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KAZANIM TESTLERİ
Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ROTA) Çalışmasıdır

KOORDİNATÖRLER
Tekin GÜR
Mustafa SARIGÜL
Güngör SATANER
Lale YILDIZ İLERİ
Tarık TEKİN

DİZGİ & TASARIM
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Grak ve Fotoğraf Öğretmeni
Sümeyra ŞENER

SORU HAZIRLAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ

Ahmet YELTEN (Tokat Anadolu İmam Hat p L ses )
Davut KOÇAK (Tokat Mehmet Ak f Ersoy Anadolu
İmam Hat p L ses )
Sel m SEMİZ (Tokat Mehmet Ak f Ersoy Anadolu
İmam Hat p L ses )

KAZANIMLAR

Eş yükselt eğr ler yle ç z lm ş b r har ta üzer nde ana yer
şek ller n ayırt eder.
Koord nat s stem ve har tayı oluşturan unsurlardan yola çıkarak
zaman ve yere a t özell kler hakkında çıkarımlarda bulunur.
Doğa nsan etk leş m anlamlandırır.
B lg ler har talara aktarmada kullanılan yöntem ve tekn kler
kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
Doğal s stemler n ,coğrafyanın konuları ç ndek yer n bel rler.
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1. Aşağıda koord natları ver len merkezlerden
hang s n n har tasını KONİK PROJEKSİYON
kullanarak ç zd ğ m zde gerçeğ ne daha yakın ç zm ş
oluruz?
0

0

0

4. 1/1.000.000 ölçekl b r Tokat har tasında 2 cm gelen
Tokat - Artova arası uzaklık, aşağıdak ölçeklerden
hang s yle ç z l rse 8 cm le göster l r?
A) 1/800.000
C) 1/8.000.000
B) 1/1.000.000
D) 1/250.000
E) 1/4.000.000

0

2. Har talar ölçekler ne ve kullanım amaçlarına göre
olmak k gruba ayrılır.
Ölçeklerine Göre
I-Planlar
II-Özel Haritalar
III-Orta Ölçekli Haritalar
IV-Küçük Ölçekli Haritalar

Kullanım Amaçlarına Göre
a-Fiziki Haritalar
b-Topoğrafya Haritaları
c-Ekonomik Haritalar
d-Beşeri Haritalar

Yukarıda yapılan gruplandırmada b r yanlışlık
yapılmıştır. Tabloda hang ler n n yerler değ şt r l rse
b lg yanlışlığı düzelt lm ş olur?
A) I, d

B) II, b
D) IV, d

C) III, a
E) II, c

3. Har talarda yerşek ller n gösterme metodlarından
b r de Renklend rme Metodudur.
I- Yükselt s 500m'n n altında olan yerler yeş l le
göster l r.
II- F z k har talarda yerşek ller n n yükselt ler
hakkında b lg ver r.
III- Dağlar kahvereng le ovalar da yeş l renkle
göster l r.
IV- Den z der nl kler “ zobat” eğr ler yle göster l r.
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A) 5 , 25 Kuzey Paraleller
- 20 ,50 Doğu Mer dyenler
0
0
0
0
B) 0 , 20 Güney Paraleller
- 30 ,60 Batı Mer dyenler
C) 400,700Doğu Mer dyenler - 600,800Kuzey Paraleller
D) 1200,1500Batı Mer dyenler - 100,300Güney Paraleller
E) 300,500Kuzey Paraleller
- 00,300Batı Mer dyenler

5.

(Çent kler arası 2cm'd r.)
Yukarıdak Ç z k Ölçeğ n Kes r ölçek karşılığı,
1/500.000 olduğuna göre K ve M le göster len
yerlere sırasıyla aşağıdak lerden hang s gelmel d r?
A) 100—200
C) 50—-100

B) 60—120
D) 20---40
E) 10---20

6. 1/1.000.000 ölçeğ yle ç z len b r Karaden z
Bölges Har tası, 1/5.000.000 ölçeğ yle yen den
ç z ld ğ nde;
I- Bozulma oranı artmıştır.
II- Ayrıntıyı gösterme gücü artmıştır.
III- Har ta alanı küçülmüştür.
IV- Topçam Dağının yükselt s değ şm şt r.
İfadeler nden hang ler doğru olur?

Yukarıda Renklend rme Metoduyla lg l ver len
b lg lerden hang ler yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II

A) Yalnız I
C) I ve III

B) Yalnız III
D) II ve IV
E) I ve IV

C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve IV
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7. Aynı büyüklüktek kağıtlara kağıdın tamamı
kullanılarak aşağıdak har talar ç z lm şt r.

Bu har taların ölçekler n bozulma oranı az olandan
fazla olana doğru sıralanışı hang seçenekte doğru
ver lm şt r?
A) I-II-III-IV
C) III-IV-I-II

B) II-I-III-IV
D) IV-III-II-I
E) I-III-IV-II

1/1.000.000

İlk k soruyu yukarıdak har tadan yararlanarak
cevaplayınız.
8. İzoh ps (eş yükselt ) har tasında aşağıda ver len yer
yüzü şek ller nden hang s göster lmem şt r
A) Z rve (Doruk)
B) Delta
C) Boyun
D) Falez
E) Sırt
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I- Tokat F z k Har tası
II- Dünya S yas Har tası
III- Karadan z Bölges F z k Har yası
IV- Türk ye S yas Har tası
10. Yukarıda k Türk ye har tasında rakamlarla
göster len ç zg ler hang yeryüzü şekl n
göstermekted r?
A) Akarsular
B) Ovalar
C) Sıradağlar
D) Platolar
E) Volkanlar

11, 12 ve 13. soruları
koord nat
s stem nden
faydalanarak
cevaplayınız.

11. Taralı alanın koord natları yazılırken aşağıdak lerden
hang s kullanılmaz?
A) 200 kuzey paralel
B) 500 doğu mer dyen
C) 400 kuzey paralel
D) 600 kuzey paralel
E) 100 doğu mer dyen

12. A noktasında yerel saat 15.10 ken B noktasında
yerel saat kaç olur ?
9. Ölçeğ 1/ 1.000.000 olarak ver len har tada

A) 17.14

K- L arası 3 cm se eğ m ‰ kaçtır ?
A) 10

B) 15
D) 45

B) 10.30
D)12.30

C) 30
E) 60
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15. Doğal s stemler;
-Atmosfer(Hava küre),
-H drosfer(Su küre),
-L tosfer(Taş küre),
-B yosfer(Canlılar küres )
olmak üzere dört temel ortamdan oluşur.

13. C, D ve E st kamet nde hareket eden b r uçak
kaç k lometre yol kat etm ş olur ?
A) 4440 km

Ölçme ve Değerlend rme B r m

B) 7770 km
C) 777 km
D) 3330 km
E) 5550 km

14. Aşağıdak fadelerden hang s nsan doğa etk leş m
açısından, d ğerler nden farklı özell kted r?
A) Kayaçların b r kısmının (kömür) yakıt olarak
kullanılır.
B) Yer şek ller n n engebel olduğu yerlerde ulaşım
s stemler n n (kara ve dem r yollarının) yapım mal yet
artar.
C) Yer şek ller n n çeş tl l ğ kl m ve b tk örtüsünü
çeş tlend r r.
D) Yağışlı ve ormanlık bölgelerde evler n yapımında
daha çok ahşap malzeme kullanılır.
E) Sularda yaşayan bazı canlılardan nsanlar bes n
elde eder.
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Aşağıdak fadelerden hang s , doğal s stemler n
şley ş bakımından doğru değ ld r?
A) Canlılar atmosfer sayes nde solunum yapar.
B) İnsanlar yerkabuğundan çeş tl madenler çıkarır.
C) Su küre canlı yaşamı ç n öneml d r.
D) Atmosfer, l tosfer ve h drosfer n tamamında
b yosfer ortamı yer alır.
E) Depremler l tosferde gerçekleş r

16. Aşağıdak coğrafya konularından hang s ,
coğrafyanın farklı b r bölümü tarafından ncelen r?
A) Karaden z kl m n n yağış özell kler
B) Akarsuların rej mler
C) Karasal kl mlerde b tk örtüsü
D) Kıyı ovalarının oluşumu
E) Akden z kl m nde yet şt r len tarım ürünler

17. Aşağıdak unsurlardan hang s , b r har tada
bulunması gereken daha öneml b r özell kt r?
A) Ölçeğ n n olması
B) Koord natların göster lmes
C) Yön okunun göster lmes
D) Har tanın renklend r lmes
E) Lejantın bulunması
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18. Aşağıdak lerden hang s ,har ta ç z l rken karşılaşılan
en öneml güçlük neden d r?
A) Koord natların ç z lmes
B) Ölçeğ n bel rlenmes
C) Yerküren n düzleme aktarılması
D) Yönün bel rt lmes

19. Aşağıda ver len har ta le lg l fadelerden hang s
yanlıştır?
A) Har ta kuşbakışı görünümü yansıtır.
B) Ölçek kullanılan har tada düzleme aktarım hatasız
gerçekleş r.
C) Ölçeks z kuşbakışı ç z mlere har ta denmez, krok
den r.
D) Har tada kullanılan semboller lejant bölümünde
göster l r.
E) Ölçeğe göre , har tanın ayrıntıyı gösterme gücü
değ ş r.

20. Nedensell k, dağılış ve lg prens pler coğrafyanın
temel prens pler d r.
Aşağıdak fadelerden hang s , bu prens plerden
herhang b r le lg l değ ld r?
A) Türk ye NATO üyes b r ülked r.
B) Depremler tsunam lere neden olab l r.
C) Dünyanın günlük hareket sonucu gece - gündüz
b rb r n zler.
D) Zonguldak'tak taş kömürü yatakları, dem r-çel k
sanay n n bu yörede gel şmes n sağlamıştır.
E) Amazon ve Kongo neh rler ekvatoral kl mde
yer alır.
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E) Yerleş m alanlarının göster lmes
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CEVAP ANAHTARI
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