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1.  Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgârların aşın-
dırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.

Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde-
rüzgârların aşındırma faaliyetlerinin daha fazla oldu-
ğu söylenebilir?

A) Rize ve çevresi
B) Bolu ve çevresi
C) Konya ve çevresi
D) İstanbul ve çevresi
E) Kırklareli ve çevresi

2.  Kireç taşı, jips ve kaya tuzu gibi suda kolay eriyebilen
kayaçların yaygın olduğu araziler üzerinde karstik yer
şekilleri oluşmaktadır.

Aşağıda verilen yerlerin hangisi üzerinde karstik yer 
şekillerinin daha yaygın olduğu söylenebilir?

A) Çarşamba ovası
B) Haymana platosu
C) Iğdır ovası
D) Sinop yarımadası
E) Teke platosu

3.   • Genellikle karstik yapılı arazilerde oluşurlar.
• Vadi yamaçları basamak şeklindedir.
• Köprüçay, Aksu ve Göksu nehirlerinde bu vadi tiplerine 

rastlanmaktadır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen vadi tipi hangisidir?

A) Çentik vadi
B) Boğaz vadi
C) Kanyon vadi
D) Yatık yamaçlı vadi
E) Geniş tabanlı vadi

4. I. Mağara
II. Sarkıt
III. Lapya
IV. Dolin
V. Traverten

Türkiye’de görülen yukarıdaki yer şekillerinden han-
gileri karstik birikim şekillerindendir?

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

5.  Sinop yarımadası ve Kapıdağ yarımadasının oluşumu 
üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgârların biriktirme faaliyetleri
B) Akarsuların aşındırma faaliyetleri
C) Dalgaların biriktirme faaliyetleri
D) Buzulların aşındırma faaliyetleri
E) Akarsuların biriktirme faaliyetleri

6.  Türkiye’de rüzgârların yer şekilleri üzerindeki şekillendiri-
ci etkisi daha çok iç kesimlerde görülmektedir.

Bu durum üzerinde ülkemizin aşağıdaki özelliklerin-
den hangisi etkili olmuştur?

A) Ülkemizin ortalama yükseltisinin fazla olması
B) İç kesimlerde bitki örtüsünün zayıf olması
C) Akarsuları havzalarının genellikle açık olması
D) Farklı oluşum özelliğindeki göllerin bulunması
E) İç kesimlerde geniş düzlüklerin bulunması



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Aşağıda Türkiye’nin yer şekilleri hakkında verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) Ülkemizde fiyort tipi kıyılara rastlanmamaktadır.
B) Göller yöresindeki göllerin oluşumu üzerinde bu böl-

genin kayaç yapısı etkili olmuştur.
C) Van Gölü çevresinde kapalı akarsu havzaları bulun-

maktadır.
D) Bafra ve Çarşamba ovalarının oluşmasında akarsu 

biriktime faaliyetleri etkili olmuştur.
E) Ülkemizde buzul gölleri bulunmamaktadır.

8.   • Volkan tüfünün yaygın olduğu arazilerde görülürler.
• Oluşumlarında aşınmaya karşı dirençli olan bazalt  

kayacının da etkisi bulunmaktadır.
• Ürgüp, Göreme, Avanos çevrelerinde yaygın olarak  

görülürler

Yukarıda özellikleri verilen yeryüzü şekli hangisidir?

A) Mantar kaya
B) Peribacaları
C) Dev kazanı
D) Lapya
E) Mağara

9.  Akasuların denize döküldükleri yerlerde biriktirme faali-
yetleri yapması sonucunda oluşan üçgene benzer ovala-
ra delta ovası denilmektedir.

Aşağıda verilen akarsu ve oluşturduğu delta ovası 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

       Akarsu         Delta Ovası
A) Bakırçay    İnegöl
B) Seyhan           Çukurova
C) Kızılırmak    Bafra
D) Yeşilırmak    Çarşamba
E) Göksu       Silifke

10. I. Yerşekillerinin engebe oranı fazladır.
II. Yıllık yağış miktarı fazladır.
III. Bitki örtüsü cılızdır.

Türkiye’de heyelan olaylarının fazlaca görüldüğü 
yerlerin genel özelliği olarak yukarıdakilerden hangi-
leri gösterilemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

11.  Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarımızda bulunan 
ovaların ortak özelliği olarak gösterilemez?

A) Oluşumlarında tektonik hareketler etkili olmuştur.
B) Alüvyal topraklar yaygın olarak bulunur.
C) Tarımsal verimlilikleri yüksektir.
D) Toprakların işlenmesi oldukça güçtür.
E) Toprakları içerisindeki mineral madde oranı fazladır.

12.  Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultu-
da uzanış göstermelerinde aşağıdakilerden hangisi  
etkili olmuştur?

A) Volkanik platoların geniş yer kaplaması
B) Akarsuların bu yönde aşındırma yapması
C) Ülkemizin bir yarımada üzerinde bulunması
D) Kapalı akarsu havzalarının bulunması
E) Arabistan ve Avrasya levhalarının birbirine yaklaşmas


