
 

 

1.    Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi bozkır bitki 

topluluğu içinde yer alır? 

A) Kaktüs        B) Yavşan otu        C) Kocayemiş 

D) Süpürge çalısı E) Çayır 

2.    -    Tropikal iklim bölgelerinde görülen ot toplu-

luklarındandır. 

- Görüldüğü iklim bölgelerinde yıllık yağış miktarı 

1500 mm civarındadır. 

- Yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar, 

kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı 

sararır. 

Yukarıda özellikleri verilen bitki örtüsü aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Bozkır B) Garig C) Tayga 

D) Savan E) Tundra 

3. Yağış rejimleri ve miktarları benzer iki bölgenin 

doğal bitki örtülerinin farklı olması aşağı-

daıkilerden hangisiyle ilgilidir? 

A) Yağış çeşiti B) Sıcaklık C) Basınç 

D) Yüz ölçümü E) Mutlak nem 

4,    Aşağıda, iki bölgenin sıcaklık ve yağış grafikleri 

gösterilmiştir. 

 
Grafiklere göre, iki bölgenin yıllık ortalama sı-

caklık ve yağış değerleri birbirine yakın olma-

sına karşılık, doğal bitki örtülerinin farkh olması 

Aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Yükseltilerinin farklı olmasıyla 

B) Yarım kürelerinin farklı olmasıyla 

C) Yağış rejimlerinin farklı olmasıyla 

D) Sıcaklık rejimlerinin aynı olmasıyla 

E) Denize göre konumlarının farklı olmasıyla 

5.    Aşağıdaki tabloda, bir ormanın yetişebilmesi için 

gerekli olan sıcaklık ve yağış koşulları verilmiştir. 
 

Yıllık sıcaklık 

ortalaması (°C) 
Gerekli olan en az 

yağış miktarı (mm) 

10 400 

15 700 

20 1000 

20'den çok 1500-2000 

Buna göre, tablodan çıkarılabilecek en doğru 

yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1000 mm yağış alan yerlerin ortalama sıcaklığı 

20 °C'dir. 

B) Yağış arttıkça ormanların gereksinim duyduk-

ları sıcaklık azalır. 

C) Yıllık ortalama sıcaklığı 15 °C olan yerlerde 

geniş yapraklı ormanlar yetişir. 

D) Sıcaklık arttıkça, ormanın yetişebilmesi için 

gerekli olan yağış miktarı da artar. 

E) Yıllık ortalama sıcaklığı 10 °C olan bir yerde 

orman yetişebilmesi için yılda en fazla 400 

mm yağış alması gerekir. 

6. Akdeniz kıyılarında görülen maki bitki toplulukları, 

Avustralya'nın güneyinde ve Güney Afrika'nın Kap 

Bölgesi'nde görülmektedir. 

Buna göre, maki bitki topluluklarının Dün-ya'nın 

değişik bölgelerinde görülmesi aşağıdakilerden 

hangisinin kanıtı olabilir? 

A) Maki bitki örtüsünün Dünya'nın sıcak ve nemli 

iklim bölgelerinde görüldüğünün 

B) Defne, mersin, keçi boynuzu, zeytin gibi bitki-

lerin maki bitki topluluklarını oluşturduğunun 

C) Benzer bitki topluluklarının görüldüğü yerlerde 

benzer iklim koşullarının hüküm sürdüğünün 

D) Akdeniz kıyılarında maki bitki topluluklarının dı-

şında başka bitki topluluklarının yetişebildiğinin 

E) Akdeniz'de sıcaklık ortalamalarının Avustralya 

ve Güney Afrika'ya göre daha düşük olduğunun 

7.    Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzündeki bitki 

örtülerinin dağılışı üzerinde etkili olmamıştır? 

A)  İklim B) Yükselti C) Toprak yapısı 

D) Yüz ölçümü        E) Biyolojik faktörler 

 


