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9. Sınıf | Coğrafya

Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

Doğa ve İnsan Etkileşimi

1. Doğa ve insan sürekli olarak etkileşim hâlindedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan- 
doğa etkileşimine örnek verilemez?

A) Kuzey Anadolu Dağları’nın denize bakan ya-
maçlarında çay tarımının yapılması

B) Karasal iklim bölgelerinde kerpiç evlerin yaygın 
olması

C) Soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanların 
genelde yağlı besinleri tüketmesi

D) Kızılırmak Nehri'nin ağız kısmında delta ovası-
nın oluşması

E) Kıyı kirliliği fazla olan yerlerde balıkçılığın geliş-
memesi

2. Doğada insan müdahalesi olmadan gerçekleşen 
her şey doğal unsur olarak kabul edilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal un-
surlardan biri değildir? 

A) Göl B) Seramik C) Bulut 

D) Toprak  E) Mermer 

3. Bulut oluşumu, kar, yağmur gibi hava olayları-
nın gerçekleştiği doğal ortam aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Litosfer B) Hidrosfer C) Atmosfer

D) Biyosfer E) Astenosfer

4. 

Yukarıdaki dünya haritasında numaralanmış 
yerlerin hangisinde doğal koşulların insan ya-
şamı üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?

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

5. Bir bölgede meydana gelen heyelan olayları bir 
grup öğrenci tarafından incelenmiştir. Öğrenciler bu 
doğa olayıyla ilgili aşağıdaki görüşleri bildirmiştir.

Baran: Yamaçtaki eğimin fazla olması toprağın 
eğim yönünde hareket etmesine neden olmuştur.

Doğan: Bölgede yapılan yol çalışmaları tabakanın 
dengesini bozduğu için heyelan meydana gelmiştir.

Sude: Son zamanlarda etkili olan sağanak yağış-
lar heyelan olayını tetiklemiştir. 

Berfin: Eğimli yamaçlara yerleşim alanlarının ku-
rulması heyelanın neden olduğu yıkımların artma-
sına neden olur. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin belirtmiş 
olduğu görüşler beşerî ortam içerisinde değer-
lendirilir? 

A) Baran - Doğan B) Sude - Berfin 

C) Doğan - Berfin D) Baran - Sude 

E) Doğan - Sude 

6. Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurların in-
san yaşamı üzerindeki etkisine örnektir? 

A) İstanbul Boğazı’na denizin altından tünellerin 
inşa edilmesi

B) Tuz Gölü’nün altına doğal gaz depolama tesisi-
nin yapılması 

C) Sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde hava kir-
liliğinin fazla olması 

D) Japonya’da meydana gelen tsunamide binlerce 
insanın yaşamını yitirmesi 

E) Hollanda’da denizlerin doldurularak tarım ala-
nına dönüştürülmesi 

II
I III

IV

V



Doğa ve İnsan Etkileşimi

7. • Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak atmosferde 
karbon oranının artması 

• Ormanların tahrip edilerek yerleşim alanı oluş-
turulması 

• Dünya üzerindeki tatlı su kaynaklarının yanlış 
kullanıma bağlı olarak azalması 

Bu açıklamalar aşağıda verilen konulardan 
hangisine örnek gösterilebilir? 

A) Doğanın insan yaşamına etkisi 

B) Doğal olayların oluşum aşamaları 

C) Hidrosferin atmosferi etkilemesi 

D) İnsanın doğaya olan etkisi 

E) Doğal olayların topoğrafyayı şekillendirmesi 

8. Doğal şartlar altında gelişen olayların oluşturduğu 
ortama doğal ortam denir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal or-
tamdaki etkileşimlere örnek oluşturmaz? 

A) Akarsuların taşıdıkları malzemeleri denizlerde 
biriktirerek delta ovalarını oluşturması

B) İklim koşullarının uygun olduğu verimli ovalarda 
tarımsal faaliyetlerin yaygın olması

C) Sıcaklık etkisiyle buharlaşan suyun atmosferde 
yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak dönmesi 

D) Volkanik arazilerde dış kuvvetlerin etkisiyle çe-
şitli yeryüzü şekillerinin oluşması

E) Kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğ-
rayarak toprağa dönüşmesi

9. İnsanlar doğal çevreyi ihtiyaçları doğrultusunda 
kullanır ve şekillendirir.

Buna göre aşağıdaki insan faaliyetlerinden 
hangisi doğal çevreyi olumsuz etkiler? 

A) Bataklık alanların kurutularak tarım alanlarına 
dönüştürülmesi 

B) Fabrika bacalarına filtrelerin takılması 

C) Bazı alanların millî park hâline dönüştürülmesi 

D) Bazı hayvan türlerinin avlanmasına yasak veya 
kısıtlamaların getirilmesi 

E) Tarımsal faaliyetlerde kimyasal gübre yerine 
doğal gübrelerin kullanılması 

10. (I) İnsan ile doğal ortam arasında sürekli bir etkile-
şim vardır. (II) Bu etkileşimde ilk dönemlerde bas-
kın olan taraf doğa olaylarıyken zamanla insanın 
doğa üzerindeki hâkimiyeti artmıştır. (III) İnsanın 
doğa üzerindeki hâkimiyetinin artmasında teknolo-
jik gelişmelerin etkisi fazladır. (IV) İnsanların doğa 
üzerindeki değiştirici ve şekillendirici etkisi Sanayi 
Devrimi'yle hızlanmıştır. (V) Bu nedenle sanayisi 
gelişen ABD, Japonya, Çin ve Avrupa ülkelerindeki 
insanların doğa üzerinde şekillendirici etkisi daha 
fazladır. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde coğrafyanın dağılış ilkesinden faydala-
nılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V
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9. Sınıf | Coğrafya

Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

1. Akarsuları, gölleri, denizleri ve okyanusları in-
celeyen coğrafyanın alt dalı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hidrografya  B) Klimatoloji C) Jeomorfoloji 

D) Limnoloji  E) Biyocoğrafya 

2. Aşağıda coğrafyanın yararlandığı bazı bilim dalla-
rının tanımları verilmiştir.

• Harita bilimi anlamına gelmektedir. Dünya üze-
rindeki bilgilerin haritalara aktarılmasında kul-
lanılır.

• Yerin yapısı, oluşumu ve değişimi gibi konula-
rın yanı sıra tektonizma ve deprem gibi olaylar-
la ilgilenen bilimdir.

• Kısa süreli hava olayları ile ilgilenen ve bunu 
ölçen bilimdir.

• Nüfus bilimi demektir. Nüfusun yapısı, gelişimi 
ve dağılışını inceler.

Bu tanımlarla aşağıdaki bilim dalları eşleştiril-
diğinde hangisi dışta kalır?

A) Meteoroloji  B) Demografi  C) Klimatoloji 

D) Jeoloji  E) Kartografya 

3. • 1513 yılında ilk dünya haritasını çizmiştir.

• Yaptığı deniz seyahatlerini Kitab-ı Bahriye adlı 
eserinde toplamıştır.

Hakkında bazı bilgilerin verildiği coğrafya bilim 
insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesudi  B) Biruni C) İdrisi  

D) İbn-i Sina  E) Piri Reis 

4. Aşağıda verilenlerden hangisi beşerî ve ekono-
mik coğrafyanın konuları arasında yer almaz? 

A) Nüfus özellikleri 

B) Enerji üreten santraller 

C) Dokularına göre yerleşmeler 

D) İnsanların genetik özellikleri 

E) Tarıma dayalı sanayi 

5. Aşağıdakilerden hangisi hidrografyanın ince-
leme alanında yer almaz? 

A) Denizlerdeki tuzluluk oranları 

B) Akarsuların debisini etkileyen faktörler 

C) Göllerin gideğen durumları 

D) Yer altı sularının mineral madde özellikleri 

E) Dalgaların oluşturdukları yer şekilleri 

6. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ'da coğraf-
yanın gelişmesine katkı sağlamıştır?

A) Sanayi Devrimi 

B) Alet yapımının başlaması

C) Ateşin bulunması 

D) Denizaşırı seyahatlerin yapılması

E) Yerleşik hayatın başlaması 

7. • 1769-1859 yılları arasında yaşamış Alman 
coğrafyacıdır.

• Coğrafya bilimine bilimsel anlamda gezi-göz-
lem metodunu, sebep-sonuç, dağılış ve ilgi 
prensiplerini kazandırmıştır.

• İzoterm, izohips, izobat, profil ve kesit gibi 
yardımcı ifade şekillerini coğrafyaya kazan-
dırmıştır.

Hakkında bazı bilgilerin verildiği coğrafya bilim 
insanı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Humboldt  B) Kepler  C) Batlamyus 

D) Aristo  E) Strabon 

Bir Bilim Olarak Coğrafya



8. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın inceleme 
alanlarından biri değildir? 

A) Toprağın oluşum aşamaları 

B) Hayvanların genetik yapıları 

C) Doğal afetler 

D) Nüfusun miktarı ve dağılışı 

E) Bitki türleri ve dağılışı 

9. Coğrafya dersinde öğretmen, öğrencilerine aşağı-
daki soruları yöneltmiştir.

• Bulunduğunuz bölgedeki nüfusun cinsiyet da-
ğılımı nasıldır? 

• Oturduğunuz konutlarda yapı malzemesi ola-
rak ne kullanılır?

• Bölgenizde tüketilen elektriğin üretiminde han-
gi enerji kaynağı kullanılır?

• Bölgenizde üretilen ürünler pazar alanına nasıl 
ulaştırılır?

Buna göre öğretmenin, coğrafyanın aşağıda 
verilen alt dallarından hangisiyle ilgili bir soru 
sorduğu söylenemez?

A) Ulaşım coğrafyası 

B) Yerleşme coğrafyası 

C) Tarım coğrafyası 

D) Nüfus coğrafyası 

E) Enerji coğrafyası 

10. • Genç oluşumlu araziler yaygındır. 

• Aktif birçok fay hattına sahiptir. 

• Sıcak su kaynakları fazla olduğu için jeotermal 
santraller kurulmuştur. 

Bir yöreye ait bu özellikler coğrafyanın aşağı-
daki hangi alt dalı ile daha fazla ilişkilidir? 

A) Jeomorfoloji B) Klimatoloji 

C) Hidroloji  D) Biyocoğrafya 

E) Kartografya 

11. 

Nüfus, yerleşme, ekonomik faaliyetler gibi 
beşerî coğrafya alanında araştırma yapmak 
isteyen bir araştırmacı harita üzerinde numa-
ralanmış yerlerden hangisine giderse konu ve 
kaynak sıkıntısı yaşar? 

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

12. • XV. yüzyıl başlarında, Semerkand’da doğmuş-
tur.

• Astronomi ve matematik konusunda önemli 
eserler vermiştir.

• En önemli eseri Fethiye adlı astronomi kitabı-
dır. 

Bazı özellikleri verilen bu coğrafyacı aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Piri Reis B) Evliya Çelebi 

C) Ali Kuşçu  D) İbn-i Batuta 

E) İdrisi 

V
IV

II

I

III

Bir Bilim Olarak Coğrafya
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1. Dünya’nın kutuplardan basık Ekvator’dan şişkin 
olan kendine has şekline geoit denir.

Buna göre Dünya'nın böyle bir şekle sahip ol-
masının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın eksen hareketi

B) Dünya'nın yıllık hareketi

C) Eksen eğikliği

D) Yörüngenin şekli

E) Atmosferin şekli

2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin 
sonuçlarından biri değildir?

A) Yer çekiminin kutuplara doğru artması

B) Denizlerin tuzluluk oranının enleme göre değiş-
mesi 

C) Gölge uzunluklarının Ekvator’dan kutuplara gi-
dildikçe uzaması

D) Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklılık 
göstermesi

E) Paralellerin çevre uzunluklarının kutuplara 
doğru küçülmesi

3. Dünya’nın şekline bağlı olarak yer çekimi enlemler 
arasında farklılık gösterir.

Buna göre haritada verilen numaralanmış alan-
ların yükseltisinin deniz seviyesinde olduğu 
düşünülürse hangisinde yer çekiminin diğerle-
rine göre daha az olması beklenir?

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

4. Dünya’nın şekli geoit değil de tam bir küre ol-
saydı aşağıdakilerin hangisinde bir değişme 
olurdu?

A) Dünya'nın çizgisel hızında

B) Dünya'nın açısal hızında

C) Yer çekiminde

D) Paralellerin çevre uzunluklarında

E) Gece ve gündüz sürelerinde

5. • Sıcaklık değerlerinin kutuplara doğru azalması

• Bitkilerin Ekvator ile kutuplar arasında kuşaklar 
oluşturması 

• Yerleşme üst sınırının Ekvator’dan kutuplara 
gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması

Bu durumların ortaya çıkmasının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Eksen eğikliğinin oluşması 

B) Dünya'nın Güneş çevresinde dönmesi

C) Çizgisel hızın kutuplara doğru azalması

D) Dünya'nın kutuplardan basık olması

E) Dünya’nın şeklinin küresel olması

6. 

Kalıcı kar sınırının Ekvator'dan kutuplara doğ-
ru şekildeki gibi değişmesinin temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın günlük hareketi 

B) Dünya’nın yörüngesinin şekli 

C) Dünya’nın eksen eğikliği 

D) Dünya’nın şekli 

E) Yer çekiminin kutuplara doğru artması

II

I
III

IV

V

Enlem

Chimbarosa
6300 m

Everest
8800 m

Mont Blanc
4800 m Glitterfield

2600 m

5500 m
4800 m

0° 28° 46° 62° 70° 90°

2750 m

1250 m
0 m

Kalıcı kar sınırı

Yerkürenin Şekli ve Günlük Hareketi



7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın günlük ha-
reketinin sonuçları arasında yer almaz?

A) Gün içinde gölge uzunlukları değişir.

B) Günlük sıcaklık farkları oluşur.

C) Dinamik basınç kuşakları oluşur.

D) Gece ve gündüz süre farkları oluşur.

E) Yerel saat farkları oluşur.

8. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin 
tuzluluk oranı azalır.

Bu durumun ortaya çıkmasının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Ekvator’daki kayaçların daha tuzlu olması 

B) Kutuplarda akarsu ağının daha sık olması 

C) Ekvator’da yağış miktarının daha fazla olması 

D) Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklığın 
azalması 

E) Bitkilerin Ekvator ile kutuplar arasında kuşaklar 
oluşturması

9. 30° enlemleri ve çevresinde;

• yıl boyu alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi, 

• günlük sıcaklık farklarının fazla olması,

• fiziksel çözülmenin şiddetli olması

durumlarının yaşanması aşağıdakilerden han-
gisinin sonucudur? 

A) Dünya'nın eksen hareketi 

B) Rüzgârlar 

C) Dünya’nın şekli 

D) Dünya'nın eksen eğikliği 

E) Kara ve denizlerin dağılışı

10. Ekvator'dan kutuplara doğru değişen özellikler 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yer çekimi

B) Alaca karanlık süresi

C) Gölge boyu

D) Açısal hız 

E) Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı

11. • Günlük sıcaklık farklarının oluşması

• Meltem rüzgârlarının oluşması

Bu durumların ortaya çıkmasının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın eksen hareketi 

B) Dünya'nın eksen eğikliği 

C) Yörüngenin elips şekli 

D) Dünya’nın şekli 

E) Yer şekilleri

12. Meridyenler arasındaki uzaklığın Ekvator'dan 
kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın günlük hareketi 

B) Eksen eğikliği 

C) Yer şekilleri

D) Dünya’nın şekli

E) Dünya’nın yıllık hareketi

Yerkürenin Şekli ve Günlük Hareketi
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1. Aşağıdakilerden hangisi yörüngenin şeklinin 
sonuçlarından biri değildir?

A) Şubat ayının yirmi sekiz gün sürmesi

B) Ekvator ve kutup yarıçaplarının farklı olması

C) Dünya’nın yörüngedeki hızının değişmesi

D) Yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı ol-
ması

E) Eylül ekinoksunun 23 Eylül’de gerçekleşmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi ekinoks tarihlerinde 
yaşanan durumlardan biri değildir?

A) Ekvator’da öğle vakti yatay düzlemde dik duran 
cisimlerin gölgesinin oluşmaması

B) Güneş ışınlarının Ekvator’a dik açıyla gelmesi

C) Yarım kürelerde bahar mevsimlerinin başla-
ması

D) Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe gece ve 
gündüz süre farkının artması

E) 40° kuzey ve güney enlemlerinin Güneş ışınla-
rını aynı açıyla alması 

3. Aşağıda bir merkeze ait gölge boyu değişim grafiği 
verilmiştir.

Buna göre gölge boyu değişim grafiği verilen 
merkez aşağıdaki enlemlerin hangisinde yer 
alır?

A) Ekvator

B) Yengeç Dönencesi

C) Oğlak Dönencesi

D) Kuzey Kutup Dairesi

E) Güney Kutup Dairesi

4. Aşağıdaki grafikte, 21 Aralık’ta beş farklı merkeze 
ait gece ve gündüz uzunlukları verilmiştir.

Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) I. merkez Ekvator üzerinde yer almaktadır. 

B) II ve III. merkezlerin Ekvator’a olan uzaklıkları 
eşittir. 

C) I. merkezde yıl boyu gece ve gündüz eşitliği ya-
şanır. 

D) IV. merkez Güney Yarım Küre’de yer almaktadır. 

E) V. merkez Güney Kutup Dairesi üzerinde yer 
almaktadır.

5. 

Haritada konumları belirtilen aynı enlem üze-
rindeki K ve L merkezleri ile ilgili verilen aşağı-
daki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Merkezlerdeki çizgisel hız yıl boyunca eşittir.

B) Aynı boydaki cisimlerin gölge uzunluğu K mer-
kezinde daha fazladır.

C) Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı L’de daha bü-
yüktür. 

D) 21 Haziran'da gündüz süresi L'de daha fazladır.

E) Alaca karanlık süresi K merkezinde daha fazladır.

21 H 23 E

Gölge boyu (cm)

21 M21 A

Gece
Merkezler

Gündüz

Saat

II

24

20

16

12

8

4

0
IVIII VI

K L

Yerkürenin Yıllık Hareketi ve Mevsimler - I



Yerkürenin Yıllık Hareketi ve Mevsimler - I

6. 21 Haziran tarihinde kuzeye gidildikçe gündüz sü-
resi uzar.

Yukarıdaki tabloda 21 Haziran'da gündüz süre-
leri verilen merkezlerden hangisi Güney Kutup 
Dairesi’ne daha yakındır?

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

7.  

Gölge boyu değişim grafiği verilen bu merkez 
aşağıdaki enlemlerin hangisinin üzerinde yer 
alabilir?

A) Ekvator

B) Oğlak Dönencesi

C) Yengeç Dönencesi

D) Kuzey Kutup Dairesi

E) Güney Kutup Dairesi

8.  

Yukarıdaki küre üzerinde numaralanmış yerler-
den hangileri Güneş ışınlarını yılda bir defa dik 
açıyla alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV

D) I ve III E) IV ve V

9. 

Yukarıdaki haritada numaralanmış alanların han-
gisinde 21 Aralık'ta gündüz süresi daha uzundur?

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

10. Aşağıda Dünya’nın Güneş'e karşı konumu veril-
miştir.

Dünya, Güneş karşısında şekildeki konumday-
ken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Öğle vakti Yengeç Dönencesi’nde gölge oluş-
maz.

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

C) Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.

D) Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.

E) Ekvator’da gece ve gündüz süreleri eşittir.

Merkezler Gündüz Süresi (Saat)

I. 12

II. 15

III. 24

IV. 11

V. 6

Gölge boyu (cm)

23
Eylül

21
Aralık

21
Mart

21
Haziran

23° 27ı

23° 27ı

I

IV

III

II

V

IIII

II IV
V

23° 27ı

66° 33ı

G

66° 33ı
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9. Sınıf | Coğrafya

Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

Yerkürenin Yıllık Hareketi ve Mevsimler - II

1. Aşağıda Dünya’nın Güneş'e karşı aldığı çeşitli ko-
numları verilmiştir.

Bu konumlar arasındaki belirtilen dönemlerin 
hangilerinde Türkiye’de gündüzler gecelerden 
daha uzundur? 

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

D) II ve IV E) III ve IV

2. Dünya’nın Güneş etrafında dönerken izlediği 
yolun şekli elips değil de tam bir çember ol-
saydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi? 

A) Güneş ışınlarının dik geldiği alanlar genişlerdi. 

B) Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş hızı artardı.

C) Dört mevsim yaşayan enlem sayısında artma 
meydana gelirdi.

D) Dünya’nın yörüngedeki hızı sabit olurdu.

E) Yer çekimi Dünya’nın her yerinde aynı olurdu.

3. Türkiye’de yazların daha sıcak, kışların daha 
soğuk olması için aşağıdakilerden hangisinin 
gerçekleşmesi gerekir? 

A) Dünya’nın yörüngesi daire şeklinde olmalı. 

B) Yer ekseni yörünge düzlemine dik olmalı.

C) Eksen eğikliği bugünküne göre daha fazla ol-
malı.

D) Dünya, kendi etrafında doğudan batıya doğru 
dönmeli.

E) Dünya'nın yörüngedeki hızı artmalı.

4. Gece ve gündüz süreleri eksen eğikliğine bağlı 
olarak yıl içinde değişiklik gösterir. 

Buna göre Güney Kutup Noktası üzerinde yer 
alan bir merkezde gündüzler aşağıdaki tarihle-
rin hangisinden sonra başlar? 

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

D) 23 Eylül  E) 21 Aralık 

5. • Güneş ışınlarını yıl boyu büyük açıyla alır.

• Yıl içinde iki defa cisimlerin gölgesi oluşmaz.

• Yıl boyu gece ve gündüz süreleri eşittir.

Bazı özellikleri verilen bu merkez aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yengeç Dönencesi 

B) Ekvator 

C) Oğlak Dönencesi

D) Kuzey Kutup Dairesi 

E) Güney Kutup Noktası 

6. Dünya'nın şekli nedeniyle Güneş ışınlarının at-
mosferdeki tutulma oranları kutuplara doğru artar.

Buna göre;

• K noktasının Yengeç Dönencesi,

• L noktasının Güney Kutup Dairesi, 

• M noktasının Ekvator 

üzerinde yer aldığı düşünülürse bu üç merke-
zin, ekinoks tarihlerinde ulaşan Güneş ışınları-
nın tutulma oranı en az olandan en fazla olana 
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) K - L - M  B) K - M - L  C) M - K - L 

D) L - M - K  E) L - K - M

IV

Güneş

II

IIII



Yerkürenin Yıllık Hareketi ve Mevsimler - II

7. Güneş ışınlarının aydınlattığı alan enleme göre 
değişiklik gösterir. 

Buna göre aynı ışın demeti, harita üzerinde 
numaralanmış merkezlerin hangisinde 21 Hazi-
ran'da daha geniş alanı aydınlatır?

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

8.  

Dünya yıllık hareketini gerçekleştirirken Ekvator 
düzlemi ile ekliptik düzlemi çakışmaz, aralarında 
şekildeki gibi 23° 27ı lık bir açı oluşur.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu bu açı 
farkıyla açıklanamaz? 

A) Dönence ve kutup dairelerinin sınırlarının belir-
lenmesi 

B) Bir noktaya düşen Güneş ışınlarının açısının yıl 
içerisinde değişmesi

C) Yarım kürelerde aynı anda farklı mevsimlerin 
yaşanması

D) Gece ve gündüzlerin oluşumu

E) Matematik iklim kuşaklarının oluşumu

9. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarih aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) 21 Mart B) 23 Eylül C) 21 Aralık 

D) 4 Temmuz E) 3 Ocak

10.   

Dünya, Güneş karşısında bu konumdayken 
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? 

A) Güneye gidildikçe gündüz süresi uzar.

B) Aynı meridyen üzerinde yer alan tüm nokta-
larda Güneş aynı anda doğar ve batar.

C) Kuzey Yarım Küre’de bu tarihten sonra gün-
düzler uzamaya başlar. 

D) Güney kutup kuşağı aydınlıktır.

E) Kuzey Kutup Dairesi’nde yirmi dört saat gece 
yaşanır. 

III

I

II

IV

V
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Dönme yönü

Ekvator düzlemi

Yörünge düzlemi
(ekliptik)

90° 66° 33I
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23° 27ı

66° 33ı

Aydınlanma çemberi
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Adı : ...................................

Soyadı : ...................................

1. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikle-
rinden biri değildir? 

A) Çevre boyları kutuplara gidildikçe kısalır.

B) Ardışık iki paralel arası uzaklık her yerde aynı-
dır.

C) Ekvator'dan uzaklaştıkça dereceleri artar.

D) 360 tane yarım dairedir.

E) Ekvator, Dünya'yı kuzey ve güney olarak iki eşit 
parçaya ayırır.

2. Aşağıdakilerden hangisi paralel ve meridyen-
lerin ortak özelliğidir? 

A) Uzunluklarının aynı olması 

B) Aralarındaki mesafelerin her yerde aynı olması 

C) Doğu batı yönlü uzanmaları

D) Aralarındaki zaman farkının aynı olması 

E) Birer derece aralıklarla çizilmiş olmaları 

3. Ekinoks tarihlerinde Güneş ışınlarını aynı açıy-
la alan iki merkez için aşağıdakilerden hangisi-
nin ortak olduğu söylenebilir? 

A) Yer şekilleri

B) Denize uzaklıkları 

C) Ekvator’a uzaklıkları 

D) Yerel saatleri 

E) Bitki örtüleri 

4. Tan ve gurup süreleri Dünya’nın çizgisel hızına 
bağlı olarak her enlemde farklılık gösterir. 

Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde 
tan ve gurup süreleri daha kısa yaşanır?

A) Orta Afrika

B) İskandinav Yarımadası 

C) Batı Avrupa 

D) Grönland 

E) Orta Asya 

5. Bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının derece, 
dakika ve saniye cinsinden değeri o yerin enlemi-
ni verir. Enlemin değişmesine bağlı olarak birçok 
coğrafi özellikte değişimler meydana gelir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu tür özelliklerden 
değildir? 

A) Çizgisel hız 

B) Denizlerin tuzluluk oranı 

C) Açısal hız 

D) Güneş ışınlarının geliş açısı 

E) Orman üst sınırı 

6. Aşağıda verilen enlemlerin hangisinden aydın-
lanma çizgisi yıl içerisinde teğet geçmez? 

A) 85° kuzey  B) 80° güney 

C) 75° kuzey  D) 70° güney 

E) 65° kuzey 

7.  

Yukarıda verilen noktalar üzerinden aynı anda, 
aynı yükseklikte ve aynı hızla hareket eden beş 
uçak doğuya doğru 300 kilometre yol almıştır.

Buna göre hangi uçak yol boyunca daha az me-
ridyen geçmiştir? 

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

90°

90°

I
II

III

IV

V

70°

80°

40°

30°

0°

Koordinat Sistemi



8. Yeni bir güne en son giren ülkeyle ilgili olarak 
aşağıda verilenlerden hangisi doğru olur? 

A) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer almak-
tadır.

B) Yerel saati Avrupa ülkelerine göre ileridir.

C) Ülkede doğuya gidildikçe meridyen dereceleri 
artar. 

D) Tarih değiştirme çizgisinin doğusunda yer al-
maktadır.

E) Başkent ülkenin en batısında yer almaktadır.

9. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z merkezlerinde 21 Ara-
lık tarihinde yaşanan gündüz uzunlukları verilmiştir.

Buna göre X, Y ve Z merkezleriyle ilgili olarak,

I. X ve Z’nin enlem dereceleri aynıdır. 

II. Y, Güney Kutup Dairesi üzerinde yer almakta-
dır. 

III. Z, Yengeç Dönencesi üzerinde yer almaktadır. 

yargılarından hangileri yanlıştır? 

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

D) I ve II E) I ve III

10. X paraleli üzerinde yer alan A ve B merkezleri ara-
sında 1500 kilometre mesafe ve 20 meridyen farkı 
vardır.

Buna göre A ve B kentlerinin üzerinde yer aldı-
ğı X paralelinin uzunluğu kaç kilometredir?

A) 24 000  B) 25 000 C) 26 000

D) 27 000 E) 28 000 

11. Aynı enlem üzerinde 100 kilometre doğuya 
doğru yol alan bir gözlemci grubu, aşağıda-
kilerden hangisinin kesinlikle aynı olduğunu 
gözlemler?

A) Toprak türleri 

B) Yükselti değerleri

C) Nem miktarı 

D) Güneşin doğuş ve batış saatleri

E) Gece ve gündüz süre farkı 

12. 

Bu dünya haritasında aynı meridyen üzerin-
de ok yönünde hareket edilirse aşağıdakilerin 
hangisinde bir değişme olmaz?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Çizgisel hız 

C) Yer çekimi 

D) Gölge boyu 

E) Öğle vakitleri

Merkezler Gündüz Süresi (Saat)

X 10

Y 24

Z 14
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