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1.

1. 
Aydınlanma çemberi, Dünya üzerinde güneş ışığı alan 
bölge ile alamayan bölgeyi ayırt eden çizgidir.

Bu çizgi bize gece ve gündüz süresinin nasıl olacağı 
hakkında bilgi verir.

Örneğin hangi yarım kürede, hangi enlemde ışık alan 
enlem boyu fazla ise o bölgede (ülkede) gündüz daha 
uzun, gece daha kısadır.

Dünya’nın Güneş etrafında dönüşü sayesinde ışık alan 
bölgeler (ülkeler) değişmektedir. Buna bağlı olarak ül-
kelerin Güneş doğuş saati ve Güneş batış saatleri de 
değişmektedir.

Aydınlanma 
çemberi

L

K

M

N

Yukarıda verilen konumda aydınlanma çemberi yukarıdaki gibi olan bir zamanda; dört arkadaşın kendi ara-
larında yazışmaları aşağıdaki gibidir.

Hüseyin :  Şu an bulunduğunuz ülkede Güneş’in doğuş ve batış saatlerini yazar mısınız?

Bahadır :  Benim bulunduğum yerde Güneş 01.35’de doğar 22.00’de batar.

Kağan :  Bizim bulunduğumuz yerde 09.30’da doğuş, 18.00’de batış gerçekleşiyor.

Burak :  Burada 06.00’da doğuş 18.00’da batış gerçekleşiyor.

Yağız :  Burada ise 04.42’da doğar, 18.42’de batar.

Yukarıdaki bilgilere göre Bahadır, Burak, Kağan ve Yağız’ın konumları için hangi seçenek doğru ola-
bilir?

Bahadır Kağan Burak Yağız
A) K L M N

B) M K N L

C) L N M K

D) N M L K

Kuzey ve Güney kutuplarının Dünya'nın merkezinden ge-
çerek birleştiren hayali çizgiye eksen denir. Dünya'nın 
dönme ekseni 23°27' lık bir açı ile durmaktadır.

23°27l

Ekvatoral 
düzlem

Dönme 
ekseni

Mevsimlerin Oluşumu



Mevsimlerin Oluşumu

M
ev

si
m

le
r 

ve
 İ

kl
im İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

10
8. Sınıf

3. Dünya’nın iki farklı hareketi vardır. Birincisi kendi 
etrafında dönüşüdür. Bu hareket gece ve gündü-
zün oluşmasını sağlar. Bir diğer hareketi ise Gü-
neş etrafındaki dolanışıdır. Eliptik bir yörüngede 
Güneş etrafında dolanan Dünya üzerinde eksen 
eğikliğinden dolayı farklı yarım kürelerde farklı 
mevsimler gözlemlenir. Bu durum iki bölgede 
istisna oluşturur ve bu istisna kutup ve ekvator 
bölgelerinde gözlemlenir. Kutup bölgeleri her 
zaman soğuk, ekvator bölgeleri ise her zaman 
sıcaktır.

Dünya’nın eksen eğikliği ve dolanma hare-
keti düşünüldüğünde ekvator bölgesinin yıl 
boyunca sıcak olmasının nedeni aşağıdaki-
lerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması

B) Dünya’nın dönme yörüngesinin eliptik olması

C) Ekvator ve kutup bölgeleri arasında basınç 
farkları oluşması

D) Eksen eğikliğinden etkilenmeden Güneş ışın-
larının ekvatora daima dik açılar ile gelmesi

2. 

Radyometre ışık enerjisini hareket 
enerjisine dönüştürebilen araçtır. Cam 
içerisinde bir siyah bölge bir beyaz böl-
ge vardır. Güneş ışığının siyah bölge-
lere gelmesi ile ışık soğurulur, beyaz 
bölgeye gelmesi ile Güneş ışığı yan-
sıtılır. Bu iki etkileşim sonucu radyo-
metre güneş ışığını hareket enerjisine 
dönüştürmektedir.

Bu enerji dönüşümü, Güneşten gelen 
ışık miktarı ve geliş açısı arttıkça artmaktadır.

Dünya’nın Güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasında etkilidir. Bir bölgeye 
Güneş ışınları ne kadar dik gelirse o bölge o kadar sıcak olmaktadır.

Aydınlanma 
çemberi

Şekil - 2

K
L

M

Radyometre

Şekil - 1

Ömer, radyometreyi 1 gün boyunca K, L ve M noktalarına koyarak gözlemlediğine göre,

 I. K noktasında gündüz süresi; gece süresinden az olduğu için enerji dönüşümü en fazladır.

 II. Radyometre M noktasında en verimli çalışır.

 III. L’de gece gündüz süresi birbirine eşit olduğu için en düşük hareketlenme burada gerçekleşir.

 IV. M’de bu tarihte kış mevsimini yaşar, bu nedenle radyometredeki dönüşüm en azdır.

sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız IV. C) I ve III. D) II ve IV.
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2.

1. Yandaki şekilde verilen Dünya’nın Güneş etrafındaki hare-

Güneş

ketini tahtada öğrencilerine gösteren Deniz Öğretmen bu 
hareketi kısaca anlattıktan sonra aşağıdaki etkinliği öğren-
cilerine uygulamıştır.

Bilgi D Y

Dünya’nın bu hareketi sırasında mevsimler 
oluşur.

Dünya, Güneş’e yakınlaştıkça daha çok ısı alır 
ve yaz mevsimi yaşanır.

Dünya’nın bu turu sırasında farklı yarım küreler-
de farklı mevsimler yaşanır.

Dünya’nın Güneş etrafındaki turu nedeniyle gece 
ve gündüz sürelerinin uzunluğu yıl içinde değişir.

Etkinlikte verilen bilgilerin doğru olması durumunda “D” kutucuğunu yanlış olması durumunda “Y” kutucuğunu 
işaretleyen öğrencilerden Derya her bir doğru cevabın 25 puan olduğu etkinlikten toplam 75 puan almıştır. 

Buna göre aşağıdaki verilen seçeneklerden hangisi Derya’nın kâğıdına ait olabilir?
A) D

D

D

Y

B) D

Y

D

Y

C) Y

D

D

D

D) Y

Y

D

Y

2. Ankara’da yaşayan Berke, okulda 2. dönem 
aldığı projesi ödevi için evlerinin bahçesine bir 
odun parçası dikiyor. Berke, dönem sonuna ka-
dar her gün aynı saatte odun parçasının oluştur-
duğu gölgeyi gözlemleyerek dönemin başından, 
dönemin sonuna doğru gölge boyunun kısaldığı-
nı farkediyor.

Berke’nin yaptığı bu gözlemde elde ettiği ve-
rilerin sebebi ile ilgili öğretmeni aşağıdakiler-
den hangisini söylemiş olabilir?

A) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesi

B) Dünya yörüngesinin şeklinin tam dairesel ol-
maması

C) Dünya’nın şeklinin geoit olması

D) Dünya’nın Güneş etrafında dolanması

3. Dünya kendi etrafında dönme Güneş etrafında 
dolanma hareketi yapar. Dünya’nın Güneş etra-
fındaki dönme ekseni ile yörünge düzlemi ara-
sında yaklaşık 23,5° lik açı vardır.

Aşağıdaki sonuçlardan hangisi Dünya’nın 
eksen eğikliği ile ilgili değildir?

A) Kuzey ve Güney Yarım Küre’nin farklı za-
manlarda ışık alması

B) Dünya’da aynı zamanda farklı mevsimlerin 
yaşanması

C) Gece ve gündüz oluşumu

D) Yıl boyunca sıcaklık değişimlerinin olması

Güneş ışınlarının Dünya üzerine 
dik geldiği bölgelerde yaz mevsimi 
yaşanırken eğik geldiği bölgelerde 
kış mevsimi yaşanır.
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4. 

Erzurum

Adana

Hatay

Antalya

Ankara

Konya

İstanbul

Yukarıda verilen Türkiye haritasında bazı iller 
gösterilmiştir. Türkiye’de kış mevsimi yaşanır-
ken haritada verilen iller arasında sıcaklık fark-
ları oluşmaktadır. Kuzey Yarım Kürede bulunan 
Türkiye’de kış mevsimi İstanbul ve Erzurum’da, 
Antalya, Adana ve Hatay’a göre daha soğuk 
geçmektedir.

Bu bilgiye göre bu sıcaklık farkının oluşması;

 I.  Dünya’nın eksen eğikliği,

 II. Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüşü,

 III. Dünya üzerinde ekvatora yaklaştıkça Güneş 
ışınlarının gelme açılarının dikleşmesi

ifadelerinden hangilerine bağlı olabilir?

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

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

5. Dünya’mızın şekli küreseldir. Bu küresellik kutup 
bölgelerinden basık, ekvator bölgelerinden şişkin-
dir. Dünya’nın kutup bölgeleri eğik açı ile gelen 
Güneş ışınları nedeniyle soğuktur. Ekvator bölge-
sine doğru inildikçe Güneş ışınlarının dik açı ile 
gelmeye başlamasından dolayı mevsim değişikli-
ği ile birlikte sıcaklık artışı gözlemlenmektedir.

Hatay

Zonguldak

Konya
İzmir

Verilen bilgiden hareketle yaz mevsimi yaşa-
nırken haritadaki illerden hangisine Güneş 
ışınları daha dik açı ile gelir?

A) Zonguldak B) İzmir

C) Konya D) Hatay

6. Dünya’nın eksen eğikliği farklı mevsimlerin oluş-
masına sebep olur. Eksen eğikliği sayesinde 
Güneş’ten gelen ışınlar farklı açılar ile Dünya’ya 
ulaşır ve sıcaklığın değişmesine sebep olur.

Bu bilgiye göre Dünya’nın Güneş etrafındaki 
dönüşü sırasındaki eksen eğikliği hangi se-
çenekte doğru olarak gösterilmiştir?

A)

Güneş

B)

Güneş

C)

Güneş

D)

Güneş
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3.

1. 
Kuzey Kutup 

Noktası
Kuzey Kutup 

NoktasıKuzey Kutup 
Dairesi

Kuzey Kutup 
Dairesi

Güney Kutup 
Dairesi

Güney Kutup 
DairesiGüney Kutup 

Noktası
Güney Kutup 

Noktası

60°

60°

30°

30°Güneş
Güneş

Şekil-I

Y Dönencesi Y Dönencesi

Dik açıyla gelen 
güneş ışınları

X Dönencesi X Dönencesi

Ekvator

Şekil-II

30°

30°

Ekvator

60°

60°
Güneş

Şekil-I ve Şekil-II’yi tahtaya çizen öğretmen şekiller ile ilgili aşağıdaki soruları sormaktadır.

1. X, hangi dönencedir?

2. Y, hangi dönencedir?

3. Güney Yarım Küre’de en uzun gündüz, en kısa gecenin yaşandığı şekil hangisidir?

4. Dünya’nın Şekil-II’deki konumundan sonra Kuzey Yarım Küre’de geceler uzamaya mı yoksa kısalmayı 
mı başlar?

Buna göre öğretmenin sorduğu dört soruyu da doğru cevaplayan öğrencinin cevapları aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) 1. Yengeç Dönencesi
2. Oğlak Dönencesi
3. Şekil-I
4. Uzamaya başlar

B) 1. Oğlak Dönencesi
2. Yengeç Dönencesi
3. Şekil-II
4. Kısalmaya başlar

C) 1. Yengeç Dönencesi
2. Oğlak Dönencesi
3. Şekil-II
4. Kısalmaya başlar

D) 1. Oğlak Dönencesi
2. Yengeç Dönencesi
3. Şekil-I
4. Uzamaya başlar

23° 27l
Kuzey 

Yarım Küre

Güney 
Yarım Küre

EkvatorGüneş

Dünya

2. Yandaki şekilde Güneş’e göre Dünya’nın konumu yer 
almaktadır. Dünya bu konumda iken Kuzey Yarım Kü-
re’de kış mevsimi, Güney Yarım Küre’de ise yaz mev-
simi yaşanmaktadır.

Buna göre,

 I. Güneş ışınlarının gelme açısı değiştikçe ışınların 
düştüğü bölgenin sıcaklığı da değişmektedir.

 II. Dünya’nın eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasına 
sebep olmaktadır.

 III. Kuzey Yarım Küre her zaman Güney Yarım Kü-
re’den daha soğuktur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

21 Haziran’da Kuzey Yarım Küre’de, 21 Aralık’ta Güney Yarım Küre’de gündüz-
ler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.
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3. Dünya, Güneş etrafında eliptik bir yörünge bo-
yunca 365 gün 6 saatlik bir zaman diliminde 
dolanır. Bu dolanım sırasında Dünya’nın dön-
me ekseninde bulunan 23°27l açı sebebiyle yıl 
içerisinde ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak 
üzere dört farklı mevsim yaşanmaktadır. Dün-
ya’nın ekseni 23°27l açı ile eğik durduğu için yıl 
içerisinde değişen Güneş ışınlarının gelme açısı 
farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin oluşma-
sına sebep olur.

Güneş

II

I

IV

III

Ali: Yarı yıl tatilinde yağan yoğun kar ile bah-
çemizde kocaman bir kardan adam yapmıştım.

Ahmet: Geçen ağustos ayında gittiğimiz Kara-
deniz tatilinde her gün yağan yağmur yüzünden 
denize girememiştim.

Mehmet: Her eylül ayı benim için çok heyecan 
vericidir. Çünkü yaz tatili biter ve çok sevdiğim 
okulumla ve arkadaşlarımla tekrar birlikte olu-
rum. Ama bu sene ortaokula başlıyor olmam be-
nim heyecanımı daha çok artırıyor.

Yukarıda verilen bilgilere göre Türkiye’de 
yaşayan öğrencilerin anılarını yorumlarsak 
Dünya’nın hangi konumu ile ilgili bir anıdan 
bahsedilmediğini fark edebiliriz?

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

4. 

Güneş

Yukarıda verilen görselde Dünya’nın Güneş etra-
fındaki dolanımı gösterilmiştir. Bu dolanım sırasın-
da Dünya’nın eksen eğikliği hep aynı yönde kalır 
ve değişmez. Eksen eğikliğinin bir sonucu olarak, 
Güneş ışınları bazı konumlarda Kuzey Yarım Küre, 
bazı konumlarda ise Güney Yarım Küre’ye dik açı 
ile düşer.

Sınıfta öğrencileri ile yukarıda verilen bilgiyi ve gör-
seli paylaşan Elif Öğretmen verilenlerden yola çı-
karak öğrencilerinden yorum yapmalarını istemiştir.

Buna göre aşağıda verilen öğrenci yorumların-
dan hangisine verilen bilgiler ile ulaşılamaz?

A) Hatice: Bir yarım kürede yaz mevsimi yaşa-
nırken diğer yarım kürede kış mevsimi görülür.

B) Selim: Ekvator bölgesinde dört mevsim hava 
sıcaklığı yüksektir.

C) Merve: Kuzey Yarım Küre’de Dünya’nın ko-
numuna göre farklı mevsimler yaşanır.

D) Yavuz: Güney Yarım Küre’de ilkbahar mev-
simi yaşanırken Kuzey Yarım Küre’de sonba-
har mevsimi yaşanır.
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4.
İklim ve Hava Hareketleri

1. 

Son dakika: Antalya’da hortum dehşeti... Fırtına otobüsü devirdi. 
Antalya’da geçen çarşamba günü başlayan, dün gece de etkisini iyice artıran 
kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında 
fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve 
tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi 
nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor. Antalya Havalimanında çıkan 
hortum sonucunda otobüs devrildi.

Yukarıdaki gazete haberini okuyan Ege, hemen okulda öğrendikleri iklim ve hava olayları konusunu daha ay-
rıntılı araştırmaya karar verir. Araştırmalarına göre ‘Hava olayları; dar bir alanda ve kısa sürede gerçekleşir. 
Hava olayları gün içerisinde bile ani olarak değişebilmektedir. Örneğin hava, sabah saatlerinde yağmurlu, 
öğle saatlerinde rüzgarlı, akşam saatlerinde ise güneşli olabilir. Bu sebeple hava olayları tahminidir. Hava 
olaylarında etkili olan rüzgar çeşitli türlerde görülebilir. Sıcak hava alanlarında hızlı bir şekilde kendi ekseni 
etrafında dönen rüzgarların en küçüğüne şeytan kulesi, ortancasına hortum, en büyük ve kuvvetlisine ise 
kasırga denir. Alt kısımda sıcak ve nemli hava, üst kısımda soğuk ve kuru hava bulunan yüzeyler üzerinde 
meydana gelen hortumlar, soğuk hava ile sıcak havanın dar bir alanda ani yer değişimi sonucunda oluşur. 
Kasırgalar ise sadece suyun sıcak ve havanın nemli olduğu tropikal okyanuslarda oluşmaktadır. Bir kasır-
ganın oluşabilmesi için öncelikle okyanus suyunun sıcaklığının en az 27 °C’a ulaşması gerekir. Bu sıcaklığa 
ulaşıldığında fırtına patlar. Fırtınanın kasırga sayılması için rüzgârın en az 118 km/h’lik bir sürate sahip olma-
sı gerekmektedir.

İklim; bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgâr, yağış, yağış şekli gibi 
meteorolojik olayların ortalamasıdır. İklim kesinlik bildirir. 30-35 yıllık bir süreci kapsar. Örneğin Güney Doğu 
Anadolu bölgesi karasal iklime sahiptir. Yazları kurak ve sıcak kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçer.’ bilgile-
rine ulaşır.

Buna göre Ege’nin sahip olduğu bilgilerle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hava olayları anlık değişebilir ve tahmini verilere dayanır. İklim ise kesinlik bildirir.

B) Antalya’da yaşanan hortum, kendi ekseni etrafında dönen rüzgarların orta büyüklükte olanlarına örnek 
oluşturur.

C) Fosil yakıt kullanımının artması küresel iklim değişikliklerine yol açar ve yaşamı olumsuz etkiler.

D) Ülkemizde kasırga oluşumu beklenmez.

Dünya’nın şekli ve Güneş etrafında dolanması gibi etkenlerin sonucunda Dünya 
üzerinde iklimler ve hava olayları oluşmaktadır.
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2. 
İklim Hava olayları

I. Uzun yıllar devam 
eden atmosfer 
olaylarının ortala-
masıdır.

Dar alanlarda etkili 
olur.

II. Kesin bir karakteri 
yoktur değişkenlik 
gösterir.

Belli bir karakteri 
vardır. Değişkenlik 
göstermez.

III. 30 – 35 yıllık hava 
durumuna bağlı 
bilgiler verir.

Günün belli saat-
lerindeki verilere 
göre bilgiler verir.

IV. Yaşandığı yerdeki 
canlılar üzerinde 
etkileri vardır.

Canlılar üzerinde 
ciddi farklılık oluş-
turmaz.

Yukarıda iklim ve hava olayları ile ilgili bilgiler ve-
rilmiştir.

Tablo incelendiğinde bir özellik hatalı yazıl-
dığına göre hangi satır değiştirilirse yanlışlık 
ortadan kalkar?

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

3. İklim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

Meteorolog

B)

Sismolog

C)

Biyolog

D)

Klimatolog
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Yukarıdaki grafikte bir bölgede meydana gelen 
20 yıllık ortalama yağış miktarları ve sıcaklık or-
talamaları verilmiştir.
Bu grafiğe bakılarak bölge ile ilgili;

 I. İklim durumu,

 II. Günlük hava durumu,

 III. Yaz mevsimindeki ortalama sıcaklık

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

C) II ve III. D) I, II ve III.
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5.

1. 

Ayşegül 
Öğretmen

Yer altında ve yer üstünde bulunan su, buharlaşarak; canlılardaki su ise solunum ve 
terleme ile dışarı atılarak atmosfere karışır. Havadaki su buharı ise havanın içerdiği nem 
miktarını belirler. 
Nemli havada bulunan su damlacıkları bir araya gelerek farklı yağış şekillerinde yeryüzüne 
iner.

Ayşegül Öğretmen, verdiği bilgiden hareketle öğrencilerinden yağış çeşitleri ile ilgili poster hazırlamalarını 
istemiştir. Öğrencilerin hazırladığı posterler aşağıdaki gibidir.

Su buharı bulutlardan 
yeryüzüne inerken 
soğuk havayla kar-
şılaşınca bulutun üst 
katmanına sürüklenir. 
Katılaşır ve bir araya 
gelerek buz toplarını oluşturur.

Yeryüzü sıcaklığı 
0°C’un altında ise 
atmosferdeki su buharı 
sıvı hâle geçmeden 
yeryüzündeki cisimler 
üzerinde donar ve 
kırağı oluşur.

Soğuk havanın etkisiyle 
karşılaşan su buharı 
buz kristalleri hâline 
gelir. Gökyüzüne yakın 
yerlerde birleşen buz 
kristalleri kar tanelerini 
oluşturur ve kar taneleri yeryüzüne iner.

Bulutlardaki su buharı 
gökyüzüne yakın yerler-
de bir araya gelerek su 
damlacıklarını oluşturur. 
Bu şekilde yoğuşan 
su buharı yeryüzüne 
yağmur olarak iner.

Çiy

Kırağı

Kar

Yağmur

Duru

Elif

Doğa

Esma

Sergilenen çalışmaları inceleyen Ayşegül Öğretmen Duru, Doğa, Elif ve Esma'nın posterlerinin hangi-
sinin hazırlanması sırasında hata yapıldığını fark etmiştir?

A) Duru B) Doğa C)  Elif D) Esma

2. Gelecek yıllarda ciddi bir tehlike hâline gele-
cek küresel ısınma için aşağıdakilerden han-
gisi bir önlem olarak kabul edilemez?

A) Binalara ısı yalıtımı yapılarak, fosil yakıt kul-
lanımı azaltılmalı

B) Bireysel araç kullanarak, toplu ulaşımdan 
uzak durulmalı

C) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma yön-
temleri geliştirilerek yaygın şekilde kullanılmalı

D) Fabrikaların bacalarına filtre takılmalı

3. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya 
neden olmaz?

A) Fosil yakıtların kullanımı

B) Fabrika bacalarına filtre takılmaması

C) Orman yangınları

D) Yeşil alan sayısındaki artış

Hava olaylarından biri olan rüzgâr 
yüksek basınç alanından alçak ba-
sınç alanına doğru gerçekleşir.
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4. GAZETE HABERİ

Ankara’da 20 Haziran 2018 tarihinde bir sel 
felaketi yaşanmıştır. Özellikle Ankara'nın 
batı bölgelerinde görülen selde, toplam 2 
saat süreyle yağan yağmur sebebiyle An-
kara'da metrekareye 70 kg’den fazla yağış 
düşmüştür. Bu sel felaketi sonucunda 3 va-
tandaşımız hayatını kaybederken toplamda 
200 konut ve 1000'e yakın araç selden etki-
lenerek zarar görmüştür.

Ayşegül Öğretmen sınıfta yukarıda verilen gaze-
te haberini okumuştur.

Buna göre bu haberdeki sel felaketi aşağı-
daki seçeneklerde verilenlerden hangisine 
örnek olarak gösterilebilir?

A) İklim

B) Hava olayları

C) Mevsimlerin oluşumu

D) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşü

5. 

X şehri
Deniz

Yukarıdaki şekilde X şehrinden esen rüzgârın 
yönü gösterilmiştir.

Buna göre,

 I. X şehri yüksek basınç bölgesidir.

 II. X şehrinin sıcaklığı, denizin bulunduğu böl-
genin sıcaklığından daha düşüktür.

 III. X şehrindeki havanın yoğunluğu, deniz üzerin-
deki havanın yoğunluğundan daha düşüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6. 

Eren 
Öğretmen

İklim ve hava olayları aynı anla-
ma gelmez. Fakat bu iki tanım 
birbirinden bağımsız olarak da 
düşünülmemelidir. O zaman 
düşündüğümüzde sizce iklim ve 
hava olayları arasında ne gibi 
farklar vardır?

Eren Öğretmen’in sorusuna öğrencilerin verdiği 
yanıtlar aşağıdaki gibidir.

Can

Mine

Ali

İklim günün belirli saatlerinde 
aralıklarla yapılan gözlemler 
sonucunda belirlenir.

İklimi meydana getiren meteo-
rolojik olayların araştırılması ve 
yorumlanması ile uğraşan bilim 
dalına meteoroloji, bu dalda 
çalışan bilim insanlarına ise 
meteorolog denir.

Antalya'da meydana gelen yaz 
yağmuru, tüm yaz boyunca ger-
çekleşmez. Bu yüzden günlük 
bir hava olayıdır.

Buna göre hangi öğrencilerin verdiği yanıtlar 
doğrudur?

A) Can ve Ali B) Mine ve Ali

C) Yalnız Mine D) Can, Mine ve Ali
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6.

1. Bir bölgede meydana gelen sıcaklık değişimi o bölgenin hava yoğunluğunu dolayısı 

Şehir

Hava sıcaklığı

P R S T

ile basıncını da etkiler. Hava ısındıkça konveksiyonun etkisi ile yükselerek bulun-
duğu bölgedeki basıncı düşürür ve alçak basınç bölgesi oluşmasına sebep olur. 
Tam tersi durumlarda ise soğuyan havanın yoğunluğu artar ve çöker. Dolayısıyla 
o bölgedeki hava miktarı arttığı için havanın uyguladığı basınç da artar ve yüksek 
basınç bölgeleri oluşur.

Verilen grafikte ise P, R, S ve T şehirlerinde günün aynı saatinde ölçülen hava 
sıcaklığı oranı gösterilmiştir.

Buna göre yukarıda verilen bilgiye ve grafiğe göre P, R, S ve T şehirleri arasındaki rüzgârın hareket 
yönü hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) R ➞ S B) T ➞ P C) R ➞ T D) S ➞ T

2. 

Ayhan  
Öğretmen

Mevsimler Dünya üzerinde 
gerçekleşen sıcaklık farkları 
sonucunda meydana gelir. Gü-
neş Dünya’nın bazı kısımlarını 
çok, bazı kısımlarını ise daha 
az ısıtır. Mevsimlerin oluşum 
sebepleri ile ilgili olarak bana 
ne söyleyebilirsiniz?

Ayhan Öğretmen’in sorusuna;

 

Can

Dünya’nın Güneş etrafındaki 
dönmesi sırasında Güneş ışın-
larının Dünya’ya farklı açılar ile 
gelmesi

Ceylan

Dünya’nın dönme ekseninin 
eğik olması ve Güneş ışınları-
nın açısının değişmesi

Dünya’nın Güneş etrafındaki 
bir turu sırasında Güneş’e 
yakınlaşmasından dolayı Gü-
neş’in ısısının Dünya’ya daha 
çok gelmesiCengiz

Öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir?

A) Yalnız Ceylan 

B) Ceylan ve Can

C) Can ve Cengiz 

D) Ceylan, Can ve Cengiz

3. Hava olayları, yeryüzü şekillerinin oluşmasında 
etkili olmaktadır. Rüzgârlar, dalgalar, sıcaklık 
farkı ve yağmur gibi olaylar sebebiyle yeryüzün-
de meydana gelen taşıma ve aşındırma sonu-
cunda farklı yeryüzü şekilleri oluşmaktadır.

Bu bilgiye göre aşağıda verilen yeryüzü şe-
killerinden hangilerinin oluşumunda hava 
olaylarının rolü yoktur?

A)

Peribacalarının
oluşumu

B)

Delta ovalarının 
oluşumu

C)

Çöllerin oluşumu

D)

Sıradağlarının 
oluşumu

İklim bir bölgede uzun yıllar etkili 
olur. Hava olaylarının ise gerçek-
leştiği zaman aralığı kısıtlıdır.
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4. Levent: “Geniş coğrafi bir bölgede bulunan ışık-
lanma, sıcaklık, nem, yağış ve rüzgârlanma gibi 
faktörlerle meydana gelen değişimleri inceler ve 
analizini yapar. Kara-deniz, deniz-buz, deniz-ha-
va etkileşimini, volkanik gazlar ve insan faaliyet-
lerini inceler ve bunların uzun süreli sonuçları-
nı  gözlemler. Bölgelere ait ısı, basınç ve nem 
haritaları çıkarır. Yaptığı uzun süreli gözlemlerin 
oluşum nedenlerini, özelliklerini ve insan yaşamı 
üzerine etkilerini inceleyen bilim dalıdır.”

Levent'in verdiği yukarıdaki bilgiden yola çı-
karak bu bilim dalında çalışma yapan bilim 
insanlarına verilen ad aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Klimatolog B) Jeolog

C) Meteorolog D) Sismolog

5. Babası ile haber bültenini izleyen Emre, bülten 
sonunda başlayan hava durumunda Türkiye'de 
bazı illere ait ertesi gün yaşanması beklenen du-
rumları öğrenmiştir.

Ankara'da yarın havanın parçalı 
bulutlu olması bekleniyor.

İzmir'in öğleden sonra şiddetli 
yağış altında olması bekleni-
yor. Bu nedenle şemsiyelerini-
zi almadan dışarı çıkmayın.

Yarın İstanbul'da ise karla 
karışık yağmur görülecektir.Spiker

Buna göre spikerin sunumu sonucunda Em-
re'nin öğrendiği bilgiler aşağıda verilenler-
den hangisi ile ilgilidir?

A) İklim B) Küresel ısınma

C) İklim değişikliği D) Hava olayları

6. Karbondioksit (CO2) atmosferin Güneş ışınlarını 
soğurma ve saklama miktarını arttırır. Havadaki 
karbondioksit miktarı arttıkça atmosfer Güneş 
ışınlarını daha çok tutar ve bu durum hava sı-
caklığının artmasına sebep olur. Hava sıcak-
lıklarında meydana gelen bu artış beraberinde 
küresel ısınmayı ve iklim değişikliklerini getirir.

Yukarıdaki metinde verilen bilgiye göre Dün-
ya'nın tamamı için bir tehdit olan küresel ısın-
ma ve iklim değişikliklerini önlemek amacı ile 
aşağıdaki tedbirlerden hangisi alınmalıdır?

A) Fosil yakıt kullanımı arttırılmalı

B) Ağaçlandırma yapılarak yeşil alan miktarı art-
tırılmalı

C) Termik santraller arttırılarak enerji açığı ka-
patılmalı

D) Ev ve iş yerlerinin ısıtılmasında doğal gaz 
gibi gaz yakıtlar yerine kömür gibi daha çok 
ısı veren katı yakıtlar kullanılmalı.


