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ÖRNEK 1 :

Afla¤›daki tabloda iklim tiplerine göre, baz› do¤al
bitki örtülerinin yetifltikleri yükselti aral›klar› metre
cinsinden verilmifltir.

Bu bilgilere dayanarak, tabloda verilen do¤al
bitki örtüleri, iklim tipleri ve yükselti aral›klar›
için afla¤›daki yarg›lardan hangisine ulafl›la-
maz?

A) Da¤ çay›r› ve i¤ne yaprakl› orman, verilen ik-
lim tiplerinin tümünde görülebilir.

B) Belli bir do¤al bitki örtüsünün yetiflme s›n›r›n›,
Ekvatoral iklim bölgesine yaklafl›ld›kça yükse-
lir.

C) Belli bir do¤al bitki örtüsünün yetiflmesi için
uygun koflullar, farkl› iklim tiplerinde farkl› yük-
selti aral›klar›nda bulunur.

D) Belli bir do¤al bitki örtüsünün görüldü¤ü yük-
selti aral›klar›, baz› iklim tiplerinde bir ölçüde
örtüflür.

E) Kar›fl›k orman›n, orta kuflak karasal ve subtro-
pikal iklim tiplerinde görülmemesi ayn› nedene
ba¤l›d›r.

(ÖSS 1999)

Çözüm: 

Tablodaki bilgilere dikkat edildi¤inde E seçene¤in-
deki yarg›ya ulafl›lamaz.

Yan›t: E

ÖRNEK 2 :

Afla¤›daki ülkelerin hangisinde maki bitki örtü-
süne rastlan›lamaz?

A) ‹spanya B) Avustralya
C) ABD D) ‹ngiltere

E) Yunanistan
(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Maki, Akdeniz ikliminin do¤al bitki örtüsüdür. ‹s-
panya, ABD, Yunanistan ve Avustralya’n›n baz›
kesimlerinde Akdeniz iklimi etkilidir. ‹ngiltere’de
bat› rüzgarlar›n›n etkisi ile oluflmufl ›l›man okya-
nus iklimi etkilidir.

Yan›t: D
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3) 30° - 70° enlemleri aras›nda kalan kuflakta,
afla¤›daki bitki örtüsü türlerinden hangisine
rastlan›lamaz?

A) Maki B) Savan C) Tundra
D) Orman E) Bozk›r

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

30° enleminden 70° enlemine do¤ru s›ras›yla Ak-
deniz, Orta Kuflak Karasal ve Okyanus ‹klimi, Sert
Karasal ‹klim ve Tundra iklimi etkilidir. Maki Akde-
niz ikliminin, bozk›r Karasal iklimin, tundra Tundra
ikliminin do¤al bitki örtüsüdür.
Savan, yaz› ya¤›fll› tropikal iklimin do¤al bitki örtü-
sü olup yaklafl›k 10° - 20° enlemler aras›nda bulu-
nur.

Yan›t: B

4) Avrupa k›tas›nda afla¤›daki iklim tiplerinden
hangisi görülür?

A) Çöl B) Savan C) Karasal
D) Ekvatoral E) Muson

(Kavram Dershanesi Sorusu)

Çözüm: 

Avrupa k›tas›n›n Akdeniz k›y›lar›nda Akdeniz ikli-
mi, Atlas Okyanusu k›y›lar›nda Okyanus ‹klimi, iç
kesimlerinde karasal iklim, kuzey kesimlerinde ise
sert karasal iklim etkilidir.
Avrupa k›tas›nda çöl, savan, ekvatoral ve muson
iklimi görülmez.
Avrupa k›tas›n›n iç kesimlerinde karasal iklim etki-
lidir.

Yan›t: C
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