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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak’’ diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı,
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 

Mehmet Akİf ERSOY

İSTİKLâL MARŞI



Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cum-
huriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân 
ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cum-
huriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-
leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hat-
ta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriy-
le tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, da-
marlarındaki asil kanda mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
20 EKİM 1927
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MEVSİMLERİN OLUŞUMU

Dönme Ekseni
Dünya’nın kuzey ve güney ku-
tup noktaları ile yerin merke-
zinden geçtiği varsayılan ha-
yali doğrudur. Dünya, dönme 
ekseni etrafında batıdan doğu-
ya doğru dönerek günlük hare-
ketini yapar.

Ekvator Düzlemi
Ekvator çizgisinin oluşturduğu 
düzleme denir. Ekvator düzle-
mi, dolanma düzlemi ise çakı-
şık değildir.

Yörünge Düzlemi
Yörüngenin oluşturduğu düzleme denir. 
Dolanma düzlemi adı da verilmektedir.

Ekvator Çizgisi
Kuzey ve Güney Yarım Küre olarak 
Dünya’yı paralel iki eş parçaya böldüğü 
varsayılan hayali çizgidir.

Eksen Eğikliği
Ekvator düzlemi ile Dünya’nın 
dolanma düzlemi arasında 23 
derece 27 dakikalık bir açı var-
dır. Bu açı, Dünya’nın kutup 
noktalarını birleştiren, dönme 
ekseninin de 23 derece 27 da-
kikalık bir açı ile eğik durması-
na sebep olur. Bu durum eksen 
eğikliği olarak tanımlanır.

Yörünge
Gök cisimlerinin başka bir gök 
cismi çevresinde dolanırken iz-
lediği yola denir.

Eksen
Eğikliği

Kuzey kutup
noktası

Güney kutup
noktası

Dönme Ekseni

Dolanma Düzlemi

Ekvator Düzlemi
23°27 ı

23°27ı

Dünya, Güneş etrafında 
dolanımı sırasında dönme 
ekseninde yaklaşık 23 de-
rece 27 dakikalık bir eğimle 
hareket eder.

Dünya’nın kendi ekseni 
etrafında dönmesi sonu-
cunda bir çok bölgede gün 
içerisinde gece gündüz olu-
şumu gözlenir.

Gece Gündüz
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Dünya’nın eksen eğikliği ve yıl içindeki dolanım hareketi sonucunda Dünya üzerindeki bazı bölgelerde Güneş ışınlarının gelme 
açısı sürekli değişir. Bu da o bölgelerde mevsimlerin oluşmasına neden olur.

Dönme ekseni

Ekvator düzlemi

23°27ı

Yörünge düzlemi

Mevsim Başlangıç Tarihleri

21 Mart

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

Mevsimlerin başlangıcı 
olarak dört önemli gündö-
nümü tarihi vardır. Bunlar;

21 Mart - 23 Eylül (gece 
- gündüz eşitliği) tarihle-
ridir.

21 Haziran - 21 Aralık 
(solstis)
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21 HAZİRAN

Güneş ışınları
Yengeç Dönencesi

66°33'

66°33'

23°27'
0°

23°27'

Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Ya-
rım Küre’de ise kış mevsiminin başlan-
gıç tarihidir.

Aydınlanma çemberi kutup dai-
relerinden geçer.

Bu tarihte,

Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa 
gece; Güney Yarım Küre’de ise en uzun gece, 
en kısa gündüz yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi’nde 24 
saat gündüz, Güney Kutup 
Dairesi’nde ise 24 saat gece 
yaşanır.

Bu tarihten itibaren,

Kuzey Yarım Küre’de gündüz-
ler kısalmaya, geceler uzama-
ya başlar.

Güney Yarım Küre’de geceler 
kısalmaya, gündüzler uzamaya 
başlar.

Güneş ışınlarının öğle vakti 
Kuzey Yarım Küre’de dik ola-
rak geldiği enlem Yengeç Dö-
nencesi olarak adlandırılır. Bu 
tarihte yerel saat ile öğle vakti 
tam 12.00’de Yengeç Dönence-
si üzerindeki noktalarda gölge 
oluşmaz.

21 ARALIK

Bu tarihte,

Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa 
gece; Kuzey Yarım Küre’de ise en uzun gece, en 
kısa gündüz yaşanır.

Bu tarihten itibaren,

Güney Yarım Küre’de gündüzler 
kısalmaya, geceler ise uzamaya 
başlar.

Kuzey Yarım Küre’de de geceler 
kısalmaya, gündüzler uzamaya 
başlar.

Aydınlanma çemberi kutup dai-
relerinden geçer.

Güney Kutup Dairesi’nde 
24 saat gündüz, Kuzey 
Kutup Dairesi’nde ise 24 
saat gece yaşanır.

Güneş ışınların öğle vakti Gü-
ney Yarım Küre’de dik olarak 
geldiği enlem Oğlak Dönen-
cesi olarak adlandırılır. Bu ta-
rihte yerel saat ile öğle vakti 
tam 12.00’de Oğlak Dönence-
si üzerindeki noktalarda gölge 
oluşmaz.

Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Ya-
rım Küre’de ise yaz mevsiminin baş-
langıç tarihidir.

Güneş ışınları

66°33'

66°33'

23°27'
0°

23°27'Oğlak Dönencesi
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21 MART

Kuzey Kutup Noktası’nda 6 
ay sürecek gündüzün, Güney 
Kutup Noktası’nda ise 6 ay 
sürecek olan gecenin başlan-
gıç tarihidir.

Dünya üzerinde her yerde 
gece - gündüz eşitliği yaşa-
nır. Bu duruma ekinoks adı 
verilir.

Kuzey Yarım Küre’de ilkba-
har, Güney Yarım Küre’de ise 
sonbahar mevsimlerinin baş-
langıç tarihidir.

Güneş ışınları öğle vakti Ek-
vator üzerindeki noktalara 
dik açı ile düşer. Bu nedenle 
yerel saat ile öğle vakti tam 
12.00’de gölge oluşmaz.

Güney Kutup
Noktası

Kuzey Kutup 
Noktası

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

Güney Kutup Dairesi

Kuzey Kutup DairesiDik açı ile gelen ışınlar

23 EYLÜL

Güney Kutup
Noktası

Kuzey Kutup 
Noktası

Yengeç Dönencesi

Oğlak Dönencesi

Ekvator

Güney Kutup Dairesi Di
k a

çı
 il

e 
ge

le
n 

ışı
nla

rKuzey Kutup Dairesi

ç
e

D
l

çaç

Güney Kutup Noktası’nda 6 
ay sürecek gündüzün, Kuzey 
Kutup Noktası’nda ise 6 ay 
sürecek olan gecenin başlan-
gıç tarihidir.

Güney Yarım Küre’de ilkba-
har, Kuzey Yarım Küre’de ise 
sonbahar mevsimlerinin baş-
langıç tarihidir.

Dünya üzerinde her yerde 
ekinoks yaşanır.

Güneş ışınları öğle vakti Ek-
vator üzerindeki noktalara 
dik açı ile düşer. Bu nedenle 
yerel saat ile öğle vakti tam 
12.00’de gölge oluşmaz.
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1 Aşağıda verilen önermelerden doğru olanlarının başına “”, yanlış olanlarının başına “” 
işareti koyunuz. 

 

ÖNERMELER

1. Dünya’nın eksen eğikliği 27°23’ (27 derece 23 dakika)’dır.

2. Güneş ışınlarının ekvatora dik ulaştığı tarihlere ekinoks adı verilir.

3. Mevsimlerin oluşmasının nedeni Dünya’nın şeklinin elips olmasıdır.

4. Ülkemizde kış mevsimi yaşanırken Güney Yarım Küre’de yaz mevsimi yaşanır.

5. Güneş ışınları ekvatora dik geldiğinde iki yarım kürede de kış yaşanır.

6. Dünya üzerinde yer alan tüm bölgelere Güneş ışınları aynı açıyla gelir.

7. Ekvator ve kutuplar mevsim farklılıklarının daha az yaşandığı bölgelerdir.

8. Mevsimlerin oluşumu, Dünya’nın dönme eksenin eğikliğinin bir sonucudur.

9. Birim yüzeye düşen ışık miktarının en fazla olduğu mevsim kış mevsimidir.

10. Güneş ışınları hangi yarım küreye dik gelirse o bölgede kış mevsimi yaşanır.

2
Öğretmeni Hatice’den Kuzey ve Güney Yarım Kürelerdeki mevsimler ve bu mevsimlerin 
yaşandığı aylarla ilgili poster hazırlamasını istemiştir. Buna göre Hatice’nin hazırladığı 
posterde yer alan boşlukları doldurunuz.
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3 Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan alanları doldurunuz.

Kuzey Yarım Küre’de

21 Mart’ta .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte .................................... ve .................................... süreleri birbirine 
eşittir. Bu duruma .................................... adı verilir.

Güney Yarım Küre’de

21 Mart’ta .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte .................................... ve .................................... süreleri birbirine 
eşittir. Bu duruma .................................... adı verilir.

Kuzey Yarım Küre’de

21 Haziran’da .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte en uzun .................................... ve en kısa .................................... 
yaşanır. Bu duruma .................................... adı verilir.

Güney Yarım Küre’de

21 Haziran’da .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte en uzun .................................... ve en kısa ....................................  
yaşanır. Bu duruma .................................... adı verilir.

Kuzey Yarım Küre’de

23 Eylül’de .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte .................................... ve .................................... süreleri birbirine 
eşittir. Bu duruma .................................... adı verilir.

Güney Yarım Küre’de

23 Eylül’de .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte .................................... ve .................................... süreleri birbirine 
eşittir. Bu duruma .................................... adı verilir.

Kuzey Yarım Küre’de

21 Aralık’ta .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte en uzun .................................... ve en kısa .................................... 
yaşanır. Bu duruma .................................... adı verilir.

Güney Yarım Küre’de

21 Aralık’ta .................................... mevsimi başlar. Bu tarihte en uzun .................................... ve en kısa ....................................  
yaşanır. Bu duruma .................................... adı verilir.

KAVRIYORUM
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4
Aşağıda verilen bulmacayı, bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını düşünerek 
çözünüz.

5

1

3 49

10

6

8

2

7

 
1. Gece ve gündüz eşitliğine verilen isim.

2. Kuzey Yarım Küre’de yer alan dönenceye verilen isim.

3. Güney Yarım Küre’de yer alan dönenceye verilen isim.

4. Dünyayı iki eşit yarım küreye ayıran hayali çizgi.

5. Dünya’nın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olma biçimi.

6. Mevsimlerin oluşmasında rol oynayan iki temel etkenden biri.

7. 21 Haziran tarihinde Güney Yarım Küre’de başlayan mevsim.

8. Dünya’nın kendi ekseni etrafında bir tam tur dönmesi sonucu oluşan durum.

9. Dünya’nın eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınlarını dik veya eğik almasının bir sonucu.

10. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gece yaşanması durumu.

KAVRIYORUM
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5
Zeynep’in tasarladığı Güneş saati modeli, Dünya’nın bazı yerlerinde yılın dört gününde 
çalışmaz. Bu tarihleri, bölgeleri ve Güneş saatinin çalışmama nedenini aşağıda verilen 
yerlere yazınız.

 Zamanı ölçmek için geçmişten günümüze kadar birçok araç geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlisi güneş saati olarak bilinmektedir.

 Güneş saati, zamanı Güneş’in konumuna göre ölçmeye yarayan alettir. Düz bir zemin üzerinde ölçümlerin yapılmasıyla belli aralık-
larla saat kadranı çizilir. Bu aralıkları gölge boyuyla gösterecek dik bir çubuk ya da nesne dikey olarak yerleştirilir. Güneş’in etkisi ile 
cismin gölgesindeki yer değişimi vakitlerin belirlenmesini sağlar.

 

 Zeynep, daire şeklinde saat dilimlerinin yer aldığı bir düzenek çizmiştir. Çizdiği bu düzenek yardımı ile güneşli bir günde saatin kaç 
olduğunu yaklaşık olarak bulmaya çalışmıştır. Düzenekte:

 
1. Güneş saatinin çalışmayacağı tarihler hangi tarihler olabilir?

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

2. Güneş saatinin çalışmayacağı bölgeler hangi bölgeler olabilir?

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

3. Güneş saatinin bu tarih ve bölgelerde çalışmama nedeni ne olabilir?

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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6 Mete’nin düzeneğiyle ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

 

I. Düzenek

II. Düzenek

Ekvator

Atmosfer

Büyük alan

Küçük
alan

Dünya

1. Kurulan düzenekte I ve II. el fenerinden çıkan ışınlar eşit miktarda olmalarına rağmen Dünya modeli üzerinde temas ettikleri 
alan farklıdır. Bunun nedeni nedir? Açıklayınız.

.........................................................................................................................................................................................................

2. I ve II. düzenekteki el fenerlerinin model üzerinde oluşturduğu alanlardan birer nokta seçildiğinde bu noktaların sıcaklıkları ile 
ilgili ne söylenebilir? Açıklayınız.

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

3. I ve II. düzenekteki ışık ışınlarının geliş açıları dikkate alındığında “Büyük alan” ile “Küçük alan” bölgelerinde hangi mevsimlerin 
yaşandığı söylenebilir? Yazınız.

..............................................................................................................................................................................................................

4. Düzeneklerin oluşturdukları alanlara dikilecek aynı boydaki direklerin gölge boyları hakkında ne söylenebilir?

..............................................................................................................................................................................................................

5. Modelle ilgili kurulacak “Işık ışınlarının gelme açısı değiştikçe birim yüzeye düşen ışık miktarı değişir” hipotezinde bağımlı, 
bağımsız ve kontrol edilen (sabit) değişkenler nelerdir? Yazınız.

Bağımlı Değişken              : .............................................................................................................................................................

Bağımsız Değişken           : .............................................................................................................................................................

Sabit tutulan değişkenler   : .............................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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7 Aşağıda yer alan sorunun şıklarını doğru cevabı “A” şıkkı olacak şekilde oluşturunuz.

 

G
ün

dü
z 

sü
re

si

A

B

G
ec

e 
sü

re
si

Su cenderesi: Farklı iki borunun tabanlarının bir-
leştirilmesi ile elde edilen araca (düzeneğe) su 
cenderesi denir. Su cenderesinin her iki kolunda 
da hareketli pistonlar bulunur. Bu pistonlardan biri 
aşağı doğru itilince diğer piston yukarı doğru yük-
selir.

 Su cenderesi düzeneği ile mevsimlerde, gece ve gündüz sürelerini temsil eden düzenekler hazırlamak isteyen Başak, yukarıdaki 
sistemi kurmuştur.

 Buna göre, Başak’ın kurduğu düzenekle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? (Şıklardaki boşluklara aylar yazıla-
caktır.)

A) 21 .................... Kuzey Yarım Küre’deki gece ve gündüz sürelerini modellemek için A pistonu aşağı doğru bir miktar bastırılmalı

B) 21 .................... Güney Yarım Küre’deki gece ve gündüz sürelerini modellemek için iki piston da eşit seviyeye getirilmeli

C) 21 .................... Kuzey Yarım Küre’deki gece ve gündüz sürelerini modellemek için A pistonu aşağı doğru bir miktar bastırılmalı

D) 23 .................... Güney Yarım Küre’deki gece ve gündüz sürelerini modellemek için B pistonu, piston seviyeleri eşit oluncaya 
kadar aşağı doğru bir miktar bastırılmalı

8 Aşağıda yer alan sorunun şıklarını doğru cevabı “C” olacak şekilde oluşturunuz.

 Dünya’nın çeşitli bölgelerinde, farklı şehirlerde yaşayan öğretmenler internet üzerinden, bir mesajlaşma uygulaması yardımıyla 
birbirleriyle konuşmaktadırlar.

 

Yengeç
dönencesi

Ekvator

I

II III

IV

Oğlak
dönencesi

 Boyları yaklaşık olarak aynı olan dört öğretmen bulundukları şehirlerdeki farklı dört tarihte öğle vakti saat 12.00’da  gölge boylarının 
sıfır olduğunu fark etmişlerdir.

 Buna göre, öğretmenlerin bulundukları bölgeler ile bu bölgelerde yer aldıkları tarihlerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?

   I     II      III     IV   
A) 21 Mart ....................... ....................... .......................
B) ....................... 21 Haziran ....................... .......................
C) ....................... ....................... 23 Eylül .......................
D) ....................... ....................... ....................... 21 Aralık

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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TEST - 1 Mevsimlerin Oluşumu

1. Dünya üzerinde Güney ve Kuzey Yarım Küre’de 
aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken bazen 
Güneş’e yaklaşması

B) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi
C) Yarım kürelere Güneş ışınlarının geliş açılarının 

farklı olması
D) Güney Yarım Küre’de okyanusun Kuzey Yarım 

Küre’de ise karaların fazla olması

2. Öğretmen, tahtaya Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanı-
mını gösteren aşağıdaki şekli çiziyor.

 
21 Mart

23 Eylül

21 Haziran 21 Aralık

N

K

L

M

 Şekille ilgili öğrencilere aşağıdaki soruları soruyor.
 1. Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın başlangıcı hangi 

harf ile temsil edilmektedir?
 2. Güney Yarım Küre’de yaz mevsiminin başlangıcı 

hangi harf ile temsil edilmektedir?
 Öğretmenin sorduğu sorulara hangi öğrenci doğru 

cevap vermiştir?

   1       2     
A) Cansu   :    L    M
B) Berke    :    K    N
C) İpek       :    L    K
D) Kerem   :    M    L

3. Dünya’nın Güneş etrafındaki konumları aşağıda göste-
rilmiştir.

 
II

III IV

I

 Hangi aralıkta Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi ya-
şanır?

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

4. Aşağıda Dünya’nın bir konumu verilmiştir.
 Kuzey kutup bölgesi

Ekvator

Güney kutup bölgesi

 Sadece bu konumun gerçekleştiği gün ile ilgili,

 I. Kuzey kutbu Güneş ışınlarını gün boyu alır.
 II. Tarih 21 Aralık olabilir.
 III. Tarih 23 Eylül olabilir.
 IV. Güney kutbu Güneş ışınlarını gün boyu hiç almaz.

 ifadelerinden hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II.    B) II ve III.

C) I ve IV.    D) III ve IV.
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TEST - 1Mevsimlerin Oluşumu

5. Kuzey Yarım Küre’de görülen bazı mevsimler verilmiştir.
 

Sonbahar Kış

 Bu mevsimler yaşanırken Dünya’nın Güneş etrafın-
daki konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

 Sonbahar

A)

Kış

B)

C)

D)

6. Varsayımlar:
 1. Dünya, Güneş’in etrafında dolanıyor.
 2. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor.
 3. Dünya’nın belirli bir eksen eğikliği bulunuyor.

 2. varsayım geçerli olmadığında aşağıdaki durum-
lardan hangisinin olması beklenir?

A) Mevsimler oluşur, gece gündüz oluşmaz.
B) Hem mevsimler hem de gece gündüz oluşur.
C) Mevsimler oluşmaz, gece gündüz oluşur.
D) Hem mevsimler hem de gece gündüz oluşmaz.

7. Aydın, Güney Yarım Küre’de mevsimlerin başlangıç ta-
rihlerini şekildeki gibi eşleştirmiştir.

 

İlkbahar

Kış

Sonbahar

Yaz

23 Eylül

21 Haziran

21 Aralık

21 Mart

 Eşleştirmede hata yaptığını anlayan Aydın hangi ta-
rihlerin yerlerini değiştirirse hatayı düzeltmiş olur?

A) 21 Mart - 23 Eylül              B) 21 Mart - 21 Aralık

C) 21 Haziran - 23 Eylül        D) 21 Haziran - 21 Aralık

8. Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu şekildeki gibidir.
 

Yengeç dönencesi

Ekvator

Oğlak dönencesi

 Verilen şekile göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kuzey Yarım Küre’de yaz mevsimi başlar.
B) Güney Yarım Küre’de birim yüzeye düşen enerji 

miktarı daha fazladır.
C) Güney Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.
D) Kuzey Yarım Küre’de gündüz süresi Güney Yarım 

Küre’den daha uzundur.
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TEST - 2 Mevsimlerin Oluşumu

1. Serap, mevsimlerin oluşumu ile ilgili sunum hazırlamış-
tır. Sunumda kullandığı görsel ve görseldeki tarih hak-
kında aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

 

15 Kasım

Ülkemiz

 
1

2

3

4

Bu tarihte ülkemizde sonbahar yaşanmaktadır.

Bu tarihten sonra ülkemizde geceler kısalmaya 
gündüzler uzamaya devam eder.
Bu tarihte Güneş ışınları Güney Yarım Küre’ye
daha dik açı ile düşer.

Ekvator çizgisi üzerinde gece gündüz süreleri
birbirine eşittir.

 Serap, hazırladığı tablodaki bilgilerden hangisinde 
hata yapmıştır?

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

2. A, B ve C şehirlerinde öğle vakti Güneş ışınlarının geliş 
açısını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

 

A B C
Şehirler

90°

Güneş ışınlarının
yüzeyle yaptığı açı

 A şehri Yengeç Dönencesi, B şehri Oğlak Dönence-
si, C şehri ise ekvator üzerinde olduğuna göre grafik 
verileri hangi tarihlerde ölçülmüş olabilir?

        A                B                C        
A) 21 Haziran 21 Aralık 23 Eylül
B) 21 Aralık 21 Haziran 21 Mart
C) 23 Eylül 21 Mart 21 Aralık
D) 21 Haziran 21 Mart 23 Eylül

3. 21 Mart tarihinde farklı yarım kürelerde aynı kalemin 
gölge boyu aşağıdaki gibi ölçülüyor.

 

2X

Gölge oluşmuyor

III

I II

3X

 Gölge boylarına göre I, II ve III. şekiller Dünya üze-
rinde hangi bölgelerde ölçülmüş olabilir?

        I                II                III        
A) KYK Ekvator GYK
B) KYK KYK Ekvator
C) Ekvator GYK Ekvator
D) GYK Ekvator KYK

4. Dünya’nın Güneş etrafında dolanımını gösteren şekil 
aşağıda verilmiştir.

 21 Mart

23 Eylül

21
Haziran

21
Aralık

 Şekile göre,

 I. 23 Eylül’de Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlar.
 II. 21 Mart’ta aynı cismin öğle vakti en kısa gölge 

boyu ekvator bölgesinde oluşur.
 III. 21 Haziran’da Güney Yarım Küre en uzun geceyi 

yaşar.
 ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.    B) I ve II.

C) I ve III.    D) I, II ve III.
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TEST - 2Mevsimlerin Oluşumu

5. Aşağıda Dünya’nın farklı konumlarındaki X, Y ve Z ülke-
lerinin 21 Aralık tarihinde gece gündüz sürelerini göste-
ren grafik verilmiştir.

 

X Y Z
Ülkeler

: Gündüz
: GeceGece - Gündüz

Süresi

 Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) X ülkesi, Yengeç Dönencesi’ne yakın bir ülkedir.
B) Y ülkesine Güneş ışınları dike yakın açı ile gelir.
C) Z ülkesinde öğle vakti gölge boyu yıl içindeki en bü-

yük değerde olur.
D) X ülkesinde kış, Z ülkesinde yaz mevsimi başlar.

6. Öğretmen “Mevsimlerin Oluşumu” konusunda aşağıda-
ki etkinliği yapıyor. El fenerini kâğıda önce dik tutuyor ve 
aydınlanan alanı kesikli çizgilerle gösteriyor. Ardından el 
fenerini biraz eğerek aynı işlemi tekrarlıyor.

 

I. Durum II. Durum
 II. durumda kâğıtta aydınlanan alan daha büyük ol-

duğuna göre öğretmenin yaptığı etkinlikten aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı azalırsa aydınlanan 
alan da azalır.

B) Güneş ışınlarının geliş açısı artarsa birim alana dü-
şen ısı enerjisi azalır.

C) I. durum 21 Haziran’da Yengeç Dönencesi üzerinde 
bir bölgeye düşen Güneş enerjisini temsil edebilir.

D) II. durum 21 Aralık’ta Oğlak Dönencesi üzerinde bir 
bölgeye düşen Güneş ışığını temsil edebilir.

7. Dünya’nın yıl boyunca en soğuk bölgeleri kutuplardır. 
Kutuplarda sıcaklıklar yaz aylarında 10oC’nin üstüne 
nadiren çıkar. Kış aylarında ise -60oC’nin altına düşe-
bilir. Bu nedenle kutuplarda yaşayan canlı sayısı diğer 
bölgelerden daha azdır.

 Kuzey kutup bölgesi

Ekvator

Güney kutup bölgesi

 Kutuplardaki sıcaklık ortalamalarının Dünya’nın di-
ğer bölgelerine göre daha düşük olmasının nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gece ve gündüz sürelerinin çok uzun olması
B) Güneş ışınlarının yıl boyunca eğik açıyla gelmesi
C) Hava olaylarının diğer bölgelere göre daha sık gö-

rülmesi
D) Okyanusların etkisi ile yıl boyunca rüzgâr oluşması

8. Bir bölgede 21 Aralık tarihinde öğlen saat 12.00’de Gü-
neş ışınları yüzey ile şekildeki gibi bir açı yapmaktadır.

 

34°

21 Aralık

 Bu bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Bir cismin gölge boyunun en uzun olduğu tarihtir.
B) Yaz mevsimini yaşamaktadır.
C) Oğlak Dönencesi’ne yakın bir yerde bulunur.
D) Gece süreleri uzamaya başlar.
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TEST - 1 Mevsimlerin Oluşumu

1. Dünya’nın 24 saatte tamamladığı kendi ekseninde dönme hareketinin bazı sonuçları vardır. Bu sonuçlara gece ve gün-
düzün oluşması ve günlük yerel saat farklılıkları örnek olarak verilebilir. Dünya, günlük hareketini yaparken aynı zaman-
da Güneş’in etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini de gerçekleştirir.

 Aşağıdaki görsellerden hangisinin açıklaması verilen metinde yer almaz?

 A) B)

LONDRA İSTANBUL YENİ DELHİ

D)C)

Güneş ışınları

Güneş ışınları

Güneş ışınları

Güney kutbu

Kuzey kutbu

şş şşş

B

B

NEWYORK

21 Mart

23 Eylül

21
Haziran

21
Aralık

ş ş

A

2. Aşağıdaki modelleri inceleyiniz.
 

Model 1: Dünya’nın eksen eğikliği sağa doğru Model 2: Dünya’nın eksen eğikliği sola doğru

 Her iki modelin de doğru olduğunu söyleyen biri,

 I. Aynaya baktığımızda sağ kulağımızın sol kulağımız gibi görünmesi
 II. Masa üzerinde yazılan 6 sayısının bakış açısına göre 9 gibi algılanması
 III. Dünya’dan bakıldığında Ay ve Güneş’in aynı büyüklükteymiş gibi görünmesi

 fikrini desteklemek için verilen örneklerden hangisini kullanabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II.  D) I, II ve III.
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TEST - 1Mevsimlerin Oluşumu

3. Şekildeki modele uygun mevsim başlangıcı tarihleri yazılacaktır.
 N

L

K

M

Ekvator

 21 Haziran tarihi için K konumu belirlenmiştir.
 K konumunun belirlenmesinde modelde gözlenen hangi özellik etkili olmuştur?

A) Kuzey Yarım Küre’de aydınlanan alanın daha fazla olması
B) Güneş ışınlarının Kuzey Yarım Küre’ye daha az enerji yollaması
C) K konumunun bilim insanları tarafından yaz başlangıcı kabul edilmesi
D) Yengeç Dönencesi’nde birim yüzeye düşen enerji miktarının en fazla olması

4. Bilgi: Bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için Güneş ışınları öğle vakti Ekvator çizgisi üzerindeki noktalara 
dik açı ile düşer.

 

Dönme ekseni

Yengeç dönencesi

Ekvator çizgisi

Oğlak dönencesi

 Verilen bilgideki tarihin 21 Mart olduğunu söyleyen bir uzman, bu sözlerini desteklemek için cümlesine nasıl 
devam etmelidir?

A) Çünkü Dünya’daki tüm bölgelerde gece gündüz eşitliği yaşanmaktadır.
B) Çünkü Ekvator’a dik gelen Güneş ışınları Yengeç Dönence’sine doğru yönelmeye başlamıştır.
C) Çünkü bulunduğum ülkede ilkbahar mevsimi başlamıştır.
D) Çünkü Güney Yarım Küre’de gece süreleri kısalmaya başlamıştır.
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İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ

Meteoroloji 
Hava olaylarını inceleyen ve 
hava olaylarının canlılara, 
çevreye etkilerinin sonuçlarını 
araştıran bilim dalıdır.

Meteorolog
Hava olaylarını inceleyen ve 
hava olaylarının canlılara, 
çevreye etkilerinin sonuçlarını 
araştıran bilim insanıdır.

Klimatolog (İklim Bilimci)
İklimi meydana getiren meteo-
rolojik etkenlerin analizi ile uğ-
raşan bilim insanıdır.

Klimatoloji (İklim Bilim)

İklimi meydana getiren meteo-
rolojik etkenlerin analizi ile uğ-
raşan bilim dalıdır.

HAVA OLAYLARI

Meteorologlar bir yerde gün boyunca 
meydana gelen hava değişimlerini incele-
yerek hava durumunu belirler. Bunun için 
yandaki ölçümlerden yararlanırlar.

Meteorologlar hava olaylarının Dünya üzerindeki yaşamı nasıl etkilediğini; uçak ve gemileri, radyo sondası, uydular, balonlar 
vb. araçlar kullanarak açıklamaya çalışır. Meteorolovglar hava olayları gerçekleşmeden kişilerin gerekli önlemleri almasına ve 
uygulamasına yönelik çalışmaları yapmaları için yardımcı olurlar. Hava sıcaklıklarındaki değişim hava olaylarının oluşmasındaki 
temel faktördür.

 y  Açık hava basıncını ölçme

 y  Rüzgârın hızını ölçme

 y  Yağış miktarını hesaplama

 y  Sıcaklık ölçümü

 y  Gökyüzü gözlemi

 y  Havadaki nem miktarını belir-
leme

ALÇAK BASINÇ VE YÜKSEK BASINÇ ALANLARI

Hava alçaldıkça yüksek basınç alanı oluşur.Hava yükselince alçak basınç alanı oluşur.

Isınan hava yükselirken soğur 
ve yoğuşarak bulutları oluşturur. Soğuyan hava alçalır.

Hava yüksek basınçtan
alçak basınca doğru hareket eder.
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Bir bölgede yüksek basınç varsa bu-
radaki hava çevresindeki alçak basınç 
alanlarına doğru hareket eder. Bu şekil-
de, havanın yer değiştirmesiyle oluşan 
yatay hava hareketi rüzgârları oluşturur.

Atmosferdeki alçak ve yüksek basınç 
alanları sıcaklık farklılıklarından dola-
yı ortaya çıkar. Isınan hava yükselir ve 
havayı oluşturan tanecikler daha soğuk 
alanlara doğru giderek oralarda birikir.

Belli bir alanın üstündeki havanın nor-
malden daha seyrek olması halinde 
yaptığı basınç ise alçak hava basın-
cıdır. Alçak basınç alanlarında yandaki 
durumlar gözlenir.

Belli bir alanın üstündeki havanın nor-
malden daha fazla sıkışması ile oluştur-
duğu basınç, yüksek hava basıncıdır. 
Yüksek basınç alanlarında yandaki du-
rumlar gözlenir.

 y  Yükselici hava hareketleri 
görülür.

 y  Havanın hareketi dışarıdan 
merkeze doğrudur.

 y  Hava sıcak ve yoğunluğu 
azdır.

 y  Ortamdaki hava molekülleri 
daha hızlı hareket eder.

 y  Hava soğuk ve yoğundur.

 y  Ortamdaki hava molekülleri 
yavaş hareket eder.

 y  Alçalıcı hava hareketleri 
görülür.

 y  Havanın hareketi merkez-
den dışarı doğrudur.

HAVA OLAYLARI

 y  Rüzgârlar geldikleri yerlerin sıcaklık koşullarını 
gittikleri yerlere taşırlar.

 y  Rüzgâr oluşumu Dünya’mızın günlük dönüş ha-
reketiyle sürekli devam eder.

 y  Rüzgârların çevrelerine olan etkileri “Beaufort 
(Bifort) ölçeği” ile tanımlanır.

 y  Rüzgârlar hızına göre farklı isimler alırlar.

 y  Bazı rüzgârlar belli bir yönde kuvvetli şekilde 
eserken bazıları ise kendi ekseni etrafında döner.

Havanın sıcaklığı arttıkça havadaki nem miktarı da artar. Soğuk havada nem yoğunlaşacağı için sıcak havaya oranla soğuk hava 
daha az nem içerir. Nemli hava yükselirken sıcaklığının düşmesiyle soğur ve bu durumda havadaki nem de yoğuşarak su damlacık-
ları haline gelir. Bu su damlacıkları da yoğuştuğu yere ve havanın sıcaklığına bağlı olarak yeryüzünde yağmur, dolu, kar, kırağı, sis 
ve çiy gibi hava olaylarını oluşturur.

Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde kendi ekseni etra-
fında dönen rüzgârların en küçüğüne şeytan kulesi, or-
tancasına hortum, en büyüğü ve en kuvvetlisine kasırga 
denir.

Kasırgalar sadece suyun sıcak ve havanın nemli olduğu 
tropikal okyanuslarda oluşur. Bir kasırganın oluşabilmesi 
için öncelikle okyanus suyunun sıcaklığının en az 27°C’a 
ulaşması ve süratinin de en az 118 km/h olması gerekir.

RÜZGÂR: Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına 
doğru yatay yönde hareket eden hava akımının genel adıdır.
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Yağmur

Bulutlardaki su damlacıklarının bir 
araya gelip ağırlaşarak yeryüzüne 
inmesi ile gerçekleşir.

Kar
Soğuk hava etkisiyle bulutlarda-
ki su buharı buz kristalleri hâline 
gelir. Buz kristalleri birleşerek kar 
tanelerini oluşturur. Kar taneleri 
yeryüzüne iner.

Çiy
Geceleyin havanın soğumasıyla 
havadaki su buharının yoğuşarak 
toprağın, ağaç dallarının ve yap-
rakların üzerinde su damlacıkları 
hâlinde toplanmasıyla oluşur.

Sis

Havadaki su buharının yeryüzüne 
yakın yerlerde yoğuşmasıyla sis 
olarak adlandırdığımız yüzey bu-
lutları oluşur.

Dolu
Bulutlardaki su damlacıklarının soğuk 
hava katmanı ile karşılaşması sonucun-
da bu damlacıklar buz toplarına dönüşür. 
Yeterince ağırlaşan buz topları dolu şek-
linde hızla yeryüzüne iner.

Kırağı

Geceleri havanın hızlı ve çok soğumasıy-
la havadaki su buharının çiye dönüşme-
den doğrudan donmasıyla oluşur.

GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN

HAVA OLAYLARI

YERYÜZÜNE YAKIN YERDE OLUŞAN 

HAVA OLAYLARI

HAVA TAHMİNLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİLERİ

 y  Havanın nasıl olacağını bilmek özellikle şoförler, 
pilotlar, kaptanlar, balıkçılar ve çiftçiler için oldukça 
önemlidir.

 y  Bu nedenle doğru hava tahminleri, insanları kötü 
hava şartlarına karşı uyarır. Böylece can ve mal 
kaybı önlenebilir.

 y  Çiftçiler hava tahminlerini takip ederek ekim, dikim ve 
ilaçlama zamanını belirler.

 y  Hava durumuna göre giyeceğimiz kıyafetleri belirleriz.

SERA ETKİSİ

Dünya üzerine düşen Güneş ışınlarından çok, Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarıyla ısınır. Bu 
yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar 
tarafından tutulur böylece Dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisi de-
nir. Sera gazlarından olan metan (CH4) ve karbondioksit (CO2), Güneş ışığı enerjisini en fazla tutan 
gazlardır. Sera gazlarının Dünya’yı giderek daha sıcak veya daha soğuk hâle getirme etkisi vardır.

ATMOSFER
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İKLİM

Akdeniz 
İklimi

Karadeniz
İklimi

Karasal 
İklim

Dünya’da soğuk, sıcak ve ılı-
man iklim olmak üzere başlıca 
üç çeşit iklim türü vardır. Fakat 
iklim tiplerinin dağılışı ve özel-
likleri bölgelere göre farklılık 
gösterir. Dünya üzerinde her 
bölgenin kendine özgü iklim tipi 
bulunur.

Bir bölgede uzun yıllar boyun-
ca gözlemlenen sıcaklık, nem, 
hava basıncı, rüzgâr, yağış 
miktarı, yağış şekli gibi hava 
olaylarının ortalama durumu 
iklim olarak da adlandırılır.

İklimden bahsedilirken kurak, 
yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifade-
ler kullanılır. 

Örneğin: Eskişehir’de yazlar 
genel olarak açık, az bulutlu, sı-
cak ve hafif rüzgârlı geçer. Buna 
göre Eskişehir’in yaz mevsimi 
için iklim özelliği “Eskişehir ya-
zın sıcak ve kuraktır” şeklinde 
tanımlanır.

Klimatoloji yeryüzünde görülen 
başlıca iklim tiplerini, oluşum 
nedenlerini, özelliklerini ve insan 
yaşamı üzerine etkilerini inceler.

Bu bilim dalı, meteorolojinin 
yaptığı en az 30-35 yıllık hava 
durumuna ait ortalama verileri 
temel alır.

Bir bölgedeki iklim uzun yıllar boyunca değişime uğrayabilir.Ülkemizde ise başlıca üç iklim tipi görülür. Bunlar Akdeniz 
iklimi, Karadeniz iklimi ve Karasal iklim olarak adlandırılır.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Günümüzdeki iklim değişikliğinin neden-
leri havadaki sera gazlarının salınımının 
artmasıdır. Bu durum küresel ısınmaya 
yol açmaktadır. Dünya genelinde yaşa-
nan küresel ısınmanın beraberinde ge-
tireceği iklim değişiklikleri küresel iklim 
değişikliği olarak adlandırılmaktadır.

KÜRESEL ISINMANIN AZALTILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 y  İnsanlar bu konuda bilinçlendirilmelidir.

 y  Devletler uluslararası boyutta iş birliği yaparak öncelikli olarak karbondi-
oksit salınımını azaltmaya veya karbondioksit salınımına tamamen engel 
olmaya yönelik çözümler bulmalıdır.

 y  Dünya’nın temel enerji kaynağı olarak görülen yenilenemez enerji kaynak-
larının yerine rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının 
geliştirilip kullanılmasına yönelik çözümler sunulmalıdır.

KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI
 y  Her yıl 1-3 derece arasında sıcaklık artışı gözlemlenebilir.

 y  Su kaynaklarının azalmasına, kuraklık, çölleşme ve erozyo-
na neden olur.

 y  Buzulların erimesiyle deniz seviyesi yükselerek tarım ve tu-
rizm alanlarını sular altında bırakır.

 y  Çığ, sel ve taşkın gibi doğa olaylarında artışa, insan ve 
hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olur.

 y  Tarıma bağlı ekonomik sorunları beraberinde getireceği 
düşünülmektedir.
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1 Aşağıda verilen önermelerden doğru olanlarının başına “”, yanlış olanlarının başına “” 
işareti koyunuz. 

ÖNERMELER

1. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.

2. Hava olaylarının oluşmasını sağlayan tek etken sıcaklıktır.

3. Rüzgâr türlerinden en hızlısı kasırgadır.

4. Havanın soğuk olduğu bölgelerde alçak basınç alanı oluşur.

5. Hava olayları ile ilgilenen bilim insanlarına klimatolog adı verilir.

6. Yeryüzü şekillerinin oluşumunda hava olaylarının da etkisi vardır.

7. İklim, geniş bölgelerde uzun zaman içinde aynı kalan hava şartlarıdır.

8. Hava olayları, belirli bir bölgede uzun süre gerçekleşen hava durumudur.

9. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşması sonucu sis oluşur.

10. Meteorolojinin günlük hava olayları ile ilgili verdiği bilgiler kesinlik bildirir.

2
Aşağıda verilen önermelerden hava durumuna ait olanlar için “H”, iklime ait olanlar için 
“İ” kutucuğunu işaretleyiniz.

ÖNERMELER

1. Yarın hava sıcaklığının 25°C olması bekleniyor.

2. Karadeniz Bölgesi’nde her mevsim yağış görülür.

3. Bugün rüzgârın hızı saatte 20 km olması bekleniyor.

4. Ülkemizde en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir.

5. Saatlik, günlük ve haftalık değişim gösterir.

6. Dünya üzerindeki en sıcak ülkeler, ekvatoral bölgelerde yer alır.

7. Bugün havadaki nem oranının %20 olması bekleniyor.

8. Ege Bölgesi’nde kışlar ılık geçer ve sıcaklıklar nadiren sıfırın altına düşer.

9. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer.

10. Bu hafta içerisinde Karadeniz Bölgesi’nin büyük bölümünde kar yağışı bekleniyor.

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM

D

H
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3
Aşağıda bazı hava olayları ve bu olayların tanımları verilmiştir. Buna göre, verilen tanımlar 
ile bu tanımlara karşılık gelen cümleleri eşleştiriniz.

 
a

e f g h

b c dKar

Kırağı Çiy Rüzgâr Yağmur

Nem Sis Dolu

1. Yeryüzündeki suların buharlaşması ile oluşan havadaki su buharı miktarına denir.

2. Bulutlardaki su buharının, gökyüzünde soğuk hava ile karşılaşıp yoğuşması sonucu oluşur.

3.
Bulutlardaki su buharı, soğuk havanın etkisiyle minik buz kristallerine dönüşür. Bu buz kristalleri birleşerek 
yeryüzüne iner.

4. Havadaki su damlacıklarının soğuk hava ile karşılaşıp aniden donması sonucu oluşur.

5. Yeryüzüne yakın su buharının yoğuşarak su damlacıkları hâlinde havada asılı kalması olayıdır.

6. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava akımıdır.

7.
Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharının toprak ve bitkiler üzerinde kristalleşmesi so-
nucu oluşur.

8.
Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında havanın açık ve durgun olduğu gecelerde havadaki su buharının soğuk 
cisimler üzerinde su damlacıkları biçiminde yoğunlaşması olayıdır.

4 Aşağıda verilen görsel üzerindeki boşluklara verilen kelimelerden uygun olanları yazınız.

Sıcak - Alçatıcı - Yüksek - Alçak - Bulut - Yükseltici - Soğuk

.................... hava hareketi görülür..................... hava hareketi görülür.

.................... basınç .................... basınç

.................... oluşur.

1.
 B

öl
ge

: .
...

...
...

...
...

...
.

r kereare

2.
 B

öl
ge

: .
...

...
...

...
...

...
.

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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5
Aşağıda verilen bulmacayı, bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını düşünerek 
çözünüz.

 

1

4

5

6

2

7

3

11 10

8

9

 
1. İklim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı.

2. Bir yerde gün boyunca meydana gelen atmosferik değişimlerin bütünü.

3. Sıcak bölgelerde görülen, çevresine göre basınç değerlerinin düşük olduğu merkez.

4. Soğuk bölgelerde görülen, çevresine göre basınç değerlerinin yüksek olduğu merkez.

5. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönde hareket eden hava akımı.

6. Yeryüzündeki canlıların terlemesi ve suların buharlaşması ile havaya katılan su buharı miktarı.

7. Atmosferde meydana gelen hava olaylarıyla yeryüzünde görülen iklim tiplerini inceleyen bilim dalı.

8. Bir yerde uzun bir süre gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış miktarı, yağış şekli gibi olayların ortalaması.

9. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen bilim dalı.

10. Atmosferin yeryüzüne çok yakın kısımlarındaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan hava olayı.

11. Su buharının bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk havayla karşılaşınca bulutun üst katmanına doğru sürüklenerek buz 
toplarına dönüşmesi.

KAVRIYORUM
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6
Mert ve Ayşe’nin deney düzeneklerinde özdeş mumlar ve özdeş rüzgârgülleri kullandığına 
göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 Dünya, atmosfer adı verilen bir gaz tabakası ile çevrilidir. Bu gaz tabakasının yeryüzüne yakın olan kısmında koşullar zaman za-
man farklılık göstermektedir. Yeryüzünde dar bir bölgede etkili olan kısa süreli bu atmosfer koşullarına hava olayları denir. Rüzgâr, 
yağmur, sis, kar, dolu ve kırağı hava olaylarına örnektir.

 Mert ve Ayşe, hava olaylarından biri olan rüzgâr ile ilgili birer deney düzeneği tasarlayarak rüzgâr oluşumunu gözlemlemek istiyor. 
Her ikisi de aynı türde malzemeleri kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini tasarlamışlardır.

 Mert’in düzeneği

Sol

Sol

Sağ

Sağ

Ayşe’nin düzeneği

1. Hangi düzenekte rüzgâr sağ tarafa doğru eser?
.........................................................................................................................................................................................................

2. Mert’in hazırladığı düzenekte hangi yönde alçak basınç alanı oluşur?
.........................................................................................................................................................................................................

3. Ayşe’nin hazırladığı düzenekte hangi yönde yüksek basınç alanı oluşur?
.........................................................................................................................................................................................................

4. Hangi düzenekte rüzgârgülü daha hızlı döner? Nedeni ile birlikte açıklayınız.
.........................................................................................................................................................................................................

5. “Bölgeler arasındaki sıcaklık farkı arttıkça rüzgârın şiddeti de artar.” hipotezi Mert ile Ayşe’nin hazırladığı deney düzenekleri 
kullanılarak test edilmek istenilirse, tasarlanan bu deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen (sabit) 
değişken neler olur? Yazınız.

Bağımlı Değişken              : .............................................................................................................................................................

Bağımsız Değişken           : .............................................................................................................................................................

Sabit tutulan değişkenler   : .............................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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7 Mete’nin uygulamasına göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 Mete, Dünya’nın son yıllarda karşı karşıya olduğu en büyük küresel problemlerden biri hakkında aşağıdaki düzenekleri kurmuştur.

 

Şeffaf Naylon

Şekil 1 Şekil 2

 Şekil 1’deki düzenekte Mete, masa lambasının altına bir bitki yerleştirmiş ve ortam sıcaklığını ölçmek için termometre kullanmıştır. 
Şekil 2’deki düzenekte ise masa lambasının altına bir bitki yerleştirmiş ve bitkinin alt kısmı açık olacak şekilde üst kısmını şeffaf bir 
naylonla kaplamıştır. Ortam sıcaklığını ise yine termometre ile ölçmüştür. Mete, bitkideki değişimi gözlemleyene kadar uygulamayı 
devam ettirmiştir ve uygulamanın sonunda Şekil 1’deki bitkinin sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü fakat Şekil 2’deki bitkinin sarardığını 
gözlemlemiştir. (Şekil 2’de kullanılan şeffaf naylon haricinde her iki şekilde kullanılan ürünlerin özdeş ve ortam koşullarının aynı 
olduğu bilinmektedir.)

1. Termometrelerde gözlenen sıcaklık değerleri için ne söylenebilir?

.........................................................................................................................................................................................................

2. Şekil 2’deki bitkinin sararmasının sebebi ne olabilir?

.........................................................................................................................................................................................................

3. Mete hangi küresel problemin modelini tasarlamıştır?

.........................................................................................................................................................................................................

4. Mete’nin modelini tasarladığı küresel problemin oluşmasındaki temel sebepler nelerdir?

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

5. Mete’nin modelini tasarladığı küresel problemin önüne geçebilmek için neler yapılabilir?

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

KAVRIYORUM
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8
Aşağıda yer alan sorunun doğru cevabı “D” şıkkıdır. Tabloda boş bırakılan bölgeleri ceva-
ba uygun şekilde doldurunuz.

 Fatma, iklim ve hava olayları arasındaki farkları aklında daha iyi tutmak ve öğrendiklerini pekiştirmek için bu özellikleri kağıda yazıp, 
çalışma masasının yanındaki panoya asmıştır. Daha sonra yazdıklarını kontrol eden Fatma, hata yaptığını fark etmiştir.

 

I.

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

II.

IV.

V.

III. Sonuçları kesinlik bildirir.

I.

II.

IV.

V.

III. Sonuçları tahminidir.

 Buna göre Fatma, aşağıdaki seçeneklerden hangisini yaptığı taktirde tam anlamıyla hatasını telafi etmiş olur?
A) Yalnız başlıkların yerlerini değiştirdiğinde
B) III. maddenin yerini karşılıklı olarak değiştirdiğinde
C) II ve V. maddelerin karşılıklı olarak yerlerini değiştirdiğinde
D) Hem başlıkların hem de III. maddelerin yerlerini değiştirdiğinde

9 Verilen grafikle ilgili aşağıdaki önermelerden doğru olanlar için “”, yanlış olanlar için 
“” kutucuğunu işaretleyiniz.

 Aşağıdaki grafiklerde A, B ve C şehirlerinin yıl içerisindeki aylık ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.
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ÖNERMELER

1. Bu bilgilerle şehirlerin hangi yarım kürede oldukları tahmin edilebilir.

2. Şehirlerin yıllık ortalama sıcaklık değerleri grafikteki bilgilerle bulunabilir.

3. Şehirlerde hangi aylarda kış mevsimi, hangi aylarda yaz mevsimi yaşandığını tahmin edebilir.

4. Grafikteki verilerle A şehri ile B şehrinin birbirine komşu iki şehir olduğu bilgisine ulaşılabilir.

 

KAVRIYORUM

KAVRIYORUM
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1. Dünya’nın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar gözlemle-
nen sıcaklık, nem, yağış ve basınç gibi faktörlerin orta-
lama sonuçlarına iklim denir.

 İklim ile ilgili,

 I. Geniş bölgelerdeki ortalama hava şartlarıdır.
 II. İklimi inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.
 III. Uzun süre yapılan gözlemler sonucunda belirlenir.

 verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III.    B) I ve II.

C) I ve III.    D) I, II ve III.

2. İklim ve hava olayları ile ilgili bazı özellikleri gösteren 
tablo verilmiştir.

 
Özellik İklim Hava olayı

Kısa sürede oluşur.
Kesin bilgi verir.

Çalışma yapan bilim
insanı klimatologdur.

Ani değişim görülebilir.

 Tablodaki özelliklerin hangi kavramlara ait olduğu 
doğru olarak işaretlendiğinde aşağıdakilerden han-
gisi oluşur?

 A) B)
x x

x

x
x x

x
x

xx
x

x
x

x
x

x

C) D)

3. Eskimolar Sibirya, Kanada, Grönland ve Alaska’da ya-
şarlar.

 

 Kardan yaptıkları iglo adı verilen evler ısı yalıtımı sağ-
layarak onları dış ortamdaki soğuktan korumaktadır. 
Sadece iglo soğuktan korunmak için yeterli değildir. Bu 
nedenle kalın kürklerden oluşan kıyafetler giyerler. Yıl 
boyunca sıcaklığın çok yükselmediği kuzey kutbuna 
yakın bölgelerde yaşayan eskimolar bu yaşam tarzına 
uyum sağlamayı yüzlerce yıl önce başarmışlardır. Gü-
nümüzde de yaşamlarını bu şekilde devam ettirmekte-
dirler.

 Eskimolarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğ-
rudur?

A) Evlerinin şekli iklimi değiştirmiştir.
B) Beslenme şekilleri yaşam tarzlarına yön vermiştir.
C) Yaşam tarzları doğrudan iklimden etkilenmiştir.
D) Kıyafetleri beslenme şekillerine bağlı olarak değişik-

lik göstermiştir.

4. 
Soğuk hava tabakası ile karşılaşan havadaki su buharı
buz kristallerine dönüşür. Buz kristallerinin
birleşmesiyle de ....     .....  oluşur.1

Bulutlardaki damlacıklar bir araya gelir. Soğuk hava
tabakalarıyla karşılaştığında donar. Donan damlacıklar
bir araya gelerek yeryüzüne ....     .....
olarak düşer.  

2

 Cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken 
kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1 2

A) Kar Kırağı
B) Kar Dolu
C) Dolu Kar
D) Kırağı Dolu

İklim ve Hava HareketleriTEST - 3
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5. Klimatoloji (İklim Bilimi), hava olaylarını yakından tanı-
mak için meteorolojinin verilerinden geniş ölçüde yararla-
nır. Meteorolojinin yaptığı gözlemleri alır, bunları insan ve 
canlı yaşamı açısından inceleyerek açıklamaya çalışır.

 Verilen bilgiden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Klimatoloji 30-35 yıllık hava olaylarına bakar.
B) Klimatologlar iklimi belirlemek için günlük tahminleri 

kullanır.
C) Klimatoloji ile meteoroloji birbirinden bağımsız hare-

ket etmez.
D) Meteorolojik veriler canlıların yaşam tarzlarını belirler.

6. Alçak ve yüksek basınç alanları arasında oluşan rüzgâr-
ları göstermek için öğrenciler aşağıdaki çizimleri yapı-
yor.

 

Alçak
Basınç
Alanı

Ali Serkan

Hava taneciklerinin
hareket yönünü
gösterir.

İkra

Yüksek
Basınç
Alanı

Alçak
Basınç
Alanı

Yüksek
Basınç
Alanı

Yüksek
Basınç
Alanı

Alçak
Basınç
Alanı

 Öğrencilerden hangileri doğru çizim yapmıştır?

A) Yalnız Ali B) Ali ve Serkan

C) Ali ve İkra D) Serkan ve İkra

7. Ankara’nın üç günlük hava tahmin raporu aşağıda veril-
miştir.

 Salı

22° 22° 20°

Çarşamba PerşembeÇa

 Şekildeki tahmin raporundan aşağıdaki çıkarımlar-
dan hangisine ulaşılabilir?

A) Havanın sıcaklığının düşmesi için yağmur yağması 
gerekir.

B) Sıcaklığın fazla olması havanın açık olmasına bağlıdır.
C) Hava olayları bir çok faktöre bağlıdır ve değişkendir.
D) Bulutsuz bir günde hava sıcaklığı sürekli artış gösterir.

8. 

İklimi oluşturan etkenleri inceleyen

bilim dalına .......... denir.

x

Doğru

1. çıkış 2. çıkış

Yanlış

� �
 Cümlede verilen  yerine bazı kavramlar yazılarak iler-

leniyor.

Çıkış
I. Klimatolog 2
II. Klimatoloji 1
III. Meteoroloji 1
IV. Meteorolog 2

 Buna göre  ve ulaşılan çıkış nasıl olursa verilen 
cevaplar doğru olur?

A) I, II ve IV.    B) I, III ve IV.

C) II, III ve IV.    D) I, II ve III.

İklim ve Hava Hareketleri TEST - 3
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1. Eyüphan televizyonda hava durumunu izlemektedir.
 

15°C
Parçalı Bulutlu

SALI

10°C
Yağmurlu

SALI

Yarın İstanbul’da gündüz hava
parçalı bulutlu 15°C, gece ise
yağmurlu 10° olacak.

 Haber spikerinin verdiği bilgiye bakarak Eyüphan 
aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?

A) Gece ve gündüz sıcaklığı Güneş’in etkisinde değiş-
mektedir.

B) Hava durumu gün içerisinde değişim gösterebilmek-
tedir.

C) Gece ve gündüz farklı hava olayları gözlenmesi ikli-
min etkisiyle gerçekleşmektedir.

D) Bu veriler meteorologların yaptığı incelemeler sonu-
cu ortaya çıkan tahminden oluşmaktadır.

2. Yüksek basınç ve alçak basınç alanlarında meydana 
gelen hava hareketleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

 

Yüksek Basınç Alçak Basınç
 Şekilden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yüksek basınç alanlarında alçaltıcı hava hareketleri 
görülür.

B) Alçak basınç alanlarında yükselen su buharı yağış 
oluşturabilir.

C) Yüksek basınç alanlarında hava açık ve bulutsuzdur.
D) Alçak basınç alanlarında hava hareketleri merkez-

den çevreye doğrudur.

3. Küresel iklim değişikliği, sera etkisi ile atmosfer sıcaklı-
ğının artması sonucu ortaya çıkan bir olaydır. İklim deği-
şikliğine neden olan olaylar her ne kadar insan kaynaklı 
olsa da sonuçta ortaya çıkan kuraklık, fırtınalar, seller, 
buzların erimesi gibi olaylar insanlar ile birlikte bütün 
canlıları etkilemektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi metinde verilen duruma 
neden olan insan kaynaklı etmenlerden değildir?

A) Fosil yakıtların aşırı kullanımı
B) Termik santrallerin sayısının artması
C) Nüfus artışına bağlı olarak kentleşmenin artması
D) İçme suyunun her geçen gün azalması

4. Aşağıda bazı hava olaylarının açıklamaları verilmiştir.
 K: Gökyüzünde bulunan su buharlarının soğuk hava ile 

karşılaşması sonucu yoğuşarak su damlacıkları şeklin-
de yeryüzüne inmesi ile oluşur.

 L: Yere yakın hava içindeki su buharının yoğuşarak mi-
nik su damlacıkları şeklinde havada asılı kalmasıdır.

 M: Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde hava sıcak-
lığının sıfırın altına düşmesi sonucu havadaki su buha-
rının yeryüzündeki toprak ve bitkiler üzerinde kristaller 
oluşturmasıdır.

 Aşağıdaki görsellerden hangisi bu hava olayların-
dan birine ait değildir?

 A) B)

C) D)

İklim ve Hava HareketleriTEST - 4
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5. İklim ve hava olaylarıyla ilgili bazı özellikler verilmiştir.
 

1

Özellik

2

3

4

Çalışma yapan bilim insanları
meteorologlardır.

Günlük yapılan planları etkiler.

Bitki yetiştirmede önemli faktördür.

Kesin sonuç verir.

 Bu özelliklerin hangisine ait olduğunu öğrenciler aşağı-
daki gibi sıralamıştır.

1 2 3 4
Arzu İklim Hava O. İklim Hava O.
Ali İklim İklim Hava O. İklim

Enes Hava O. Hava O. Hava O. İklim

 Buna göre hangi öğrenciler en az iki doğru cevap 
vermiştir?

A) Arzu B) Ali ve Enes

C) Arzu ve Enes D) Arzu, Ali ve Enes

6. Aşağıda birbirine yakın üç farklı kentin sıcaklık değerle-
rini gösteren grafik verilmiştir.

 

A B C
Kent

Sıcaklık (°C)

 Grafiğe göre kentlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) B kenti diğer kentlere göre alçak basınç alanıdır.
B) B ve C kentleri arasında oluşan rüzgârın yönü B 

kentine doğrudur.
C) C kentindeki hava alçaltıcı hareket yapıyorsa, A kentin-

deki hava yükseltici hareket yapar.
D) C kentinde hava, B kentine göre daha az bulutludur.

7. Kuzey buz örtüsünün 1970’li yıllardan beri küçüldüğü ve 
hacminin üçte birini şimdiden kaybettiği biliniyor. Fakat 
yakın zamanda Rusya’nın kutup bölgesinde ölçülen sı-
caklıkların normalin 33 ile 20 santigrat derece üstünde 
olması bilim insanlarını şoke etti. Buzullarda yaşanan 
bu sıcaklık yükselişinin iklimi etkilememesinin imkansız 
olduğunu belirten bilim insanları, hali hazırda yaşanan 
ani iklim kırılmalarının etkilerinin katlanarak artacağını 
ve buzullarda yaşanan bu değişikliğin güneyde yaşanan 
iklim değişikliklerini tetikleyeceğini söylüyor. Şimdiden 
milyonlarca insanın yaşadığı Kuzey Amerika, Avrupa 
ve Asya’nın kar fırtınaları, yoğun kış sıcaklıkları ve sel 
felaketleriyle boğuştuğunu düşünürsek ileride önlem 
alınmazsa bütün dünya bundan etkilenerek küresel bir 
felakete dönüşecektir.

 İklim değişikliği ile ilgili yapılan çalışmanın verilen bir 
bölümünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İklim değişikliğinin Dünya’nın her bölgesini etkileyeceği
B) Mevsim normalleri dışında hava olaylarının gerçek-

leşmeye başlaması
C) Önlemlerin alınması durumunda iklim değişikliğinin 

ortadan kalkacağı
D) Son 50 yılda meydana gelen bazı olayların iklim de-

ğişikliğinin belirtileri olduğu

8. İstanbul’un 5 günlük hava tahmin raporu aşağıda verilmiştir.
 TAHMİN EDİLEN

TARİH Hava
Olayı

Sıcaklık°C
En Düşük

12

10

11

12

10

En Yüksek

18

18

18

16

17

En Düşük

68

72

68

66

75

En Yüksek

93

96

90

92

93

Yön Hız

20

14

20

16

16

Nem% Rüzgar(km/sa)

23 Kasım
Cumartesi
24 Kasım

Pazar
25 Kasım
Pazartesi
26 Kasım

Salı
27 Kasım
Çarşamba

 Rapor incelendiğinde,

 I. Rüzgâr hızının aynı olduğu günlerde sıcaklıklar 
farklı olabilir.

 II. Nem oranı havanın sıcak olduğu günlerde artmaktadır.
 III. Hava olaylarını etkileyen faktörler günlük değişiklik 

gösterebilmektedir.
 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.    B) I ve III.

C) II ve III.    D) I, II ve III.

İklim ve Hava Hareketleri TEST - 4
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TEST - 2 İklim ve Hava Hareketleri

1. Yüksek basınçlı alan ile alçak basınçlı alan arasında hava taneciklerinin yatay yönlü hareketine “rüzgâr” denir. İki bölge 
arasında oluşacak rüzgârın hızı, bölgelerin basınç farklarına, bölgeler arası uzaklığa bağlıdır. Rüzgârın hızı bölgeler 
arası basınç farkı ile doğru; uzaklık ile ters orantılıdır.

 Verilen bilgilere göre aşağıdaki görsellerin hangisinde iki basınç merkezi arasında oluşacak rüzgârın hızı en 
büyük olur? (P0 = Açık hava basıncı)

 A)

5 km

P0 = 1010hPa P0 = 1020hPa

C)

6 km

P0 = 1008hPa P0 = 1019hPa

5 km

B)

7 km

P0 = 1013hPa P0=1011hPa

D) P0 = 1012hPa P0=1015hPa

2. Ülkemiz orta kuşakta yer alan, dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı bir bölgededir. Çevresindeki denizlerin etkisi ile 
farklı iklim tipleri görülür. Aşağıda bu iklimlerden Akdeniz iklimi ve karasal iklimin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış mikta-
rını gösteren grafik verilmiştir.

 

O Ş M N M H T A E E K A
0 0

2
4
6
8
10
12
14
16
18

0
-2
-4
-6
-8
-10
-12

2
4
6
8
10
12
14
16
18

20
22
24
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28
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20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220
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C
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Yağış Sıcaklık Yağış Sıcaklık

O Ş M N M H T A E E K A

 Grafiklere göre,

 I. İki iklimde de sıcaklığın en yüksek olduğu aylar aynıdır.
 II. Karasal iklimde yağış miktarının az olmasının nedeni denizlere olan uzaklığıdır.
 III. Kış aylarında Akdeniz ikliminde yağış miktarı en fazla, karasal iklimde ise yağış miktarı en azdır.
 IV. Akdeniz ikliminde sıcaklık ile yağış miktarı doğru orantılı olarak değişmektedir.

 ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) III ve IV. C) I ve III.  D) II ve IV.
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TEST - 2İklim ve Hava Hareketleri

3. Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen, bu hava olay-
larının canlılar ve Dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına “meteoroloji” denir. Bu alanda çalışan 
uzmanlara ise “meteorolog” adı verilir. Meteorologlar bir yerde gün boyunca meydana gelen atmosferik değişimleri 
inceleyerek hava durumunu belirlerler ve tahminlerde bulunurlar. İklimlerin yayılışlarını, insan ve çevre üzerine etkilerini 
neden-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına “klimatoloji (iklim bilimi)” denir. İklim bilimi ile uğraşan bilim insanına 
ise “klimatolog (iklim bilimci)” denir. Klimatologlar bir bölgenin iklimini belirleyebilmek için o bölgenin 30-35 yıllık hava 
olaylarını incelerler ve çeşitli araştırmalar yaparak karar verirler.

 Verilen bilgilere göre hangi seçenekteki raporun diğerlerinden farklı bir bilim dalına ait olduğu söylenebilir?

 A)

C)

B)

D)

İSTANBUL (1981-2010)

Ortalama Sıcaklık (°C) 5,8 5,5 7,3 11,2 15,7 20,5

8,5 8,7 11,0 15,5 20,1 25,0

3,5 2,9 4,4 7,8 12,2 16,7

2,2 2,2 4,6 6,0 8,0 9,6

16,9 15,2 13,2 10,0 7,4 7,0

99,5 82,1 69,2 43,1 31,5 40,6

Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)

Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)

Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)

Ortalama Yağışlı Gün Sayısı

Aylık Toplam Yağış Miktarı
Ortalaması (mm)

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran TAHMİN EDİLEN
İSTANBUL

2019 Hadise
Sıcaklık°C

En Düşük

12

12

10

9

14

En Yüksek

19

18

19

20

15

En Düşük

59

72

73

66

67

En Yüksek

89

92

92

92

89

Yön Hız

16

17

29

30

31

Nem% Rüzgar(km/sa)

25 Kasım
Pazartesi
26 Kasım

Salı
27 Kasım
Çarşamba

28 Kasım
Perşembe

29 Kasım
Cuma

Gündüz 17°

Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu

Parçalı Güneşli Parçalı Güneşli
Sağanak Yağışlı

Parçalı Güneşli
Sağanak Yağışlı

Çoğunlukla Açık AçıkSağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı Sağanak Yağışlı

Çoğunlukla Bulutlu
Sağanak Yağışlı

Yağmurlu Yağmurlu

Gece 10°

Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık Hissedilen SıcaklıkHissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık

Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık Hissedilen SıcaklıkHissedilen Sıcaklık Hissedilen Sıcaklık

Gece 10° Gece 14° Gece 11° Gece 9°Gece 12° Gece 12°

Gündüz 18° Gündüz 17° Gündüz 17°Gündüz 15° Gündüz 18° Gündüz 19°

18° 17° 17° 17° 17° 17°

13°C | °F

İstanbul

Yağış: 0%
Nem: 83%
Rüzgar: 11 km/s

13

22:00

Paz

17°10° 18°12° 17°11° 13°9° 17°14° 18°12° 16°9° 14°9°

Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Paz

01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00

12 12

16
17

15 14
11 11

4. Son yıllarda bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalar sonucunda, atmosferdeki bazı gazların miktarında önemli 
değişiklikler olduğu ve bu değişikliklerin etkileri olarak da Dünya’daki sıcaklığın giderek arttığı gözlemlenmiştir. Atmos-
ferde birikerek Güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlara sera gazları adı verilir. Bu gazlar, 
yeryüzünden yansıyan Güneş ışınlarını tutarak tıpkı seralarda olduğu gibi Dünya’nın sıcaklığının korunmasına sebep 
olmaktadır. Sera gazlarının yapmış olduğu bu etki de sera etkisi olarak tanımlanmaktadır. Sera gazlarından olan metan 
(CH4) ve karbondioksit (CO2), güneş ışığı enerjisini en fazla tutan gazlardır. Bu gazların atmosferdeki miktarının artması 
Dünya’nın sıcaklığının gittikçe artmasına neden olmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi bilgide verilen durumu artıran etkenlerden değildir?

A) Kömür, petrol gibi fosil yakıt tüketiminin devam etmesi
B) Ormanlık alanların yerleşim yerleri yapılması amacı ile yok edilmesi
C) Rüzgâr, Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması
D) Organik atıkların ayrıştırma merkezleri yerine çöp alanlarında depolanması
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TEST - 1
SORULAR

Mevsimler ve İklim

1. Aşağıda Dünya’nın Güneş etrafında dolanırken oluşan iki konumu ile deniz seviyesinden yükseklikleri aynı olan X, Y ve 
Z şehirlerinin şubat ve ağustos aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

 

1. Konum 2. Konum

Şehirler
X
Y
Z

22
24
-3

-5
25
20

Şubat Ayı Sıcaklık Ortalaması (°C) Ağustos Ayı Sıcaklık Ortalaması (°C)

G
ün

eş
 ış

ın
la

rıG
üneş ışınları

 Verilenlerden,

 I. Dünya 1. konumdayken X şehrinde kış mevsimi yaşanır.
 II. Dünya 2. konumdayken Güneş ışınları Y şehrinin yüzeyi ile dik açı yapar.
 III. Dünya 2. konumdayken Z şehrinde yaz mevsimi yaşanır.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2. Bir araştırmacı 21 Aralık tarihinde Dünya üzerinde belirlediği A, B ve C noktalarının gece ve gündüz sürelerini şekildeki 
gibi çiziyor.

 

: Gündüz

A

B

C

: Gece

Ekvator

21 Mart

21 Haziran

23 Eylül

21 Aralık

B C

A

 Araştırmacı 21 Haziran tarihinde aynı noktalarda gece ve gündüz süresini aşağıdakilerden hangisi gibi çizmelidir?

 A) B)

D)

A

B

C

A

B

C

C)

A

B

C

A

B

C
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TEST - 1
SORULAR

Mevsimler ve İklim

3. Ekinoks tarihlerinin birinde öğlen saat 12.00’de Güneş ışınları Dünya üzerindeki A ve B bölgelerine şekildeki gibi yayıl-
maktadır.

 
Güneş ışınları

Güneş ışınları

Güneş ışınları

B

A

B

 Bu bölgeler hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) B bölgesine gelen Güneş ışınları daha geniş bölgeleri ısıtır.
B) A bölgesine gelen Güneş ışınları daha eğik açıyla düşmektedir.
C) B bölgesinde birim yüzeye düşen Güneş ışını miktarı daha fazladır.
D) A bölgesine düşen enerji, B bölgesine düşen enerjiden daha fazladır.

4. Bilgi: Dünya üzerinde bir bölgeye Güneş ışınları dik veya dike yakın bir açı ile düşerse o bölgeye daha fazla ısı enerjisi 
aktarır. Aktarılan ısı enerjisi çeşitli yöntemlerle farklı enerji türlerine dönüştürülebilir.

 Bir araştırmacı Dünya üzerinde belirlediği üç farklı noktaya özdeş güneş panelleri kurarak elektrik üretmeyi planlıyor.
 

Yengeç Dönencesi

Ekvator

Oğlak Dönencesi

Y

X

Z

 Araştırmacının X, Y ve Z noktalarına kurduğu panellerin 21 Haziran tarihinde öğlen saat 12.00 ile 13.00 arasında 
üreteceği elektrik miktarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) X > Y > Z B) Z > Y > X C) Y > X > Z  D) X = Y = Z
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5. İklim: Geniş alanlarda uzun süreli gözlenen sıcaklık, nem, rüzgâr, basınç gibi atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
 Hava olayı: Dar bir alanda ve kısa süreli gözlenen atmosfer olaylarıdır.
 Aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili bazı örnekler tablo halinde verilmiştir.
 

İKLİM HAVA OLAYI

1 Doğu Anadolu’da kış aylarında sıcaklık genellikle 
-5 derecenin altındadır. a Antalya’da yıl boyunca denize girilebilir.

2 Bursa’da beklenmedik yağışlar seralarda maddi 
hasarlara yol açtı. b 2019 yılı Kasım ayı yaz günlerini aratmadı.

3 Karadeniz Bölgesi yıl boyunca yağış alır. c Maraton sırasında yağan yağmur yarışmacıları 
zorladı.

 Tablonun tamamen doğru olması için hangi iki bölüm yer değiştirmelidir?

A) 1 ve c B) 2 ve a C) 3 ve b  D) 2 ve c

6. Yüksek basınçlı alandan alçak basınçlı alana doğru havanın hareketine “rüzgâr” denir.

 Bir öğrenci rüzgâr oluşumu için özdeş mumlar kullanarak deney düzenekleri tasarlıyor. Mumları X ve Y alanlarına yer-
leştiriyor.

 Rüzgâr oluşumunu göstermek isteyen öğrenci yaptığı deneyde mum alevlerini hangi seçenekteki gibi gözlem-
leyebilir?

 A) X Y X Y

X YX Y

B)

C) D)
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7. Aşağıdaki tabloda Venedik ve Aşkabat’ın 1929-2018 yılları arasında ölçülen aylık ortalama sıcaklık değerleri °C cinsin-
den verilmiştir.

 
     AYLAR

ŞEHİRLER
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IK

VENEDİK 6.0 6.1 7.7 12.0 16.7 21.4 23.8 23.8 20.1 15.7 11.7 8.2
AŞKABAT 0.2 1.7 5.8 11.3 16.1 20.1 23.5 23.4 18.8 13.0 7.1 2.5

 Tabloya göre şehirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Ağustos ayında iki şehirde benzer hava olayları gözlenir.
B) Sıcaklık ortalamalarına bakılarak iki şehrin de Kuzey Yarım Küre’de olduğu söylenebilir.
C) Venedik’in ortalama sıcaklık değerleri Aşkabat’tan yüksektir.
D) İki şehir de kış mevsimini aynı aylarda yaşar.

8. Meteorologlar, yaptıkları hava tahminleriyle hava olayları gerçekleşmeden kişilerin gerekli önlemleri almasına ve uygu-
lamasına yönelik çalışmalar yapmaları için yardımcı olurlar. Hava durumunu önceden bilmek, yarın giyeceğimiz kıyafeti 
belirlemekte veya gideceğimiz bir geziyi şekillendirmekte etkili olabilmektedir. Özellikle bazı meslek grupları can ve mal 
güvenliği açısından hava durumunu sürekli takip etmek zorundadırlar.

 Aşağıdaki görsellerden hangisi  metinde bahsedilen meslek dallarından herhangi birine ait değildir?

 

                                 

                                

A)

C)

B)

D)



Not Alınız...
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