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Türkiyenin Genel Coğrafi Özellikleri
1. Bir dağın yamacında kurulmuş olan köyümüzün tarım
alanlarında çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir. Köyümüzün güneyinden menderesler çizerek
geçen akarsu tarım alanlarının sulanmasında büyük
öneme sahiptir.

4. Herhangi bir yerin Ekvator’a ve Başlangıç meridyeni’ne
göre konumuna mutlak konum denir.

Yukarıda özellikleri verilen köy ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükseltisinin artması
B) Ortalama yükseltisinin 1000 m’den fazla olması
C) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması
D) Genç nüfus oranı fazla olan bir ülke olması
E) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin mutlak konumuyla açıklanır?

2. I.
II.
III.
IV.

Sınır komşuları
Yıllık yağış miktarı
Ekvator’a olan uzaklığı
Başlangıç meridyenine göre yerel saati

Bir yerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri
mutlak konumu hakkında bilgi vermektedir?
A) I. ve II.		
C) II. ve III.		
E) III. ve IV.

B) I. ve III.
D) II. ve IV.

3. Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe genel olarak yükselti artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı olarak
ortaya çıkan sonuçlardan değildir?
A) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe sıcaklığın azalması
B) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe tarım ürünlerinin
daha geç olgunlaşması
C) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe gerçek sıcaklık
değerleri ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasındaki farkın artması
D) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe yerel saatin daha
ileri olması
E) Batıdan doğuya doğru gidikdikçe karın yerde kalma
süresinin uzaması
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A) Akarsuyunun hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir.
B) Tarım alanları makine kullanımına uygun değildir.
geniştir.
C) Ortalama yükseltisi deniz seviyesine çok yakındır.
D) Akarsu biriktirmesiyle oluşan delta ovaları vardır.
E) Akarsudan sulama amaçlı yararlanılmaktadır.

5. Ortalama yükseltisi 500 m’den az olan ovalar fiziki haritalarda yeşil renk ile gösterilmektedir.
I. Çukurova
II. Konya Ovası
III.Malazgirt Ovası
IV.Çarşamba Ovası
Yukarıda verilen ovalarımızdan hangileri Türkiye
fiziki haritasında yeşil renk ile gösterilmektedir?
A) I. ve II.		
C) II. ve III.		
E) II. ve IV.

B) I. ve III.
D) I. ve IV.

6. Bingöl ve Rize il merkezlerinin yerel saatleri yaklaşık
olarak aynıdır.
Yalnızca bu bilgiye göre Bingöl ve Rize il merkezlerinin hangi özelliklerinin aynı olması beklenir?
A) Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının
B) Ortalama yükselti değerlerinin		
C) Ortalama sıcaklık değerlerinin
D) Ekvatora olan uzaklıklarının
E) Boylamlarının
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7. Coğrafya öğretmeni Nazan’a performans ödevi olarak
memleketini tanıtmasını ve sınıfta arkadaşlarına sunum yapmasını istemiştir.

10. Ülkemiz 360 kuzey paraleli ile 42° Kuzey paraleli arasında yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçları
arasında gösterilemez?

Nazan performans ödevini sunarken öncelikle
şağıdaki konulardan hangisiyle başlaması daha
uygundur?

A) Ülkemizin güneyinden esen rüzgarların kuzeyinden
esen rüzgârlara göre sıcak esmesi
B) Ülkemizde yıl içinde en uzun gündüz süresinin 21
Haziran tarihinde görülmesi
C) Ülkemizin güneyine güneş ışınlarının kuzeyine göre
daha büyük açı ile düşmesi
D) Ülkemizin batısından doğusuna doğru gidildikçe
yükselti ortalamasının genel olarak artması
E) Ülkemizin güney kıyılarından kuzey kıyılarına doğru
gidildikçe genel olarak ortalama sıcaklığın azalması

A) İklimi özellikleri
B) Ekonomik yapısı
C) Yeryüzü şekilleri
D) Nüfus özellikleri

8. Ortalama yükseltisi fazla olan yerlerin gerçek sıcaklık
değeri ile indirgenmiş sıcaklık değeri arasındaki fark
fazla olur
Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerden hangisinin gerçek sıcaklık değeri ile indirgenmiş sıcaklık
değeri arasındaki farkın fazla olması beklenir?
A) İstanbul
B) Şanlıurfa
C) Erzurum
D) Edirne
E) Konya

9. Ülkemizde dağlar genel olarak doğu batı yönünde
uzanmaktadır.
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E) Coğrafi konumu

11. İzmir, Kayseri, Elazığ ve Van il merkezlerine 21 Mart
tarihinde öğle vakti güneş ışınlarını yaklaşık olarak
aynı açı ile düşmektedir.
Bu bilgiye göre verilen il merkezleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
A) Yıllık ortalama yağış miktarları aynıdır.
B) Yerel saatleri yaklaşık olarak aynıdır.

A) Rize ile Erzurum arasındaki karayolu ulaşımının geçitlerle sağlanması
B) Antalya’nın ortalama sıcaklığının Sinop’tan fazla
olması
C) Doğu batı yönünde ulaşımın kuzey güney yönüne
göre daha kolay olması
D) Karadeniz kıyılarının boyuna kıyı özelliği göstermesi
E) Ege kıyılarının enine kıyı özelliği göstermesi

D) Ortalama yükselti değerleri aynıdır.
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Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde dağların
uzanış yönünün etklili olduğu söylenemez?

:.............................................

C) Enlem dereceleri yaklaşık olarak aynıdır.
E) Denize olan uzaklıkları yaklaşık olarak aynıdır.
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