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TEST – 1 • İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi fiziki coğrafyanın in-
celeme alanında bulunmaz?

A) Şehirlerin etki alanının ve fonksiyonlarının be-
lirlenmesi

B) Bir bölgede hâkim olan sıcaklık ve yağış ko-
şullarının belirlenmesi

C) Sürekli rüzgârların etkili olduğu bölgelerde do-
ğal çevre üzerindeki etkilerinin belirlenmesi

D) Volkanik bölgelerin yeryüzüne dağılışının be-
lirlenmesi

E) Doğal afetlerin yeryüzünde yoğun olarak gö-
rüldüğü alanların belirlenmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi klimatoloji biliminin
inceleme alanı içinde yer almaz?

A) Mevsimlik devirli rüzgârların etkili olduğu böl-
gelerde yaz yağışlarının fazla görülmesi

B) Türkiye’nin, kış döneminde İzlanda ve Sibirya
basınç merkezlerinin etkisine girmesi

C) Yağış miktarının az olduğu alanlar ile bitki ör-
tüsünün cılız olduğu alanların dağılışının para-
lellik göstermesi

D) Su döngüsünün yıl boyunca devam ettiği böl-
gelerde canlı tür çeşitliliğinin fazla olması

E) Eğim kırıklıklarının fazla olduğu bölgelerde
akarsuların fiziksel aşındırma gücünün faz-
la olması

3. Doğal 
Unsur

Beşerî 
Unsur

I Viyadük ✔

II Taş Mesken ✔

III Heyelan Set Gölü ✔

IV Fabrika ✔

V Sis ✔

Doğal ve beşerî unsurları gösteren yukarıdaki 
tablodaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

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

4. Coğrafya; insan ile doğal çevre arasındaki etkile-
şimleri; neden - sonuç, ilişki kurma ve dağılış ilke-
leri ile inceleyen bir bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde coğraf-
yanın dağılış ilkesi kullanılmıştır?

A) Ekvatoral iklimde yıllık sıcaklık farklarının dü-
şük olması nedeniyle geniş yapraklı ağaçlar-
da yaprak dökümü görülmez.

B) Nüfusun fazla olduğu alanlarda tüketim mik-
tarları fazla olduğu için hizmet sektörü daha
fazla gelişmiştir.

C) İğne yapraklı ormanlar Kuzey Amerika ile
Asya kıtasının kuzeyinde, orta kuşakta ise
yüksek alanlarda yaygındır.

D) Yağışın az olduğu alanlarda bitkiler suya ulaş-
mak için köklerini daha derinlere salar.

E) Denizden gelen nemli hava dağların denize
dönük yamaçlarında yükselerek soğuduğu
için yağış oluşumu hızlanır.

DOĞAL SİSTEMLER

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



6

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

DOĞAL SİSTEMLER

5. Aşağıdaki konu başlıklarından hangisi biyo-
coğrafyanın inceleme alanı içinde yer alır?

A) Volkanik yer şekillerinin yeryüzüne dağılışı
B) Kızılçam ormanlarının yatay ve dikey dağılışı
C) Yağışlı bölgelerde yaygın olan yer şekilleri
D) Sıcaklık değişiminin beşerî faaliyetler üzerin-

deki etkileri
E) İklim şartlarının turizm faaliyetleri üzerinde-

ki etkileri

6. • Yeryüzünü kaplayan sular ve yer altı sularının 
tamamına hidrosfer denir.

• Biyosfer, lifosfer, atmosfer ve hidrosfer sürekli 
etkileşim hâlindedir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi hid-
rosfer ile biyosfer arasındaki etkileşimleri en-
gelleyen durumlardan biridir?

A) Kanalizasyon ve fabrika atıklarının su kaynak-
larına karışması

B) Nadasa ayrılan alanların sulama projeleri ile 
azaltılması

C) Derinliği az olan koy ve körfezlerde kültür ba-
lıkçılığının yapılması

D) Sıcak-nemli bölgelerde su döngüsünün yılın 
tamamında devam etmesi

E) Eğimi az olan düzenli rejime sahip akarsular-
da ulaşım yapılması

7. Aşağıdakilerden hangisi doğal olayların insan 
yaşamı ve beşerî faaliyetler üzerindeki etkile-
rine örnek verilemez?

A) Alçak enlemlerde yüksek plato ve dağlık alan-
ların, yükseltisi az olan yörelere göre daha 
fazla nüfuslanması

B) Ekvator ile kutuplar arasında; tarım, yerleş-
me ve orman üst sınırının değişim göstermesi

C) Yaz döneminde bol yağış alan bölgelerde mı-
sır ve pirinç tarımının yaygın olması

D) Kurak ve yarı kurak bölgelerde nüfus yoğunlu-
ğunun düşük olması

E) Kışların ılık, yaz aylarının sıcak ve kurak geç-
tiği bölgelerde bitkilerin yapraklarını dökme-
mesi

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal koşulların in-
san yaşamına olan etkisine örnek oluştur-
maz?

A) Kurak ve yarı kurak bölgelerde konut yapımın-
da daha çok kerpiç kullanılması

B) İlk yerleşmelerin orta kuşaktaki akarsuların 
çevresinde kurulmuş olması

C) Büyük kentlerin çevresinde kümes hayvancı-
lığı ve besi hayvancılığının daha fazla geliş-
miş olması

D) Yüksek dağlık alanlarda tarıma ayrılan alan 
oranının az olması

E) Ilıman iklimlerde tarım mevsiminin daha uzun 
olmasından kaynaklı yıl içinde birden fazla 
ürün elde edilebilmesi
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9. I. Akarsuların eğimin azaldığı alanlarda biriktir-
me yapması

II. Orta kuşaktaki kıyı bölgelerinde kış aylarında 
cephe yağışlarının artması

III. Kıyı bölgelerinde ulaşım faaliyetlerinin iç ke-
simlere göre daha fazla gelişmesi

IV. Sulama faaliyetlerinin yaygın olduğu ovalarda 
tarımsal üretimin artış göstermesi

Yukarıdakilerden hangileri doğal unsurlar ara-
sında yer alır?

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

10. I. Canlıların yaşam alanlarının değişmesini sağ-
lamak

II. Doğal çevre ile barışık ekonomik faaliyetlerin 
yaygınlaşmasını sağlamak

III. Canlıların yeryüzüne dağılışı üzerinde etkili 
olan temel faktörleri araştırmak

IV. Sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını sağ-
lamak

Yukarıdakilerden hangisi coğrafya biliminin 
temel amaçları ve çalışmaları arasında yer al-
maz?

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

11. Aşağıdaki bilim insanları ve seyyahlardan 
hangisi ilk çağda yaşamamıştır?

A) Eratosthanes B) Thales
C) Hekataios D) Humboldt
E) Batlamyus

12. Aşağıdakilerden hangisinde beşerî faaliyetle-
rin hidrosfer üzerindeki olumsuz etkisi daha 
fazladır?

A) Engebeli yörelerde kara yolu üzerinde çok sa-
yıda viyadük ve tünel yapılması

B) Tarım alanlarında nadasa ayrılan alanların 
oranının fazla olması

C) Meraların erken ve aşırı otlatılması
D) Geniş tarım bölgelerinde sulama kanalları ve 

barajların sayısının artırılması
E) Termik santrallerde kullanılan suyun arıtılma-

dan kaynağına gönderilmesi
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TEST – 2 • İNSAN-DOĞA VE COĞRAFYA - 2

1. ................... coğrafya sözcüğünü tarihte ilk kez MÖ 
III. yüzyıl başlarında kullanan düşünürdür. Dün-
ya’yı evrenin merkezindeki bir küre olarak düşü-
nüyordu. Zamanın şartlarına rağmen çok basit 
ama etkileyici bir yöntemle Dünya’nın çevresini 
gerçek değerine çok yakın bir şekilde hesaplama-
yı başardı.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki bilim 
insanlarından hangisi getirilmelidir?
A) Eratosthenes B) Strabon
C) Batlamyus D) Platon
E) Uluğ Bey

2. Aşağıda fiziki coğrafyanın bazı dallarının gösteril-
diği bir tablo verilmiştir.

P ........... R ........... S ...........

Fiziki Coğrafya

Klimatoloji Jeomorfoloii Hidrografya

I. Bir bölgedeki dağların oluşum şekillerinin in-
celenmesi

II. Bir ülkedeki akarsu, göl ve yer altı suyu pota-
siyeninin araştırılması

III. Denize kıyısı olan bir bölgedeki sıcaklık, yağış 
ve basınç koşullarının incelenmesi

Buna göre numaralandırılarak verilen faaliyet-
lerin tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru olarak verilmiştir?

P R S
A) I II III
B) II III I
C) III I II
D) I III II
E) III II I

3. Coğrafya “ne, nerede, ne zaman, niçin nasıl?” 
sorularıyla ilişkili olarak coğrafi olay ve olguların 
birbirleri ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişki ve et-
kileşimlerini inceler. Böylece doğal ve beşerî sis-
temleri anlamayı sağlayarak bulunulan yerin daha 
yaşanabilir hâle getirilmesine yardım eder.
Buna göre yukarıda verilen bilgiler doğrultu-
sunda “Neden coğrafya öğrenmeliyiz?” sorusu-
nun yanıtı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Doğal sistemlerin oluşum ve gelişim süreçle-
rini anlayabilmek

B) Fiziksel çevre ile toplum arasındaki ilişkileri il-
gilendiren konularda doğru kararlar verebilme 
yeteneğine sahip olabilmek

C) Doğal kaynaklardan verimli ve sürdürülebilir 
şekilde yararlanabilmek

D) Doğal ortamları hızlı bir şekilde etkileyerek ül-
kelerin kalkınmalarını sağlamak

E) Çevre sorunlarının farkında olarak bu sorunla-
ra duyarlı olabilmek

4. Osmanlı’da denizciler ve seyyahlar yazdıkları 
eserler ile coğrafyanın gelişimine katkı sağlamış-
tır.
Buna göre aşağıdaki eser-yazar eşleşmelerin-
den hangisi yanlıştır?

A) Kitab-ı Bahriye-Piri Reis
B) Coğraya Klavuzu-Ali Macar Reis
C) Mira’atû’l-Memalik-Seydi Ali Reis
D) Cihannûma-Kâtip Çelebi
E) Seyehatname-Evliya Çelebi
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5. Orta Çağ’da müslüman coğrafyacıların üret-
tikleri bilgi birikimini “Kitab-ûr Rûşandl” adlı 
eseriyle Batıya tanıtan bilim insanı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kaşgarlı Mahmut
B) Maksidi
C) İbn-i Sina
D) Mesudi
E) İdrisi

6. İnsanlar, yaşadıkları yerdeki iklim özelliklerine bü-
yük ölçüde bağımlıdır.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi insa-
nın iklime bağımlı olduğunu göstermez?

A) İnsanların akarsulardan sulama ve enerji üret-
me amacıyla barajlar yapması

B) Güneydoğu Asya’da insanların temel besin 
maddelerinin başında pirincin gelmesi

C) Orta kuşakta yaşayan insanların yıl içinde giy-
si değiştirme ihtiyacında olması

D) Kurak ve yarı kurak alanlarda meskenlerin 
yapı malzemesi olarak kerpiçin kullanılması

E) Sert iklim koşullarında ulaşımın durma nokta-
sına gelmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi litosferde yer alan 
unsurlar arasında sayılamaz?

A) Dağ B) Vadi C) Sis
D) Ova E) Plato

8. Coğrafi düşüncenin gelişimini inceleyen be-
şerî coğrafya dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi coğrafya
B) Kültürel coğrafya
C) Tarihî coğrafya
D) Nüfus coğrafyası
E) Yerleşme coğrafyası
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9. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortam içinde 
yer alan unsurlar arasında yer almaz?

A) Bataklık B) Tarım C) Ova
D) Çöl E) Deniz

10. Aşağıdakilerden hangisi Yakın Çağ’da coğraf-
ya bilimine katkı sağlayan bilim insanları ara-
sında yer almaktadır?

A) Herodot B) Aristo
C) Batlamyus D) Ritter
E) Strabon

11. 

Atmosfer Litosfer

Hidrosfer

?

Yukarıdaki şemada doğal sistemleri meyda-
na getiren ortamlardan (?) ile gösterilen alana 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Stratosfer B) Biyosfer
C) Barisfer D) Astenosfer
E) Şemosfer

12. Dağ, ova, plato vb. yer şekilleri üzerinde çalış-
malar yürüten bir coğrafyacı aşağıdaki bilim 
dallarından hangisinden daha fazla faydala-
nır?

A) Limnoloji
B) Ekoloji
C) Meteoroloji
D) Demografi
E) Jeoloji
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TEST – 3 • DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI-1

1. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde bazı uzunluk-
lar verilmiştir.

90°

Ekvator’un yarıçapı
6.378 km

90°

Kutupların çevresi
40.009 km
Kutupların yarıçapı
6.357 km

Ekvator’un çevresi
40.076 km

Buna göre Ekvator’un çevre uzunluğu ile tam 
bir meridyen dairesinin uzunluğunun farklı ol-
masının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Meridyen yayları arasındaki zaman farkının 
dört dakika olması

B) Dünya’nın şeklinin geoit olması
C) Güneş ışınlarının düşme açısının Ekvator çev-

resinde fazla değişmemesi
D) Paralel sayısı 180 iken meridyen sayısının 

360 olması
E) Paraleller arasındaki kuş uçuşu mesafenin 

her yerde aynı olması

2. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın geoit şek-
line bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardan biri 
değildir?

A) Yer çekimi kuvvetinin Ekvator’dan kutuplara 
doğru artması

B) Ekvator’un uzunluğunun tam bir meridyen da-
iresinin uzunluğundan fazla olması

C) Aynı cismin ağırlığının Ekvator’dan kutuplara 
doğru artması

D) Dönencelerin ve kutup dairelerinin oluşması
E) Ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından 

daha uzun olması

3. Aşağıda iki noktanın koordinatları gösterilmiştir.

70°K

10°K

0°

K

L

Bu noktalardan 1000 km doğuya gidildiğin-
de oluşan yerel saat farkının K noktasında, L 
noktasında oluşan yerel saat farkının yaklaşık 
olarak iki katı olmasındaki temel etken aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Yer şekillerinin engebe durumunun farklı ol-
ması

B) Dünya’nın günlük hareketini batıdan doğuya 
dönerek tamamlaması

C) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
D) Yerin yörüngesinin elips şeklinde olması
E) Meridyenler arasındaki mesafenin Ekva-

tor’dan kutuplara doğru azalması

4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinden 
etkilenmez?

A) Paralellerin çevre uzunluğu
B) Sıcaklık dağılışı
C) Eksenin eğiklik derecesi
D) Güneş ışınlarının yere düşme açısı
E) Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranıÖRNEKTİR
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5. Dünya, Ekvator’dan şişkin kutuplardan basık bir 
şekle sahiptir. Kendine özgü olan bu şekle “geo-
it” denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın 
geoit şekli ile oluşan bir durumdur?

A) Sıcaklık ortalamalarının paralellere göre fark-
lılık göstermesi

B) Meridyen yaylarının kutup noktalarında bir-
leşmesi

C) Güneş ışınlarının atmosferden geçerken uğ-
radığı enerji kaybının Ekvator’dan kutuplara 
doğru artması

D) Durgun su yüzeylerinin tümsek olması
E) Yer çekimi kuvvetinin Ekvator’dan kutuplara 

doğru artması

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinden 
kaynaklanan durumlardan biri değildir?

A) Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki yükseltisinin 
sabah ve akşam saatlerinde az iken öğle vak-
tinde fazla olması

B) Harita çizimlerinde Dünya’ya ait özelliklerin bir 
kısmının bozulmaya uğraması

C) Sürekli aynı yöne doğru ilerleyen bir uçağın 
belirli bir zaman sonra başlangıç noktasına 
ulaşması

D) Tam Ay tutulmasının daire şeklinde gerçek-
leşmesi

E) Ardışık iki meridyen arasındaki kuş uçuşu me-
safenin her paralel dairesi üzerinde farklılık 
göstermesi

7. Aşağıdaki şekilde 1º ve 2º Doğu meridyenleri ara-
sındaki mesafenin değişimi ve yerel saat farkları 
gösterilmiştir.

          

80°K
60°K

40°K

20°K

0°K

90°K

4I

4I

4I

4I

4I

15 km

55 km

85 km

105 km

111 km
İki meridyen arasındaki mesafe şekildeki gibi 
değişmesine karşın zaman farkının sabit kal-
ması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketini batı-
dan doğuya doğru dönerek tamamlaması

B) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
C) Meridyen sayılarının paralel sayılarının iki katı 

olması
D) Meridyenler arasındaki mesafe ile çizgisel hı-

zın da Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
E) Ekvator şişkin iken yerkürenin kutuplardan ba-

sık olması

8. Dünya kutuplardan basık ve Ekvator’dan şişkince 
bir şekle sahiptir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın 
tam bir küre olması hâlinde gerçekleşecek du-
rumlardan biri değildir?

A) 0 metrede cisimlere uygulanan yer çekimi 
kuvveti her paralelde aynı olur.

B) Paralel dairelerinin uzunlukları birbirine eşit 
olur.

C) Bir meridyen yayının uzunluğu Ekvator’un 
uzunluğunun yarısı kadar olur.

D) Ekvator yarıçapı ile kutuplar yarıçapının uzun-
luğu eşit olur.

E) Çizgisel dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara 
doğru azalır.
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9. Aşağıda ekinoks tarihlerinde bazı paralellere Gü-
neş ışınlarının geliş açısı verilmiştir.

   

90°

90°

20°

50°

60°

10°

0°

G
Ü

N
E

Ş
IŞ

IN
L

A
R

I

0°

40°

70°

80°

30°

0°

Güneş ışınlarının paralellere  geliş açısının şe-
kildeki gibi değişmesinin temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin faz-
la olması

B) Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yolun tam 
bir daire şeklinde olmaması

C) Dünya’nın şeklinin küresel olması
D) Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş yönünün 

batıdan doğuya doğru olması
E) Yer şekillerinin engebe durumunun paralellere 

göre farklılık göstermesi

10. Güneş ışınlarının Ekvator’a dik geldiği tarih-
te aşağıda, öğle vaktinde gölge boyu ve yönü 
verilen aynı boydaki cisimlerden hangisinin 
Kuzey Kutup Noktası’na daha yakın olduğu 
söylenebilir?

A) Cisim

Gölge
boyu

Kuzey

 B) Cisim

Güney

Gölge
boyu

C) Cisim

Kuzey

Gölge
boyu

 D) Cisim

Güney

Gölge
boyu

E) Cisim

Kuzey

Gölge
boyu

11. Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu Dün-
ya’nın şekli ile açıklanamaz?

A) Paralellerin çevre uzunluğunun Ekvator’dan 
kutuplara doğru azalması

B) Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekva-
tor ile kutuplar arasında değişiklik göstermesi

C) Yeryüzündeki sıcaklık ortalamalarının paralel-
lere göre değişiklik göstermesi

D) Uzaktan gelen bir geminin ilk olarak dumanı-
nın, daha sonra ise gövdesinin görülmesi

E) Bir günün her yerde 24 saat olması

12. I. Kuzey Yarım Küre’de Kutup Yıldızı’nın görü-
nüm açısının, bulunulan paralelin derecesi ile 
aynı olması

II. Güneş ışınlarının atmosferden geçerken uğ-
radığı enerji kaybının Ekvator’dan kutuplara 
doğru artması

III. Kutup yönlü rüzgârların ulaştıkları yerlerde sı-
caklığı düşürücü etki yapması

IV. Kara ile denizin gün içinde farklı derecelerde 
ısınarak farklı basınç merkezlerine dönüşmesi

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’nın 
şekli ile açıklanamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II
D) II ve III E) III ve IVÖRNEKTİR
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TEST – 4 • DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI-2

1. • Güneş ışınlarının yere düşme açısı küçüldükçe
ışınların etki alanı genişlediği için sıcaklık orta-
lamaları düşer.

• Yıl boyunca sıcak olan bölgeler alçak basınç
alanı iken, yıl boyunca soğuk olan bölgeler yük-
sek basınç alanı hâlindedir.

Yukarıda verilen olayların oluşumunu sağla-
yan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eksen eğikliği
B) Dünya’nın günlük hareketi
C) Dünya’nın yörünge hareketi
D) Yörüngenin şeklinin elips olması
E) Dünya’nın şeklinin küresel olması

2. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölge-
lerden hangisi Kutup Yıldızı’nı (Kuzey Yıldızı)
diğerlerinden daha büyük açı ile görür?

A) 10°B 10°D

5°K

0°

B) 100°D 105°D

20°K

15°K

C) 30°B 25°B

80°K

75°K

D) 30°D 35°D

27°K

22°K

E) 40°D 45°D

50°K

45°K

3. I. Dünya’nın küresel bir şekle sahip olması
II. Paralellerin çaplarının ve çevre uzunluklarının

Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
III. Meridyenler arasındaki mesafenin Ekvator’dan

kutuplara doğru azalması
IV. Yerden yükseldikçe görüş alanının genişle-

mesi
V. Dünya’nın kendi etrafında dönüş hızının Ekva-

tor’da fazla olmasından kaynaklanan merkez-
kaç kuvveti

Yukarıdakilerden hangisi diğer dördünün ne-
denidir?

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

4. 

0°

35°K
K

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen 
K noktası ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
kesin olarak ulaşılabilir?

A) 21 Haziran’da Güneş’in doğuş saati
B) Başlangıç meridyenine göre olan konumu
C) Başlangıç meridyeni ile arasındaki zaman

farkı
D) Ekvator ile arasındaki kuş uçuşu mesafe
E) Yıllık sıcaklık farklarıÖRNEKTİR
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5. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde iki bölgenin 
Dünya’nın toplam yüz ölçümündeki payları veril-
miştir.

      

I. Bölge

II. Bölge

20°K

0°

35°G

55°G
%12

%16

Bu bölgelerden geçen paralel sayıları aynı ol-
masına karşın Dünya’nın toplam yüz ölçümün-
deki paylarının farklı olması aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir?

A) Bölgelerde bulunan karaların oranının fark-
lı olması

B) Yer şekillerinin yükselti ve engebe durumunun 
farklı olması

C) Bölgelerden geçen meridyen sayılarının fark-
lı olması

D) I. Bölgede paraleller arasındaki kuş uçuşu 
mesafenin daha fazla olması

E) Dünya’nın küresel şeklinden dolayı II. bölgede 
meridyenler arası mesafenin daha az olması

6. 

V

III
II

IV

I

Şafak ve gurup sürelerini daha uzun süre ile 
izlemek isteyen bir turist kafilesinin yukarıda-
ki harita üzerinde gösterilen numaralı bölgeler-
den hangisine gitmesi daha uygun olur?

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

7.                

0°
K

90°K

90°G

L

Yukarıda sembolik küre üzerinde gösterilen K 
noktasından L noktasına giden bir araştırmacı;

I.  Güneş ışınlarının atmosfer içindeki tutulma 
oranının artması,

II. aynı uzunluktaki cisimlerin öğle vaktinde olu-
şan gölge boyunun uzaması,

III. meridyenler arasındaki zaman farkının sabit 
kalması,

IV. gece - gündüz süreleri arasındaki zaman far-
kının azalması

özelliklerinden hangilerini gözlemlemez?

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

8.               

0°
K

90°K

90°G

L

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen 
K noktasında yer çekimi kuvvetinin, L noktası-
na göre daha az olmasının temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık ortalamalarının Ekvator’dan kutuplara 
doğru azalması

B) Hava basıncının L noktasında fazla iken K 
noktasında az olması 

C) Atmosfer kalınlığının kutuplardan Ekvator’a 
doğru artması

D) Yerkürenin şeklinin geoit olması
E) Çizgisel dönüş hızının K noktasında fazla iken 

L noktasında az olması

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



16

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

DOĞAL SİSTEMLER

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi Dünya’nın kü-
resel şekli ile doğrudan ilişkili değildir?

A) Çizgisel dönüş hızı paralellere göre değişir. 
B) Daha yüksek bir noktaya çıkıldığında görülen 

alan genişler.
C) Cisimlerin gölge yönü günün saatine göre de-

ğişir.
D) Harita çizimlerinde Dünya’ya ait özelliklerde 

bozulmalar meydana gelir.
E) Ardışık iki meridyen arasındaki kuş uçuşu me-

safe Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın küresel 
bir şekle sahip olması ile açıklanamaz?

A) Tarım ve orman üst sınırının Ekvator’dan ku-
tuplara doğru deniz seviyesine doğru inmesi

B) Kuzey Yarım Küre’nin yıllık ortalama sıcaklığı-
nın Güney Yarım Küre’den daha fazla olması

C) Kuzey Yarım Küre’de güney yönlü rüzgârların 
sıcaklığı artırıcı etkisi yapması

D) Şafak ve gurup sürelerinin Ekvator’dan kutup-
lara doğru artması

E) Meridyen yaylarının kutup noktalarında bir-
leşmesi

11. Aşağıda ekinoks tarihlerinde Güneş ışınları-
nın düşme açısı verilen noktalardan hangisi-
nin çizgisel dönüş hızı daha fazladır?

A) 30º B) 40º C) 55º D) 65º E) 80°

12. • Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki çizgisel dö-
nüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe 
azalır.

• Çizgisel dönüş hızının az olduğu enlemlerde 
Güneş doğarken ve batarken oluşan alacaka-
ranlık süresi hızın, fazla olduğu enlemlere göre 
daha uzun sürer.

Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde 
Güneş doğarken ve batarken oluşan alacaka-
ranlık süresi diğerlerine göre daha uzundur?

A) Norveç B) İspanya C) Mısır
D) Endonezya E) Türkiye

ÖRNEKTİR
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TEST – 5 • DÜNYA’NIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI-3

1. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde 21 Mart tarihin-
de Güneş ışınlarının bazı paralel dairelerine geliş 
açısı gösterilmiştir.

20°

90°

90°

G
ü
n
e
ş

Iş
ın

la
rı

20°

40°

50°

30°

0°

70°

80°

50°

70°

60°

40°

10°

Buna göre, aşağıdakilerden hangisindeki deği-
şim şekilde gösterilen açı değişimi ile açıkla-
namaz?

A) Kalıcı kar sınırının Ekvator’da en yüksek ol-
ması

B) Şafak ve gurup sürelerinin kutuplar çevresin-
de en fazla olması

C) Atmosferdeki tutulma oranının Ekvator’dan 
kutupları doğru artması

D) Ekvator çevresi sıcak iken kutuplar çevresinin 
soğuk olması

E) Denizlerin tuzluluk oranının Ekvator’dan ku-
tuplara doğru artması

2. 

K
L

M

Yukarıdaki haritada gösterilen L noktasında 
denizin tuzluluk oranının M noktasından fazla, 
K noktasından az olması aşağıdakilerden han-
gisi ile açıklanabilir?

A) Denizlerin Ekvator’a uzaklığının farklı olması
B) Denizlerin derinliğinin farklı olması 
C) Noktaların bulunduğu denizlerin yüz ölçümü-

nün farklı olması
D) Noktaların bulunduğu denizlerin okyanus ile 

bağlantısının farklı olması
E) Noktaların meridyen derecesinin farklı olması

3. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde iki noktanın pa-
ralel ve meridyen dereceleri gösterilmiştir.

              

90°K

90°G

50°K

20°K

0°

40°B 60°D

K

L

K noktasında yaşanan şafak ve gurup süresi-
nin L noktasına göre daha uzun olması, aşağı-
dakilerden hangisinin sonucudur?

A) Güneş ışınlarının L noktasına daha büyük açı 
ile gelmesinin

B) K noktasında Güneş’in daha geç doğmasının
C) Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünü her 

yerde 24 saatte tamamlamasının
D) Dünya’nın Güneş’e karşı konumunun yıl için-

de değişmesinin
E) Dünya’nın ekseni etrafındaki çizgisel dönüş 

hızının kutuplara gidildikçe azalmasının
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4. Aşağıdaki tabloda Kuzey Yarım Küre’de yer alan
beş noktada Kutup Yıldızı’nın görünüm açısı ve-
rilmiştir.

Noktalar Görünüm Açısı
I 10º
II 25º
III 40º
IV 70º
V 85º

Bu noktalardan hangisinde denizlerin tuzluluk 
oranı daha fazladır?

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

5. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde iki bölgeye ku-
zeyden ve güneyden gelen rüzgârların etkisi gös-
terilmiştir.

0°

Sıcak

Sıcak

Soğuk

Soğuk

Rüzgârların sıcaklık üzerindeki etkisinin şekil-
de görüldüğü gibi olmasının temel nedeni aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Yer ekseninin eğik olması
B) Dünya’nın ekseni etrafında dönmesi
C) Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsimin ya-

şanması
D) Dünya’nın şeklinin küresel olması
E) Denizlerin oranının her yerde aynı olmaması

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin
geoit olduğunu kanıtlamak için kullanılabilir?

A) Meridyen yaylarının uzunluğunun birbirine eşit
olması

B) Deniz seviyesinde Ekvator’dan kutuplara doğ-
ru gidildikçe yer çekimi kuvvetinin artması

C) Kutup Yıldızı’nın sadece Kuzey Yarım Küre’de
görülebilmesi

D) Doğudaki meridyenlerde yerel saatin daha ile-
ri olması

E) Paralellerin çevre uzunluğunun Ekvator’dan
kutuplara doğru azalması

7. 

V

III

II

IV
I

Yukarıdaki haritada gösterilen numaralı nokta-
lardan hangisinde Kutup Yıldızı’nın (Kuzey Yıl-
dızı) görünüm açısı daha küçüktür?

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

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



19

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

DOĞAL SİSTEMLER

8. Paralellerin çevre uzunluğu Ekvator’dan kutuplara 
doğru gidildikçe azalır.
Aşağıdakilerden hangisinin oluşumu bu duru-
mu doğuran neden ile açıklanamaz?

A) Türkiye’nin doğusunda yerel saatin batısına 
göre 1 saat 16 dakika daha ileri olması

B) Ardışık iki meridyen yayı arasındaki kuş uçu-
şu mesafenin aynı paralel üzerindeki her yer-
de eşit olması

C) Dünya’nın çizgisel dönüş hızının Ekvator’dan 
kutuplara doğru azalması

D) Türkiye’de yaşanan şafak ve gurup sürelerinin 
Danimarka’dan daha kısa olması

E) Kalıcı kar sınırınn Ekvator’dan kutuplara doğ-
ru gidildikçe deniz seviyesine yaklaşması

9. • Kara ile denizin gün içinde farklı derecede ısın-
ması ile gün içinde yön değiştiren rüzgârların 
oluşması

• Gece - gündüzün oluşması
• Ekvator çevresinin yıl boyunca termik alçak ba-

sınç alanı, Kutupların termik yüksek basınç ala-
nı olması

• Sürekli rüzgârların esiş yönlerinde sapmaların 
meydana gelmesi

• Kalıcı kar sınırının Ekvator’dan kutuplara doğru 
azalması

• Meridyen yayları arasındaki kuş uçuşu mesafe-
nin her paralelde aynı olmaması

• Doğudaki meridyenlerde yerel saatin daha ileri 
olması

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Dünya’nın 
şekli ile açıklanabilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. I. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
II. Dünya’nın yarısı aydınlık iken yarısının karan-

lık olması
III. Gün içinde sıcaklık farklarının oluşması
IV. Gece - gündüz sürelerinin uzayıp kısalması
Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumu Dün-
ya’nın şekli ile açıklanamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) II ve IV E) I, III ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin 
sonuçlarından biridir?

A) Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi
B) Yıl içinde farklı sıcaklık özelliklerine sahip dö-

nemlerin oluşması
C) Aynı anda yarım kürelerde farklı mevsim özel-

liklerinin yaşanması
D) Alçak enlemlerdeki sıcaklık ortalamalarının 

yüksek enlemlere göre daha fazla olması
E) Yıl içinde Dünya ile Güneş arasındaki mesa-

fenin değişmesi

12. Aşağıdakilerden hangisinin nedeni Dünya’nın 
küresel şekli değildir?

A) Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı-
nın Ekvator’dan kutuplara doğru artması

B) Gece - gündüz süreleri arasındaki zaman far-
kının Ekvator’dan kutuplara doğru artması

C) Denizlerin tuzluluk oranının Ekvator ile kutup-
lar arasında değişim göstermesi

D) Ekvator ve kutuplar çevresinde termik kökenli 
basınç kuşaklarının oluşması

E) Ardışık iki paralel arasında kalan bölgenin ge-
nişliğinin Ekvator’dan kutuplara doğru azal-
ması
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TEST – 6 • DÜNYA’NIN HAREKETLERİ-1

1. Kutup noktalarında 6 ay süre ile yaşanan gece ve 
gündüzlere kutup gecesi ve kutup gündüzü denir.
Buna göre Kuzey Kutup Noktası’nda kutup 
gündüzü 186 gün iken kutup gecesinin 179 
gün olması aşağıdakilerden hangisi ile açıkla-
nabilir?

A) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
B) Dünya’nın şeklinin tam bir küre olmaması
C) Kuzey Yarım Küre’deki karaların oranının Gü-

ney Yarım Küre’ye göre daha fazla olması
D) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasında 66º 

33ı lık açının olması
E) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüş hızı-

nın Ekvator’dan kutuplara doğru azalması

2. Dünya ekseni çevresindeki hareketini bugün-
kü  dönüş yönünün tersi yönde tamamlasaydı,

I. Güneş’in doğuş batış yönü değişirdi.
II. Ağrı’da yerel saat İzmir’den daha geri olurdu.
III. Meridyenler arasındaki zaman farkı azalırdı.
IV. Ekvator’daki şafak ve gurup süreleri uzardı.
durumlarından hangileri gerçekleşmezdi?

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

3. I. Türkiye’nin yeni güne Meksika’dan daha önce 
girmesi

II. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünü batı-
dan doğuya doğru dönerek tamamlaması

III. 21 Mart tarihinde Güneş’in doğudaki merid-
yenlerde batıdaki meridyenlerden daha erken 
doğması

IV. Batıdaki meridyenlerde yerel saatin daha geri 
olması

V. +3. saat diliminde yerel saatin başlangıç saat 
diliminden daha ileri olması

Yukarıda verilenlerden hangisi diğer dördünün 
nedeni durumundadır?

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

4. I. 30º ve 60º enlemleri çevresinde dinamik ba-
sınç kuşaklarının oluşması

II. Kalıcı kar sınırının enlemlere göre farklılık gös-
termesi

III. Dört mevsimin kutuplar ve Ekvator çevresinde 
yaşanmaması

IV. Sürekli rüzgârların esiş yönlerinde sapmala-
rın oluşması

V. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin de-
ğişmesi

Yukarıdakilerden hangileri Dünya’nın kendi ek-
seni etrafındaki hareketi ile açıklanamaz?

A) I ve V B) II ve III C) II ve IV
D) IV ve V E) II, III ve V
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5. Aşağıdakilerden hangisinin Dünya’nın ekse-
ni etrafındaki hareketine bağlı olduğu söyle-
nebilir?

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

B) Gece - gündüz sürelerinin uzayıp kısalması
C) Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
D) Kutup noktalarında altı ay süreli kutup gündü-

zü ve gecesinin oluşması
E) Aydınlanma dairesinin teğet geçtiği enlemle-

rin değişmesi

6. Aşağıdaki değişikliklerden hangisi Dünya’nın 
yıllık (yörünge) hareketinden etkilenmez?

A) Cisimlerin öğle vaktinde oluşan gölge boyu-
nun uzunluğu

B) Orta kuşaktaki bölgelerdeki sıcaklık ortala-
maları

C) Dünya’nın Güneş’e göre konumu
D) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı
E) Bir noktaya Güneş ışınlarının geliş açısı

7. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın ekseni et-
rafındaki dönüş yönünü belirlemek için yeter-
li değildir?

A) Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
B) Sürekli rüzgârların Kuzey Yarım Küre’de hare-

ket yönünün sağına, Güney yarım Küre’de so-
luna doğru sapması

C) Güneş’in ufuk çizgisinin doğusundan doğup 
batısından batması

D) Tarih değiştirme çizgisini geçip Doğu Yarım 
Küre’ye giden birinin tarihin bir gün ileri oldu-
ğu kısıma geçmesi

E) Doğudaki boylamlarda yerel saatin daha ile-
ri olması

8. Dünya’nın Güneş çevresinde dönerken izle-
diği yörüngenin şeklinin tam bir daire olması 
hâlinde aşağıdakilerden hangisinin yaşanma-
sı beklenemez?

A) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin yıl bo-
yunca sabit kalması

B) Yarım kürelerdeki mevsim sürelerinin eşit ol-
ması

C) Şubat ayının diğer aylar gibi 30 veya 31 gün 
sürmesi

D) Dünya’nın yörünge hızının yıl boyunca değiş-
mesi

E) Eylül ekinoksunun 21 Eylül’de gerçekleşmesi
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9. I. Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
II. Okyanus akıntılarında halkalanmaların oluş-

ması
III. Kuzey Yarım Küre’de kuzey yönlü rüzgârların 

sıcaklığı düşürücü etki yapması
IV. Ekvator ve kutuplar çevresinde termik basınç 

kuşaklarının oluşması
V. Kıyı meltemlerinin gündüz denizden, gece ka-

radan esmesi
Yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda 
Dünya’nın eksen hareketi etkili değildir?

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

10. Aşağıdakilerden hangisi diğer dördünün ne-
deni durumundadır?

A) Dünya’nın yörüngesinin şeklinin elips şeklin-
de olması

B) Şubat ayının 28 gün sürmesi
C) Kuzey Yarım Küre’deki sonbahar ekinoksunun 

iki gün gecikme ile 23 Eylül’de yaşanması
D) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin değiş-

ken olması
E) Dünya’nın yörünge hızının 3 Ocak’ta en fazla, 

4 Temmuz’da en az olması

11. • Doğudaki meridyenlerde yerel saatin daha ileri 
olması

• Aynı paralel üzerindeki noktalarda batıda olan 
noktada Güneş’in daha geç doğması

Yukarıda verilen olayların temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın şeklinin tam bir küre olmaması
B) Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketini elips 

şeklinde bir yörüngede tamamlaması
C) Meridyen yayları arasındaki kuş uçuşu mesa-

fenin Ekvator’dan kutuplara doğru azalması
D) Çizgisel dönüş hızının Ekvator’dan kutuplara 

doğru azalması
E) Dünya’nın ekseni çevresindeki hareketini batı-

dan doğuya doğru dönerek tamamlaması

12. Dünya’nın Güneş etrafında izlediği yörünge-
nin elips şeklinde olması;

I. meltem rüzgârlarının esiş yönünün değişmesi,
II. Ekvator dışındaki enlemlerde gece ve gündüz 

sürelerinin değişmesi,
III. yarım kürelerdeki mevsim sürelerinin farklı ol-

ması,
IV. gece ve gündüzün birbirini izlemesi
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir?

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

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



23

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

DOĞAL SİSTEMLER

TEST – 7 • DÜNYA’NIN HAREKETLERİ-2

1. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş 
çevresinde dönerken izlediği yörüngenin 
elips şeklinde olmasının ortaya çıkardığı so-
nuçlardan biridir?

A) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin değiş-
ken olması

B) Sürekli rüzgârların esiş yönlerinde meydana 
gelen sapmanın yarım kürelere göre farklılık 
göstermesi

C) Dört mevsimin orta kuşakta belirgin olarak ya-
şanabilmesi

D) Yer çekimi kuvvetinin Ekvator’dan kutuplara 
doğru artması

E) Bir noktaya Güneş ışınlarının geliş açısının yıl 
içinde değişmesi

2. Dünya’nın eksen hareketi olmasaydı aşağıda-
kilerden hangisinde bir değişiklik olmazdı?

A) Dinamik basınç kuşaklarında 
B) Yerel saat kavramında
C) Sürekli rüzgârların esiş yönünde meydana ge-

len sapmalarda
D) Günlük basınç farklılıklarının oluşumunda
E) Paralel ve meridyenlerin sayısında

3. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş hızı, bu-
günkünden bir kat daha fazla olsaydı,

I. Orta kuşaktaki mevsimler arasındaki sıcaklık 
farkı artardı.

II. Bir yılın toplam süresi kısalırdı.
III. Mevsim süreleri kısalırdı.
IV. Yıl içindeki ay sayısı artardı.
durumlarından hangileri gerçekleşirdi?

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

4. Aşağıdakilerden hangisinin nedeni ile yarım 
kürelerde mevsim sürelerinin farklı olmasının 
nedeni aynıdır?

A) Eylül ekinoksunun iki gün gecikme ile 23 Ey-
lül’de yaşanması

B) Güneş ışınlarının sadece dönenceler ve ara-
sında kalan enlemlere dik gelebilmesi

C) Yerel saat farklarının oluşması
D) Tarım, orman ve yerleşme üst sınırının enlem-

lere göre farklılık göstermesi
E) Çizgisel dönüş hızının enlemlere göre farklılık 

göstermesi
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5.        

I II III IV V

180°

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen 
numaralı noktalardan hangisi yeni güne diğer-
lerinden daha önce girer?

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

6. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın yıllık ve 
günlük hareketine bağlı olarak değişen olgu-
lardan biri değildir?

A) Güneş ışınlarının bir noktaya düşme açısı
B) Cisimlerin gölge boyunun uzunluğu 
C) Bir noktada ölçülen sıcaklık değerleri
D) Yer ekseni ile Ekvator arasındaki açı değeri
E) Güneş ışınlarının atmosfer içinde geçerken 

uğradığı enerji kaybı

7. - Şubat ayının 28 gün sürmesi
- Kuzey Yarım Küre’nin sonbahar ekinoksunun iki 

gün gecikme ile yaşanması
Yukarıdaki olayların temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yörüngenin şeklinin elips olması 
B) Dünya’nın ekseninin 23º27I eğik olması
C) Dünya’nın şeklinin geoit olması
D) Dünya’nın çizgisel dönüş hızının enleme göre 

değişmesi
E) Doğudaki boylamlarda yerel saatin daha ile-

ri olması

8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın ekseni et-
rafındaki dönüş yönünü belirlemek için kulla-
nılabilir?

A) Kara ile denizin gün içinde farklı derecede ısı-
nıp soğuması

B) Sabah ve akşam saatlerinde oluşan gölge bo-
yunun öğle vaktinde oluşan gölge boyundan 
uzun olması

C) Doğudaki boylamlarda yerel saatin batıdaki 
boylamlara göre daha ileri olması

D) Meltem rüzgârlarının esiş yönünün günün sa-
atine göre değişmesi

E) Çizgisel dönüş hızının Ekvator’dan kutuplara 
doğru azalması
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9. Aşağıdakilerden hangisinin nedeni ile sürekli 
rüzgârların Kuzey Yarım Küre’de sağa, Güney 
Yarım Küre’de sola doğru sapmasının nedeni 
aynıdır?

A) Dönenceler arasındaki enlemlerde cisimlerin 
gölgesinin düştüğü yönün değişmesi

B) Yıllık devirli rüzgârların kışın karadan denize 
doğru, yazın denizden karaya doğru esmesi

C) Ekvator dışındaki enlemlerde gece ve gündüz 
sürelerinin uzayıp kısalması

D) Kuzey Yarım Küre’de Kutup Yıldızı’nın görü-
nüm açısının kutba doğru gidildikçe büyümesi

E) Doğudaki boylamlarda yerel saatin batıdaki 
boylamlara göre daha ileri olması

10. 

0°

0°

K
L

M

N

Haritada gösterilen noktalar ile ilgili aşağıda 
verilenlerden hangisi Dünya’nın ekseni etrafın-
daki dönüş yönünün sonucudur?

A) K noktasında Güneş’in L noktasından daha 
erken doğması

B) L ve M noktalarının yerel saatlerinin farklı ol-
ması

C) K ve L noktalarında yıl boyunca gündüz süre-
sinin aynı olması

D) M ve N noktalarında aynı anda farklı mevsi-
min yaşanması

E) M noktasında çizgisel dönüş hızının diğer 
noktalara göre daha az olması

11. Dünya’nın eksen hareketine bağlı olarak bir nok-
taya Güneş ışınlarının düşme açısı gün içinde 
değişir. Bu durum sıcaklığın gün içinde değişme-
sinin temel nedenidir.
Buna göre günlük sıcaklık değişimi sonucun-
da;

I. kayaçlarda mekanik (fiziksel) çözülmenin 
oluşması,

II. Ekvator ile kutuplar arasında farklı iklim ku-
şaklarının oluşması,

III. 30º ve 60º enlemleri çevresinde dinamik ba-
sınç kuşaklarının oluşması,

IV. kara ile denizin gün içinde farklı basınç mer-
kezleri hâline gelmesi

durumlarından hangilerinin oluşması bekle-
nir?

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

12. Aşağıdaki tabloda bazı ayların süresi gün olarak 
verilmiştir.

          

Aylar Süre (Gün)
Temmuz 31
Ağustos 31
Ocak 30
Şubat 28

Ayların süresindeki bu değişim,

I. yörüngenin şeklinin elips olması,
II. yarım kürelerdeki karaların oranının farklı ol-

ması
III. yer ekseninin eğik olması,
IV. Dünya’nın yörüngedeki hızının değişken ol-

ması
etkenlerinden hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve IV E) II ve IVÖRNEKTİR
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URAT YAYIN

LARI



26

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

DOĞAL SİSTEMLER

TEST – 8 • EKSEN EĞİKLİĞİ VE MEVSİMLERİN OLUŞUMU-1

1. Aynı meridyen üzerinde yer alan noktaların yıl 
boyunca yerel saatleri aynı olmasına karşın 
ekinoks tarihleri dışında gece - gündüz süre-
lerinin eşit olmamasının temel nedeni aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın şeklinin tam bir daire olmaması
B) Dünya’nın ekseni etrafındaki hareketini her 

yerde 24 saatte tamamlaması
C) Meridyen yaylarının kutup noktalarında bir-

leşmesi
D) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
E) Meridyenlerin uzunluklarının eşit olması

2. Aşağıdaki şekilde yer ekseninin eğikliği sonucun-
da eksen ile yörünge düzlemi ve Ekvator ile yörün-
ge düzlemi arasındaki açı değerleri gösterilmiştir.

66°33'

Güneş

Dünya’nın
yörüngesi

Dünya’nın
ekseni

Ekvator
düzlem

a

i

Kutup yıldızı
23°27'

(Ekliptik)
düzlemi

Yörünge

Şekilde gösterilen “a” açısının büyümesi hâlinde 
aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenebilir?

A) Dönencelerin enlem derecesi küçülürdü.
B) Kutup daireleri kutup noktaları arasındaki kuş 

uçuşu mesafe artardı.
C) Yarım kürelerdeki mevsim süreleri değişirdi.
D) Dünya ile Güneş arasındaki mesafe yıl boyun-

ca sabit olurdu.
E) Tüm paralellerde yıl boyunca gece gündüz sü-

releri arasındaki fark artardı.

3.        

0°

90°

90°

60°

10°

30°

60°
30°B

I

II

III

IV

V

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen 
numaralı noktalardan hangilerinde 21 Mart ta-
rihinde öğle vaktinde Güneş ışınlarının yere 
düşme açıları arasındaki fark en azdır?

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

4.      

0°

90°

90°

66°33'

66°33'

23°27'

23°27'

I

II

III

IV

V

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen 
numaralı noktalarda Güneş’in aynı anda doğup 
aynı anda batması aşağıdakilerden hangisine 
bağlıdır?

A) Dünya’nın eksen hareketini daha kısa sürede 
tamamlamasına

B) Dünya’nın yörüngesinin tam bir daire olma-
sına

C) Güneş ışınlarının dik geldiği alanın genişle-
mesine

D) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı-
nın daha fazla olmasına

E) Ekvator ile yörünge düzleminin çakışmasına
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5.      

0°

90°

60°

30°

30°B

A

0°

B

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösteri-
len noktalarda Güneş 23 Eylül ve 21 Mart ta-
rihlerinde aynı anda doğarken, 21 Haziran’da 
Güneş’in A noktasında, 21 Aralık’ta ise B nok-
tasında daha erken doğması aşağıdakilerden 
hangisini kanıtlamak için kullanılabilir?

A) Bir boylam üzerindeki noktalarda yerel saat 
sürekli aynıdır.

B) Alçak enlemlerde gündüz süresi yıl boyunca 
kısa iken yüksek enlemlerde uzundur.

C) Merkezlerin boylam derecesi gündüz süresini 
belirleyen tek etkendir.

D) Kutba yakın olan enlemlerde şafak ve gurup 
süreleri daha uzundur.

E) Farklı enlemlerde bulunan noktalarda ge-
ce-gündüz süresi yıl boyunca değişir.

6. Aşağıdaki tabloda üç merkezde, 21 Haziran tari-
hinde yaşanan gündüz süreleri verilmiştir.

    

Merkez Gündüz Süresi
X 24 saat
Y 11 saat 20 dakika
Z 6 saat

Buna göre X, Y ve Z merkezleri ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?

A) Kuzey Kutup Noktası’na en uzak olan mer-
kez Z’dir.

B) Y merkezinin bulunduğu paralel dairesinin 
uzunluğu diğerlerine göre daha uzundur.

C) Üç merkez öğle vaktini aynı anda yaşar.
D) X merkezinin enlem derecesi 66°33I dır.
E) Çizgisel dönüş hızı en fazla olan merkez Y 

iken en az olan merkez X’tir.

7.  
X

Y

Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerde 21 
Haziran tarihinde X merkezinde Güneş’in, Y 
merkezine göre daha erken doğması aşağıda-
kilerden hangisi ile ilgilidir?

A) X merkezinin Güneş ışınlarını daha küçük açı 
ile alması

B) Y merkezinin bulunduğu paralel dairesinde 
çizgisel hızın daha fazla olması

C) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
D) X merkezinde Güneş ışınlarının atmosferdeki 

tutulma oranının daha fazla olması
E) Y merkezinde şafak ve gurup sürelerinin daha 

kısa olması

8.           

40°K

0°

30°D

X

Aşağıdakilerden hangisi şekil üzerinde koordi-
natları gösterilen “X” noktası için söylenemez?

A) Güneş ışınlarını yıl içinde en büyük açı ile 21 
Haziran tarihinde alır.

B) 21 Haziran’da yaşanan gündüz süresi 21 Ara-
lık’ta yaşanan gece süresine  eşittir.

C) Cisimlerin yıl içinde en uzun gölgesi 21 Aralık 
tarihinde oluşur.

D) 21 Aralık’ta daha kuzeye gidildikçe gündüz 
süresi uzar.

E) Dört mevsim belirgin olarak yaşanabilir.
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9. 

Y

X

Yukarıdaki haritada gösterilen X merkezin-
de yaşanan gündüz süresinin Y merkezindeki 
gündüz süresinden uzun olması, aşağıdaki du-
rumlardan hangisine bağlıdır?

A) Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi ile Ekva-
tor arasındaki enlemlere dik gelmesi 

B) Güney Kutup Dairesi’nde 24 saat süreli gün-
düzün yaşanması

C) Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu konumu-
na gelmesi

D) Aydınlanma dairesinin kutup noktalarından te-
ğet geçmesi

E) Şafak sürelerinin Ekvator’dan kutuplara doğ-
ru uzaması

10. 

X

Yukarıdaki haritada gösterilen X merkezinde 
yatay düzleme dik duran bir cismin gölge bo-
yunun değişiminin yıl boyunca izlenmesi bu 
merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin 
belirlenmesi için yeterli değildir?

A) Yerel saatinin
B) Tarih değiştirme çizgisi ile arasındaki mesa-

fenin
C) Kış mevsiminin başladığı günün
D) Yıl içinde en kısa gölgenin oluştuğu tarihin
E) Öğle vaktinde gölgenin yöneldiği yönün

11. 
66°33ı

23°27ı

0°

23°27ı

66°33ı

90°

0°

G
Ü
N
E
Ş

I
Ş
I
N
L
A
R
I

Dünya’nın Güneş’e göre konumunun şekildeki 
gibi olduğu bir günde aşağıdakilerden hangisi 
gerçekleşmez?

A) Ekvator üzerindeki noktalarda Güneş yerel 
saat ile 06.00’da doğar 18.00’de batar.

B) Türkiye’deki cisimlerin yıl içinde oluşabilecek 
en uzun gölgesi oluşur.

C) Aydınlanma dairesi kutup dairelerine teğet 
geçer.

D) Yerküre üzerinde kuzeye doğru gidildikçe ya-
şanan gündüz süresi uzar.

E) Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre’deki mer-
kezlerde gündüz süresi kısalmaya başlar.

12. • K ve L merkezlerinin Ekvator’a olan açısal 
uzaklıkları aynıdır.

• K merkezindeki gündüz süresi L merkezindeki 
gece süresine eşittir.

• K merkezi yıl içinde en sıcak ayı yaşarken L 
merkezi en soğuk ayı yaşar.

Yukarıdaki durumların yaşanmasının temel ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ışınlarını yıl boyunca aynı açı ile al-
maları

B) Etkili olan iklim tipinin aynı olması
C) Yerin yörüngesinin elips şeklinde olması
D) Yer ekseninin yörünge düzlemine göre eğik 

olması
E) Yerin eksen hareketini her yerde 24 saatte ta-

mamlaması
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TEST – 9 • EKSEN EĞİKLİĞİ VE MEVSİMLERİN OLUŞUMU-2

1.       

0°

90°K

90°G

66°33l

l

l

l

66°33

23°27

23°27

Dünya’nın Güneş’e karşı konumunun yukarı-
daki şekildeki gibi olduğu bir günde,

I. Atmosferde tutulma oranının en az olduğu en-
lem Ekvator’dur.

II. Kutup noktalarında 6 aylık gündüz veya gece  
başlar.

III. Güney Yarım Küre’nin orta kuşağında kış mev-
simi başlangıcıdır.

IV. Bir boylam üzerindeki tüm noktalarda Güneş 
aynı anda doğar ve aynı anda batar. 

durumlarından hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve IV

2. Yaz mevsiminde  bulunduğumuz yarım kürenin ku-
tup noktasına doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.
Buna göre, aşağıda koordinatları verilen bölge-
lerden hangisinde 21 Haziran tarihinde verilen 
ok yönünde gidildikçe gündüz süresinin uzadı-
ğı söylenemez?

A) 10°D 15°D

5°K

5°G

 B) 110°B 105°B

65°K

60°K

C) 45°D 55°D

30°K

20°K

 D) 10°B 0°

30°G

35°G

E) 40°D 45°D

35°G

40°G

3. Aşağıdakilerden hangisinin 21 Haziran - 23 
Eylül tarihleri arasındaki dönemde gerçekleş-
mesi beklenemez?

A) Ekvator’daki noktalarda yaşanan gündüz sü-
resi kısalmaya başlar.

B) Kuzey Yarım Küre’deki noktalarda yaşanan 
gündüz süresi kısalmaya başlar.

C) Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindeki noktalar-
da gölge boyu uzamaya başlar.

D) Güney Yarım Küre’nin orta kuşağında yer alan 
noktalarda gece - gündüz süreleri arasındaki 
fark azalmaya başlar.

E) Türkiye’ye Güneş ışınlarının geliş açısı küçül-
meye başlar.

4. Aşağıda Dünya’nın eksen eğikliği ve yıllık hare-
ketine bağlı olarak meydana gelen olaylar zinciri 
gösterilmiştir.
     

Dünya’nın
Güneş etrafında

dönmesi

Güneş
ışınlarının tutulma

oranlarının yıl
içinde değişmesi

Bir noktaya
Güneş ışınlarının

farklı açılar
ile gelmesi

X

Coğrafya’nın neden - sonuç ilkesi göz önüne 
alındığında “X” harfi ile gösterilen bölüme aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Yıllık sıcaklık farklarının oluşması
B) Yıllık basınç farklarının oluşması
C) Mevsimlerin oluşması ve birbirini izlemesi
D) Yıllık devirli rüzgârların (musonların) oluşması
E) 30º ve 60º enlemleri çevresinde dinamik ba-

sınç kuşaklarının oluşması
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5. Aşağıda aydınlanma dairesinin konumları ve-
rilen tarihlerden hangisinde Türkiye’deki ge-
ce-gündüz süreleri arasındaki fark diğerlerine 
göre daha fazladır?

A) 

0°

90°K

90°G

66°33

l

l

l

l

66°33

23°27

23°27

70°

70°

 B) 90°K

90°G

0°

66°33

l

l

l

l

66°33

23°27

23°27

C) 90°K

90°G

85°

85°

0°

66°33

l

l

l

l

66°33

23°27

23°27

 D) 90°K

90°G

80°

80°

0°

66°33

l

l

l

l

66°33

23°27

23°27

E) 90°K

90°G

0°

66°33

l

l

l

l

66°33

23°27

23°27

6. X noktası 66º 33I Kuzey enlemi ile 50º Doğu boy-
lamının kesiştiği yerde yer almaktadır.
Buna göre X noktasında 24 saat süreli gündü-
zün yaşandığı bir günde aşağıdaki durumlar-
dan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

A) Yengeç Dönencesi üzerindeki cisimlerin yerel 
saat ile 12.00’de gölgesi oluşmaz.

B) Güney Yarım Küre’deki merkezlerde yıl içinde 
yaşanan en uzun gece yaşanır.

C) Ekvator’un kuzeyinde yer alan merkezlerde 12 
saatten daha uzun gündüzler yaşanır.

D) Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulma oranı-
nın en fazla olduğu enlem Ekvator’dur.

E) Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasındaki ci-
simlerin öğle vaktinde oluşan gölgesi güne-
ye yönelir.

7. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde Güneş ışınları-
nın dik gelebildiği alan gösterilmiştir.

90°

90°

66°33'

66°33'

23°27'

23°27'

0°
Güneş 
ışınlarının
dik gelebildiği 
alan

14442
4443

Buna göre Güneş ışınlarının dik gelebildiği ala-
nın sınırları aşağıdakilerden hangisine göre 
belirlenmiştir?

A) Eksen ile Ekvator arasındaki açı değerine
B) Dünya’nın geoit şekline
C) Ekvator ile Yörünge Düzlemi arasındaki açı 

değerine
D) Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızına 
E) Dünya ile Güneş arasındaki mesafeye

8. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın Güneş etrafında dö-
nerken izlediği yol gösterilmiştir.

Güneş

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık
21 Mar IV

III

II

I

t

Buna göre şekilde gösterilen numaralı aralık-
lardan hangilerinde Kuzey Yarım Küre’de yer 
alan bir merkezde gündüzler sürekli uzamak-
tadır?

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

ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
LARI



31

w
w

w.
m

ur
at

ya
yi

nl
ar

i.c
om

DOĞAL SİSTEMLER

9. Güneş ışınlarını aynı açı ile alan eşit boydaki ci-
simlerin gölge boyları eşit olur.
Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisin-
de Yengeç ve Oğlak dönenceleri üzerinde yer 
alan eşit uzunluktaki cisimlerin öğle vakti göl-
ge boyları eşit olur?

A) 21 Haziran
B) 4 Temmuz
C) 23 Eylül
D) 21 Aralık
E) 3 Ocak

10.         

0°

90°

66°33'
60°

23°27'

0°

Y

X

21 Aralık tarihinde yukarıdaki sembolik küre 
üzerinde gösterilen X noktasından Y noktası-
na gidildiğinde,

I. gündüz süresi,
II. sıcaklık ortalaması,
III. cisimlerin gölge boyu,
IV. Güneş ışınlarının tutulma oranı
özelliklerinden hangilerinin sürekli artış gös-
terdiği söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve IV
D) III ve IV E) II, III ve IV

11. Aşağıda Ekvator ile ekliptik arasındaki açı göste-
rilmiştir.

     

Ekvator

Eksen

Ekliptik
(yörünge düzlemi)

23° 27'

Bu açının 30º olması hâlinde aşağıdakilerden 
hangisinin yaşanması beklenir?

A) Türkiye’de yaşanan gece-gündüz süreleri ara-
sındaki fark artardı.

B) Orta kuşaktaki sıcaklık farkları azalırdı.
C) Güneş ışınlarının dik gelebildiği alan daralırdı.
D) Orta kuşak genişlerken Tropikal kuşak ve ku-

tup kuşağı daralırdı.
E) Yengeç Dönencesi ile Ekvator arasındaki kuş 

uçuşu mesafe azalırdı.

12. Bir bölge haziran ayının ilk haftası ve tem-
muz ayının ikinci haftası Güneş ışınlarını dik 
ve dike yakın alıyorsa, bu bölge ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söyle-
nebilir?

A) Yerel saati başlangıç meridyenine göre daha 
ileridir.

B) Kuzey - güney genişliği fazladır.
C) Oğlak Dönencesi bölgenin ortasından geçer.
D) Gece - gündüz süreleri arasındaki değişim 

fazladır.
E) Ekvator ile Yengeç Dönencesi arasında yer 

alır.
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TEST – 10 • EKSEN EĞİKLİĞİ VE MEVSİMLERİN OLUŞUMU-3

1.  

V

III
II

IV

I
23°27'
0°
23°27'

Yukarıdaki haritada gösterilen numaralı nok-
talardan hangisinde Güneş ışınlarının tutulma 
oranının en az olduğu tarih 21 Haziran’dır?

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

2.       

0°

60°
40°

23°27'

30°D

K

L

23°27'

90°

90°

Yukarıdaki sembolik küre üzerinde gösterilen 
K ve L noktalarının yerel saati yıl boyunca aynı 
olmasına karşın yaz döneminde Güneş’in K 
noktasında daha erken doğmasının temel ne-
deni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meridyen yaylarının kutup noktalarında bir-
leşmesi

B) Dünya’nın çizgisel dönüş hızının Ekvator’dan 
kutuplara doğru azalması

C) Gece ve gündüz sürelerinin yıl boyunca de-
ğişmesi

D) Meridyenler arasındaki zaman farkının her 
yerde sabit olması

E) Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin değiş-
ken olması

3. Aşağıdaki tabloda Kuzey Yarım Küre’de yer alan 
bir merkezin çeşitli tarihlerde gece ve gündüz sü-
releri verilmiştir.

Tarihler Gündüz Süresi Gece Süresi
I 5 saat 30 dakika 18 saat 30 dakika
II 8 saat 16 saat
III 12 saat 12 saat
IV 16 saat 8 saat
V 6 saat 18 saat

Bu tarihlerden hangisi 21 Haziran tarihine ait 
olabilir?

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

4. Aşağıdakilerden hangisinin yerinin belirlen-
mesinde diğerlerinden farklı bir neden etkili 
olmaktadır?

A) Yengeç Dönencesi
B) Ekvator
C) Kuzey Kutup Dairesi
D) Oğlak Dönencesi
E) Güney Kutup Dairesi

5. Dünya küresel olduğundan yarısı aydınlık, yarısı 
karanlıktır.
Eksen eğikliği ve yıllık hareketin aydınlanma 
çemberi üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, 
aşağıda aydınlanma ile ilgili olarak verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) 21 Mart’ta Kuzey Yarım Küre’nin % 50’si ay-
dınlık, % 50’si karanlıktır.

B) 21 Haziran’da Güney Yarım Küre’nin % 50’sin-
den fazlası karanlıktır.

C) 21 Aralık’ta günlük hareket Kuzey Kutup Nok-
tası’nda Güneş’in doğmasını sağlayamaz.

D) 23 Eylül’de tüm paralellerin yarısı aydınlık, ya-
rısı karanlıktır.

E) Yıl boyunca tüm paralel dairelerinin yarısı ay-
dınlık, yarısı karanlıktır.
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6. 

0°

66°33'

66°33'

90°

21 Haziran

21 Aralık 21 Mart

23 Eylül

90°
(1)

0°

66°33'

66°33'

90°

90°
(2)

0°

66°33'

66°33'

90°

90°
(3)

0°

66°33'

66°33'

90°

90°
(4)

1
2

34

Aydınlanma
çemberi Aydınlanma

çemberi

Aydınlanma
çemberi

Aydınlanma
çemberi

Yukarıdaki şekilde Dünya’nın eksen ve yörünge 
hareketlerinin yönü gösterilmiştir.

Buna göre eksen ve yörünge hareketlerinin 
yönü değişmemesine rağmen aydınlanma 
çemberinin konumunun yıl içinde değişmesi-
nin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım kürelerde kara ve denizlerin oranının 
farklı olması

B) Eksen eğikliği ve yıllık hareket
C) Dünya’nın eksen hareketi
D) Yörüngenin elips olması
E) Dünya’nın küresel şekli

7. 21 Aralık tarihinde Mısır’da yaşanan gündüz süre-
si Türkiye’den daha uzundur.
Bu durum iki ülkenin aşağıdakilerden hangisi 
bakımından farklı olduklarını kanıtlar?

A) Enlem dereceleri
B) Yarım küreleri
C) Ortalama yükseltileri
D) Boylamları
E) Göreceli konumları

8.        

Ekvator

Gündüz
Gece

KKD

YD

OD

GKD

K

G

I

II

III
IV

V

VI

Aydınlanma çemberinin şekildeki konumda 
olduğu günde, verilen noktaların hangisinde 
gece süresi 12 saatten daha uzundur?

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

9. Aşağıdaki sembolik küre üzerinde bazı noktaların 
konumları gösterilmiştir.

            

0°

66°33'

66°33'

23°27'

23°27'

I

II

III

IV

V

5 Mayıs’ta yerel saat ile 12.00’de verilen nok-
talardaki cisimlerden hangilerinin gölgesi gü-
neye düşer?

A) I, II ve III B) I, III ve IV C) III, IV ve V
D) I, II ve IV E) II, IV ve V
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10. Tablo Güney Yarım Küre’de ve aynı boylam üze-
rinde yer alan dört kentte 21 Aralık tarihindeki 
gece - gündüz süreleri arasındaki farkları göster-
mektedir.

Kentler Gece - Gündüz süreleri arasındaki fark
I 40 dakika
II 2 saat 20 dakika
III 10 saat 10 dakika
IV 24 saat

Tablodaki bilgilere bakılarak bu kentlerle ilgi-
li aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Çizgisel dönüş hızı en fazla olan kent IV nu-
maradır.

B) Ekvator’a en yakın olan kent I numaradır.
C) IV numaralı kent Güney Kutup Dairesi’nde bu-

lunabilir.
D) Aralarında en fazla enlem farkı olan kentler, I 

ve IV numaradır.
E) II. kentin üzerinde bulunduğu enlemin çevre 

uzunluğu, III. kentin bulunduğu enlemin çevre 
uzunluğundan fazladır.

11.       

0°

90°K

90°G

66°33'

66°33'

23°27'

23°27'

G
ün

eş
Iş

ın
la

rı

Dünya’nın Güneş’e göre şekildeki konumda ol-
duğu gün için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz başlangıçtır.
B) Kuzey Kutup Noktası’nda gündüz başlangı-

cıdır.
C) Güney Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır.
D) Bu tarihten sonra ülkemizde gündüzler kısal-

maya başlar.
E) Yengeç Dönencesi’ndeki gündüz süresi Oğlak 

Dönencesi’ndeki gece süresine eşittir.

12. Aşağıdaki grafiklerde beş kentin mevsim başlan-
gıç tarihlerinde gündüz süreleri gösterilmiştir.
Bu kentlerden hangisi Türkiye’de bulunabilir?

A) 

23
 E

yl
ül

21
 A

ra
lık

21
 M

ar
t

21
 H

az
ira

n

24
Saat

12

0

 B) 

23
 E

yl
ül

21
 A

ra
lık

21
 M

ar
t

21
 H

az
ira

n

24
Saat

12

0

C) 

23
 E

yl
ül

21
 A

ra
lık

21
 M

ar
t

21
 H

az
ira

n

24
Saat

12

0

 D) 

23
 E

yl
ül

21
 A

ra
lık

21
 M

ar
t

21
 H

az
ira

n

24
Saat

12

0

E) 
23

 E
yl

ül

21
 A

ra
lık

21
 M

ar
t

21
 H

az
ira

n

24
Saat

12

0

13. - Bir yerde Güneş’in her zaman aynı saatte do-
ğup aynı saatte batması

- Gece-gündüz sürelerinin yıl boyunca birbirine 
eşit olması

- Bir yerin, yıl boyunca güneş ışınlarını aynı açıy-
la alması

Bu durumların oluşmasın aşağıdakilerden han-
gisine bağlı olarak gerçekleşebilir?

A) Yer’in tam küre olmasına
B) Yer ekseninin Ekvator’a dik olmamasına
C) Çizgisel hızın azalmasına
D) Yer ekseni ile ekliptik arasındaki açının 90º 

olmasına
E) Aydınlanma çizgisinin Dünya’yı iki eşit parça-

ya ayırmamasına
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