplerini anlatmış ve yer-
yüzünü sekiz iklim bölgesine ayırmıştır.

Bazı özellikleri verilen bu bilim insanı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Biruni B) Mesudi

C) İbn Batuta D) Muhammet İdrisi

E) İbn Haldun

6. • Kitab-ı Bahriye
• Coğrafya Kılavuzu
• Divanü Lûgati’t-Türk
• Mukaddime
Bu coğrafi eserlerle aşağıdaki bilim insanları 
eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Pirî Reis

B) Batlamyus

C) Kaşgarlı Mahmud

D) İbn Haldun

E) Kâtip Çelebi
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7. Coğrafya bilimi, Eski Çağ’da bazı basit harita çi-

zim denemeleri ile başlamıştır. Bu denemeler daha 
çok dünyanın hayal edilen çiziminin kaba şekilde 
ifadesidir.

Bun göre;

I. Mezopotomya,

II. Nil vadisi,

III. Orta Amerika,

IV. Akdeniz kıyıları

bölgelerinden hangileri bu çağda çizimi yapılan 
alanlardan biri değildir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV

8. Coğrafya dersinde coğrafyanın gelişimi konusunu 
işleyen Naz Öğretmen “Orta Çağ’da coğrafya daha 
çok Türk ve Müslüman bilim insanlarının katkıla-
rıyla gelişmiştir. Sizce böyle bir durumun yaşan-
masının nedenleri nelerdir?” sorusunu öğrencilere 
sormuş, öğrencilerden;

Özgür: 476 yılında Roma İmparatorluğu’nun çö-
küşünden sonra Avrupa’nın durgunluk sürecine 
girmesi,

Sıla: Kilisenin bilimin gelişmesine engel olması,

Aden: Avrupa’yı saran skolastik düşüncenin etkisi,

Erhan: Haçlı Seferlerinin olumsuz etkisi

şeklinde cevaplar vermişlerdir.

Buna göre bu öğrencilerden hangilerinin verdi-
ği cevaplar yanlıştır?

A) Yalnız Erhan B) Aden ve Erhan

C) Özgür ve Sıla D) Sıla ve Aden

E) Erhan ve Özgür

9. Aşağıdaki coğrafyacılardan hangisi diğerlerin-
den daha önceki bir dönemde yaşamıştır?

A) Seydi Ali Reis B) James Cook

C) Kâtip Çelebi D) Fredrich Ratzel

E) Strabon

10. Rönesans Hareketleri, Yeni Çağ’da dünyanın ge-
lişimi üzerinde önemli katkılar sağlamıştır. XV ve 
XVI. yüzyıllarda daha önce bilinmeyen birçok yer 
keşfedilmiştir. Özellikle pusulanın geliştirilmesiyle 
uzak bölgelere seyahatlerin yapılması keşifleri hız-
landırmıştır.

III

I

II

IV

V

Buna göre haritada numaralanmış alanlardan 
hangisi yeni keşfedilen “Yeni Dünya” karaları 
arasında yer almaz?

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

11. Yarışma programlarını izlemeyi çok seven 
Enes, izlediği bir yarışmada; “Beşeri coğrafyanın 
kurulup gelişmesini sağlayan bilim insanı aşağıda-
kilerden hangisidir?” sorusuna aşağıdakilerden 
hangisini cevap olarak verirse soruyu doğru 
yanıtlamış olur?

A) Bernhard Varenius

B) James Cook

C) Fredrich Ratzel

D) Carl Ritter

E) Alexander Von Humboldt
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01Tarama Testi - I
TEST 05

1. Doğal çevre, içinde canlıların yaşadığı ve sürekli 
etkileşimde bulunduğu atmosfer, hidrosfer, litosfer 
ve biyosferden oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi bu çevrelerden biri 
olan atmosferde gerçekleşen doğal süreçler-
den biridir?

A) Kutuplara yakın alanlarda skyer tipi kıyıların 
yaygın olması

B) Yatak eğimi fazla olan killi yamaçlarda heyelan 
olayının sık yaşanması

C) Fay hatlarının bulunduğu alanlarda sıcak su 
kaynaklarının zengin olması

D) Orta kuşak ülkelerinde daha çok cephesel ya-
ğışların görülmesi

E) Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe toprak ta-
bakasının incelmesi

2. Aşağıda verilen faaliyetlerden hangisinin doğal 
çevreyi olumsuz etkilediği söylenemez?

A) Eğimli yamaçlarda tarlanın eğim yönünde sü-
rülmesi

B) Fosil yakıt kullanımının yaygınlaşması

C) Sulak alanların kurutularak tarım alanına dö-
nüştürülmesi

D) Kar yağışının yeterli olduğu dağlık alanlarda 
kayak sporunun yapılması

E) Kanalizasyon atıklarının kontrolsüz şekilde de-
nizlere bırakılması

3. Doğal koşulların insan  faaliyetleri üzerindeki etkisi 
oldukça fazladır.

III

IV II I

V

Buna göre haritada numaralanmış alanlardan 
hangisinin doğal koşulları yaz turizmine uygun 
değildir?

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

4. 

I II

III IV

V

Yukarıdaki görsellerde verilenlerden hangisi 
beşerî coğrafyanın inceleme alanına girmez?

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

5. İnsanlar, ekonomik faaliyetlerini sürdürürken doğal 
çevreyle etkileşime girer. Bu etkileşime bağlı ola-
rak doğal dengede bozulmalar olur.

III

I

II

IV

V

Buna göre haritada numaralanmış alanların 
hangisinde bu etkileşime bağlı olarak doğal 
dengenin daha az bozulduğu söylenebilir?

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

6. Coğrafya ilminin esaslarına göre olayların ele alın-
masına ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) coğrafya bakış açısı B) coğrafya

C) coğrafyacı D) coğrafi mekân

E) nedensellik
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7. Coğrafya öğretiminde öğrencilere kazandırılmak 

istenen birçok hedef bulunur.

Aşağıdakilerden hangisi bu hedeflerden biri 
değildir?

A) Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılışını öğ-
renmek 

B) Çevresel sorunlara çözüm üretmek

C) Yaşadığı mekânı etkin kullanmak

D) Doğal unsurların insan yaşamı üzerindeki etki-
sini bilmek

E) Doğal çevreden kâr elde etmek için sınırsızca 
yararlanmak

8.  Biyosfer Hidrosfer

Atmosfer Litosfer

Bu diyagram aşağıdakilerden hangisini anlat-
maktadır?

A) Doğal unsurlar arasında tek yönlü ilişki oldu-
ğunu 

B) Doğal çevreyi oluşturan unsurların birbiri ile et-
kileşim içinde olduğunu

C) Doğal çevreyi oluşturan unsurların birbirini etki-
lemediğini

D) İklim olaylarının atmosferde gerçekleştiğini 

E) Doğal ortamın sürekli bir değişim içinde oldu-
ğunu

9. Coğrafyanın alt dalları ve inceleme alanları ile 
ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangi-
si yanlıştır?

A) Litoloji - Taş bilimi

B) Klimatoloji - İklim bilimi

C) Zooloji - Hayvan bilimi

D) Kartografya - Yer şekilleri bilimi

E) Potamoloji - Akarsu bilimi

10. Aşağıdaki coğrafya bilimine katkısı bulunan bi-
lim insanlarından hangisi günümüze daha ya-
kın bir dönemde yaşamıştır?

A) Vidal de la Blache B) Pirî Reis

C) İbn Batuta D) El-Harizmî

E) Heredot

11. Fiziki Coğrafya

Bu şemada boş bırakılan alanlara aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez?

A) Hidrografya B) Biyocoğrafya

C) Jeoloji D) Kartografya

E) Jeomorfoloji

12. 1465-1554 yılları arasında yaşamış olan ---- çiz-
diği dünya haritası ve yazdığı Kitab-ı Bahriye adlı 
eseriyle dünyaca tanınan Osmanlı denizcisidir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Muhammet İdrisi B) İbn Batuta

C) Kâtip Çelebi D) Pirî Reis

E) Reşat İzbırak
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1. Tarihî süreçte doğal sistemler ile beşerî sistemler 
sürekli etkileşim hâlinde olmuştur. Çoğu zaman 
doğal sistemler beşerî sistemleri etkilemiştir. An-
cak günümüzde gelişen teknoloji ile beşerî sistem-
lerin doğal sistemler üzerindeki etkisi daha fazla 
olmuştur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşerî sis-
temlerin doğal sistemler üzerindeki etkisine 
örnek olarak verilebilir?

A) Çöl iklim bölgelerinde nüfuslanmanın az olması

B) Gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılarda haliç 
oluşumuna rastlanılması

C) Ekvatoral iklim bölgesinde kimyasal ufalanma-
nın çok hızlı olması

D) Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak atmosfer-
deki karbon oranının artması

E) Okyanusa kıyısı olan ülkelerde tsunami sonucu 
büyük sorunların yaşanması

2. “Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizdeki okurya-
zar oranı %20 civarında iken günümüzde bu oran 
%90’ların üzerindedir. Yine geçmiş yıllara oranla 
yaşlı nüfus oranı günümüzde artış göstermekte-
dir.” diyen bir coğrafyacının bu bilgilere ulaş-
mak için coğrafyanın aşağıdaki hangi alt dalın-
dan yararlandığı söylenebilir?

A) Sağlık coğrafyası B) Siyasi coğrafya

C) Nüfus coğrafyası D) Yerleşme coğrafyası

E) Biyocoğrafya

3.  

Görseldeki tesisin yeri belirlenirken coğrafya-
nın aşağıdaki dallarından hangisinin verilerin-
den yararlanılması beklenilmez?

A) Enerji coğrafyası B) Ulaşım coğrafyası

C) Yerleşme coğrafyası D) Jeoloji

E) Kültürel coğrafya

4. Ahmet’in yaşadığı köyde konut yapımında kerpiç 
malzeme kullanılırken Ercan’ın yaşadığı köyde ise 
ahşap yapı malzemesi kullanılmaktadır.

Ahmet ve Ercan’ın köylerinde farklı yapı mal-
zemelerinin kullanılması coğrafyanın aşağıdaki 
alt dallarından hangisinin ilgi alanındadır?

A) Sanayi coğrafyası B) Yerleşme coğrafyası

C) Nüfus coğrafyası D) Sağlık coğrafyası

E) Turizm coğrafyası

5. • Mukaddime adlı eseri bulunur. Bu eserde tarih, 
ekonomi ve sosyoloji bilim dalları yanında coğ-
rafya açısından önem taşıyan dünyanın bazı 
yerlerine ait haritalara yer verilmiştir.

• Coğrafya kelimesini ilk kullanan bilim insanıdır. 
Dünyanın çevre uzunluğunu gerçeğine yakın 
bir şekilde hesaplamış, bir dünya haritası çiz-
miştir.

• Dünyanın pek çok yeri ile ilgili bilgilerin yer al-
dığı Cihannüma adlı eseri bulunur.

• Ünlü bir gezgindir. Gezip gördüğü yerleri anlat-
tığı Seyahatname adlı eseri vardır.

Bu bilgilerle aşağıdaki bilim insanları eşleştiril-
diğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Evliya Çelebi B) Kâtip Çelebi

C) Eratosthenes D) İbn Haldun

E) El-Harizmî

6. Siyasi coğrafyanın kurucusu olarak kabul edi-
len bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fredrich Ratzel

B) Bernhard Varenius

C) Karl Ritter

D) James Cook

E) Heredot
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7. Ertan Öğretmen, “Doğal Ortamlar” konusunu işle-

dikten sonra öğrencilerine aşağıdaki örnekleri ver-
miş, öğrencilerden örneklerde numaralandırılarak 
verilen olaylardan doğal sistemlere ait olanları işa-
retlemelerini istemiştir.

I. Eksen eğikliği sonucunda mevsimlerin oluş-
ması

II. Delta alanlarında intansif tarım yöntemlerinin 
uygulanması

III. Turizm faaliyetlerinin geliştiği alanlarda dö-
nemlik nüfus artışının yaşanması

IV. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma 
alanlarında cephesel yağışların görülmesi

V. Termik santrallerinden enerji elde edilmesi 

VI. Kutup yönlü rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

Buna göre öğrenciler numaralı olaylardan han-
gilerini işaretlediklerinde, öğretmenin isteğini 
doğru yapmış olurlar?

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

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

8. I. Litoloji

II. Limnoloji

III. Hidroloji

IV. Oseonoğrafya

Dünya’daki su kaynakları ile ilgili araştırma-
larda bulunan bir bilim insanı, yukarıdaki bilim 
dallarından hangilerinden yararlanamaz?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III

D) II ve IV E) III ve IV

9. Coğrafya bilimine katkı sağlamış aşağıdaki bi-
lim insanlarından hangisi Orta Çağ’da yaşama-
mıştır?

A) El-Harizmî B) İbn Batuta

C) Uluğ Bey D) Aristoteles

E) Muhammet İdrisi

10. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etki-
leşim hâlindedir.

Aşağıda verilenlerin hangisinde doğal bir ola-
yın beşerî unsurları daha geniş alanda etkiledi-
ği söylenebilir?

A) Japonya kıyılarında oluşan tsunami sonucunda 
çok sayıda sanayi tesisinin zarar görmesi

B) 2010 yılında İzlanda’da yer alan Eyjafjallajökull 
Yanardağı’nın patlaması sonucu 100 binden 
fazla uçak seferinin iptal edilmesi

C) Şiddetli lodos nedeniyle Marmara Denizi’nde 
feribot seferlerinin durması

D) Yoğun kar yağışına bağlı olarak Hakkari-Şırnak 
kara yolunda aksamaların yaşanması

E) Aşırı yağışlara bağlı olarak Doğu Karadeniz-
deki birçok ilde sel tehlikesinin oluşması

11. Erzurum Atatürk Üniversitesinden emekli oldu. 
Emekli ikramiyesi ile eğitim verdiği fakültenin bilgi-
sayar laboratuvarını yeniledi. 46 yıllık meslek ha-
yatı boyunca çok sayıda bilimsel yayını yayımlan-
dı. Özellikle beşerî ve ekonomik coğrafya alanında 
çalışmalarıyla tanınır.

Bu parçada sözü edilen ünlü coğrafyacı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Prof. Dr. Oğuz Erol

B) Prof. Dr. Sırrı Erinç

C) Prof. Dr. Hayati Doğanay

D) Prof. Dr. İbrahim Hakkı Akyol

E) Prof. Dr. Mehmet Besim Darkot
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TEST 07

1. (I) Yıldız, gezegen, asteroit ve meteor gibi gök ci-
simlerini içinde barındıran sonsuz boşluğa uzay 
denir. (II) Güneş, Samanyolu galaksisi içindeki 100 
milyar yıldızdan biridir. (III) Dünya, Güneş sistemi 
içerisinde yer alır. (IV) Dünya, Güneş’e yakınlık 
olarak Merkür’den sonra 2. sırada bulunur. (V) Dış 
gezegenlerden oluşan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve 
Neptün’ün her birinin toz ve diğer parçacıklardan 
oluşan halkaları vardır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin 
hangisinde bilgi yanlışı vardır?

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

2. Dünya’nın geoit şekle sahip olması;

I. Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından 
büyük olmasına,

II. yer çekiminin Ekvator’dan kutuplara gidildikçe 
artmasına,

III. Ekvator çevresinin kutuplar çevresinden büyük 
olmasına

durumlarından hangilerine neden olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

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

3. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak Ekva-
tor’dan kutuplara doğru gidildikçe aşağıdakile-
rin hangisinde artış olduğu söylenemez?

A) Gölge boyu

B) Tan ve gurup süreleri

C) Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol

D) Gece gündüz süre farkları

E) Kalıcı kar alt sınırı

4. I. Sürekli termik basınç kuşaklarının oluşması

II. Matematik iklim kuşaklarının oluşması

III. Aydınlık ve karanlık yarım kürelerin oluşması 

IV. Meltem rüzgârlarının oluşması

Yukarıda verilenlerden hangilerinin oluşumun-
da Dünya’nın küresel şekli etkili olmuştur?

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

D) II ve IV E) III ve IV

5. Dünya’nın şekli tam küre olsaydı,

I. Ekvator çevresiyle, kutuplar çevresi eşit olurdu.

II. Ekvator yarıçapı, kutuplar yarıçapına eşit olur-
du.

III. Çizgisel hız her enlemde eşit olurdu.

yargılarından hangileri doğru olurdu?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III

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

6. Aşağıdaki şekilde bazı enlemlerden uçuş yönleri 
gösterilen uçaklardan I.si Dünya çevresinde turunu 
25 saatte, II.si 12 saatte tamamlamaktadır.

0°

65°

I

II

Uçakların yerden aynı yükseklikte ve aynı hızla 
uçmalarına rağmen turlarını farklı zamanlar-
da tamamlamalarının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dünya’nın dönüş yönünde dönmeleri

B) I. uçağın atmosferde daha fazla sürtünmeye 
uğraması

C) Uçakların aynı yönde hareket etmeleri

D) Yer çekiminin Ekvator’da daha az olması

E) Dünya’nın küresel şekle sahip olması
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7. • Haritalarda şekil ve alan bozulmaları oluşur.

• Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol ve tu-
tulma oranı Ekvator’dan kutuplara gidildikçe 
artar.

• Sıcaklık iklim kuşakları oluşur.

Bu durumların nedeni aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Dünya’nın şekli

B) Eksen eğikliği

C) Yörüngenin şekli

D) Dünya’nın yörünge hareketi

E) Dünya’nın günlük hareketi

8. Dünya’nın şekline bağlı olarak ardışık iki meridyen 
arasındaki mesafe Ekvator’dan kutuplara gidildik-
çe azalır.

60°I

II

III

IV

V

30°

0°

40°

70°

Buna göre yukarıdaki şekilde numaralanmış 
merkezlerin hangisinde doğuya ya da batıya 
doğru aynı mesafede yol alındığında daha çok 
meridyen geçilmiş olur?

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

9. • Yerden yükseldikçe görüş alanının artması

• Ay’ın daire biçiminde tutulması

• Sürekli olarak aynı yöne gidildiğinde tekrar aynı 
yere gelinmesi

• Uzaktan gelen bir geminin önce bacasının gö-
rülmesi

Bu durumlar aşağıdakilerden hangisini kanıt-
lar?

A) Dünya’nın geoit şekle sahip olduğunu

B) Dünya’nın batıdan doğuya doğru döndüğünü

C) Dünya’nın küresel şekle sahip olduğunu

D) Yörüngenin şeklinin elips olduğunu

E) Yer çekiminin kutuplarda en fazla olduğunu

10. Aşağıdaki haritada bazı yerler gösterilmiştir.
X

Y

Z

Haritada belirtilen merkezlerle ilgili;

I. çizgisel hızın en fazla Y’de görülmesi,

II. Kutup Yıldızı’nın en büyük açıyla X’te görülme-
si,

III. Z’de yıl içinde dört mevsimin yaşanması,

IV. Güneş ışınlarının en büyük açıyla Y’ye düşmesi

özelliklerinden hangilerinin nedeni Dünya’nın 
küresel şekli değildir?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV

11. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık 
kendine özgü şekline “geoit” denir.

Dünya’nın böyle bir şekle sahip olmasının ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

B) Yörüngenin elips şekle sahip olması

C) Dünya’nın kendi etrafında batıdan doğuya 
doğru dönmesi

D) Eksenin yörünge düzlemine eğik olması

E) Karaların oranının yarım kürelerde farklılık gös-
termesi
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TEST 08

1. Dünya üzerinde yerel saat farklarının oluşumu-
nu sağlayan etmen ile aşağıdakilerden hangi-
sinin nedeni aynıdır?

A) Gece gündüz süre farkının oluşması

B) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması

C) Mevsimlerin oluşması

D) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin yıl içinde 
değişmesi

E) Muson rüzgârlarının oluşması

2. Dünya, kendi ekseni etrafında doğudan batıya 
doğru hareket etseydi,

I. Dinamik basınç kuşakları oluşmazdı.

II. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı  
8 dakika olurdu.

III. Kuzey Yarım Küre’de sürekli rüzgârlar hareket 
yönünün soluna sapardı.

IV. Ankara’da yerel saat Iğdır’dan daha ileri olurdu.

değişimlerinden hangileri gerçekleşirdi?

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

D) II ve IV E) III ve IV

3. Ali Öğretmen, coğrafya dersinde Dünya’nın ken-
di ekseni etrafındaki hareketi konusunu işledikten 
sonra, tahtaya aşağıdaki tabloyu çizmiş ve bazı 
maddelerde bilerek yanlışlık yapmıştır.

Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafındaki 
Hareketinin Sonuçları

Doğru Yanlış

I. Coğrafi yönler oluşur. �

II.
30 ve 60. enlemlerinde dinamik ba-

sınç alanları oluşur.
�

III. Yerel saat farkları oluşur. �

IV. Meltem rüzgârları oluşur. �

V.
Dönenceler ve kutup dairelerinin 

yerleri belirlenir.
�

Buna göre öğretmenin tablodaki hangi madde-
lerde yanlış işaretleme yaptığı söylenebilir?

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

D) III ve V E) IV ve V

4. Dünya, günlük hareketini kutup noktalarından geç-
tiği varsayılan yer ekseni çevresinde batıdan do-
ğuya dönerek yapar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın 
dönüş yönüne bağlı olarak oluşur?

A) Gece gündüzün ardalanması

B) Deniz melteminin, gündüz denizden karaya es-
mesi 

C) Ardışık her meridyen arasında 4 dakikalık 
zaman farkının oluşması

D) Güneş ışınlarının geliş açısının gün içinde de-
ğişmesi

E) Okyanus akıntılarının Kuzey Yarım Küre’de 
saat yönünde sapması

5. Aşağıda Dünya üzerinde oluşan sürekli basınç ku-
şakları verilmiştir.

60°II
I

30°

0°III

30°IV

60°
90°

90°

Dünya günlük hareketini yapmamış olsaydı 
küre üzerinde verilen basınç kuşaklarından 
hangilerinin oluşması beklenmezdi?

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

D) II ve IV E) III ve IV

6. Aşağıdakilerden hangisinin nedeni diğerlerin-
den farklıdır?

A) 30 ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşak-
larının oluşması

B) Gün içinde gölge boyları ve yönlerinin değiş-
mesi

C) Dağ ve vadi meltemlerinin gün içinde yön de-
ğiştirmesi

D) Coğrafi yönlerin oluşması

E) Aydınlanma çemberinin yerinin yıl içinde değiş-
mesi
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7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın eksen ha-

reketine bağlı olarak değişikliğe uğramaz?

A) Cisimlerin gölge yönü

B) Yer çekimi

C) Sıcaklık değerleri

D) Güneş ışınlarının yere düşme açısı

E) Meltem rüzgârlarının esiş yönü

8. Bir merkezde Güneş ışınlarının geliş açısı gün bo-
yunca değişir.

Aşağıdakilerden hangisi bu açı değişimi ile 
açıklanamaz?

A) Kayaçlarda mekanik ufalanmanın görülmesi

B) Meltem rüzgârlarının gün içinde yön değiştir-
mesi

C) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi

D) Cisimlerin gölge yönünün gün içinde değişmesi

E) Günlük sıcaklık farklarının oluşması

9. Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketine 
bağlı olarak Güneş’in herhangi bir merkeze düşme 
açısı gün içinde değişir.

Aşağıda Güneş’in ufuk düzlemindeki farklı iki ko-
numu verilmiştir.

I. konumB D DII. konumB

Güneş I. konumdan II. konuma gelene kadar 
geçen sürede aşağıdakilerden hangisi yaşan-
maz?

A) Cisimlerin gölge boyu uzar.

B) Sıcaklık değerleri önce bir miktar artar sonra 
azalır.

C) Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol ve tu-
tulma oranı artar.

D) Cisimlerin gölgeleri doğuya düşer.

E) Dünya’nın dönüş hızı artar.

10. Üniversitede asistan olarak çalışan ve araştırma-
larda bulunmak için üç aylığına aralık ayında An-
kara’dan Çin’e giden Öznur, 31 Aralık akşamı An-
kara’da oturan arkadaşı Özlem’i arayıp yeni yılını 
kutluyor. Ancak Özlem, Ankara’da yeni yıla 5 saat 
sonra gireceklerini söylüyor. Bu duruma kısa süreli 
şaşıran Öznur, gün boyu koşuşturmaktan kaynaklı 
yorulduğunu ve bunu unuttuğunu söylüyor.

Buna göre Öznur ile arkadaşının böyle bir du-
rumu yaşamalarının nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dünya’nın batıdan doğuya doğru dönmesi

B) Çin’de gündüz sürelerinin daha uzun olması

C) Türkiye’de çizgisel hızın daha az olması

D) Her iki ülkenin de orta kuşakta yer alması

E) Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi

11. Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında Dün-
ya’nın günlük hareketi etkili olmamıştır?

A) Meltem rüzgârları B) Mekanik ufalanma

C) Coğrafi yönler D) Mevsim süreleri

E) Yerel saat farkları

12. I. Kayaçlarda mekanik ufalanmaların görülmesi

II. Yarım kürelerde mevsim süre farklarının oluş-
ması

III. Güneş’in ufuktaki gözlem yerinin gün içinde 
değişmesi

IV. Yıllık basınç farklarının oluşması

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın ek-
sen hareketine bağlı olarak oluşmuştur?

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

D) II ve IV E) III ve IV
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1. Güneş sisteminin bir parçası olan Dünya, elips 
şeklindeki yörüngesi üzerinde Güneş’in etrafında 
hareket eder.

Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması;

I. mevsim sürelerinin yarım kürelerde farklılık 
göstermesi,

II. Dünya’nın yörüngedeki hızının değişmesi,

III. mevsimlerin oluşması,

IV. çizgisel hızın Ekvator’dan kutuplara doğru 
azalması

durumlarından hangilerinin oluşmasında etki-
lidir?

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

D) II ve IV E) III ve IV

2. • Sonbahar ekinoksunun iki gün geç gerçekleş-
mesi

• Şubat ayının yirmi sekiz gün sürmesi

Bu durumların oluşmasına neden olan etmen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketi

B) Dünya’nın küresel şekli

C) Yörüngenin şeklinin elips olması

D) Yer ekseninin eğik olması

E) Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi

3. Dünya üzerindeki karanlık ve aydınlık noktaları 
birbirinden ayırdığı varsayılan çizgiye “aydınlan-
ma çemberi” denir. Aydınlanma çemberinin yeri yıl 
içinde kutup noktaları ile kutup daireleri arasında 
yer değiştirir.

Buna göre aydınlanma çemberinin kutup nok-
talarına teğet geçtiği bir günde aşağıdakilerden 
hangisi yaşanır?

A) Aynı boylamdaki tüm noktalarda Güneş aynı 
anda doğar ve batar.

B) Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.

C) Güney Kutup Kuşağı tamamen karanlıktır.

D) Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne dik açıyla 
gelir.

E) Kuzey Yarım Küre’de kış başlangıcıdır.

4. Coğrafya öğretmeni sınıfta Dünya’nın hareketleri 
konusunu işlerken öğrencilere şu soruyu yönelt-
miştir: “Çocuklar, Dünya’nın Güneş çevresinde 
izlediği yol elips şeklindedir. Bu nedenle Dünya, 
yıl içinde Güneş’e yaklaşır ve Güneş’ten uzaklaşır. 
Dünya, aşağıdaki tarihlerden hangisinde Güneş’e 
en uzak konumdadır?”

Öğrencilerden Ahmet, bu soruya aşağıdakiler-
den hangisini yanıt olarak verirse konuyu iyi 
öğrendiği anlaşılır?

A) 21 Mart B) 21 Haziran C) 3 Ocak

D) 4 Temmuz E) 21 Aralık

5. Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23° 27ı lik 
açı vardır. Bu açının değişmesi birçok oluşumun 
değişmesine neden olur.

Buna göre bu açı 15° olsaydı,

I. Tropikal kuşak ve kutup kuşağı daralırdı.

II. Aydınlanma çemberinin yeri yıl içinde 75° en-
lemleri ile kutup noktaları arasında değişirdi.

III. Orta kuşakta yazlar daha serin, kışlar daha ılık 
geçerdi.

durumlarından hangileri gerçekleşirdi?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

6. 5 Temmuz’dan 21 Aralık tarihine kadar geçen 
süreçte Türkiye’de aşağıdakilerden hangisi ya-
şanmaz?

A) Dünya Güneş’e yaklaşır.

B) Gölge boyları kısalır.

C) Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.

D) Gündüz süresi kısalır.

E) Gece gündüz süreleri bir kez eşitlenir.
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7. 

Yukarıdaki küre üzerinde numaralanmış yerle-
rin hangisinde diğerlerine göre gündüz süresi 
daha uzun yaşanır?

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

8. Dünya’nın yörüngesi elips değil de daire şek-
linde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçek-
leşirdi?

A) Yarım kürelerde mevsim süreleri eşit olurdu.

B) Gece gündüz süreleri yıl boyunca eşit olurdu.

C) Aydınlanma çemberi yıl boyunca kutuplara 
teğet geçerdi.

D) Aynı meridyendeki tüm noktalarda Güneş yıl 
boyunca aynı anda doğar ve batardı.

E) Dünya’nın yörüngedeki hızı artardı.

9. Dünya, Güneş çevresinde elips şeklindeki yörün-
gede hareket ederken Güneş’e olan uzaklığı yıl 
içinde değişir.

Buna göre Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının 
yıl içinde değişmesi;

I. Eylül ekinoksunun iki gün gecikerek 23 Eylül’de 
yaşanması,

II. Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi süresinin, 
Güney Yarım Küre’ye göre daha uzun olması,

III. matematik iklim kuşaklarının oluşması,

IV. Güneş’in Dünya üzerindeki çekim gücünün yıl 
içinde değişmesi

özelliklerinden hangilerinin oluşmasına neden 
olmamıştır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve IV E) III ve IV

10. 

Dünya’nın yörüngedeki hareketi sırasında yu-
karıda verilen hangi numaralı aralıklarda Kuzey 
Yarım Küre’de gündüzler uzamaktadır?

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

D) II ve III E) III ve IV

11. I. Matematik iklim kuşaklarının oluşması

II. Yerel saat farklarının oluşması

III. Bitkilerin Ekvator’dan kutuplara doğru kuşaklar 
oluşturması

IV. Yer çekiminin en fazla kutuplarda olması

V. Dönencelerin her iki yarım kürede 23° 27ı en-
lemlerinden geçmesi

Numaralanmış oluşumların nedeniyle ilgili ya-
pılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan-
lıştır?

A) I ₺ Eksen eğikliği

B) II ₺ Dünya’nın günlük hareketi

C) III ₺ Dünya’nın küresel şekli

D) IV ₺ Dünya’nın geoit şekli

E) V ₺ Yörüngenin elips şekli

II

I

IV

V

90°

90°

0°

23° 27ı

23° 27ı

66° 33ı

66° 33ı

III

23 Eylül

III

IVI

II

21 Mart

21 Aralık21 Haziran
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1. Aşağıdaki görselde Ankara’da, Güneş’in bazı özel 
tarihlerde ufuk düzlemi üzerindeki konumu numa-
ralandırılarak verilmiştir.

D

B

K
G

II

I

III

Görseldeki verilenlere göre aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I numaralı konumda Güneş’in doğuşu yerel sa-
atle 06.00’dan daha sonra gerçekleşmiştir.

B) II numaralı konum bahar mevsiminin başlangı-
cıdır.

C) III numaralı konumda gündüzler daha uzundur.

D) I numaralı konumda güneş ışınları saat 12.00’de 
Ekvator’a dik açıyla gelmektedir.

E) III numaralı konumda gölge boyları en kısadır.

2. 

Şekildeki küre üzerinde numaralanmış merkez-
lerin hangisinde 21 Aralık’ta yerel saat 12.00’de 
Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol ve tu-
tulma oranı en fazladır?

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

3. Eksen eğikliği ve Dünya’nın yıllık hareketine bağlı 
olarak aydınlanma çemberinin yeri yıl içinde kutup 
noktaları ile kutup daireleri arasında değişir.

Buna göre aydınlanma çemberi aşağıda verilen 
hangi tarihlerde kutup noktalarına teğet geçer?

A) 21 Mart - 23 Eylül

B) 23 Eylül - 21 Aralık

C) 21 Haziran - 21 Aralık

D) 21 Haziran - 21 Mart

E) 21 Aralık - 21 Mart

4. Aşağıdakilerden hangisi yer ekseni ile yörün-
ge düzlemi arasındaki açı farkının bir sonucu 
değildir?

A) Muson rüzgârlarının oluşması

B) Matematik iklim kuşaklarının oluşması

C) Yıllık sıcaklık farklarının oluşması

D) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi

E) Yerel saat farklarının oluşması

5. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

I

III

II

IV

Bu alanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) 21 Haziran’da en uzun gündüz IV numaralı 
alanda yaşanır.

B) Gece gündüz süre farkı en az II numaralı alan-
dadır.

C) I ve IV numaralı alanlarda öğle vakti gölge yönü 
yıl boyunca kuzeye düşer.

D) 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını en büyük açıyla III 
numaralı alan alır.

E) III numaralı alanda 21 Haziran’dan sonraki gün-
lerde gündüz süreleri kısalmaya başlar.

II

I

IV

V

90°

90°

0°

23° 27ı

23° 27ı

66° 33ı

66° 33ı

III
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6. Samsun’dan Mardin’e tatile giden bir grup, Mar-

din’de gündüz süresinin Samsun’dan kısa olduğu-
nu ve gündüz sürelerinin her gün biraz daha kısal-
dığını gözlemliyorlar.

Buna göre bu grup aşağıda verilen tarihlerin 
hangisinde Mardin’e gitmiş olabilir?

A) 21 Mart - 30 Mart

B) 21 Haziran - 30 Haziran

C) 23 Eylül - 30 Eylül

D) 21 Aralık - 30 Aralık

E) 15 Şubat - 25 Şubat

7. 

Dünya’nın Güneş’e karşı konumunun şekildeki 
gibi olduğu bir günde aşağıdakilerden hangisi 
görülmez?

A) Güney Yarım Küre’de yaz başlar.

B) Türkiye’de yıl içindeki en kısa gündüz süresi 
yaşanır.

C) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.

D) Kuzey Kutup kuşağı tamamen karanlıktır.

E) Güneş ışınları öğle vakti Yengeç Dönencesi’ne 
dik açıyla gelir.

8. 23 Eylül tarihinde Kanada’dan Arjantin’e giden 
bir bilim grubu;

I. Güneş ışınlarının düşme açısı,

II. gündüz süresi,

III. yaşanılan mevsim

özelliklerinden hangilerinin kesinlikle aynı ol-
duğunu gözlemler?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

9. Aşağıdaki tabloda 21 Haziran’da Güney Yarım Kü-
re’de yer alan beş merkezdeki gece süreleri veril-
miştir.

Merkezler Gece Süresi (Saat)
I. 12.30
II. 13.00
III. 14.00
IV. 15.00
V. 22.00

Buna göre verilen merkezlerden hangisi Ekva-
tor’a en yakındır?

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

10.  

Güney Kutup
Dairesi

Oğlak
Dönencesi

Yengeç
Dönencesi

Kuzey Kutup
Dairesi

90° K
Kuzey Kutup Noktası

Güney Kutup Noktası
90° G

0°

30°

30°

60°

60°

Matematik iklim kuşaklarının sınırlarının şekil-
deki gibi olması durumunda aşağıdakilerden 
hangisinin yaşanması beklenmez?

A) Türkiye’de yazlar daha sıcak olur.

B) Aydınlanma çemberinin yer değiştirdiği alan 
genişler.

C) Orta kuşakta yıllık sıcaklık farkları artar.

D) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı da-
ralır.

E) Türkiye’de gece gündüz süreleri arasındaki fark 
artar.

0°

66° 33ı

G
ün

eş
 Iş

ın
la

rı

90°

66° 33ı

23° 27ı

23° 27ı

90°
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1. Aşağıdaki tabloda 21 Haziran tarihinde Güney Ya-
rım Küre’de yer alan beş merkezde gece-gündüz 
süre farkları verilmiştir.

Merkezler Süre Farkı
I. 3 saat
II. 2 saat 30 dakika
III. 2 saat
IV. 1 saat 45 dakika
V. 1 saat 10 dakika

Buna göre hangi merkezde gündüz süresi daha 
uzundur?

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

2. Coğrafya öğretmeni, sınıfta Dünya’nın hareketleri 
konusunu işlerken öğrencilerden Dünya’nın yıllık 
hareketinin sonuçlarını söylemelerini istemiştir.

Öğrencilerden bazıları aşağıdaki bilgileri vermiştir.

Aslı: Mevsimler oluşur.

Gece: Güneş’in doğuş ve batış saatleri yıl içinde 
değişir.

Barış: Cisimlerin gölge boyu ve yönü yıl içinde de-
ğişir.

Şener: Coğrafi yönler oluşur.

Seher: Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı 
mevsimler yaşanır.

Buna göre öğrencilerden hangisinin yaptığı 
açıklama doğru değildir?

A) Aslı B) Gece C) Barış

D) Şener E) Seher

3. Ekvator’da yıl boyunca gece gündüz süreleri-
nin eşit olmasının nedeni aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Aydınlanma dairesinin Ekvator’u yıl boyunca iki 
eşit parçaya ayırması

B) Güneş ışınlarının yıl boyunca büyük açılarla 
düşmesi

C) Ekvator’da çizgisel hızın fazla olması

D) Sürekli termik alçak basınç alanı olması

E) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan do-
ğuya doğru dönmesi

4. 

Yukarıdaki şekilde gösterilen noktaların han-
gisinde Güneş 21 Haziran tarihinde diğerlerine 
göre daha erken doğar?

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

5. I. Dünya’nın küresel şekli

II. Yörüngenin elips şekli

III. Dünya’nın eksen eğikliği

IV. Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketi

Yukarıda verilenlerden hangileri Güneş ışınla-
rının düşme açısını etkileyen unsurlardandır?

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

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

6. 

Dünya, yörüngede hareket ederken Güneş’e 
karşı şekildeki konuma geldiğinde aşağıdaki-
lerden hangisi görülmez?

A) 45° kuzey ve güney enlemlerinde yer alan ci-
simlerin öğle vakti gölge boyları cisimlerin bo-
yuna eşittir.

B) Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet 
geçer.

C) Dünya’nın tamamında gece ve gündüz süreleri 
birbirine eşittir.

D) Aynı boylamdaki tüm merkezlerde Güneş aynı 
anda doğar ve batar.

E) Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıcıdır.

III 0°

90°

90°

II

I

IV

V

90° 
66° 33ı

23° 27ı

21 Mart

0°

23° 27ı

66° 33ı

90°

G
ün

eş
 Iş

ın
la

rı
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7. Dünya, Güneş çevresindeki yörüngede hareket 

ederken yer ekseni, yörünge düzlemine dik değil 
23° 27ı eğiktir. Bu eğikliğe bağlı olarak bazı olgular 
yaşanır.

Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin bir 
sonucu değildir?

A) Dönencelerin ve kutup dairelerinin oluşması

B) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin yıl içinde 
değişmesi

C) Matematik iklim kuşaklarının oluşması

D) Güneş’in ufuktaki gözlem yerinin yıl içinde de-
ğişmesi

E) Alize rüzgârlarının Kuzey Yarım Küre’de saat 
yönünde esmesi

8. 

Grafikte, belirli tarihlerdeki gündüz süre deği-
şiminin verildiği merkez, aşağıdaki enlemlerin 
hangisinde yer alır?

A) 15° kuzey B) 15° güney

C) 45° kuzey D) 45° güney

E) 66° 33ı kuzey

9. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

III

IV

V

I

II

Numaralanmış ülkelerin hangisinde yıl içinde 
dört mevsim belirgin olarak yaşanır?

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

10. Aşağıdakilerden hangisi Ekvator ile yörünge 
düzlemi arasındaki açıya bağlı olarak oluşma-
mıştır?
A) Gece gündüz sürelerinin yıl içinde değişmesi
B) Yarım kürelerde Güneş ışınlarının en son dö-

nencelere dik açıyla gelmesi
C) Kutup noktalarında 6 ay boyunca kutup gün-

düzü ve kutup gecesinin yaşanması
D) 30° ve 60° enlemlerinde dinamik basınç kuşak-

larının oluşması
E) Aydınlanma çemberinin yerinin yıl içinde kutup 

daireleri ile kutup noktaları arasında değişmesi

11. 21 Haziran tarihi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Yengeç Dönencesi’nde yer alan cisimlerin yerel 

saat 12.00’de gölgesi oluşmaz.
B) Kuzey kutup kuşağı aydınlıktır.
C) Arjantin’de yaz mevsimi başlar.
D) Ekvator’un kuzeyinde gündüzler gecelerden 

uzundur.
E) Bu tarihten sonra Yengeç Dönencesi’nin kuze-

yinde yer alan merkezlerde gölge boyları uza-
maya başlar.

12. Aşağıda farklı tarihlerde Ankara’dan yola çıkan 
beş gözlemcinin hareket yönü verilmiştir.
I. 21 Mart’ta güneye
II. 21 Aralık’ta kuzeye
III. 21 Haziran’da batıya
IV. 23 Eylül’de kuzeye
V. 10 Şubat’ta güneye
Buna göre hangi tarihte yola çıkan gözlemci, 
ulaştığı yerdeki gündüz süresinin Ankara’da-
kinden daha uzun olduğunu gözlemler?

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

Gündüz (sa.)

Tarihler0

6

21 Haziran21 Mart 23 Eylül 21 Aralık

12

18

24
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1. Bir merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisi-
ne bakılarak Kuzey Yarım Küre’de bulunduğu 
tespit edilemez?

A) Kuzey yönlü rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

B) Güneyine doğru gidildikçe ardışık meridyen 
arasının genişlemesi

C) 21 Mart tarihinde gece gündüz sürelerinin eşit 
olması

D) Cisimlerin gölgesinin saat 12.00’de yıl boyunca 
kuzeye düşmesi

E) 21 Aralık tarihinden sonra gündüz sürelerinin 
uzamaya başlaması

2. X ülkesinde oturan bir kişi, aynı gün içinde sürekli 
olarak kuzey yönünde ilerlediğinde gündüz süresi-
nin uzadığını gözlemlemiştir.

Bu kişi bu gözlemini aşağıdaki tarihlerin hangi-
sinde yapmış olamaz?

A) 10 Mayıs B) 2 Temmuz C) 21 Haziran

D) 3 Ocak E) 10 Eylül

3.  90°

Yörünge
düzlemi

90°

66° 33ı

0°

Yer
ekseni

Aşağıdakilerden hangisi yer ekseni ile yörünge 
düzlemi arasındaki bu açı farkından kaynaklı 
oluşmamıştır?

A) Aydınlanma çemberinin yerinin yıl içinde değiş-
mesi

B) Güneş ışınlarının düşme açısının ve gölge bo-
yunun yıl içinde değişmesi

C) Orta kuşakta dört mevsimin yaşanması

D) Güneş ışınlarının yarım kürelerde en son dö-
nencelere dik açıyla gelmesi

E) Daha doğuda yer alan merkezlerde Güneş’in 
daha erken doğması

4. 

Yukarıdaki küre üzerinde verilen merkezlerin 
hangisinde yıl içinde öğle vakti gölge boyları 
iki kez sıfır olur?

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

5. Aşağıdaki tabloda 23 Eylül tarihinde, yatay zemine 
dikilen 1 metrelik bir cismin üç farklı kentteki öğlen 
vakti ölçülen gölge boyları verilmiştir.

Kentler Gölge Boyu (m)
X 2
Y 1
Z 0,5

Buna göre kentlerle ilgili verilen aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) Z kenti diğerlerine göre Ekvator’a daha yakın-
dır.

B) Y kenti 45° enleminde yer alır.

C) Güneş ışınlarını en eğik açıyla X kenti alır.

D) Y kentine Güneş ışınları dik açıyla gelmektedir.

E) Z kentine Güneş ışınları 45° den daha büyük 
açıyla gelmektedir.

6. 21 Mart ile 21 Haziran arasındaki dönemde ül-
kemizde aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?

A) Gölge boyları kısalır.

B) Güneş ışınlarının yere düşme açısı büyür.

C) Gündüz süreleri uzar.

D) Gece süreleri ile gündüz süreleri arasındaki 
fark azalır.

E) Sıcaklık değerleri yükselir.

I
90°

90°

0°

23° 27ı

23° 27ı

66° 33ı

66° 33ı

III

II

V

IV
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7. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N kentlerinde bazı 

özel tarihlerde yaşanılan gündüz süreleri saat ola-
rak verilmiştir.

21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık
K 16 12 8
L 12 12 12
M 6 12 18
N 13 12 11

Bu kentlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) K ve N kentleri aynı yarım kürededir.

B) L kenti Ekvator’da yer alır.

C) Gece gündüz süre farkı en fazla K kentindedir.

D) M kenti Güney Yarım Küre’de yer alır.

E) M ve N kentlerinde aynı anda farklı mevsimler 
yaşanır.

8. • Güneş’in ufuktaki gözlem yeri yıl içinde değişir.

• Gece gündüz süre farkları oluşur.

• Aynı anda farklı yarım kürelerde farklı mevsim-
ler yaşanır.

Bu olayların oluşmasını sağlayan etmen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Yer ekseni ile ekliptik arasında 66° 33ı lik açı ol-
ması

B) Eksen ile Ekvator arasında 90° lik açı olması

C) Dünya’nın şeklinin geoit olması

D) Dünya’nın kendi ekseni etrafında batıdan do-
ğuya doğru dönmesi

E) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması

9. Eksen eğikliği ve Dünya’nın yıllık hareketine bağlı 
olarak Güneş ışınlarının düşme açısı herhangi bir 
yerde yıl içerisinde sürekli değişir. Bu açının de-
ğişmesi gölge boylarının da yıl içinde sürekli de-
ğişmesine neden olur.

Buna göre aşağıda verilen hangi iki tarihte 
Ekvator’daki cisimlerin gölge boyları en uzun 
olur?

A) 21 Mart - 21 Haziran

B) 21 Haziran - 21 Aralık

C) 3 Ocak - 4 Temmuz

D) 21 Aralık - 23 Eylül

E) 10 Aralık - 20 Mayıs

10. Aynı boylamda yer alan merkezlerde yıl boyun-
ca Güneş’in aynı anda doğup aynı anda batma-
sı için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş-
mesi gerekir?

A) Dünya’nın kendi etrafında doğudan batıya 
doğru dönmesi

B) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı-
nın artması

C) Dünya’nın yörüngesinin daire şeklinde olması

D) Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açının 
ortadan kalkması

E) Dünya’nın yörüngedeki dönüş hızının azalması

11. Farklı ülkelerde yaşayan Zeynep ile Eliz arasında 
aşağıdaki telefon görüşmesi geçmiştir.

Zeynep: Bizim burada 21 Haziran’da Güneş bir 
gün boyunca hiç batmaz. Ancak Güneş ışınları 
eğik açıyla düştüğünden sıcaklıklar genel olarak 
düşüktür.

Eliz: Bizim buralarda 21 Aralık’ta gece ve gündüz 
süreleri eşittir. Gölgelerimiz saat 12.00’de 6 ay 
boyunca kuzeye, 6 ay boyunca da güneye doğru 
düşer.

Buna göre Zeynep ve Eliz aşağıdaki ülkelerin 
hangisinde yaşamaktadır?

Zeynep Eliz
A) Norveç Peru

B) Kanada İtalya

C) Finlandiya Türkiye

D) İsveç Norveç

E) Avustralya Hindistan
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1. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın çeşitli tarihlerde Gü-
neş’e karşı konumu, ayrıca numaralandırılan ara-
lıklarda yarım kürelerde oluşan bazı özellikler ve-
rilmiştir.

 

X: Kuzey Yarım Küre’de gündüz süreleri uzar.

Y:  Güney Yarım Küre’ye Güneş ışınları daha bü-
yük açıyla düşer.

Z:  Kuzey Yarım Küre’de gündüzler gecelerden 
uzundur.

Buna göre X, Y ve Z durumları yörüngedeki nu-
maralanmış aralıkların hangilerinde yaşanır?

X Y Z
A) I ve IV III ve IV I ve II

B) I ve II II II ve IV

C) I ve IV II ve III IV

D) II ve III III ve IV I

E) I ve II III ve IV II ve III

2. Derste “Dünya’nın Hareketleri” konusu işlenirken 
öğretmen öğrencilere “21 Aralık tarihinde sizce ül-
kemizde en kısa gece hangi ilde yaşanır?” sorusu-
nu yöneltmiştir.

Öğrencilerden;

Akif: Sinop,

İremnur: Iğdır,

Hamza: Çanakkale,

Nuray: Hatay,

Canberk: İzmir

şeklinde cevap vermiştir.

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği 
cevap doğrudur?

A) Akif B) İremnur C) Hamza

D) Nuray E) Canberk

3. Aşağıdaki haritada bazı şehirler verilmiştir.

Caracas

Oslo

Tokyo

Lima
Canberra

Haritadaki şehirlerin hangisinde yıl içinde ya-
şanan gece gündüz süre farkları en fazla olur?

A) Canberra B) Oslo C) Tokyo

D) Caracas E) Lima

4.  

Şekildeki küre üzerinde numaralanmış merkez-
lerden hangileri yıl içinde Güneş ışınlarını öğle 
vakti bir kez dik açıyla alır?

A) Yalnız II B) I ve III C) II ve III

D) III ve V E) IV ve V

5. Ankara, 33° doğu meridyeni ile 40° kuzey parale-
linde yer almaktadır.

Buna göre aşağıdaki paralellerin hangisinde 
bulunan biri, verilen tarihte gece süresinin An-
kara’dakinden daha uzun olduğunu gözlemler?

A) 25° kuzey paraleli - 21 Aralık

B) 15° güney paraleli - 21 Mart

C) 60° kuzey paraleli - 23 Eylül

D) 30° güney paraleli - 21 Haziran

E) 45° kuzey paraleli - 21 Haziran

23 Eylül

III

IVI

II

21 Mart

21 Aralık21 Haziran

III

90°

90°

0°

23° 27ı

23° 27ı

66° 33ı

66° 33ı

II

IV

V

I
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6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük ve 

yıllık hareketinin ortak sonuçları arasında yer 
almaz?

A) Cisimlerin gölge boyu ve yönünün değişmesi

B) Sıcaklık farklılıklarının oluşması

C) Kayaçlarda mekanik ufalanmanın yaşanması

D) Aydınlanma çemberinin yerinin değişmesi

E) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi

7. Öykü Öğretmen, derste dünyanın yıllık hareketi 
konusunu işlerken, konunun daha iyi kavranabil-
mesi için tahtaya aşağıdaki kavramların isimlerini 
yazmıştır.

Ekinoks Solstis Yörünge

Yer ekseni Aydınlanma
çemberi

Daha sonra öğrencilerden aşağıdaki yönlendirme-
lerle kavramları eşleştirmelerini istemiştir.

• Yarım kürelerde bahar başlangıç tarihidir.

• Aydınlık ve karanlık yarım küreleri ayıran sınır-
dır.

• Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken izlediği 
yoldur.

• Her iki yarım kürede yaz ve kış mevsimlerinin 
başlangıç tarihleridir.

Öğrenciler Öğretmen’in yönergeleri ile kav-
ramları doğru eşleştirdiğine göre hangisi dışa-
rıda kalır?

A) Ekinoks B) Solstis

C) Yer ekseni D) Aydınlanma çemberi

E) Yörünge

8. Güney Yarım Küre’de en uzun gündüzün ya-
şandığı bir gün için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Ekvator’da gece gündüz eşittir.

B) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.

C) Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir.

D) Kuzey Kutup Dairesi’nde bir gün boyunca 
Güneş doğmaz.

E) Güney Kutup Kuşağı tamamen karanlıktır.

9. Aydınlanma çemberi yıl içinde kutup noktaları ile 
kutup daireleri arasında yer değiştirir.

90°

90°

Aydınlanma
çemberi

0°

23° 27 ı

23° 27 ı

66° 33 ı

66° 33 ı

Buna göre aydınlanma çemberinin şekildeki 
gibi olduğu bir günde Güneş ışınları aşağıdaki 
enlemlerden hangisine dik gelmiş olabilir?

A) 23° 27ı kuzey B) Ekvator

C) 10° güney D) 15° kuzey

E) 23° 27ı güney

10. Aşağıdaki grafikte, İzmir’de yatay düzleme dikilen 
çubuğun öğle vaktinde oluşan gölge uzunluğunun 
bir aylık değişimi verilmiştir.

Gölge boyu (m)

Günler
1 10 20 30

Buna göre bu gölge boyu değişimi aşağıdaki 
aylardan hangisine aittir?

A) Mart B) Eylül  C) Aralık

D) Haziran E) Ocak
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1. Türkiye ve Arjantin’de aynı tarım ürünlerinin 
yılın farklı zamanlarında yetiştirilmesinin nede-
ni aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasın-
dan kaynaklanır?

A) Yarım kürelerinin

B) Yüz ölçümlerinin

C) Tarım yöntemlerinin

D) Ortalama yükseltilerinin

E) Nüfus miktarlarının

2 - 3. soruları aşağıdaki şekle göre cevapla-
yınız.

Aşağıda 21 haziran tarihinde Dünya’nın Güneş’e 
karşı konumu verilmiştir.

90°

90°

0°

23° 27 ı

66° 33 ı

23° 27 ı

66° 33 ı

V

IV

III

II

I

2. Şekilde verilen merkezlerin hangisinde Güneş 
en erken doğar, en geç batar?

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

3. Şekilde verilen merkezlerin hangisinde bu ta-
rihte aynı boydaki cisimlerin gölgesi yerel saat 
12.00’de en uzun olur?

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

4. 23 Eylül tarihinde Güneş ışınlarını 40° lik açıyla 
alan bir yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ke-
sin olarak söylenir?

A) Güney Yarım Küre’de yer alır.

B) 21 Mart’ta cisimlerin gölgesi öğle vakti kuzeye 
düşer.

C) Orta kuşakta yer alır.

D) En uzun gündüzü 21 Haziran’da yaşar.

E) Kuzey yönlü rüzgârlar sıcaklığı düşürür.

5. Aşağıdaki grafikte 21 Haziran’da, beş farklı mer-
kezde yaşanan gündüz ve gece süreleri verilmiştir.

Saat

I

6

0

12

18

24

II III
: Gündüz : Gece

IV V

Bu merkezlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) I ve III. merkezlerin enlem dereceleri aynıdır.

B) II. merkez Ekvator’da yer alır.

C) III ve V. merkezler Kuzey Yarım Küre’de yer 
alır.

D) Yer çekimi en fazla V. merkezde görülür.

E) IV ve V. merkezlerin Ekvator’a olan kuş uçuşu 
uzaklıkları aynıdır.

6. 21 Aralık ve 21 Haziran için,

I. Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden ge-
çer.

II. Güneş ışınları Ekvator’a saat 12.00’de 66° 33ı 
lık bir açıyla gelir.

III. Kuzey yarım Küre’de en uzun gündüz yaşanır.

durumlarından hangilerinin ortak olduğu söy-
lenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II

D) II ve III E) I, II ve III
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7. Her iki yarım kürede dinamik yüksek basınç alan-

larında çok sayıda çöl oluşmuştur.

I

IV

III
V

II

Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış 
çöllerden hangisi dinamik yüksek basınç ala-
nında yer almaz?

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

8. I. Paralellerin çevre uzunlukları kutuplara doğru 
küçülür.

II. Yerden yükseldikçe görülen alan genişler.

III. Matematik iklim kuşakları oluşur.

IV. Şubat ayı 28 gün sürer.

V. Coğrafi yönler oluşur.

Yukarıda verilenlerden hangi ikisinin oluşum 
nedeni aynıdır?

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

D) III ve V E) IV ve V

9. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak 
gösterilmiştir.

II

I

III

IV

V

Bu alanların hangisinde alacakaranlık süresi 
daha uzun yaşanır?

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

10. • Günlük sıcaklık farkları oluşur.

• Kutup yönlü rüzgârlar sıcaklığı düşürür.

• Yerel saat farkları oluşur.

• Günlük basınç farklılıkları oluşur.

• Termik basınç kuşakları oluşur.

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Dünya’nın 
eksen hareketine bağlı olarak oluşur?

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

11. Aşağıdaki grafikte dört özel tarihte X kentine Gü-
neş ışınlarının düşme açısı verilmiştir.

Güneş ışınlarının düşme açısı

Tarihler0°

15°

21 Haziran21 Mart 23 Eylül 21 Aralık

30°

45°

60°

75°

90°

X merkezi ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin gölgesi öğle vakti hiçbir zaman sıfır 
olmaz.

B) Dönenceler arasında yer almaktadır.

C) En uzun gündüzü 21 Aralık’ta yaşar.

D) Güneyine doğru gidildikçe yer çekimi artar.

E) En uzun gölgeler 21 Haziran’da oluşur.



9. Sınıf | Coğrafya29

01Tarama Testi - II
TEST 15

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın geoit şekle 
sahip olduğunu kanıtlar?

A) Ekvator çevresinin tam bir meridyen yayından 
büyük olması

B) Aydınlık ve karanlık yarım kürelerin oluşması

C) Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması

D) Sürekli termik basınç kuşaklarının oluşması

E) Meridyen yaylarının birbirine eşit olması

2. Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında  
23° 27ı lık bir açı bulunur. Bu açının değişmesi Tür-
kiye’de bazı durumların değişmesine neden olur.

Buna göre eksen eğikliğinin 10° olması duru-
munda Türkiye’de,

I. 21 Haziran’da cisimlerin öğle vaktinde oluşan 
gölge boyları daha kısa olurdu.

II. Yazlar daha serin, kışlar daha ılık olurdu.

III. 21 Haziran’daki gündüz süresi daha kısa olur-
du.

durumlarından hangilerinin yaşanması bekle-
nir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III

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

3. I. Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’de gölge 
boyları kısalmaya başlar.

II. Kutup noktalarında altı aylık sürekli gündüzle-
rin ve gecelerin başlama tarihidir.

III. Güney Kutup Dairesi’nde bir gün boyunca Gü-
neş hiç doğmaz.

Numaralanmış özellikler aşağıdaki tarihlerin 
hangisinde yaşanır?

I II III
A) 21 Mart 21 Haziran 21 Aralık

B) 21 Haziran 23 Eylül 21 Aralık

C) 21 Aralık 21 Haziran 23 Eylül

D) 21 Haziran 21 Mart 23 Eylül

E) 21 Aralık 23 Eylül 21 Haziran

4. Aşağıdaki şemada Ekvator’dan kutuplara doğru 
artan veya azalan özelliklerin getirileceği kutular 
verilmiştir.

 

Buna göre numaralanmış yerlere aşağıdakiler-
den hangisi getirilirse bilgi yanlışlığı yapılmış 
olur?

A) I - Çizgisel hız

B) II - Gölge boyları

C) III - Gece gündüz süre farkları

D) IV - Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol

E) V - Tan ve gurup süreleri

5.  

Grafikte yıl içindeki gündüz süre değişiminin 
verildiği merkez küre üzerinde numaralanmış 
hangi noktada yer alır?

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

Dünya’nın
şekline bağlı
Ekvator’dan

kutuplara
doğru

----II
----I

----III

Azalır

Azalır

ArtarArtar

Artar

----V

----IV

Gündüz (sa.)

Tarihler0

6

21 Haziran21 Mart 23 Eylül 21 Aralık

12

18

24

90°

90°

0°

23° 27ı

23° 27ı

66° 33ı

66° 33ıV

I

III

II

IV
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6. 21 Haziran’da 42° kuzey enleminde yer alan Si-

nop’a saat 12.00’de Güneş ışınları kaç derecelik 
açıyla gelir?

A) 42° B) 54° 27ı C) 66° 33ı

D) 71° 27ı E) 77° 27ı 

7. Aşağıda matematik ve sıcaklık iklim kuşaklarının 
sınırları gösterilmiştir.

66° 33ı

66° 33ı

23° 27ı 30° 30ı

68° 30ı

23° 27ı

0

27°

48°

0

Buna göre sıcaklık kuşakları ile matematik ik-
lim kuşaklarının sınırlarının çakışmamasının 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara ve denizlerin dağılışının yarım kürelerde 
farklılık göstermesi

B) Dünya’nın Güneş çevresinde elips şeklindeki 
bir yörüngede dönmesi

C) Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması

D) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi

E) Ekvator’dan kutuplara doğru sıcaklığın azal-
ması

8. Dünya’nın küresel şekline bağlı olarak kalıcı kar alt 
sınırı, tarım, yerleşme ve bitki örtüsü üst sınırı Ek-
vator’dan kutuplara doğru azalır.

I

IV

II

III

V

Buna göre haritada numaralanmış yerlerin 
hangisinde kalıcı kar alt sınırı; tarım, yerleşme 
ve bitki örtüsü üst sınırı en düşüktür?

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

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yörüngenin elips şekli, Dünya’nın Güneş’e olan 
uzaklığının değişmesine neden olur.

B) Doğu ve batı yönlerinin oluşmasının nedeni 
Dünya’nın günlük hareketidir.

C) Sürekli rüzgârların yönlerindeki sapmaların ne-
deni Dünya’nın günlük hareketidir.

D) Gece gündüz süre farkının oluşması yörünge-
nin elips şekline bağlı olarak oluşur.

E) Dünya’nın küresel şekli nedeniyle denizlerin 
tuzluluğu kutuplara doğru azalır.

10. Bir merkezin bulunduğu ülkede kuzeye doğru 
gidildikçe gece ile gündüz süreleri arasındaki 
fark artıyorsa bu merkezin bulunduğu ülke ile 
ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 21 Haziran’da yaz mevsimi başlar.

B) Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

C) Sürekli rüzgârlar saat yönünde sapmaya uğrar.

D) 23 Eylül’de öğle vakti cisimlerin gölgesi kuzeye 
düşer.

E) 23 Eylül’de ilkbahar başlar.

11. Yengeç Dönencesi’nin yerinin belirlenmesine 
neden olan etmen ile aşağıdakilerden hangisi-
nin nedeni aynıdır?

A) Doğu ve batı yönlerinin oluşması

B) Aydınlanma çemberinin yıl boyunca Ekvator’u 
iki eşit parçaya ayırması

C) Türkiye’de yaz yaşanırken Güney Afrika Cum-
huriyeti’nde kış yaşanması

D) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığının yıl içinde 
değişmesi

E) Yer çekiminin her yerde aynı olmaması
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1. Aşağıda verilen olaylar oluşum nedenlerine 
göre ikişerli olarak gruplandırıldığında hangisi 
dışarıda kalır?

A) Meltem rüzgârlarının oluşması

B) Güneş’in doğuş ve batış saatlerinin değişmesi

C) Gece ve gündüzün ardalanması

D) Muson rüzgârlarının oluşması

E) Ekvator’da yıl boyunca gece ve gündüz sürele-
rinin eşit olması

2. Aşağıdaki  haritada bazı alanlar numaralandırıla-
rak gösterilmiştir.

II

V

IV

III

I

21 Haziran’da numaralanmış bu alanların hangi 
ikisi arasında gündüz süreleri arasındaki fark 
en fazladır?

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

D) III ve V E) IV ve V

3. Güneş ışınlarının düşme açısı Ekvator’dan kutup-
lara doğru azalır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin oluşu-
mu sözü edilen bu nedenle açıklanamaz?

A) Bitki örtüsünün yeryüzünde kuşaklar oluştur-
ması

B) Çizgisel hızın en fazla Ekvator’da olması

C) Denizlerin tuzluluk oranının kutuplara doğru 
azalması

D) Kuzey Yarım Küre’de güney yönlü rüzgârların 
sıcaklığı artırması

E) Kalıcı kar alt sınırının kutuplara doğru gidildikçe 
azalması

4. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün nede-
nidir?

A) Aydınlık ve karanlık yarım kürelerin oluşması

B) Alacakaranlık süresinin Hatay’dan Sinop’a 
doğru gittikçe artması

C) Kutupların sürekli yüksek basınç alanı olması

D) Türkiye kıyılarında deniz turizm sezonunun en 
uzun Akdeniz’de yaşanması

E) Dünya’nın küresel şekle sahip olması

5. Aşağıda koordinatları verilen noktalardan aynı 
anda ve yerden aynı yükseklikte ok yönünde do-
ğuya doğru hareket eden beş uzay aracı turlarını 
aynı zamanda tamamlıyor.

 

Buna göre bu uzay araçlarından hangisinin hızı 
en fazladır?

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

6. Aşağıda 21 Haziran’da aynı meridyen üzerindeki 
beş ayrı merkezde Güneş’in doğuş ve batış saat-
leri verilmiştir.

Güneş’in Doğuş Saati Güneş’in Batış Saati

I. 06.00 18.00

II. 02.00 22.00

III. 05.00 19.00

IV. 06.30 19.30

V. 09.15 17.45

Buna göre bu merkezlerden hangisi Kuzey Ku-
tup Noktası’na daha yakındır?

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

90°

90°

0°

20°

30°

60°

70°

II

I

III

IV

V
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7. Derste, Dünya’nın hareketleri konusunu işleyen 

öğretmen öğrencilere, “Dünya’nın yıllık hareketine 
bağlı olarak değişen unsurlar nelerdir?” sorusunu 
yöneltmiştir.

Öğrencilerden;

Metin: Sıcaklık değerleri

Ali: Güneş ışınlarının düşüş açısı

Ece: Güneş’in doğuş ve batış saatleri

Nergiz: Ekvator’daki gece gündüz süreleri

Duru: Gölge boyları

cevabını vermiştir.

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği 
yanıt doğru değildir?

A) Metin B) Ali C) Ece

D) Nergiz E) Duru

8.  

Dünya’nın Güneş’e karşı konumunun şekildeki 
gibi olduğu bir tarihte, küre üzerinde verilen X 
ve Y noktalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) X noktasında yıl içinde öğle vakti ölçülen gölge-
ler en kısa olur.

B) Y noktasında kış gün dönümü yaşanır.

C) X noktasında yıl içindeki en uzun gündüz yaşa-
nır.

D) Y noktasında 24 saat gece yaşanır.

E) X noktasında Güneş ışınlarının tutulma oranı 
daha azdır.

9. Aşağıda bir merkeze ait yıllık gölge boyu değişim 
grafiği verilmiştir.

Gölge boyu (cm)

Tarihler
21 Haziran21 Mart 23 Eylül 21 Aralık

Buna göre bu merkez aşağıdaki enlemlerin 
hangisinde yer alır?

A) 0° B) 15° kuzey 

C) 15° güney D) 23° 27ı kuzey

E)  23° 27ı güney

10. Aşağıda X ve Y merkezlerinde Kutup Yıldızı’nın 
ufuk düzlemindeki konumu verilmiştir.

X
20°

Y
80°

Buna göre bu merkezlerle ilgili aşağıda verilen-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Y merkezinde çizgisel hız daha fazladır.

B) X merkezi tropikal kuşakta yer alır.

C) X merkezinde tan ve gurup süreleri daha kısa-
dır.

D) İki merkez de Kuzey Yarım Küre’de yer alır.

E) Gece gündüz süre farkları ekinokslar dışında Y 
merkezinde daha fazladır.

X

90°

90°

0°

23° 27 ı

23° 27 ı

66° 33 ı

66° 33 ı

Y


