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İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

1. Hava Olayları

Dünya’ya Güneş’ten gelen ısı enerjisi miktarına bağlı olarak oluşan sıcaklık, basınç, nem, yağış ve rüzgâr gibi durumlara 
hava olayları denir. Belirli bir bölgede ve kısa sürede etkili olan hava olaylarına hava durumu adı verilir.

Isı alarak sıcaklığı yükselen havanın tanecikleri daha geniş alana dağılır böylelikle hacmi artan havanın yoğunluğu azalır. 
Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç azalır ve alçak basınç alanı oluşur. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın 
tanecikleri büzülür böylelikle hacmi azalan havanın yoğunluğu artar. Bu durumda havanın yeryüzüne yaptığı basınç artar ve 
yüksek basınç alanı oluşur. Havanın yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hareketine rüzgâr 
denir.

Alçak Basınç Alanı

Yüksel�c� hava 
hareketler� görülür.

Alçalıcı hava 
hareketler� görülür.Yağış görülme 

�ht�mal� fazladır.
Yağış görülme 
�ht�mal� azdır.

Hava bulutludur. Hava açıktır.

Yüksek Basınç Alanı

Havadaki su buharına nem adı verilir. Yeryüzünden buharlaşan su buharının tekrar yeryüzüne inmesine ise yağış adı verilir. 
Yağmur, kar, dolu, çiğ ve kırağı yağış türleridir.

Su buharı atmosfere yakın yerde yoğuşuyorsa;
YAĞMUR KAR DOLU

Atmosferdeki su buharının yoğuşup 
sıvı şeklinde yeryüzüne düşmesine 

yağmur denir.

Atmosferdeki su buharının soğuk 
havanın etkisiyle buz kristallerine 

dönüşüp yeryüzüne düşmesine kar 
denir.

Atmosferdeki yağmur damlacıklarının 
aniden donmasıyla oluşan yağış 

şekline dolu denir.

oluşur.

Su buharı yeryüzüne yakın yerde yoğuşuyorsa;
ÇİĞ KIRAĞI SİS

Havadaki su buharının yeryüzündeki 
soğuk nesneler üzerinde yoğuşması 

sonucu oluşan yağış şekline çiğ denir.

Havadaki su buharının yeryüzündeki 
soğuk nesneler üzerinde donmasıyla 

oluşan yağış şekline kırağı denir.

Havadaki nemin yoğuşmasıyla oluşan 
su damlacıklarının yeryüzüne yakın 

yerde havada asılı kalmasıyla oluşan 
bir hava olayıdır.

oluşur.
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2. Meteoroloji

Atmosferde meydana gelen hava olaylarını inceleyen, bu olayların ortaya çıkardığı sonuçlar ile hava tahminleri yapan bilim 
dalıdır. Meteoroloji ile ilgilenen uzmanlara meteorolog denir. Meteorologlar çeşitli gözlem araçları ve uzaydan çekilen uydu 
fotoğrafları yardımıyla hava tahmin raporlarını hazırlar.

3. İklim

Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalamasına iklim adı verilir. Bir yerin iklimi; enle-
mine, yer şekillerine, denize uzaklığına, bitki örtüsüne ve denizden yüksekliğine bağlıdır. İklimlerin insan ve çevre üzerine 
etkilerini inceleyen bilim dalına iklim bilimi (klimatoloji) denir. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanına iklim bilimci (klima-
tolog) adı verilir. Bir bölgenin iklimi hakkında kesin bir bilgiye sahip olabilmek için en az 35-40 yıllık hava olaylarının takip 
edilmesi gerekir. Ülkemizde; Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olarak üç çeşit iklim tipi görülmektedir.

Hava Olayları ve İklim Arasındaki Farklar

Hava Olayları İklim

 ● Belirli bir alanda kısa süre için etkili olan atmosfer olay-
larıdır.

 ● Geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olay-
larının ortalamasıdır.

 ● Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.  ● İklim olaylarını inceleyen bilim dalına iklim bilimi ya da 
klimatoloji denir.

 ● Meteoroloji ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanına me-
teorolog denir.

 ● İklim bilimi ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanına iklim 
bilimci ya da klimatolog denir.

 ● Tahmini sonuçlardır ve değişkenlik fazladır.  ● Kesin sonuçlardır ve değişkenlik azdır.

 ● Hava olaylarından bahsederken “güneşli, rüzgârlı, yağ-
murlu, karlı, bulutlu” gibi ifadeler kullanılır.

 ● İklimden bahsederken “yağışlı, kurak, soğuk, sıcak” gibi 
ifadeler kullanılır.

19 N�san Pazartes� 15 29 17 50 14

18 N�san Pazar 14 28 24 46 31

17 N�san Cumartes� 9 24 25 66 18

16 N�san Cuma 7 22 25 59 15

15 N�san Perşembe 8 21 26 71 19

HızYönEn
Yüksek

En
Düşük

En
Yüksek

En
Düşük

Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa)
Had�se

TARİH

TAHMİN EDİLEN

Karaden�z İkl�m�
Akden�z İkl�m�
Karasal İkl�m

4. Küresel İklim Değişikliği

 ● Atmosferde bulunan karbondioksit, azotdioksit ve metan gibi gazlara sera gazları adı verilir. Bu gazlar yeryüzünden yan-
sıyan güneş ışınlarının Dünya’dan ayrılmasını engeller ve sera etkisi oluşturarak Dünya’daki sıcaklığın belli bir değerde 
kalmasını sağlar.

 ● Sera gazlarının atmosferdeki miktarı artarsa sera etkisi de artar bunun sonucunda Dünya’da küresel ısınma meydana 
gelebilir.

 ● Dünya’da meydana gelen küresel ısınmanın etkilerini inceleyen bilim insanları bunun küresel iklim değişikliğine sebep 
olabileceğini belirtmektedir.

 ● Küresel iklim değişikliğinin, canlılar ve yaşadıkları çevre üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır.
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1. Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. İfadeler doğru ise ‘D’; yanlış ise ‘Y’ kutucuğunu (X) ile işaretleyiniz.

İfadeler D Y

1. Hava basıncının yüksek olduğu alana yüksek basınç alanı denir. X

2. Hava akımı yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olur. X

3. İkimi inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. X

4. Hava olayları günlük hayatı olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir. X

5. Çiy, yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğuşmasıyla oluşan su damlacıklarıdır. X

6. Yağmur, kar gibi hava olayları atmosfere uzak olan yerlerde meydana gelir. X

7. Atmosferin içerdiği su buharı miktarının artması nem miktarını azaltır. X

8. Alçak basınç alanının olduğu bölgede yükselici hava hareketi görülür. X

9. Yüksek basınç alanının olduğu bölgede genellikle hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali yüksektir. X

10. Hava olaylarının değişkenliği çoktur ve tahmini sonuçlar içerir. X

2. Aşağıda iklim ve hava olaylarına ait bazı özellikler karışık olarak verilmiştir.

1

Belirli bir yerde ve kısa sürede etkili olan hava 
koşullarıdır.

3

Bolu dağı çevresinde görülen sis araçlara zor anlar 
yaşattı.

5

İstanbul’da akşamüzeri bastıran yağmur sonrasında alt 
geçitlerde arabalar mahsur kaldı.

7

Yeryüzünde görülen başlıca iklim tiplerini ve bunların 
insan yaşamına etkilerini inceler.

9

Nisan ayının son haftasında tüm yurtta yağış bekleniyor.

2

Atmosfer olaylarını inceleyerek hava tahminlerini yapan 
bilim insanına meteorolog denir.

4

Ege Bölgesi’nde kışlar, yağışlı ve ılık geçer.

6

Klimatoloji alanında çalışan uzmanlara klimatolog denir.

8

19 Mayıs’ta Ankara’daki hava sıcaklığının 20 °C olması 
bekleniyor.

10

Kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler kullanılır ve 
kesinlik bildirir.

Verilen ifadelerden iklime ait olanların numarasını iklim sepetine, hava olaylarına ait olanların numarasını da 
hava olayları sepetine yazalım.

HAVA OLAYLARI İKLİM

1, 2, 3, 5, 8 ve 9 4, 6, 7 ve 10
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3. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. İfadeler veya olaylar iklim ile ilgili ise ‘İklim’ kutucuğunu, hava olayı ile ilgili ise 
‘Hava Olayı’ kutucuğunu (X) ile işaretleyiniz.

Cümleler İklim Hava Olayı
1. Antalya’da meydana gelen fırtına birçok ağacı devirdi. X
2. Uzun yıllar boyunca meydana gelen hava olaylarının ortalaması sonucunda belirlenir. X
3. Ordu’daki kuvvetli yağış, birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. X
4. Günün belli saatlerinde yapılan günlük gözlemlerle belirlenir. X
5. Güneşli, bulutlu, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır. X
6. Erzurum’da kışlar çok soğuk ve karlı; yazlar ise çok sıcak ve kurak geçer. X
7. Bu alandaki uzmanlara meteorolog denir. X
8. Karadeniz’de her mevsim yağışlıdır. X
9. Konya’da üç gün boyunca kar yağışı beklenmektedir. X
10. Türkiye, yarından itibaren Balkanlar’dan gelen yüksek basınçlı havanın etkisine girecektir. X

4. Aşağıda bazı kavramlar ve bu kavramların açıklamaları karışık olarak verilmiştir.

Kavramlar Açıklamalar
1

Yağmur

A

Hava olaylarının uzun yıllar boyunca gözlemlenen ortalama veri sonuçlarıdır.
2

Sis

B

Atmosferdeki su buharının yoğuşarak yeryüzüne su damlacıkları olarak inmesidir.
3

Alçak basınç alanı

C

Isınan havanın yükselmesi sonucunda o bölgede meydana gelen basınç durumudur.
4

Rüzgâr

D

Birbirine yakın bölgeler arasında meydana gelen hava akımıdır.
5

Azot

E

İklim bilimi ile uğraşan bilim insanlarına denir.
6

Nem

F

Fosil yakıtların yakılması sonucunda havaya salınan gazlardır.
7

Meteoroloji

K

Atmosferde meydana gelen hava hareketlerini inceleyerek hava tahmini yapan bilim dalıdır.
8

Klimatolog

L

Soğuk yeryüzünün hemen üzerinde meydana gelen yoğuşma tipidir.
9

Sera gazları

M

Atmosferin içerdiği su buharı miktarıdır.
10

İklim

N

Havayı oluşturan gazlardan miktarı fazla olan gazdır.

Kavramları uygun açıklamalarla eşleştirip, kavramlara ait rakamların altında bulunan kutucuklara açıklamalara 
ait harfleri yazınız.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B L C D N M K E F A
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5. Aşağıda verilen görselde gece ve gündüz bölgeler arasında meydana gelen rüzgârın yönü gösterilmiştir.

NM

Gece Gündüz

LK

Görselden yola çıkılarak aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri kullanarak doldurunuz. 

(Bir kelime birden fazla yerde kullanılabilir.)

a. M bölgesinde alçak basınç alanı, N bölgesinde ise yüksek basınç alanı oluşur.

b. M bölgesinin sıcaklığı N bölgesine göre daha fazladır.

c. K bölgesinde alçalıcı hava hareketi, L bölgesinde ise yükselici hava hareketi  meydana gelir.

d. Gündüzleri denizler, karalara göre daha soğuktur.

e. Geceleri denizler, karalara göre daha sıcaktır.

f. K bölgesinde yüksek basınç alanı, L bölgesinde ise alçak basınç alanı oluşur.

g. K bölgesinin sıcaklığı L bölgesine göre daha azdır.

h. M bölgesinde yükselici hava hareketi, N bölgesinde ise alçalıcı hava hareketi  meydana gelir.

i. Gece oluşan rüzgârın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru olmuştur.

j. Gündüz oluşan rüzgârın yönü yüksek basınçtan alçak basınca doğru olmuştur.

yüksek

az

alçak

soğuk

alçalıcı

sıcak

yükselici

fazla
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6. Aşağıdaki bulmacayı verilen ipuçlarından yararlanarak çözünüz.
1

9
3

2

4

6

7
8

5

M
E
T
E
O
R
O
L
O
J
İK

Ü

S

RAK
E

L M A T O

N E

L
K
İ

M
İ

O J İ

BE
L
I
S
I
N
M
A

SKÜ
R

G
Z

E
A

Y K A S I N Ç
İ
Y

SOLDAN SAĞA DOĞRU
3. İklimi oluşturan etmenleri inceleyen bilim dalına verilen 

isimdir.

4. Soğuk havanın etkisiyle atmosfere yakın su buharının 
buz kristallerine dönüşmesine denir.

5. Atmosferin içerdiği su buharı miktarına denir.

7. Bir bölgedeki havanın soğumasıyla oluşan basınç 
durumuna denir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA DOĞRU
1. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşu-

munu ve değişimini inceleyen bilim dalına denir.

2. Uzun süren hava olaylarının ortalamasıdır.

6. Yatay yönde oluşan hava hareketine denir.

8. Gece havanın soğumasıyla su buharının ağaç, yaprak 
veya yerde yoğuşarak su damlacıkları oluşturmasıdır.

9. Atmosferdeki sera gazlarının artması sonucu oluşur.

7. Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili kavramların karışık olarak verilen harflerini, altlarındaki kutucuklara 
düzelterek yerleştiriniz. Numaralandırılmış kutucuklardaki harfleri şifre kutusuna yazarak şifreyi elde ediniz.

KİMLİ

İ K ML İ

K Ü SR E LE SI I A

M E T E O R O L O G

S E R A RG A Z L A IN M

EELGOOMORT

ÜMSKIELNSRIEA EAAIGZSARLR
3

2
OMLOTLAJKİİ MLLKAASİAİKR

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
VİTİAMHHNAA ARK

9
ODUL GAZRRÜ

8 1
ÇASAILKBÇAN

P P

ESKİARTİES

6 4
ICASK OKUSĞ

K L Aİ M OT OL İJ

H A HV A A İM İNT

D O L U

A L KÇ A B A S I N Ç

S I KC A

K A R A S A L Lİ K Mİ

K A R

R Ü Z G A R

S E R A İE T K İ S

S O Ğ U K

L A T O NZ Ü E R
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1
1. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bir ilimize ait beş 

günlük hava tahminini gösteren tablo aşağıdaki gibi 
verilmiştir.

01 N�san Perşembe 2 6
31 Mart Çarşamba 0 6
30 Mart Salı 0 5
29 Mart Pazartes� -1 8
28 Mart Pazar 0 11

En YüksekEn Düşük
Sıcaklık (°C)

Had�se

Az bulutlu

Yağmurlu

Çok bulutlu

Karla karışık
yağmurlu

Karla karışık
yağmurlu

TARİH
TAHMİN EDİLEN

Bu tabloya bakılarak aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez?

A) En yüksek sıcaklık ortalamasının pazar günü ger-
çekleşmesi beklenmektedir.

B) Pazartesi günü yağmur yağması ihtimali olduğundan 
bu konuda önlem alınmalıdır.

C) Nisan ayının ilk günü havanın karla karışık yağmurlu 
olması tahmin edilmektedir. 

D) Bu ilimiz ilkbahar aylarının serin ve yağışlı olduğu bir 
iklim özelliğine sahiptir.

2. Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlemlenen 
hava olaylarının ortalamasına iklim denir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi iklim ile 
ilgili bir ifade değildir?

A) Ülkemizde en çok yağışı Karadeniz Bölgesi alırken 
en çok yağış alan il ise Rize’dir.

B) İstanbul’da meydana gelen yoğun sis sebebiyle bazı 
feribot seferleri iptal edildi.

C) Konya ilinde kış mevsimi uzun, soğuk ve kar yağışlı, 
yaz mevsimi ise kısa ve sıcak geçer.

D) Türkiye’nin en sıcak bölgesi olan Akdeniz Bölge-
si’nde birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir.

3. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırla-
nan Ankara ilimize ait hava durumu tahmin sonuçları 
aşağıdaki görsellerde verilmiştir. 

15 N�san Perşembe 7 21
14 N�san Çarşamba 5 20
13 N�san Salı 4 16
12 N�san Pazartes� 1 9
11 N�san Pazar -1 7

En YüksekEn Düşük
Sıcaklık (°C)

Had�se
TARİH

00.00-06.00

-1 °C    1 °C

TAHMİN EDİLEN

11 N�san
06.00-12.00

1 °C    7 °C

12.00-18.00

2 °C    3 °C

18.00-24.00

3 °C    -1 °C

Bu sonuçlara bakılarak yapılan;

I. Gün içerisinde farklı hava hadiseleri meydana gele-
bilir.

II. Hafta boyunca sıcaklıklarda artış beklenmektedir.

III. Haftanın her günü farklı hava hadiseleri beklenmek-
tedir.

yorumlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II. ve III.

4. Fen bilimleri dersinde Zeynep öğretmen, tahtaya bir 
bilim dalına ait özelliği aşağıdaki gibi yazıyor.

En az 30-35 yıllık hava 
durumlarına a�t 

ver�lenler�n ortalamasını 
�nceleyen b�l�m dalıdır.

Zeynep öğretmen öğrencisi Ekrem’den bu bilim ile uğra-
şan insanlara ne isim verildiğini soruyor ve Ekrem’den 
doğru cevabı alıyor.

Buna göre Ekrem’in verdiği cevap aşağıdaki seçe-
neklerin hangisinde bulunmaktadır?

A) Klimatolog  B) Meteorolog

C) Çevre Mühendisi  D) Ziraat Mühendisi

C E V  A
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5. Konya ve çevresinde yayın yapan yerel bir televizyon kanalında aşağıda verilen son dakika haberi yayınlanıyor. 

METEOROLOJİK UYARI

Kuvvetli ve Yer Yer Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

 Yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgemizde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) yer yer görülen kar 
yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak, kuvvetli ve zaman zaman yoğun (5-20 cm, yükseklerde 
20-40 cm) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda 
aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı: 09.04.2021 20:00-11.04.2021 12:00

Oluşması Muhtemel Riskler: Ulaşımda Aksamalar - Buzlanma - Don olayı - Tipi

Yukarıda verilen haber ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Bu uyarının yapılabilmesi için hava gözlem istasyonlarında çalışmalar yapılmalıdır.

B) Bu hava tahminini meteoroloji bilimiyle ilgilenen meteorologlar hazırlamıştır.

C) Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartları belirtilmektedir.

D) Trafiğe çıkacaklar ve çiftçiler meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalıdır. 

6. Dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın sonucunda meydana gelen iklim değişikliğine küresel iklim değişikliği 
denir. Fosil yakıtların kullanılması sonucunda havaya salınan sera gazlarının artması küresel ısınmaya sebep olmak-
tadır.

Küresel iklim değişikliği ile ilgili görsel ve grafikler aşağıda verilmiştir.

CO2

1. Graf�k
Havadak� karbond�oks�t m�ktarı

Görsel
Buzullarda k� yıllar �çer�s�nde

meydana gelen değ�ş�m

2. Graf�k
Küresel sıcaklık artışı

Yıl

Sıcaklık

Yıl

Kuzey
Kutbu

1979’da buzullar
bu sınırdaydı

Buna göre;

I. Eğer küresel ısınmaya sebep olan etmenlerle ilgili önlem alınmaz ise görseldeki buzulların miktarı daha da azala-
caktır.

II. 1. Grafikte meydana gelen değişimde fosil yakıtlarının kullanılmasının etkisi de yer almaktadır.

III. 2. Grafikteki durumun sonucunda görseldeki değişim meydana gelmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.  C) I ve II.  D ) I, II. ve III.

C E V  A
 P L 

A R
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7. Atmosferde yatay yönde oluşan hava hareketine rüzgâr denir. Rüzgârların oluşma sebebi atmosfer basıncının her yerde 

aynı olmamasıdır.

Aşağıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında meydana gelen rüzgârın yönü belirtilmiştir.

Rüzgâr

AB

Buna göre A ve B bölgeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) B bölgesinin sıcaklığı A bölgesinin sıcaklığından azdır.

B) B bölgesinde yükselici hava hareketi görülür.

C) A bölgesinde yağış görülme olasılığı daha fazladır.

D) A bölgesinde bulut oluşma ihtimali yüksektir.

8. Fen bilimleri öğretmeni, öğrencilerine ‘ İklimin ekonomi üzerine etkileri nelerdir?’ araştırma ödevini veriyor.

Bunun üzerine bazı öğrencileri yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri verilerle aşağıdaki sunumları yapıyor.

İkl�m�n ekonom� üzer�ne etk�ler�n� 
şu şek�lde sıralayab�l�r�z;
● Tarımsal faal�yetler�,
● Hayvancılık faal�yetler�n�,
● Sanay� faal�yetler�n�,
● Tur�zm faal�yetler�n�
etk�ler.

Oldukça gen�ş b�r bölgede uzun 
yıllar boyunca değ�şmeyen 

ortalama hava şartlarına �kl�m 
den�r. İkl�m b�l�m�ne kl�matoloj� 
den�lmekted�r. İkl�m b�l�m� �le 
uğraşan b�l�m �nsanına �se 

kl�matolog den�r.

Meryem Kenan

Buna göre öğrencilerin yaptığı sunumlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İki öğrenci de doğru birer sunum hazırlamıştır.

B) Sadece Meryem doğru bir sunum hazırlamıştır.

C) Sadece Kenan doğru bir sunum hazırlamıştır.

D) Her iki öğrenci de sunumlarını yanlış hazırlamıştır.

C E V  A
 P L 

A R
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Fen Bilimleri

9. İzmir’de yaşayan Ali’ye babası iş nedeniyle Kars’a taşınacaklarını söylüyor. Ali, Kars iliyle ilgili araştırma yaparak aşa-
ğıdaki bilgilere ulaşıyor.

 ● Kars ilinde karasal iklim tipi görülmektedir. 

 ● Kışları kurak, yazları ise yağışlı geçen ilde kışın sıcaklıklar -39 °C’ye kadar düşer.

 ● Karla kaplı gün sayısı 120’den fazladır.

 ● Ormanların bulunmadığı şehrin doğal bitki örtüsü bozkırdır.

 ● Beş günlük hava durumu tahmini aşağıdaki gibidir.

Pazartes�

11° 0°

Salı

8° -1°

Çarşamba

11° -2°

Perşembe

13° 1°

Cuma

14° 3°

Buna göre Ali’nin ulaştığı bilgiler ile ilgili olarak;

I. Kars’ın iklim özelliklerini içermektedir.

II. Beş günlük hava olayları kesin bilgiler içermektedir.

III. Doğal bitki örtüsü yağışların etkisiyle bu yıl değişebilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) II. ve III.

10. Havanın yüksek basınç alanından düşük basınç alanına doğru yatay hareketine rüzgâr denir. İki bölge arasındaki basınç 
farkı ne kadar fazla ise oluşan rüzgâr da o kadar şiddetli olur.

X, Y, Z ve T bölgeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 ● X ve Y bölgeleri arasında rüzgâr oluşmaz.

 ● Z ve T bölgeleri arasında oluşan rüzgârın şiddeti diğer bölgelere göre daha fazladır.

 ● X ve T bölgelerinde oluşan rüzgârın yönü T’den X’e doğrudur.

Buna göre X, Y, Z ve T bölgelerindeki basınç değerlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

X Y Z T Bölge

Basınç (Bar)A)
23
20

10

X Y Z T Bölge

Basınç (Bar)B)
23
20

15

X Y Z T Bölge

Basınç (Bar)C)
23
20

10

X Y Z T Bölge

Basınç (Bar)D)
23
20

15

C E V  A
 P L 

A R
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1.  Bölgeler arasındaki sıcaklık farkı basınç alanlarının oluşumunda etkilidir. Hava sıcaklığının fazla olduğu bölgede açık 

hava basıncı az olurken az olduğu bölgede açık hava basıncı fazla olur. İki bölge arasındaki basınç farkı rüzgârın 
oluşmasını sağlar. Oluşan rüzgârın yönü daima yüksek hava basıncından alçak hava basıncına doğrudur.

Öğrencilerine bu bilgileri veren Ömer öğretmen, iki bölgenin bazı zamanlardaki sıcaklık değerleri arasındaki ilişkiyi 
gösteren grafiği aşağıdaki gibi çiziyor.

I. II. III. IV. Zaman

Sıcaklık (°C) : L Bölges�
: K Bölges�

Daha sonra öğrencilerinden verilen zamanlarda iki bölge arasında oluşacak olan rüzgârın yönlerini çizmelerini istiyor.

Ayfer Okan Banu Veysel
I. Zaman II. Zaman III. Zaman IV. Zaman

K → L K → L K ← L K ← L

Buna göre hangi öğrenciler farklı zamanlarda oluşan rüzgârın yönünü doğru olarak çizmiştir?

A) Ayfer ve Veysel B) Okan ve Banu C) Ayfer, Okan ve Veysel D) Ayfer, Banu ve Veysel

2. Fen bilimleri dersinde Emrah öğretmen, öğrencisi Hakan’dan ‘İklim ve Hava Olayları’ konusuyla ilgili bir poster hazırla-
masını istiyor. Bunun üzerine Hakan, aşağıdaki gibi bir poster hazırlıyor.

İKLİM İLE İLGİLİ İFADELER HAVA OLAYLARI İLE İLGİLİ İFADELER
1. Geniş bölgelerde uzun zamanda yapılan gözlemlerin 

ortalamasıdır.

2. Karadeniz’in doğal bitki örtüsü ormanlardır.

3. İstanbul’da yapılacak olan derbi maçı öncesi kar yağışı 
uyarısı yapıldığından stada kar temizleme araçları 
getirildi.

4. Erzurum’da kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise 
kurak geçer.

5. Bir bölgede kurulacak olan rüzgâr türbinleri için bu 
bilim dalından faydalanılır.

6. Yarın sabah saatlerinde Kırşehir’de kar yağışı beklen-
mektedir.

7. Antalya’da akşam saatlerinde dolu yağışı uyarısı 
verildi.

8. Hava olaylarının gözlenmesinde meteorologlar görev 
yapar.

Emrah öğretmen, Hakan’a hazırladığı posterde hata yaptığını söylüyor.

Buna göre Hakan aşağıdakilerden hangisini yaparsa posterindeki hata düzeltilmiş olur?

A) 1. ile 8. ifadeler yer değiştirmelidir.     B) 2. ile 7. ifadeler yer değiştirmelidir.

C) 3. ile 5. ifadeler yer değiştirmelidir.     D) 4. ile 6. ifadeler yer değiştirmelidir.

C E V  A
 P L 

A R
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Fen Bilimleri

3. Emre öğretmen, rüzgâr oluşumunu göstermek amacıyla özdeş mumlar, rüzgâr tulumları ve buz parçaları kullanarak 
aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. 

N Bölges�M Bölges�

1. Düzenek

Rüzgâr tulumunun M 
bölges�nden N bölges�ne doğru 

hareket ett�ğ� gözlend�.

N Bölges�M Bölges�

2. Düzenek

Rüzgâr tulumunun N 
bölges�nden M bölges�ne doğru 

hareket ett�ğ� gözlend�.

N Bölges�M Bölges�

3. Düzenek

Rüzgâr tulumunun 
hareket etmed�ğ� 

gözlend�.

Buna göre bu düzeneklerle ilgili olarak;

I. 1. düzenekte M bölgesinde yükselici hava hareketi oluşmuştur.

II. 2. düzenekte N bölgesinde yüksek basınç alanı oluşmuştur.

III. 3. düzenekte bölgeler arasında basınç farkı oluşmamıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) II ve III.

4. Fen bilimleri öğretmeni Semra Hanım, yağış çeşitleriyle ilgili bazı görselleri akıllı tahtada aşağıdaki gibi açıyor.

1. Görsel 2. Görsel

Sınıftaki bazı öğrenciler bu yağış çeşitleriyle ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanıyor.

Azra : Görsellerdeki yağışların meydana geldiği yerler farklıdır.

Bülent : Her iki yağış şeklinde de yoğuşma olayı meydana gelmiştir.

Ece : 2. görseldeki yağış çeşidi atmosfere yakın yerde gerçekleşen kırağıdır.

Buna göre hangi öğrencilerin ifadeleri doğrudur?

A) Yalnız Azra B) Azra ve Ece    C) Azra ve Bülent D) Bülent ve Ece

C E V  A
 P L 

A R
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5. Rüzgâr denilen hava hareketi, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşmaktadır. 

Aşağıda birbirlerine komşu olan K, L ve M ile gösterilen bölgelerde rüzgârın esme yönleri verilmiştir.

K → M           L → M           L →  K

Buna göre bu bölgelerdeki basınç değerleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

K L M Bölge

BasınçA)

K L M Bölge

BasınçB)

K L M Bölge

BasınçC)

K L M Bölge

BasınçD)

6. Hava olayları kısa süreli oluşurken iklim ise uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuç-
larıdır. İklim ve hava olayları insanların yaşamını, doğal ortamları ve yeryüzü şekillerini etkilemektedir.

Aşağıda bazı görseller verilmiştir.

I. Kar yağışı

III. Karstik şekillerin oluşması

II. Peri bacalarının oluşumu

IV. Travertenlerin oluşumu

Buna göre bu görsellerden hangileri hava olaylarının yeryüzü şekillerine etkisine aittir?

A) Yalnız II. B) I ve II. C) III ve IV. D) II, III ve IV.

C E V  A
 P L 

A R
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7. Öğretmeni, Erkan’dan aşağıdaki etkinlikte bulunan ifadeleri okumasını, ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) okunu takip 
ederek doğru çıkışa ulaşmasını istiyor.

3. Çıkış 4. Çıkış

Y D

Düşey yönde 
meydana gelen hava 

hareket�ne rüzgar 
den�r.

1. Çıkış 2. Çıkış

Y D

Karbond�oks�t, metan 
ve azotd�oks�t g�b� 

gazlar sera etk�s�ne 
neden olmaktadır.

Y D

İkl�m� etk�leyen faktörler� �nceleyen b�l�m 
�nsanlarına kl�matalog den�r.

Erkan, etkinliği başarılı bir şekilde tamamladığına göre hangi çıkışa ulaşmıştır?

A) 1. Çıkış B) 2. Çıkış C) 3. Çıkış D) 4. Çıkış

8. Bir otobüs durağında Mert Bey ve Sezen Hanım’ın yaptıkları telefon konuşmaları aşağıdaki görselde verilmiştir.

Yaptığım araştırmalar 
sonucunda ülkem�zde 
rüzgâr santral� kurmak 
�ç�n en uygun bölgen�n 
Ege Bölges� olduğunu 

öğrend�m.

Kızım, bugün akşam 
saatler�nde yağmur 

yağacakmış şems�yen� 
yanına almayı unutma.

Buna göre Mert Bey ve Sezen Hanım’ın konuşmalarıyla ilgili olarak yapılan;

I. Mert Bey, klimatologların yaptığı çalışmaları inceleyerek bu sonuca ulaşmıştır.

II. Sezen Hanım, meteorologların hazırladığı hava tahmin raporlarına dayanarak kızını uyarmıştır.

III. Sezen Hanım’ın edindiği bilgi kesinlik içerirken Mert Bey’in edindiği bilgi kısa sürede değişkenlik gösterebilir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B)Yalnız II. C) I ve II.  D) I, II ve III.

C E V  A
 P L 
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