
 

 

1. Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini 

yaşarken, bazen bu seyrinin dışına çıkarak o güne 

kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar 

şeklinde gerçekleşir. 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıra dışı 

doğa olayları arasında gösterilemez? 

A) Tropikal bölgelerde yılın belirli dönemlerinde 

tayfunların sık aralıklarla görülmesi 

B) Bir yerleşim merkezinde o güne kadar görül-

meyen sıcaklık değelerinin ölçülmesi 

C) Aşırı yağışların görüldüğü bir bölgede, sel ve 

taşkınlara bağlı olarak köy ve kasabaların yok 

olması 

D) Tsunami yaşanan bir bölgede, tsunami önce-

sinde ve sonrasında deniz seviyesinin çok fazla 

yükselmesi 

E) Volkanik püskürmelerin yaşandığı bir bölge 

de sıcaklık değerlerinin kısa bir sürede aşırı 

derecede artış göstermesi 

2. Türkiye'de, aşırı sıcakların meydana getirdiği 

olumsuzluklar arasında aşağıdakilerden hangisi 

gösterilemez? 

A) Hidroelektrik üretimin azalması 

B) Tarım ürünleri çeşidinin azalması 

C) Yer altı sularının seviyesinin düşmesi 

D) Tarımsal alanda sulama sorununun yaşanması 

E) Büyük şehirlerde içme ve kullanma suyu sı 

kıntısının yaşanması 

3. Uzun yıllar boyunca boyunca elde edilen maksimum 

yağış ortalaması üzerindeki yağış değerlerine 

ekstrem yağışlar denir. 

Buna göre, ekstrem yağışların görüldüğü bir 

bölgede; 

I. deprem, 

II. tsunami, 

III. heyelan, 

IV. sel ve taşkın 

gibi sorunlardan hangilerinin oluşması bekle-

nir? 

A) I ve II B) I ve III C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 

4.      I. Bir bölgede çok şiddetli yer sarsıntılarının ya-

şanması 

II. Aşırı sıcak havalara bağlı olarak kuraklık ya-

şanması 

III. Şiddetli rüzgârların ve fırtınaların oluşması 

IV. Volkanik faaliyetlere bağlı olarak tarım alanları 

ve yerleşim merkezlerinin zarar görmesi 

Yukarıda verilen sıra dışı doğa olaylarından 

hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi vardır? 

A) I ve II B) I ve IV C) II ve III 

D) II ve IV E) III ve IV 

5. Kasırga, hortum, tayfun ya da hurricane adı verilen 

meteorolojik olaylar, aşağıdaki yerlerden 

hangilerinde daha yaygın olarak görülür? 

A) Orta kuşak okyanuslarında 

B) Tropikal alçak basınç alanlarında 

C) Yer şekilleri engebeli olan bölgelerde 

D) Subtropikal yüksek basınç alanlarında 

E) Orta kuşakta etrafı dağlarla çevrili çukur alan 

larda 

6. Ortalama yükseltisi az, denize kıyısı bulunan ve 

topraklarının yarısına yakını deniz seviyesinin 

altında bulunan bir ülke, aşağıdakilerden 

hangisinden daha fazla etkilenir? 

A) Yağış rejiminden 

B) Buzulların erimesinden 

C) Akarsu aşındırmasından 

D) Yıllar içindeki kuraklıktan 

E) Yer şekillerinin olumsuz etkisinden 

7. Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli 

ölçüde altına düşmesi sonucu arazi ve su 

kaynaklarının olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik 

dengede bozulmalara sebep olan olaya kuraklık 

denir. Kuraklık, yarı kurak bölgelerde kendini daha 

çok hissettirir. 

Buna göre, aşağıda verilen ülkelerden hangi-

sinde kuraklık daha fazla hissedilir? 

A) Kanada B) Almanya C) Mısır 

D) Japonya E) Norveç 

 


