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1. Doğal afetler bir yerin iklim özellikleri, jeolojik ve 
jeomorfolojik yapısına göre değişir. Ülkemizin doğal 
özellikleri göz önüne alındığında yukarıdaki noktalarda 
görülebilecek doğal afetleri eşleştirdiğimizde hangisi 
yanlış olur? 
A) I – Deprem                          B) II – Orman Yangınları 
C) III – Heyelan                        D) IV – Erozyon 
                    E) V – Kuraklık 
 

 
2. Bir hava kütlesinin 
içindeki nem 
miktarına ‘mutlak 
nem’, hava kütlesinin 
en fazla taşıyabileceği 
neme ise ‘maksimum 
nem’ denir. Bu 
ikisinin oranı yani bir 
havanın neme doyma 
oranı ise ‘bağıl nem’ 

olarak adlandırılır. Aşağıdaki grafikte hava kütlesinin 
günün belli saatlerindeki maksimum ve mutlak nem 
miktarları gösterilmiştir. Buna göre, hava kütlesi ile ilgili 
aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olmaz? 
A) Sabah saatlerinde bağıl nem daha yüksektir. 
B) Nem açığının en fazla olduğu saat 13.00’ tür. 
C) Havanın sıcaklığı arttıkça maksimum nem miktarı 
artmış, bağıl nem azalmıştır. 
D) Hava kütlesinin nem taşıma kapasitesi sabah 
saatlerinde daha yüksektir. 
E) Sabahtan öğleye doğru yağış olasılığı azalmıştır. 
 
 
3. 1998 yılında Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ı 
etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından, Devlet 
Başkanı Carlos Flores, "Başımıza gelen en büyük felaket 
bu. Köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon 
şebekeleri yıkıldı. Elli yılda yavaş yavaş yapılanları, yetmiş 
iki saatte yitirdik," demiştir. 
Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol açtığı, 

I. toprak              II. ekonomi 
           III. altyapı            IV. nüfus 
Kayıplarından hangilerine vurgu yapmıştır? 
A) I ve II    B) I ve III   C) II ve III     D) II ve IV     E) III ve IV 
 
 

 
 
 
4. Dünyanın ekseni eğik olduğundan gündüz süreleri 
ekvatordan kutba doğru değişir. Aşağıda 21 Haziran 
tarihine ait bazı merkezlerdeki gündüz süresi verilmiştir.  

A - 16 saat                    
B - 12 saat 
C - 6 saat                      
D - 8 saat 

Bu merkezler için aşağıdakilerden hangisini söylemek 
doğru olmaz?  
A) C Güney yarımkürede yer alır. 
B) B merkezi yıl boyunca güneş ışınlarını dik açıyla alır.    
C) A merkezi kuzey kutup noktasına en yakındır. 
D) A ve D’nin enlem dereceleri aynıdır. 
E) Gece gündüz süre değişimi en az B merkezindedir.  
 
 
 
 
 
 
 

I. Kısa boylu mevsimlik otlardır. İlkbaharda yeşerir yazın 
kurur. Genellikle denizden uzak iç bölgelerde görülür. 

II. Her mevsim yeşil kalan defne, zeytin gibi kısa boylu 
ağaçlardan oluşan bitki örtüsüdür. Yaz kuraklığına 
dayanıklıdır, kış soğuklarını sevmez. 

III. Sıcak kuşakta yaz yağışlarıyla büyüyen yüksek boylu 
ot topluluklarıdır. Aslan, kaplan, antilop gibi yabani 
hayvan sürüleri bu ot topluluğunun olduğu yerlerde 
yaşarlar.  

IV. Bitki yönünden fakirdir. Nadiren kurakçıl bitkiler 
görülür. Bu bitkilerin kök sitemleri gelişmiş olup toprağın 
derinliklerindeki nemi alabilirler.  

 
5. Yukarıda dört farklı iklim tipinin karakteristik bitki 

örtüsü hakkında bilgi verilmiştir. Hangi iklim tipinin 
karakteristik bitki örtüsü hakkında bilgi yoktur?  

A) Okyanusal İklim 
B) Savan (Subtropikal) İklim 
C) Akdeniz İklimi 
D) Çöl İklimi 
E) Ilıman karasal (Bozkır) iklim  
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