9.SINIF COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAVI CEVAP ANAHTARI
1. Aşağıdaki şekilde rüzgârın hızı hangi ok yönünde daha azdır? Neden?
Açıklayınız.
Cevap: Rüzgarın hızı III. ok yönünde daha azdır. Basınç merkezleri arasındaki
mesafe arttıkça rüzgarın hızı azalır. Dolayısıyla rüzgarın hızı, iki basınç merkezi
arasındaki mesafenin en fazla olduğu III. ok yönünde en azdır.

2. Yanda sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim tipinin görüldüğü yerleri
ve bitki örtüsünü yazınız.
Cevap:
Görüldüğü yerler : Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Güneydoğu Asya
adaları
Bitki örtüsü : Ekvatoral (tropikal)yağmur ormanları
3. Yandaki dünya haritasında dağılışı verilen iklim tipini ve bu iklimin en
fazla yağış alan mevsimini yazınız.
Cevap:
İklim tipi : Akdeniz İklimi
En fazla yağış alan mevsim: kış mevsimi
4. Aşağıda üç bölgede havanın 1 m3 ünde bulunan su buharı ve havanın nem taşıma kapasitesi gösterilmiştir.
Havadaki mevcut su buharı ( Mutlak nem )
Havanın nem taşıma kapasitesi ( Maksimum nem )
Bu bölgeler için;
a) İkinci bölgede havanın bağıl nemi % kaçtır? .....80.......
b) Hangi bölgede havanın bağıl nemi en düşüktür? ....I..
c) Hangi bölgede hava yağış oluşumuna en yakındır? ....II...
e) Nem açığı en az olan bölge hangisidir? ......II...
5. Yandaki resimde verilen yağış türünün ismini yazarak oluşumunu açıklayınız.
Cevap : Yükselim (konveksiyonel) yağıştır. Isınan hava yükselir, yükseldikçe soğur ve içindeki
nemi yağış olarak bırakır.

6. Yandaki şekillerde gösterilen basınç merkezlerini ve yarımkürelerini
yazınız.
Cevap Şekil 1 : ………GYK-Alçak basınç………
Şekil 2 : ……… GYK-Yüksek basınç ……….

Kuzey

Kuzeybatı

Kuzeydoğu

Doğu

70

60

90

20

Güney

Güneybatı

Güneydoğu

Batı

10

15

15

10

7. Yanda bir merkezin rüzgar esme tablosu (rüzgar gülü) berilmiştir.
Buna göre;
a) Bu merkezin hakim rüzgar yönünü yazınız.
b) Bu merkezin kuzeyi ile batısındaki yerşekillerini neden belirterek karşılaştırınız.
Cevap :
a) Kuzeydoğu
b) Yer şekillerinin dağlık engebelik olduğu yönden rüzgar daha az sıklıkla eser iken, yer şekillerinin düz, engebesiz
olduğu yönden daha çok sıklıkla eser. Dolayısıyla esme sıklığının fazla olduğu kuzey tarafında yer şekilleri düz,
engebesiz iken, esme sıklığının az olduğu batı tarafında ise yer şekilleri dağlık, engebeliktir.
8. Aşağıda bazı özellikleri verilen rüzgarların isimlerini verilen boş kutucuklara yazınız.
Rüzgarın Özelliği
Rüzgarın Adı
Orta kuşak karalarının batı kıyılarına yağış bırakır.
Batı rüzgarları
Ekvator’dan 30⁰ enlemlerine doğru üstten esen rüzgarlardır.
Ters alizeler
Bir dağın zirvesinden aşağıya doğru esen kurutucu etkiye sahip
Fön rüzgarları
rüzgarlardır.
Gündüz denizden karaya doğru esen serinletici etkiye sahip rüzgarlardır
Deniz meltemi
Balkanlardan Adriyatik kıyılarına esen soğuk rüzgarlardır.
Bora
9. Deniz seviyesinden 1800 m yükseklikteki bir noktada sıcaklık 10°C dir. Bu noktanın deniz seviyesine indirgenmiş
sıcaklığı kaç °C’dir? İşlem yaparak sonucu bulunuz.
Cevap : 1800 m- 0 m= 1800 m’dir. ( Sıcaklık yerden 200 m yükseldikçe 1°C azalır. Dolayısıyla ) sıcaklık
1800m:200m= 9 °C fazla olur. 10°C + 9°C =19°C

10. Bir merkeze kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırıyor ise o merkezin bulunduğu yer ile ilgili hangi bilgiye kesin
olarak ulaşılabilir? Sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayınız.
Cevap : Verilen bilgiden, bu merkezin Güney Yarım Küre’de olduğu kesin olarak anlaşılır. Çünkü Güney Yarım
Küre’de kuzeyden gelen rüzgarlar sıcaklığı arttırır.

11. Aşağıda üç merkezin gece ve gündüz sıcaklık farkları verilmiştir? Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız.
Merkezler

Gece ⁰C

Gündüz ⁰C

I

8

22

II

18

28

III

12

36

a) Sadece nemin sıcaklık üzerindeki etkisi dikkate alındığında hangi merkezdeki nem miktarı diğerlerine göre
daha azdır? Yazınız.
Cevap : III. Merkezde nem miktarı daha azdır.

b) Sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayınız.
Cevap : Nem sıcaklığı dengeleyici bir özelliğe sahiptir. Yani nem, bir merkezdeki sıcaklığın çok fazla
yükselmesini ve çok fazla düşmesine engel olur, sıcaklık farklarını azaltır. Dolayısıyla sıcaklık farkının en fazla
olduğu III. merkezde nem miktarı en azdır.

12. Yandaki dünya haritasında
“
“ ile
işaretlenen merkezde etkili olan okyanus akıntısını yazarak
bu okyanus akıntısının o merkezin sıcaklığı üzerindeki
etkisini açıklayınız.
Cevap : Golf Stream sıcak su akıntısı etkilidir. Bu akıntı
belirtilen merkezde sıcaklık değerlerini arttırır.

13. Kuzey Yarım Küre’nin sıcaklık ortalaması ve sıcaklık farklarının Güney Yarım Küre’dekinden fazla olmasının temel
nedeni nedir? Yazınız.
Cevap : Kuzey Yarım Küre’de karaların , Güney Yarım Küre’deki karalara göre daha fazla yer kaplamasıdır.(kara ve
denizlerin dağılışı)
14. Kuzey Yarım Küre’de Türkiye’de yaz mevsimi yaşanırken, Güney Yarım Küre’de Avustralya’da kış mevsiminin
yaşanmasının nedenini açıklayınız.
Cevap : Eksen eğikliği nedeniyle, Kuzey ve Güney Yarım Küre aynı anda Güneş ışınlarını farklı açılarla (KYK daha dik ,
GYK ise daha eğik)aldığı için böyle bir durum oluşmaktadır.
15. Güney Yarım Küre’de bir merkezin güney yamacındaki ormanların kuzey yamacındaki ormanlardan daha fazla
olması, sıcaklığı etkileyen hangi faktör ile açıklanabilir? Bu faktörü kısaca tanımlayınız.
Cevap : Bakı ile açıklanabilir. Bir merkezin Güneş’e göre konumuna bakı denir.

16. Kutup bölgelerinde 6 ay boyunca Güneş batmadığı halde sıcaklık değerleri neden düşüktür? Açıklayınız.
Cevap : Dünya’nın şeklinden dolayı kutuplar Güneş ışınlarını yıl boyunca eğik açıyla aldığı için sıcaklık değerleri
düşüktür.

Merkezler

Gerçek
sıcaklık ⁰C

I
II

15
16

İndirgenmi
ş sıcaklık
⁰C
25
22

III

10

14

17. Yandaki tabloda gerçek ve indirgenmiş sıcaklıkları verilen merkezlerin yükseltilerini aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:
I : …………2000………… metre
II : ……………1200……… metre
III : ……………800……… metre
18. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi ilkim hangisi hava durumu ile ilgilidir? Aşağıdaki tabloda
“X” ile işaretleyiniz.

İklim

Bursa’da yazlar kurak geçer.

X

Ankara’da bugün hava sıcaklığı 5 ⁰C ‘dir.

Hava
Durumu

X

Kışlar ılık geçtiğinden Anamur’da muz yetişir.

X

Öğleye doğru sis dağıldı.

X

Yarın hava yağmurlu olacak.

X

Not : 2. ve 7. Sorular 10 puan, diğer sorular ise 5 puandır. Süreniz 40 dakikadır. Başarılar!...
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