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Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz. 

Beyaz, mavi, kahverengi, sarı ve turuncu, yeşil, yükselt basamaklarına, lejantına, fiziki harita 

1 Bir bölgenin yer şekillerini yani dağlarını, ovalarını, platolarını, vadilerini, akarsularını ve göllerini 

göstermede kullanılan haritalara ………………………………. denir.  

2 Fizikî haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek ve yer şekillerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak için ………………………………………………………… göre renk verilir.  

3 Haritanın ………………………… bakarak renklerin hangi yükselti değerini ifade ettiğini anlarız. 

 

4 Haritalarda; ……………. renkler yükseltinin 0 metre ile 500 m arasında olduğunu, ………… ……………. 

renk yükseltinin 500-1500 m arasında olduğunu, ……………………………….. renkler ise yükseltinin 

1500 m ve daha üstünde olduğunu gösterir.  

5 ……………………… renkler deniz ve göllerin derinliğini gösterir. Mavi rengin tonu koyulaştıkça 

denizlerde ve göllerde derinliğin arttığı anlaşılır.  

6 …………………………… renkler ise buzulların ve dağların zirvesindeki kalıcı karları gösterir. 

 

 

Yükselti ve Engebenin Fazla Olduğu 

Yerlerde 

Yükselti ve Engebenin Az Olduğu Yerlerde 

Sıcaklık ortalaması ……………………….. 

Ulaşım ……………………… 

Tarım alanları ……………………… 

Sanayi ve ticaret …………………………... 

Diğer bölgelere göç ……………………… 

Nüfusu ……………………………….. 

Sıcaklık ortalaması …………………………. 

Ulaşım ……………………….. 

Tarım alanları ……………………. 

Sanayi ve ticaret ……………………….. 

Diğer bölgelerden göç ………………. 

Nüfusu …………………. 

 

Aşağıdaki ifadelerin karşısına tanımlarını yazınız. 

7 Akarsular tarafından derince yarılmamış çevresine göre alçakta yer alan 

geniş düzlüklerdir.  

 

8 Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş 

düzlüklerdir. 

 

9 Çevresine göre yüksekte kalan yer şeklidir.  

 

10 Bir akarsuyun, yatağını yüzeye doğru aşındırarak oluşturduğu V biçimindeki 

yeryüzü şeklidir. 

 

11 Yağmur, eriyen kar suları ya da kaynak suyuyla beslenen; belirli bir yatak 

boyunca sürekli veya zaman zaman akan sudur. 

 

12 Karalar içindeki çukurluklarda biriken durgun su kütleleridir.   

 

13 Denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintilerine denir.  

 

14 Denizin karaya doğru giren küçük ve dar girintilerine denir.   

 

15 Dört tarafı suyla çevrili olan kara parçasıdır.  

 

16 Üç tarafı surlarla çevrili olan kara parçasıdır.  

 

17 Bir ırmağın denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen 

biçimindeki birikintilerdir. 
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Ülkemizde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler 

 

Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır.  

 

Ülkemizde kuzeyden esen hava soğuk, güneyden esen hava ılıktır.  

 

Ülkemizde sıcaklıklar yer şekillerinin etkisiyle batıdan doğuya 

gidildikçe azalır. 

 

Ülkemizde kıyılar iç kesimlerden daha sıcaktır. Kıyılarda denizler 

ılıtıcı etki yapar 

 

Ülkemizde güneş gören yerler gölgede kalan yerlere göre daha 

sıcaktır.   

 

Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar kıyıya paralel uzandığı için denizin 

ılıtıcı etkisi iç kesimlere girmez 

 

 

Aşağıdaki boşlukları iklimlerin özelliğine uygun olarak doldurunuz. 

AKDENİZ İKLİMİ 

Özelliği  

Görüldüğü yerler  

Bitki örtüsü  

Yetişen tarım ürünleri  

Ekonomik faaliyetler  

En çok yağış  

Konut tipi  

 

KARASAL İKLİM 

Özelliği  

Görüldüğü yerler  

Bitki örtüsü  

Yetişen tarım ürünleri  

Ekonomik faaliyetler  

En çok yağış  

Konut tipi  

 

KARADENİZ İKLİMİ 

Özelliği  

Görüldüğü yerler  

Bitki örtüsü  

Yetişen tarım ürünleri  

Ekonomik faaliyetler  

En çok yağış  

Konut tipi  
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Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldurunuz. 

Beyaz, mavi, kahverengi, sarı ve turuncu, yeşil, yükselt basamaklarına, lejantına, fiziki harita 

1 Bir bölgenin yer şekillerini yani dağlarını, ovalarını, platolarını, vadilerini, akarsularını ve göllerini 

göstermede kullanılan haritalara fizikî harita denir.  

2 Fizikî haritalarda yer şekillerini daha belirgin gösterebilmek ve yer şekillerinin daha iyi 

anlaşılmasını sağlamak için yükselti basamaklarına göre renk verilir.  

3 Haritanın lejantına bakarak renklerin hangi yükselti değerini ifade ettiğini anlarız. 

 

4 Haritalarda; yeşil renkler yükseltinin 0 metre ile 500 m arasında olduğunu, sarı ve turuncu renk 

yükseltinin 500-1500 m arasında olduğunu, kahverengi renkler ise yükseltinin 

1500 m ve daha üstünde olduğunu gösterir.  

5 Mavi renkler deniz ve göllerin derinliğini gösterir. Mavi rengin tonu koyulaştıkça denizlerde ve 

göllerde derinliğin arttığı anlaşılır.  

6 Beyaz renkler ise buzulların ve dağların zirvesindeki kalıcı karları gösterir. 

 

 

Yükselti ve Engebenin Fazla Olduğu 

Yerlerde 

Yükselti ve Engebenin Az Olduğu Yerlerde 

Sıcaklık ortalaması düşüktür. 

Ulaşım zordur. 

Tarım alanları dardır. 

Sanayi ve ticaret gelişmemiştir. 

Diğer bölgelere göç verir. 

Nüfusu azdır. 

Sıcaklık ortalaması yüksektir. 

Ulaşım kolaydır. 

Tarım alanları geniştir. 

Sanayi ve ticaret gelişmiştir. 

Diğer bölgelerden göç alır. 

Nüfusu fazladır. 

 

Aşağıdaki ifadelerin karşısına tanımlarını yazınız. 

7 Akarsular tarafından derince yarılmamış çevresine göre alçakta yer alan 

geniş düzlüklerdir.  

Ova 

8 Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş 

düzlüklerdir. 

Plato 

9 Çevresine göre yüksekte kalan yer şeklidir. Dağ 

 

10 Bir akarsuyun, yatağını yüzeye doğru aşındırarak oluşturduğu V biçimindeki 

yeryüzü şeklidir. 

Vadi 

11 Yağmur, eriyen kar suları ya da kaynak suyuyla beslenen; belirli bir yatak 

boyunca sürekli veya zaman zaman akan sudur. 

Akarsu 

12 Karalar içindeki çukurluklarda biriken durgun su kütleleridir.  Göl 

 

13 Denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintilerine denir. Körfez 

 

14 Denizin karaya doğru giren küçük ve dar girintilerine denir.  Koy 

 

15 Dört tarafı suyla çevrili olan kara parçasıdır. Ada 

 

16 Üç tarafı surlarla çevrili olan kara parçasıdır. Yarımada 

 

17 Bir ırmağın denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen 

biçimindeki birikintilerdir. 

Delta Ovası 
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Ülkemizde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler 

 

Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Enlem  

 

Ülkemizde kuzeyden esen hava soğuk, güneyden esen hava ılıktır. Rüzgârlar 

 

Ülkemizde sıcaklıklar yer şekillerinin etkisiyle batıdan doğuya 

gidildikçe azalır. 

Yükselti 

Ülkemizde kıyılar iç kesimlerden daha sıcaktır. Kıyılarda denizler 

ılıtıcı etki yapar 

Denizellik-Karasallık 

Ülkemizde güneş gören yerler gölgede kalan yerlere göre daha 

sıcaktır.   

Bakı 

Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar kıyıya paralel uzandığı için denizin 

ılıtıcı etkisi iç kesimlere girmez 

Dağların Uzanış Yönü 

 

AKDENİZ İKLİMİ 

Özelliği Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı 

Görüldüğü yerler Ege, Akdeniz ve Marmara’nın güney kıyıları 

Bitki örtüsü Maki 

Yetişen tarım ürünleri Turunçgiller, zeytin, incir, muz, susam 

Ekonomik faaliyetler Seracılık, turizm, tarım 

En çok yağış Kış 

Konut tipi Taş evler 

  

KARASAL İKLİM 

Özelliği Yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve kar yağışlı 

Görüldüğü yerler İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bitki örtüsü Bozkır 

Yetişen tarım ürünleri Buğday, arpa, şeker pancarı, üzüm, elma 

Ekonomik faaliyetler Tarım, küçükbaş hayvancılık 

En çok yağış İlkbaharda 

Konut tipi Kerpiç evler 

  

KARADENİZ İKLİMİ 

Özelliği Her mevsim yağışlı 

Görüldüğü yerler Karadeniz kıyıları ve Marmara’nın kuzey kesimleri 

Bitki örtüsü Orman 

Yetişen tarım ürünleri Çay, fındık, kivi, mısır 

Ekonomik faaliyetler Büyükbaş hayvancılık, balıkçılık, tarım 

En çok yağış Sonbaharda 

Konut tipi Ahşap evler 
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