
  

 

1)  

 
Yukarıda coğrafi koordinatları verilen üç bölgenin iz 
düşüm alanlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 
A) I > II > III  B) II > I > III  C) III > II > I 
D) I > III > II  E) II > III > I 
 
 
 
2)  

 
Yukarıdaki coğrafi koordinat sisteminde gösterilen 
oklardan hangi ikisinin uzunluğu birbirine eşittir? 
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III 
D) II ve IV  E) IV ve V 
 
 
 
 
3)  

 
Yukarıdaki küre üzerinde coğrafi koordinatları verilen 
noktalardan 600 km doğuya gidildiğinde hangi nokta ile 
ulaşılan yer arasında daha fazla yerel saat farkı oluşur? 
A) I  B) II  C) III  D) IV  E) V 
 
 

4) İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da 111 km'dir. 
Bu uzaklık Türkiye üzerinde yaklaşık olarak 85 km’ye 
düşmektedir. 
Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi 
gösterilebilir? 
A) Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi 
B) Dünya’nın yörüngesinin elips olması 
C) Meridyenlerin aralarının 4 dakika olması 
D) Paralellerin batı-doğu yönlü uzanması 
E) Dünya'nın küresel şekli 
 
 
5) Greenwich’in doğusunda bulunan iki noktanın 
Ekvator'a ve başlangıç meridyenine aynı uzaklıkta 
olmaları aşağıdakilerden hangisine kanıt olur? 
A) Yükseltilerinin aynı olduğuna 
B) Aynı anda aynı mevsimi yaşadıklarına 
C) Orta kuşakta bulunduklarına 
D) Sıcaklıklarının eşit olduğuna 
E) Yerel saatleri ve gece gündüz farklarının aynı 
olduğuna 
 
 
 
6) Osman, bulunduğu yerde Güneş tam tepede olmasına 
rağmen televizyondan verilen saat ayarının 13.00 
olduğunu gözlemlemiştir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? 
A) Osman'ın Kuzey Yarım Küre'de olduğuna 
B) Bulunduğu yerde henüz öğlen olmadığına 
C) Osman'ın ulusal saat ayar boylamının batımında 
olduğuna 
D) Ülkede aynı anda birden çok ortak saat kullanıldığına 
E) Osman'ın başlangıç meridyeninin batısında olduğuna 
 
 
 
7) • Ekvator'a paralel olarak çizilirler. 
• Aralarındaki uzaklık 111 km'dir. 
• Boyları kutuplara gidildikçe kısalır. 
• Birer derece aralıklarla çizilirler. 
Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine 
aittir? 
A) Boylam   B) Başlangıç meridyeni 
C) Yengeç Dönencesi  D) Paralel 
E) Oğlak Dönencesi 
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8) Aşağıdakilerden hangisi enlem etkisine bağlı olarak 
ortaya çıkan özelliklerden biri değildir? 
A) Sıcaklığın kutuplara gidildikçe azalması 
B) Yer çekiminin kutuplarda Ekvator'dan fazla olması 
C) Kutuplara yaklaştıkça çizgisel hızın azalması 
D) Bitki örtüsünün kutuplara gidildikçe değişmesi 
E) Bir gün süresinin 24 saat olması 
 
 

9) Aşağıda birbirini tamamlayan özellikler verilmiştir. 
I. Çizgisel hız azalır. 
II. Gece ve gündüz arasındaki fark artar. 
III. Tan ve gurup süresi uzar. 
IV. Güneşin ufuk düzlemindeki yükseltisi azalır. 
Verilen değişmeler aşağıdakilerden hangisinden 
kaynaklanır? 
A) Güneş ışınlarının geliş açısının büyümesi 
B) Enlem değerlerinin büyümesi 
C) Doğuda yerel saatlerin daha ileri olması 
D) Başlangıç meridyeninin Greenwich'ten geçmesi 
E) Sıcaklık değerlerinin azalması 
 
 
10) Dünya üzerindeki herhangi bir noktanın Ekvator’a 
olan açısal uzaklığına enlem denir. 
Aşağıdakilerden hangisi enlem etkisi ile açıklanabilecek 
özelliklerden biri değildir? 
A) Kutuplarda sıcaklığın Ekvator’dan düşük olması 
B) Yer çekiminin kutuplara gidildikçe artması 
C) Akdeniz’in Karadeniz’den tuzlu olması 
D) Yerleşmelerin kutuplara gidildikçe deniz seviyesine 
yaklaşması 
E) Doğuda yerel saatin batıdan ileri olması 

 
 
11) Aşağıda üç merkezde yıl içinde yaşanan en kısa ve 
en uzun gündüz süreleri verilmiştir. 

 
Bu noktalarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır? 
A) I. merkez orta kuşakta yer alır. 
B) II. merkezde yıl boyu güneş aynı saatte doğar. 
C) III. merkez kutuplara daha yakındır. 
D) I. merkezde açısal hız II. merkezden fazladır. 
E) III. merkezde alacakaranlık süresi diğerlerinden 
uzundur. 

12) Herhangi bir bölgenin Ekvator veya başlangıç 
meridyenine göre konumundan kaynaklanan 
özelliklerine mutlak (matematik) konum denir. 
Buna göre, 
I. Asya ve Avrupa arasında ticaret köprüsü durumunda 
olması, 
II. Cephe yağışları kuşağında yer alması, 
III. Yıl içinde dört mevsimin yaşanması 
özelliklerinden hangileri bir ülkenin mutlak konumu ile 
ilişkilidir? 
A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II 
D) I ve III  E) II ve III 
 
 
13) Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden 
biri değildir? 
A) Dünya’yı batı-doğu yönünde kat eden çemberlerdir. 
B) Uzunlukları kutuplara gidildikçe azalır. 
C) Aralarındaki uzaklık 111 km’dir. 
D) Yerel saatlerin hesaplanmasında kullanılırlar. 
E) Birer derece aralıklarla çizilirler. 
 
 
14)  

 
Yukarıdaki Dünya küresi üzerinde coğrafi koordinatları 
verilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi 
kesin olarak söylenebilir? 
A) I. ve IV. noktada yıl boyunca güneş aynı anda doğar. 
B) II. noktanın gündüz süresi III. noktadan her zaman 
fazladır. 
C) IV. ve V. noktalarda sıcaklık değerleri eşittir. 
D) V. nokta ile I. nokta farklı mevsimleri yaşar. 
E) I. ve II. noktalarda aynı anda gölge boyları eşittir. 

 
 
15) Aynı enlemde ve farklı yarım kürelerde yer alan iki 
noktanın hangi özellikleri kesin olarak yıl boyunca 
eşittir? 
A) Yerel saatleri  B) Gece gündüz farkları 
C) Sıcaklık değerleri  D) Mevsim süreleri 
E) Güneşin doğma saatleri 
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