Adı
Soyadı
Sınıf/No

………… lisesi Müdürlüğü
Coğrafya Dersi …. Sınıf Yazılı
201../201.. Eğitim-Öğretim yılı ..dönem

1- Coğrafya ı bölü leri; eşleştiri iz.
Açıkla a

/…/…..

Puan:

7-Yerel saat hesaplama;
Coğrafya ı
alt ala ı

Dünya üzerinde veya bir
ülke içinde yer alan herhangi bir bölgenin
ge el oğrafi özellikleri i i eler
İ sa ları kültürel özellikleri i ve u ları
yeryüzü e dağılışı ı inceler.
Ulaşı üzeri de etkili ola faktörleri, ulaşı
türleri i ve u ları dağılışı ı i eler
Nüfus artışı ı, kır ve şehir üfusu u, üfusu
yaş, i siyet, eğiti özellikleri i, yoğu luğu u,
sektörel dağılı ı ı ve u ları dağılışı da etkili
olan faktörleri inceler.
Bitki ve hayva toplulukları ı yeryüzü deki
dağılışı ı ve u dağılışı etkileye
faktörleri inceler.

2- Aşağıdaki harita üzeri de 200 k ’lik atı-doğu yö lü
mesafede hangi çizgi üzeri de yerel saat farkı az olur?

77⁰BM

57⁰DM

0⁰Baş
Mer

77⁰DM

Yukarıda 57⁰DM yerel saat 11:45’tir. Buna göre;
Yerel saatleri bulunuz.
77⁰BM

0⁰Baş
Mer.
77⁰DM

8- Yerel saatler;
a

b

c

a
b
c
3-Meridyenler;anti meridyenler,
Meridyenler
Anti meridyenler
23⁰ BM
13⁰DM
126⁰DM
133⁰ BM
4- Matematik Konum; Paraleller,
Yönleri
Sayıları
Toplam

1-Gü eş e ö e ha gi yerde doğar? …………………………
2- Gü eş e ö e ha gi yerde atar? ……………………..…..
3- Ha gi yeri yerel saati ulusal saate yakı dır? ………..…
4- Ha gi yeri yerel saati ulusal saate uzaktır? ……….……
5- Ha gi yeri oyla dere e i yüksektir? ………….………
6-Ha gi yer Başla gıç Meridye i e yakı dır? ………….…..
7- Ha gi yer Başla gıç Meridye i e uzaktır? ……………….
8- Hangi yer Almanya’ ya daha yakı dır? …………………….
9- Yerel saatler;
b

5-Coğrafya ı bölü leri; boşlukları dolduru uz.
Coğrafya
Fiziki Coğrafya
c

Nüfus Coğrafyası
Kıtalar Coğrafyası

6-Yerel saatler; asıl ulu ur, işle
yazı ız.
1
2
3
4

a

asa akları ı

1- Hangi yer kuzey kutuba daha yakı dır? …………………
2- Hangi yer Ekvatora daha uzaktır? …………………………
3- Hangi yerin Enlem dere e i yüksektir? ………….………
4-Hangi yer Ekvatora daha yakı dır? …………………….…..
5- Hangi yer de sı aklık daha yüksektir? ……………….
www.suleymansen.com

