
 

  

7. Ekvator çevresinde bulunan bir bölgede, geniş 

yapraklı ormanlarla beraber iğne yapraklı 

orman ve çayır gibi doğal bitki örtülerinin de 

görülmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıkla-

nabilir? 

A) Deniz kıyısının olmasıyla 

B) Yükseltisinin fazla olmasıyla 

C) Sıcaklık farkının fazla olmasıyla 

D) Yüz ölçümünün geniş olmasıyla 

E) Her iki yarım kürede yer almasıyla 

10. Aşağıdaki haritada, doğal bir bitki örtüsünün dağılışı 

gösterilmiştir. 

 

8.    Yeryüzündeki bitki örtülerinin dağılışında; 

I. sıcaklık, II. 

mevsim, 

III. yağış rejimi, 

IV. yükselti, 

V. yüz ölçümü 

faktörlerinden hangilerinin etkisinden söz edi-

lemez? 

Buna göre, bu bitki örtüsü ile ilgili aşağıdaki 

yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Geniş yapraklı ağaçlardan oluşur. 

B) Aşırı sıcaklığa ve kuraklığa dayanıklıdır. 

C) Yeryüzündeki dağılışında enlem etkilidir. 

D) Her mevsim bol yağışa gereksinim duyar. 

E) Ortalama sıcaklığın 10 °C'nin altına düştüğü 

yerlerde yetişmez. 

 

A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III 

D) II ve V E) IV ve V 

9. - X bitki örtüsü, yıllık sıcaklık ortalamasının 20 °C'nin 

üzerinde olduğu her mevsimi bol yağışlı iklim 

bölgelerine uyum sağlamış ağaçlardan oluşur. 

- Y bitki örtüsü, kısa ve serin geçen yaz döne-

minde yeşeren, soğuğa dayanıklı otsu ve yo-

sunsu bitki topluluklarından oluşur. 

- Z bitki örtüsü, yıllık yağış miktarının 200 mm 

olduğu bölgelerde çok seyrek olarak dağılmış 

bulunan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. 

11.    I. Geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan meydana 

gelir. 

II. Görüldüğü yerlerde en yağışlı mevsim kış olup, 

yıllık yağış miktarı 1000 mm'nin altındadır. 

III. Yaz aylarında yeşillenen bu ormanlar kışın 

yapraklarını dökerler. 

IV. Teak ağacı, bu ormanların tipik ağacıdır. 

Yukarıda verilenlerin hangileri, muson orman-

ları ve görüldüğü yerlere ait özelliklerden de-

ğildir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 

D) II ve III E) II ve IV 

 

Buna göre, yukarıda özellikleri verilen bitki ör-

tüleri haritada numaralandırılmış yerlerin han-

gisinde görülür? 

I II III 

A) X Z Y 

B) Z X Y 

C) X Y Z 

D) Y X Z 

E) Y Z X 

12. Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi maki toplu-

luğu içinde yer almaz? 

A) Palmiye B) Zakkum C) Defne 

D) Zeytin E) Mersin 

13. Akdeniz kıyılarında, Avustralya'nın güneyinde, 

Afrika'nın Kap Bölgesi'nde ve Orta Şili'de maki bitki 

örtüsü görülmektedir. 

Bu durum, maki bitki örtüsünün görüldüğü 

yerlerin aşağıdakilerin hangisi bakımından 

benzer olduğu gösterir? 

A) Yükselti B)  İklim koşulları 

C) Yüz ölçümü D) Toprak yapısı 

E) Yer şekilleri 

 

 

 


