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1. Renklendirme yöntemi ile hazırlanan bir fiziki hari-

tada en fazla kullanılan rengin kahverengi olması 

aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? 

 A)  Bitki örtüsünün seyrek olmasının 

 B)  Tarımsal alanların fazla olmasının 

 C)  Yükselti ortalamasının fazla olmasının 

 D)  Yağışın fazla olmasının 

 E) Oluşumunu geç bir jeolojik zamanda tamamlama-

sının 

 

2. Haritalarda yer şekillerinin gösterilme yöntemlerinden 

biriside tarama yöntemidir. Buna göre tarama yöntemi 

ile ilgili olarak; 

 I. Eğimin az olduğu alanlar kısa, kalın ve sık çizgiler 

ile gösterililer 

 II. Düz yerlerde tarama yapılmaz 

 III. En çok tercih edilen gösterim yöntemlerinden biri-

sidir. 

 İfadelerinden hangileri yanlıştır? 

 A)  Yalnız I B)  Yalnız II  C)  Yalnız III 

   D)  I ve III   D)  II ve III 

 

3. Türkiye’nin fiziki haritası incelendiğinde Konya ovası 

ile Bafra ovasının farklı renklerle gösterildiği görülmek-

tedir. 

 Bu durum, iki ovanın hangi bakımdan farklı olması 

ile ilgilidir? 

 A)  Yükselti 

 B)  Bitki örtüsü 

 C)  Jeolojik yapı 

 D)  Yağış rejimi 

 E)  Toprak türü 

Haritalarda Yer Şekillerinin  
Gösterilme Yöntemleri 

4. Aşağıdaki tabloda haritalarda yer şekilleri gösterilir-

ken kullanılan yöntemin ismi ve bu yönteme ait bir 

özellik verilmiştir. 

 

 

 Buna göre tabloda verilen yöntem ve bu yönteme 

ait özelliklerden hangisi yanlıştır? 

 A)  I    B)  II        C)  III   D)  IV   E)V 

 

 

 

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen 

bölgelerin renklendirme yöntemi ile çizilen fiziki 

haritasının hangisinde yeşil renk daha çok kullanı-

lır? 

 A)  I B)  II      C)  III    D) IV  E)  IV 

 Yöntem Özellik 

I Renklendirme  
500 - 1000 m yükselti aralığı 

sarı renk ile gösterilir. 

II Gölgelendirme 

Yer yüzü şekillerini tek başına 

göstermede yetersiz kaldığı 

için daha çok haritacılıkta yar-

dımcı bir yöntem olarak kulla-

nılır. 

III Kabartma 

Yer şekillerini gerçeğe en ya-

kın gösteren yöntemdir. Bu 

yüzden en çok tercih edilen 

yöntemlerden biridir. 

IV Tarama 

Yer yüzü şekilleri eğime bağlı 

olarak kalınlığı değişen çizgiler 

ile gösterilir. 

V İzohips 

Yer yüzü şekillerinin gösteril-

mesinde en doğru sonucu 

veren ve en çok kullanılan 

yöntemdir. 

I 

II 

III 

IV 

V 
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Haritalarda Yer Şekillerinin  
Gösterilme Yöntemleri 

6. Tarama yöntemi ile hazırlanan haritalarda, eğimin fazla 

olduğu yerlerde çizgiler kısa, kalın ve sık çizilirken eği-

min az olduğu yerlerde ise uzun, seyrek birbirinden 

uzak olarak çizilir. 

 Buna göre; 

 Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak 

verilen yerlerin yer şekilleri tarama yöntemi ile çizi-

lirse bu yerlerden hangilerinde çizgilerinin daha 

kalın, sık ve kısa olması beklenir? 

 A)  Yalnız I  

 B)  Yalnız II 

 C)  I ve II 

 D)  II, III ve IV 

 E)  I, II ve V 

  

 

 

 

 

 

7. Yer şekillerin haritalarda gösterilirken kullanılan yön-

temlerden biri de renklendirme yöntemidir.  

 Buna göre; 

 I. Delta 

 II. Ova 

 III. Vadi 

 IV. Plato 

 Yukarıdaki yer şekillerinden hangilerinin renklen-

dirme yöntemi ile gösterilen bir fiziki haritada yeşil 

rengin dışında bir renk ile gösterilmesi beklene-

mez? 

 A)  Yalnız I B)  Yalnız II  C)  I ve II 

   D)  II ve III  E)  II ve IV  

  

8. Gölgelendirme yöntemi ile çizilen haritalarda bazı yer-

lerin  açık renkli bazı yerlerin ise koyu renkli gösteril-

mektedir.  

 Buna göre; 

 I. Koyu renkli alanlar yüksek yerleri gösterirken alçak 

yerler açık renkli gösterilir 

 II. Yer yüzü şekillerini göstermede tek başına yetersiz-

dir 

 III. Profil çıkarılabilir 

 IV. Açık ve koyu renkli alanlar eğimin değişmesi ile 

ilgilidir 

 ifadelerinden hangileri gölgelendirme yöntemi ile 

ilgili doğru bir bilgidir? 

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

   D)  II ve IV  E)  III ve IV 

 

 

 

9. Coğrafya öğretmeni Burak hoca “ Yer şekillerinin hari-

talarda gösterilme yöntemlerinden birisi de renklendir-

me yöntemidir. Bu yöntemde kullanılan her renk bir 

yükselti basamağını ifade eder. Konya ovası, Çukuro-

va, Çarşamba ovası ve Yüksekova gibi jeomorfolojik 

birimlerden hangileri renklendirme yöntemi ile çizilen 

bir haritada aynı renk ile gösterilir? “ sorusunu öğrenci-

lere yöneltmiştir. Öğrencilerin yanıtları şöyledir: 

 Cem: Konya ovası ile Çukurova aynı renkle ile gösteri-

lir. Çünkü Konya Ovası’ da Çukurova gibi düzdür. 

 Yıldırım: Çukurova, Yüksekova ve Çarşamba ovası 

aynı renk ile gösterilir. Çünkü bu yer şekillerinin hepsi 

ovadır. 

 Gökhan: Çukurova ve Çarşamba ovası aynı renkle 

gösterilir. Çünkü bu iki ova delta ovasıdır. 

 Halit:  Bu ovaların hiçbiri aynı renk ile gösterilmez çün-

kü yükseltileri farklıdır. 

 Ahmet:  Konya ovası ve Yüksekova aynı renk ile gös-

terilir. Çünkü bu iki ovada karasal iklim hakimdir ve 

bozkır bitki örtüsü görülür. 

 Buna göre öğretmenin sorusunu nedeni ile birlikte 

öğrencilerden hangisi doğru bir şekilde açıklamış-

tır? 

 A)  Cem  B)  Yıldırım   C) Gökhan 

   D)  Halit  E)  Ahmet  

I 

II 

III 

IV 

V 


