ÜLKEMİZİN COĞRAFİ KONUMU

1) Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'nin mutlak
konumu ile ilişkisi olduğu söylenemez?
A) +2 ve +3 saat dilimleri arasında yer alması
B) Kuzeyden gelen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
C) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
D) Gölge boyunun öğle vakti sıfır olmaması
E) Başlangıç meridyeninin doğusunda bulunması

2) Türkiye'de farklı bölgelerde muz, buğday, çay, kivi gibi
farklı iklim ve toprak şartlarında yetiştirilebilen bitki
türleri kolaylıkla yetişme ortamı bulabilmektedir.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer şekillerinin engebeli olması
B) Topraklarının verimli olması
C) İş gücünün fazla olması
D) Tarım ürünlerinin dış piyasada alıcı bulması
E) Tüketici nüfusun fazla olması

3) Türkiye'de farklı özelliklere sahip bölgeler olduğu için
çok farklı ekonomik etkinlikler bir arada
yapılabilmektedir.
Buna göre Iğdır Ovası'nda pamuk yetişmesi ile
aşağıdakilerden hangisi arasında benzerlik kurulabilir?
A) Antalya'da yaz turizm faaliyetlerinin gelişmesi
B) Şanlıurfa'da buğday yetişmesi
C) Adana'da tarım ürünlerinin Samsun'dan önce
olgunlaşması
D) Bursa'da ortalama sıcaklığın Muğla'dan daha az
olması
E) Rize'de turunçgil tarımının yapılması

4) • Batı rüzgârları kuşağındadır.
• Tundra bitki örtüsü yetişmez.
• Doğusu ve batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı
vardır.
• Farklı turizm etkinlikleri aynı anda yapılabilir.
• Güney yamaçlarda sıcaklıklar daha yüksektir.
Yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi Türkiye'nin
göreceli (özel) konumu ile ilgilidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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5) Türkiye orta kuşakta yer alan bir ülkedir (I). Yer
şekilleri oldukça engebeli ve yüksektir (II). Uluslararası
örgütlerde etkin görevi olan bölgesel bir güçtür (III).
İklim ve bitki çeşitliliği fazladır (IV). Güneyinde turizm
sezonu kuzeyinden fazladır (V).
Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden
hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgilidir?
A) I
B) II
C) III D) IV E) V

6) • Batıdan doğuya gidildikçe yükselti azalır.
• Buzulların etki alanlarını yükselti belirler.
• Aynı anda farklı mevsim şartları yaşanabilir.
• 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarını dik olarak alır.
• Nüfus artış hızı giderek yükselmektedir.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Türkiye'nin mutlak ya
da göreceli konumundan kaynaklanan özellikleri
arasında yer almaz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

7) Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok
yaklaştığı bölgede bulunmaktadır. Bu özelliği ile çok
sayıda devletle kara sınırına sahiptir.
Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki ülkelerden hangisi ile
kara sınırına sahip olduğu söylenemez?
A) Rusya Fed. B) Ermenistan
C) Gürcistan
D) İran
E) Bulgaristan

8) Beyza, coğrafya dersinde "Türkiye'nin jeopolitik
konumu ve değişen dengeler içinde artan önemi" konulu
bir ödev hazırlamış ve sınıfta arkadaşlarına sunmuştur.
Buna göre,
I. Asya ve Avrupa arasında ticaret köprüsü olması
II. Bölgede yaşanan savaşlardan kaçan mülteciler için
güvenli bir ülke olması
III. Güçlü ordusu sayesinde çeşitli terör örgütleri ile
mücadelede etkin görev alması
IV. Marmaray, Avrasya Tüneli gibi büyük projeler
yapması ve yeni projeler üretmesi
V. Bitki ve hayvan çeşidinin fazla olması
özelliklerinden hangilerinin Beyza'nın sunum yaptığı
konular arasında yer aldığı söylenemez?
A) Yalnız V
B) I ve V
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve V
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9) Türkiye'nin Dünya üzerindeki konumu anlatılırken;
I. komşu devletler,
II. iklim özellikleri,
III. etrafındaki denizler,
IV. doğal kaynaklar
özelliklerinden hangilerine vurgu yapılır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

10) Öğretmen Hacı Bey, coğrafya dersinde aşağıdaki
tabloyu tahtaya çizmiştir.

Bu tabloda yapılan işaretlemelerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

11) Aşağıdaki koordinatları verilen bölgeden Türkiye'ye
en kısa yoldan ulaşmak isteyen bir kişi hangi yöne
doğru gitmelidir?

A) Kuzeybatı
D) Doğu

B) Batı
E) Güneybatı

13) Aşağıdaki coğrafi koordinatları verilen bölgelerden
hangisinin bir bölümü Türkiye sınırları içinde
kalmaktadır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

14) Coğrafya dersinde Osman Bey, öğrencilerinden
Türkiye'nin göreceli konumu ile ilgili bilgiler vermelerini
istemiştir.
Bunun üzerine;
Defne: Asya ve Avrupa arasında ticari bir köprüdür.
Ali: Cephe yağışlarının etkisindedir.
Mehlika: Dağlar batı - doğu yönlü uzanır.
Melih: Orta kuşakta yer alır. diye cevap vermiştir.
Bu öğrencilerden hangilerinin cevapları doğrudur?
A) Defne ve Ali
B) Ali ve Mehlika
C) Mehlika ve Melih
D) Mehlika ve Defne
E) Ali ve Melih

C) Güneydoğu

12)

15) Aşağıda coğrafi koordinatları verilen bölgelerden
hangisinde kuzeydoğuya doğru 100 km gidildiğinde
Türkiye'ye daha çok yaklaşılır?

Yukarıda verilen tabloda yapılan işaretlemelerden
hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
Cevap Anahtarını Web Sitemizden İndirebilirsiniz.

