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1. Hangi iklimde yazlar sıcak ve kurak, kışlar 

soğuk ve yağışlı geçer? 

A) Karasal iklim 

B) Akdeniz iklimi 

C) Karadeniz iklimi 

D) Geçiş iklimi 

 

2. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin bitki 

örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz 

sıcaklıklarıyla kuruyan otlardan oluşan 

bozkırlardır? 

A) Akdeniz iklimi 

B) Karasal iklim 

C) Karadeniz iklimi  

D) Ilıman iklim 

 

3. İklim insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkiler. 

Yetiştirilen tarım ürünlerinden, evlerin yapımında 

kullanılan malzemeye, ekonomik faaliyetlere 

kadar pek çok şeyi belirler. Hangi iklimin 

görüldüğü yerlerde evler genellikle kerpiçten 

yapılır. Bu malzemeler hava sıcakken evin serin, 

soğukken sıcak olmasını sağlar? 

A) Karadeniz iklimi 

B) Akdeniz iklimi 

C) Çöl iklimi 

D) Karasal iklim 

 

4. Aşağıdaki ürünlerden hangisi daha çok karasal 

iklimin görüldüğü yerlerde yetiştirilir? 

A) Buğday   B) Mısır 

C) Pamuk   D) Fındık 

 

5. “Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı 

geçer.” İfadesi hangi iklim tipini anlatmaktadır? 

A) Karasal iklim 

B) Akdeniz iklimi 

C) Karadeniz iklimi 

D) Geçiş iklimi 

 

6. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin bitki 

örtüsü çoğunlukla kısa boylu çalı ve ağaçlarda 

oluşan makilerdir? 

A) Akdeniz iklimi  B) Karasal iklim 

C) Karadeniz iklimi   D) Ilıman iklim 

7. “Bu ikliminin görüldüğü yerlerde daha çok taş 

evler görülür. Kışın havalar çok soğuk 

olmadığından ısınma önemli bir problem değildir. 

Yazın ise taş evlerin içi serin olur.” Yukarıdaki 

paragrafta anlatılan ev tipi hangi iklime daha 

uygundur? 

A) Karadeniz iklimi  B) Akdeniz iklimi 

C) Çöl iklimi   D) Karasal iklim 

 

8. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerin en önemli 

tarım ürünü hangisidir? 

A) Turunçgiller  B) Buğday 

C) Fındık ve mısır  D) Baklagiller 

 

9. Hangi ikliminin etkili olduğu yerlerde yaz 

mevsiminin uzun sürmesi yaz turizminin gelişimini 

sağlamıştır? 

A) Karasal iklim  B) Karadeniz iklimi 

C) Akdeniz iklimi  D) Geçiş iklimi 

 

10. “Her mevsim yağışlı ve ılıman geçer. Yağış 

fazla olduğu için bitki örtüsü genellikle ormandır.” 

Yukarıda özellikleri verilen iklim tipi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karasal iklim  B) Karadeniz iklimi 

C) Akdeniz iklimi  D) Geçiş iklimi 

 

11. “Karadeniz ikliminde bitki örtüsü genellikle 

ormandır. Bu nedenle özellikle kırsal kesimdeki 

evlerin yapı malzemesi ……….”Yukarıdaki 

ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisini yazılması uygun olur? 

A) Taş    B) Kerpiç 

C) Kagir   D) Ahşap 

 

12.  Karadeniz iklimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Çay üretimi için ılıman iklim ve bol yağışa 

ihtiyaç vardır. 

B) Sürekli yağış alan Doğu Karadeniz’de şemsiye 

vazgeçilmez bir eşyadır. 

C) Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde kışın 

soğuk ve karlı geçer. 

D) Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde en 

önemli bitki örtüsü ormandır. 
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