
 

 

  

 
Yukarıdaki haritada, belirli bir tarihte Türkiye'de bir 
günlük hava durumu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
1) Buna göre aynı tarihte farklı hava olaylarının 
görülmesinin nedeni olarak; 
I. Türkiye'nin orta kuşakta bulunması 
II. Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi 
III. Yükselti 
IV. Denizlerin konumu 
V. Türkiye'nin Kuzey Yarım Küre'de yer alması 
faktörlerinden hangisi gösterilemez? 
A) I  B) II    C) III     D) IV      E) V 
 
 
2) Aşağıdakilerden hangisi hava durumunu anlatan 
bir ifade değildir? 
A) Kısa süreli hava olaylarıdır. 
B) Dar alanda etkilidir. 
C) Yıl boyunca etkisini sürdürür. 
D) Gün içinde sık sık değişir. 
E) Meteoroloji tarafından incelenir. 
 
 
3) Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede değişik 
iklim tiplerinin görüldüğünü kanıtlar? 
A) Sabah görülen yoğun sis, öğleden sonra yerini 
açık ve güneşli bir havaya bırakması 
B) Doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi 
C) Toprak erozyonunun şiddetli olması 
D) Gün içinde farklı mevsim özelliklerinin 
yaşanabilmesi 
E) En yüksek sıcaklıkların öğleden sonra, en düşük 
sıcaklıkların ise sabahleyin yaşanması 
 

İklim insan yaşamını doğrudan etkileyen 
faktörlerden biridir. 
4) Aşağıda verilenlerden hangisi bu etkinin 
sonuçlarından biri değildir? 
A) Ekvatoral bölgede insanların ten renginin koyu 
olması 
B) Volkanik faaliyetlerin levha sınırlarında 
gerçekleşmesi 
C) Konut tiplerinin farklılıklar göstermesi 
D) Orta kuşakta yıl boyunca giysi seçiminin 
değişkenlik göstermesi 
E) Ilıman kuşakta nüfus yoğunluğunun fazla olması 
 
 
‘’Bugün Ankara’da sıcaklık mevsim normallerinin 
üzerine çıktı. Öğleden sonra 30oC’ye ulaşan sıcaklık 
nedeniyle yükselen hava kütleleri gökyüzündeki 
bulutları artırdı. İkindi vaktine doğru kararan 
bulutlar gök gürültülü sağanak yağışlara neden 
oldu.‘’ 
5) Yukarıdaki haber, Ankara’nın hangi özelliği 
hakkında bilgi edinmemizi sağlar? 
A) Yıllık yağış miktarı 
B) Görülen iklim tipi 
C) Yıllık sıcaklık ortalaması 
D) Yağış rejimi 
E) Günlük hava durumu 
 
6) İklim, çeşitli doğal ve beşeri süreçler üzerinde 
kalıcı etkilerde bulunur. 
Buna göre, 
l. Kutuplara yakın bölgelerde yaşayan hayvanların 
daha çok açık renkli olması 
ll. Rize'deki kırsal yörelerde konutların yapımında 
ahşap kullanılması 
lll. 10 Şubat 2012 tarihinde oluşan sisin Ankara'nın 
çeşitli semtlerinde ulaşımı iki saat boyunca 
aksatması 
lV. Erzurum - Kars platolarında yazların serin ve 
yağışlı geçmesinin büyükbaş hayvancılığa elverişli 
ortam sağlaması 
V. İç Anadolu bölgesinde bitki örtüsünün bozkır 
olması 
durumlarından hangisi, iklimin bir etkisi sayılmaz? 
A) I  B) II    C) III     D) IV      E) V 
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‘’İbn-i Haldun iklimin etkilerini değerlendirir- ken, 
toplumları yaşadıkları bölgelerin iklim koşullarına 
göre sınıflandırmıştır. Ona göre iklim koşulları huy, 
mizaç ve karakterin yanı sıra fizyolojik özellikleri ve 
kültürleri de şekillendirmektedir.’’ 
7) İbn-i Haldun’un iklime bakışı aşağıda 
verilenlerden hangisi ile örtüşmektedir? 
A) İklim insan yaşamına dair bileşenlerin 
çoğunluğundan yoksundur. 
B) İklim toplumların yalnızca kültür formlarını 
etkiler. 
C) Huy, mizaç ve karakter gibi özellikler iklimle 
açıklanamayacak kadar çok boyutludur. 
D) İklimsel koşullar insan doğasını pek çok yönden 
etkileyebilir. 
E) Sıcak iklimlerde yaşam koşulları daha kolaydır. 
 
 
 
8) Aşağıdakilerden hangisi, iklimin insan yaşamı 
üzerindeki etkisine örnek gösterilemez? 
A) Yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği alanlarda 
deniz turizminin gelişmesi 
B) Sıcak ve nemli alanlarda insanların daha çok 
yüksek kesimleri yerleşim alanı olarak seçmesi 
C) Dağlık ve engebeli alanlarda kara yolu yapım 
maliyetinin yüksek olması 
D) Çöl bölgelerinde nüfuslanmanın az olması 
E) Kurak ve yarı kurak bölgelerde konut yapımında 
kerpiç kullanımının yaygın olması 
 
 
 
İklim koşulları, insanların sosyal ve ekonomik 
faaliyetlerini de etkiler. Örneğin, yaz mevsimi-nin 
sıcak ve kurak geçtiği kıyılarda plaj turizmi 
gelişmiştir. 
9) Aşağıdaki yerlerden hangisi bu duruma örnek 
gösterilemez? 
A) Muğla kıyıları 
B) İzmir kıyıları 
C) Mersin kıyıları 
D) Antalya kıyıları 
E) Rize kıyıları 
 
 
 

 
10) Bir yerin iklim koşulları ile; 
I. Bitki örtüsü 
II. Tarımsal faaliyetler 
III. Akarsu rejimi 
IV. Giysi yapısı 
V. Maden çeşitliliği 
faktörlerinden hangisi arasında bir ilişki yoktur? 
A) I  B) II    C) III     D) IV      E) V 
 
 
11) İklim ve hava durumu karşılaştırıldığında, iklim 
için; 
I. Doğal bitki örtüsünü belirler. 
II. Doğal çevreye etkisi kalıcıdır. 
III. Ani değişmeler şeklindedir. 
IV. Etki alanı daha geniştir. 
V. Uzun süreli ortalamalardır. 
yargılarından hangisi söylenemez? 
A) I  B) II    C) III     D) IV      E) V 
 
 
İnsanların geçimini sağlamak için yapmış olduğu 
hayvancılık faaliyetleri iklim koşullarına bağlı olarak 
farklılık gösterir. 
12) Buna göre, aşağıdaki hayvancılık 
faaliyetlerinden hangisinin dağılışı iklim 
koşullarından daha az etkilenir? 
A) Arıcılık 
B) Küçükbaş hayvancılık 
C) Mera hayvancılığı 
D) Kümes Hayvancılığı 
E) İpek böcekçiliği 
 
 
İklim koşulları, yeryüzünün şekillenmesinde etkili 
olan dış kuvvetlerin etki alanını ve dağılışını belirler. 
13) Buna göre; 
I. Buzullar 
II. Dalgalar 
III. Akarsular 
IV. Rüzgârlar 
dış kuvvetlerinden hangilerinin oluşumunda 
iklimin dolaylı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir? 
A) I ve II   B) I ve III  C) II ve III     
D) II ve IV          E) III ve V   
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