
9. SINIF 1. DÖNEM GENEL TEKRAR 
  
 
ADI SOYADI: ……………………………..…..…………  
  
 

A. Aşağıdaki Soruları Cevaplandırın   
  
1- Geoit ne demektir. Geoit şeklin iki sonucunu yazınız. 
  
- 
- 
  
2-Dünyanın (eksen hareketi) günlük hareketinin 
sonuçlarından üç tanesini yazınız. 
  
- 
- 
- 
  
3- İstanbul’un 1:200.000 ölçekli haritası daha sonra 
1:400.000 ölçeğiyle yeniden çizilmiştir. Buna göre ikinci 
haritada ne gibi değişim olmuştur?  
  
- 
- 
- 
  
4-Meridyenlerin özelliklerinden üç tanesini yazınız. 
  
- 
- 
- 
  
5. Dünyanın ekseninin eğik olmasından kaynaklanan üç 
özellik yazın.  
 
- 
- 
- 
 
6. Dünyanın ekseni eğik olmasaydı neler olurdu? Üç madde 
yazın.   
 
- 
- 
- 
 
7- İnsan, dağ, hayat, iklim, çevre, bitki, akarsu, toprak 
kavramlarını kullanarak bir paragraf oluşturunuz. 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Harita Problemleri 

 
1- 1/500.000 ölçekli haritada 17 cm uzunluğundaki akarsu 
gerçekte kaç km'dir? 
  
  
  
2-180 km lik iki şehir arası uzaklık 1/500.000 ölçekli bir 
haritada kaç cm olarak görülür? 
 
 
 
3. İzohips haritasında çizgilerin sık veya seyrek olması neyi 
ifade eder? 
 
 
 

 
 
5. Yukarıdaki izohips haritasına göre harflerle gösterilen yer 
şekillerini yazın; 
Boyun: …..                Kapalı Çukur (Çanak) ………     Delta …….. 
Vadi: ……….                Sırt …………             Kıyı Çizgisi ……….. 
İzohips aralığı (Eküdistans) ………           M’nin yüksekliği: ……… 
 
 
  C. Yerel Saat Problemleri 
  
1-28 doğu boylamında yer alan A kentinde yerel saat 22.45 
iken, 10 batı boylamında bulunan B kentinin yerel saati 
kaçtır? 
  
  
 
 2-42 doğu boylamındaki Sivas'ta yerel saat 11.25 iken 32 
doğu boylamındaki Ankara'da yerel saat kaçtır? 
  
  
  
  3-10 Batı boylamı üzerinde yerel saat 8.30 iken 40 doğu 
boylamı üzerinde yerel saat kaçtır? 
  
  
  4. Ortak saat nedir? Ülkemiz hangi meridyenin saatini ortak 
saat olarak kullanır?  
 



9. SINIF 1. DÖNEM GENEL TEKRAR 
 

 
D. Aşağıdaki sorularda boşluk bırakılan yerlere uygun 

kelimeleri yazınız. 
  
1- İklimi inceleyen bilim …………..……..………, hava durumunu 
inceleyen bilim ………..……….……….., yer şekillerini inceleyen 
bilim ………………………… dir.   
  
2- Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuşbakışı 
görünümünün, belli bir ölçeğe göre küçültülerek bir düzlem 
üzerine aktarılmasına ………………………………... denir. 
  
3- Haritalarda küçültme oranına …………………….. denir. 
  
4-Bir yerin bulunduğu yerin enlem - boylamla ifadesine 
………………………………………. Denir. 
  
5-Haritadaki işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren ve 
haritaların genellikle sağ alt köşelerine konulan bölüme 
…………………………... Denir. 
 
 
   

E. Aşağıdaki kelimelerle ilgili bir cümle kurun.  
 
Meridyen  
  
Haritada kahverengi                                                 
 
İzohips 
  
Greenwich                                             
  
Eksen Eğikliği 
 
İzohips                             
  
Silindir Projeksiyon                                                   
  
Paralel                                                       
  
Hidrografya   
 
İklim  
 
Atmosfer 
 
Kroki 
 
İnsanın doğaya etkisi 
 
Tabiatın insana etkisi 
 
Yerel saat 
 
Ekvator 
 
Meteoroloji 
                                          

 
 
21 Haziran tarihinde ülkemizde gerçekleşen iki özellik yazın. 
 
 
 
 
Yarımkürelerde mevsim süreleri neden farklıdır?  
 
 
 
 
Bir haritada bulunması gereken özellikler nelerdir?  
 
 
 
Ülkemizin matematik (mutlak) Konumundan kaynaklanan iki 
özellik yazın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aşağıda verilen olayların, yanına sebeplerini yazın.  
Örn: Yerel saat farkının oluşması – Dünyanın günlük hark. 
 

Şubat ayının 28 gün 
sürmesi 

 

Kuzey yaz yaşarken 
güneyde kış yaşanması 

 

Meridyenlerin kutupta 
birleşmeleri 

 

Meltem rüzgârlarının 
oluşması  

 

Harita çiziminde 
hataların olması 

 

Mevsimlerin oluşması  
Mekanik (fiziksel) 
çözülmenin olması  

 

Gece ve gündüzün 
birbirini takip etmesi  

 

Musonrüzgârlarının 
oluşması 

 

Okyanus akıntılarında ve 
rüzgârlarda sapmaların 
olması 

 

Ekvatorun sıcak 
kutupların soğuk olması 

 

Doğuda güneşin batıya 
göre erken doğması 

 

Paralel boylarının 
kutuplara gidildikçe 
küçülmesi 

 

Kutuplarda yerçekiminin 
fazla olması 

 

Haziran ayında Kuzey 
yarımkürede yaz 
yaşanması 
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde coğrafyanın dağılış 
ilkesi kullanılmıştır? 
A) GAP Türkiye’nin en büyük projelerindendir 
B) GAP sadece sulama değil birçok alanda geliştirilen ve 
uygulamaya konulan bir projedir 
C) Proje kapsamında Fırat ve Dicle ırmakları üzerine 22 baraj 
ile 18 hidroelektrik santrali planlanmıştır 
D) Sulama koşullarının gelişimi ile daha önce üretilemeyen 
tarım ürünleri üretilmeye başlamıştır 
E) Güneydoğu Anadolu’nun GAP ile her yönüyle kalkınması 
öngörülmüştür 
 
2. Aşağıdaki Fiziki coğrafyanın alt bilim dallarından hangisi 
yer şekillerini inceler? 
A) Klimatoloji B) Biyocoğrafya         C) Hidrografya 
      D) Matematik Coğrafya      E) Jeomorfoloji 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan üzerindeki 
etkisine örnek olarak verilemez? 
A) Japonya’da meydana gelen tsunami birçok 
yerleşim alanını sular altında bıraktı 
B) Samsun’da oluşan sel yolları çamur deryasına çevirdi 
C) Sanayi ve evsel atıklar nedeniyle İzmit körfezi çevresinin 
kirlilik derecesi arttı 
D) Golf Stream sıcak okyanus akıntısı Batı Avrupa kıyılarının 
havasını yumuşattı 
E) Hint okyanusunda sıcaklığın ve tuzluluğun fazla olması 
deniz canlı çeşidini artırdı 
 
4. Aşağıdaki metotlardan hangisi yer şekillerini göstermede 
gerçeğe daha yakın sonuçlar verir? 
Tarama metodu                B) İzohips metodu 
Kabartma metodu           D) Gölgelendirme metodu 
                          E) Renklendirme metodu 
 
 

 
5. Yukarıda Coğrafi koordinatları verilen bölge ile ilgili 
olarak hangisi söylenemez?  
A) Greenwich’in doğusundadır. 
B) Güney yarımkürededir.  
C) Orta kuşakta yer alır.  
DI Aralık ayında yaz mevsimi yaşar.  
E) 23Eylülde kuzeyinde gündüzler daha uzundur.  
 
 
6. Dünya haritaları silindirik, konik ve düzlem projeksiyonlar 
kullanılarak çizilmektedir. Bu metotların kullanılmasının 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Haritaları daha ayrıntılı çizmek 
B) Daha geniş alanları göstermek 
C) Hata oranını azaltmak 
D) Haritayı olduğundan büyük çizmek 
E) Harita üzerinde daha kolay inceleme yapmak 

 
7. Türkiye’de en uzun gündüz aşağıda verilen tarihlerden 
hangisinde yaşanır? 
A) 21 Mart     B) 21 Haziran          C) 23 Eylül 
                D) 21Aralık      E) 3 Ocak 
 
8. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın eksen hareketinin 
sonuçlarından değildir? 
A) Meltem rüzgârlarının oluşması 
B) Ay ve Güneş tutulmalarının geçekleşmesi 
C) Güneş ışınlarının düşme açılarının değişmesi 
D) Okyanus akıntılarında sapmaların oluşması 
E) Yerel saat farlılıklarının oluşması 
 
 

 
9. Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden 
hangisi yoktur? 
A) Tepe        B) Vadi        C) Haliç        D) Delta        E) Sırt 
 
 
10.Siyasi veya idari haritalardan aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz? 
A) İki merkez arası uzaklık 
B) Bir bölgenin alanı 
C) Haritanın ne kadar küçültüldüğü 
D) Bir bölgenin ortalama yükseltisi 
E) Ülke sınırları 
 
11. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 21 Haziran’da gece 
gündüz süre farkı daha fazladır? 
A) İzlanda     B) İtalya      C) Türkiye    D) Brezilya E) Mısır 
 
 

I. Bitki coğrafyası - Biyosfer 
II. Toprak coğrafyası - Hidrosfer 
III. Klimatoloji - Fiziki coğrafya 
IV. Sular coğrafyası – Atmosfer   

12. Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 
A) I ve II                      B) I ve IV                   C) II ve IV       
                D) I, II ve III      E) I, III ve IV 
 
13. M ülkesinin başkentinden "x", K ülkesinin başkentinden 
"y" meridyeni geçmektedir. Her iki kentte başlangıç 
meridyeninin doğusunda olup, K ülkesinin başkentinde 
güneş diğerine göre daha erken doğduğu bilindiğine göre 
aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? 
A) K başkentinden geçen y meridyenini derecesi daha 
büyüktür 
B) K ülkesi kuzey yarım kürede, M ülkesi Güney Yarım 
Küre’dedir 
C) Y’ nin meridyen derecesi x’ ten küçüktür 
D) İki ülke arsında 30 meridyen farkı vardır 
E) M ülkesinde yerel saat daha ileridir 
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14. Yukarıda koordinatları 
verilen taralı alanlar aynı 
boyuttaki kâğıtlara kâğıtların 
tamamını dolduracak şekilde 
çizildiğinde ölçeği en küçük 
olan hangisi olur? 
 

A) I          B) II C) III    D) IV            E) V 
 
 
15. Bir harita ölçeğinin paydasındaki sayı büyüdükçe, 
aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru olur? 
A) Yer şekillerinin ayrıntısı artar. 
B) Ayrıntılarda azalma olur. 
C) Kullanılan kâğıt büyür. 
D) Yükselti değerlerinde artma olur.  
E) Ölçek büyür. 
 
16. İki meridyen arasındaki uzaklık 
Ekvator'dan Kutuplara doğru 
gidildikçe şekilde gösterildiği gibi 
azalır. Fakat buna rağmen 4 dk.'lık 
yerel saat farkı değişmez. Bu 
durumun temel nedeni 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?  
A) Dünya'nın Ekvator'dan şişkin, kutuplardan basık olması 
B) Yerçekiminin Ekvator'dan kutuplara doğru azalması 
C) Dünya'nın dönüş sırasında 360° lik bir açı yapması 
D) Meridyenlerin bir kutuptan başlayıp diğer kutba uzanması 
E) Dünyanın dönüş hızının ekvatordan kutba gittikçe azalması 
 
17. İzohips; deniz seviyesinden aynı yükseltiye sahip noktaları 
birleştiren eğrilerdir. Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait 
bir özellik değildir? 
A) En dıştaki izohips her zaman kıyı çizgisini gösterir 
B) İzohipsin nokta halini aldığı yer zirvedir 
C) İzohipslerin sık geçtiği yerlerde eğim fazladır 
D) Aynı izohips eğrisi üzerinde her yerde yükselti aynıdır 
E) Birbirini çevrelemeyen komşu iki izohipsin yükseltisi aynıdır 
 
 
18. Yukarıdaki izohips 
haritası renklendirme 
metodu ile çizildiğinde taralı 
alanlar hangi renkler 
kullanılarak gösterilir? 
        
   I                II         III 
A) Sarı             Yeşil     Turuncu 
B) Yeşil            K.rengi           Sarı 
C) K.regi             Sarı      Yeşil 
D) Turuncu       Turuncu     Yeşil 
E) Sarı             Sarı     Yeşil 
 
19. Eksen eğikliğine bağlı olarak gece-gündüz süreleri sürekli 
değişir. Aşağıdaki verilen tarihlerin hangisinde Türkiye’de 
gündüzler gecelere eşit olur?  
A-21 Mart-21 Haziran            C-23 Eylül-21 Mart 
B-21 Haziran-23 Eylül            D-21 Aralık-21 Mart  
                        E-21 Aralık-21 Haziran 

 
20. Yeryüzünün herhangi bir yerinde yıl boyunca sürekli gece 
ve gündüz süresinin eşit olması aşağıdakilerden hangisine 
bağlıdır? 
A) Ekvator ile yörünge düzlemi açısında açı olmamasına 
B) Yer'in şeklinin tam yuvarlak olmasına 
C) Yeryüzünün tümüyle denizlerle kaplı olmasına 
D) Yer'in Güneş çevresindeki hızının artmasına 
E) Yer'in yörüngesinin daire biçiminde olmasına 
 
 

I- Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığını artırır. 
II- Dört mevsim belirgindir 
III- Doğusu ile batısı arasında 1 saatlik yerel saat farkı 
vardır. 

21. Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 
A) Güney Yarım Küre'de yer alır. 
B) Ülkenin kuzey ve güney genişliği fazladır. 
C) Ortak kuşakta yer alır. 
D) Ülkede bir tane ortak saat kullanılır. 
E) Ülkenin doğusu ve batısı arasında 15 meridyen bulunur. 
 
 
22. Yandaki şekilde dünyanın 21 
Hazirandaki konumu verilmiştir. 
Buna göre bu tarihle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?  
A) Kuzey Y.K’de yaz başlar 
B) Kuzeyde en uzun gündüzler yaşanır 
C) Güneye gidildikçe gündüz süresi kısalır 
D) Ekvatorda gece gündüz eşitliği yaşanır 
E) Bu tarihten sonra kuzeyde gündüzler uzamaya başlar 
 
 
23. Yerkürenin kendi ekseni çevresindeki hızı. Ekvatorda 
yaklaşık 1670 km/saattir. Yerküre çevresinde, dairesel bir 
yörüngede hareket eden uzay aracından, Ekvator üzerindeki 
sabit bir nokta sürekli olarak görülmekte ise bu uzay aracının 
hızı için ne söylenebilir? 
A) Hep aynı nokta görüldüğünden, Yerin dönme hızına eşittir. 
B) Yörüngesi yerküreninkinden kısa olduğu için, Yerin dönme 
hızından küçüktür. 
C) Yerden uzaklığı bilinmediğinden, bir şey söylenemez. 
D) Yerçekiminden etkilenip etkilenmediği bilinmediğinden, bir 
şey söylenemez. 
E) Yerkürenin dışında döndüğü için Yerin hızından büyüktür. 
 
 
24. Yerin ekseni etrafında dönüşü 
sırasında, güneşin doğuşu ve batışı 
esnasında alacakaranlık (tan ve 
gurup vakti) oluşur. Dünyanın 
çizgisel hızı dikkate alındığında yan-
daki şekil üzerinde belirtilen 
yerlerin hangisinde alacakaranlık 
süresi daha kısa yaşanır? 
 
A) 1        B) 2         C) 3        D) 4           E) 5 
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