Konu Testleri
Türkiyenin İklimi
1-Türkiye’de Akdeniz Karadeniz ve Karasal iklim
B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
olmak üzere üç temel iklim görülmektedir.
C) Akdeniz ve Karadenizde dağların paralel
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirinden farklı
uzanması
iklim özelliklerinin
D) Ülkemizde, batıdan doğuya doğru yükseltinin
görüldüğüne bir kanıt olarak gösterilemez?
artması
A) Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.
B) Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.
6. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birbirinden
C) Turizm mevsiminin güneyde daha erken
farklı üç çeşit iklim görülmesinin temel nedenlerinden
başlaması.
birisi değildir?
D) Farklı madenlerin çıkartılması.
A) Coğrafi konum
B) Denizlere göre konumu
2-Çocuklar Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri
C) Tarım ürünleri
görülmektedir. Bunun temel sebebi
D) Yükselti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ilıman kuşakta yer alması
7. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe ortalama yılık
B) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
sıcaklık azalır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden
C) Etrafının denizlerle çevrili olması
hangisidir?
D) Kuzey Yarım Kürede yer alması
A) Bitki örtüsünün etkisi.
B) Tarım ürünlerinin çeşitliliği.
3- Türkiye’de farklı iklimler görülmesi
C) Yükseltinin giderek artması.
I. Bitki Örtüsü
D) Ekvatordan giderek uzaklaşılması.
II. Madenler
III. Tarım ürünü
8. Ülkemizde kuzey ve güneyde dağlar denize
IV. Dağların uzanışı
paralel uzanmaktadır. Bunun sonucunda
Gibi özelliklerden hangisinin de çeşitli olmasını
aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
etkilemektedir?
A) Kıyı bölgeleri tarıma elverişli değildir.
A) I ve II
B) I ve III
B) Kıyıda görülen iklim iç bölgeleri etkilemez.
C) II ve III
D) III ve IV
C) İç bölgelerde tarım ürünleri çeşitliliği azalır.
D) Kıyı bölgelerin iklimi iç bölgelere göre daha
4- I. Yazlar sıcak ve kuraktır.
ılımandır.
II. Kışlar ılık ve yağışlıdır.
III. En fazla yağış kış mevsiminde görülür.
9. “Altı ay kaldım hiç baharı yaşamadım.” Diyen bir
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
kişi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde bulunmuştur?
söylenemez?
A) Karadeniz Bölgesi
A) Akdeniz İkliminin görüldüğü bir yerdir
B) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Kışar ılık geçtiği için seracılığa uygundur
C) Ege Bölgesi
C) Görüldüğü yerlerden birisi Afyon’dur
D) Marmara Bölgesi
D) Yaz aylarında akarsuların taşıdığı su miktarı
azalır
10. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde pamuk
yetiştirmek diğer bölgelere göre daha zordur?
5- Ilıman kuşakta bulunan ülkemizde çok sert soğuk
A) Ege Bölgesi
ve sıcaklar yaşanmazken kısa mesafeler
B) Akdeniz Bölgesi
arasında iklimde değişiklikler olmaktadır.
C) Karadeniz Bölgesi
Aşağıdakilerden hangisi iklimi etkileyen unsurlardan
D) Marmara Bölgesi
birisi değildir?
A) Bitki örtüsünün çeşitli olması
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