8. SINIF FEN BİLİMLERİ

Kolay öğrenmeyi sağlamak için
üniteler, hücrelere ayrılmış ve bu
hücrelere ADIM ismi verilmiştir.

KT

HÜCRELENMİŞ
ADIMLAR

İR

Sevgili öğrenciler,
Soruları olduğu kadar etkinliği ve konu anlatımları da yeni nesil olan
Dergi Konseptinde Yeni Nesil Defterlerimizi daha yakından tanımak için
bu sayfayı incelemeden geçmeyelim lütfen!

DERGİ
KONSEPTİNDE
ANLATIM
Defterde baştan sona sabit
bir şablon kullanmak yerine
her sayfayı kendi özelinde
tasarlayıp “bir sonraki sayfa
nasıl?” merakı uyandıracak
dergi tadında konu anlatımlı
sayfalar hazırlanmıştır

NE

WIN
Konunun anlatıldığı sayfalarda
önemli bilgilerin yer aldığı,
öğrencilere değer katacak “win”
alanları oluşturulmuştur.

KAVRATICI
ETKİNLİKLER

ÖR

Üniteleri adımlara bölmekle
yetinmedik, adımlardaki konu
anlatımlarının daha kalıcı hale
gelmesi için konunun hemen
arkasına öğretmen eşliğinde
veya bireysel kullanıma uygun
pekiştirici uygulama ve
etkinlikler eklenmiştir.

MR
ÖZELLİĞİ

Dergi Konseptinde Yeni Nesil
Defterlerimizi belki her zaman
yanınızda taşıyamazsınız ama
üniteleri size bir çırpıda kuş
bakışı inceleme fırsatı sağlayan
MR özelliği ile infografikler her
daim cebinizde.

ADIM
TESTLERİ
Her adımın sonuna
öğrenme - kavrama
düzeyinden analiz - sentez
düzeyine, tüm öğrenim
basamaklarını ölçen test
soruları konulmuştur.
Analiz – sentez düzeyindeki
soruları “Yeni Konsept
Sorular” şablonu ile kullanımınıza sunulmuştur.

İNFOGRAFİK
DESTEĞİ
Sınavlara hazırlanırken
geçmiş konulara bakmak
veya genel tekrar etmek
isteyenler için ünite
başlarında; üniteyi görsel
olarak özetleyen
İNFOGRAFİKLER
hazırlanmıştır.
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Ünite

Mevsimlerin Oluşumu

ADIM - 02: İklim ve Hava Olayları

3 - 31

DNA ve GENETİK KOD
ADIM
ADIM
ADIM
ADIM
ADIM

32 - 92

93 - 122

03:
04:
05:
06:
07:

DNA ve Genetik Kod
Genotip ve Fenotip
Mendel Yasaları ve Kalıtım
Mutasyon, Modifikasyon ve Adaptasyon
Biyoteknoloji

BASINÇ

ADIM - 08: Katı Basıncı
ADIM - 09: Sıvı Basıncı
ADIM - 10: Gaz Basıncı

MADDE VE ENDÜSTRİ
ADIM
ADIM
ADIM
ADIM
ADIM
ADIM

-

11:
12:
13:
14:
15:
16:

Periyodik Sistem
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal Tepkimeler
Asitler ve Bazlar
Madde ve Isı
Kimya Endüstrisi

NE

Ünite
123 - 203

-

KT

Ünite

ADIM - 01:

İR

Ünite

MEVSİMLER VE İKLİM

İÇİNDEKİLER

ÖR

Ünite
204 - 231

Ünite
232 - 268
Ünite
269 - 293

BASİT MAKİNELER
ADIM - 17:
ADIM - 18:
ADIM - 19:

Makaralar
Kaldıraç ve Eğik Düzlem
Dişli Çark-Kasnak ve Çıkrık

ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ
ADIM - 20: Besin Zinciri-Fotosentez-Solunum
ADIM - 21: Madde Döngüleri ve Çevre Bilimi

ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ
ADIM - 22: Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
ADIM - 23: Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

Cevap Anahtarı 294 - 298

KT

01

İR

ÜNİTE

NE

MEVSİMLER
VE İKLİM
NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Mevsimlerin Oluşumu

ÖR

ADIM - 01:
			

ADIM - 02:
			

Syf. 5 - 16

İklim ve Hava Olayları
Syf. 17 - 31

Yüksek hava

Alçak basınç alanı oluşturur.

K

Yüksek basınç alanı oluşturur.

Alçak hava

MEVSİMLER VE İKLİM

L

Havadaki Nem

Yağış Türleri

Yağış

Rüzgâr

Buharlaşma

Karadeniz

İKLİM VE HAVA DURUMU

Akdeniz

Terleme

Solunum

ANKARA

Pazar

Şekil - II

Pzt Sal Çar Per Cum Cmt
19°C 19°C 15°C 10°C 8°C 20°C

YAĞIŞ
OLUŞUMU

Yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşursa
Kırağı
Çığ
Sis

Rüzgar: Hava taneciklerinin yüksek basınç alanından alçak basınç alanına yatay hareket etmesidir.

İR

KT

NE

21 Mart Ekinoksu

21 Aralık
Gündönümü

Günberi

Güney Yarım Küre: Yaz

Kuzey Yarım Küre: Kış

İNFOGRAFİK

Dünya’nın Yörüngesi
Kuzey Yarım Küre: İlkbahar
Güney Yarım Küre: Sonbahar

GÜNEŞ

Gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşursa
Yağmur
Kar
Dolu

Karasal

ÖR

8 FEN BİLİMLERİ

21 Haziran
Gündönümü

ÜNİTE - 1

Günöte

23 Eylül Ekinoksu

Kuzey Yarım Küre: Sonbahar

K

Yörünge
Ekliptik
Düzlemi

Kuzey Yarım Küre: Yaz

Tam yörünge
dolanımı yaklaşık
365 gün sürer

Güney Yarım Küre: İlkbahar

Dünya’nın
Dönme Ekseni

G

Güney Yarım Küre: Kış

Dünya ile Güneş Arasındaki
Ortalama Mesafe
149,6 milyon km

Yörünge Çevresi
940 milyon km

Ortalama Yörünge Hızı
108.000 km/h

Şekil - I

Dünya’nın Hareketleri

MEVSİMLERİN OLUŞUMU

1. Dünya’nın Kendi Ekseni Etrafında Dönme (Günlük) Hareketi

01

Dünyamız kutuplardan basık ekvatordan şişkin bir şekle sahiptir bu şekle geoid adı verilir
Dünya kendi ekseni etrafında dönüşünü (1 tam tur) 24 saatte tamamlar ve 1 gün oluşur.
Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü batıdan doğuya doğrudur yani saat yönünün tersidir.

Dönme
ekseni

Gündüz

Ekv

ato

r

Güneş ışıkları

KT

Gece

İR





ADIM

Dünya’nın Günlük Hareketlerinin Sonuçları



Güneş ışını alan yerlerde gündüz yaşanırken Güneş ışını almayan yerlerde gece yaşanır.
Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkı oluşur, çünkü gündüz vakti dünyamızın Güneşten aldığı ısı sayesinde sıcaklığı
artarken, gece vakti Güneş almayan bölgelerde ise sıcaklık azalacaktır. Bunun sonucunda rüzgârlar meydana gelir.
Güneş ışınlarının geliş açısına göre cisimlerin gölge boyu değişir; ışınlar dik açıyla gelirse gölge boyu az, eğik açıyla gelirse gölge boyu fazla olur.

NE




2. Dünya’nın Güneş Etrafında Dolanma Hareketi
Dünya, Güneş etrafındaki hareketini elips şeklinde bir yörüngede tamamlar. Yörüngenin bulunduğu düzlemede ekliptik veya yörünge düzlemi
denir.
Dünya, Güneş etrafındaki 1 tam turunu 365 gün 6
saatte tamamlar.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı batıdan
doğuya doğrudur yani saat yönünün tersidir.
Bu hareketin sonucunda mevsimler meydana
gelir.

ÖR







Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu tarih 3 ocaktır (Günberi); en uzak olduğu tarih ise 4 temmuzdur (Günöte).
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KT

İR

1

K

NE

Dünya Güneş etrafında dolanma hareketi yaparken Güneş yaklaştığında dönme hızı artar, Güneş’ten uzaklaştığında
dönme hızı yavaşlar. Buna göre, K, L, M, N bölgelerinde Dünya’nın dönüş hızı nasıl değişir?

L

M

N

Artar

Artar

Artar

Artar

Azalır

Azalır

Azalır

Azalır

ÖR

Eksen Eğikliği


Dünyamız, Güneş etrafında dolanırken ve kendi
etrafında dönme hareketi yaparken ekliptik yörüngede
yol alır.



Kuzey ve Güney Yarım Küre olmak üzere Dünya’yı
paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgiye “ekvator çizgisi” denir.



Dünya’nın ekvator düzlemi ile yörünge (eliptik) düzlemi dik değildir.



Ekvator düzlemi ile dolanma düzlemi arasında 23°
derece 27’ lik bir açı vardır. Bu açıya eksen eğikliği (23
derece 27 dakika) denir.
Gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde
dolanırken izlediği yola “yörünge” denir.
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Eksen
Eğikliği
23°27’

Ekvator

Kuzey Kutbu
Dönme Ekseni

düzlemi

Dolanma düzlemi

Eliptik yörünge

Güney Kutbu

Mevsimlerin oluşumunda etkilidir.
Güneş ışınlarının yer yüzüne düşme açısı yıl boyunca değişir.
Güneşin doğuş ve batış saatleri ve yerleri değişir.
Cisimlerin gölge boyları yıl içinde değişir.
Gece ve gündüz sürelerinde farklılık oluşur.
Birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi değişir.
Aynı anda Kuzey ve Güney yarım kürede farklı mevsimler yaşanır.

Gü

neş

Uz

un

ab

atm

az

Gü

n

Dönme ekseni

Eksen
eğikliği
Kuz

ey

Kut

up

No

kta

KT

En

asl

İR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En

Kısa

sı

Güneş Işınları

Gün

Ekv

Gün

ato

eş
doğ asla
ma
z

Gün

Kut

up

NE

eş

No

r

kta

sı

Dünya’nın Ekseni Eğik Olmasaydı Ne Olurdu?


Gece ve Gündüz süreleri Dünya’nın her yerinde bir birine
eşit olurdu.



Güneş ışınlarının bir noktaya geliş açısı yıl boyunca değişmezdi



Mevsimler meydana gelmezdi.



Yıllık sıcaklık farkı meydana gelmezdi.



Bir cismin gölge boyu daima aynı kalırdı.

ÖR

Güneş ışınları ekvatora yıl boyunca dik açıyla gelirdi.

90°



70°

mi

Dünya’nın Eksen Eğikliğinin Sonuçları Nelerdir?

45

°

25°
Batı

Doğu

Benim
NOTUM

7

Birim Yüzeye Düşen Işık Miktarı




NE

2

KT

İR



Dünya Güneş etrafında dolanırken eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınları farklı bölgelere farklı açılarla gelir
Güneş ışınları Dünya yüzeyine dik ya da dike yakın açılarla gelirse o bölgenin sıcaklığı yükselir ve yaz mevsimi yaşanır,
eğik açıyla geldiği bölgelerde ise sıcaklık düşer ve kış mevsimi yaşanır.
Işığın dik geldiği yüzeye bıraktığı ısı enerjisi eğik yüzeylere bırakılan enerjiden fazladır çünkü; aynı enerji miktarı eğik gelen
bölgelerde daha geniş alanı ısıtırken, dik gelen bölgelerde daha dar bir alanı ısıtmaktadır.
Aşağıdaki görselde güneş enerjisi kutuplara yakın bölgeleri daha az ,ekvatora yakın bölgeleri daha çok ısıtır çünkü aynı
enerji kutuplarda daha geniş bir alanı,ekvatorda ise daha dar bir alanı ısıtır dolayısıyla birim yüzeye düşen enerji miktarı
yüzey alanı ile ters orantılıdır.

ÖR

Aynı miktardaki güneş ışınlarının bir bölgeye geliş açısı şekillerde gösterilmiştir.

K

L

M

K, L ve M bölgelerinin sıcaklığı, genişliği ve birim yüzeye düşen enerji miktarı tespit edilmek isteniyor.
Buna göre, K, L ve M’yi aşağıdaki grafiklere uygun bir şekilde yerleştiriniz.
Sıcaklık
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Genişlik

Noktalar

Birim yüzeye düşen enerji

Noktalar

Noktalar

Mevsimlerin Oluşumu
Mevsimlerin meydana gelmesinde iki olay etkilidir.
Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması
Dünya’nın dönme ekseninin eğik olması




Bu iki olay sonucunda Kuzey Yarım Kürede ve Güney Yarım Kürede aynı zaman diliminde farklı mevsimler yaşanır.
Dünya Güneş etrafında dolanma hareketi yaparken eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınları Dünya üzerindeki bölgelere
farklı açılarla gelir.
Güneş ışığının dik geldiği bölgelerde ısı enerjisinden dolayı sıcaklık artışı fazla olurken; eğik geldiği bölgelerde ise sıcaklık
artışı az olur.
Güneş ışınlarının geliş açısına göre farklı yarım kürelerde farklı mevsimler oluşur.
Kuzey Yarım Küre’ye Güneş ışınları dik geldiği zaman yaz mevsimi yaşanırken; Güney Yarım Küre’ye güneş ışınları eğik
geldiği zaman kış mevsimi yaşanır.
Aynı şekilde bir yarım kürede ilkbahar yaşanırken diğer yarım kürede sonbahar yaşanır.






İR

1.
2.

KT

Mevsimlerin Başlangıç Tarihleri

21 Haziran - 21 Aralık (Gün Dönümü) ve 21 Mart - 23 Eylül Ekinoks (Gece - Gündüz Eşitliği)
Ekinoks
21 Mart

har
İlkba

Kış

NE

Gün Dönümü
21 Haziran

ÖR

Yaz

har
Sonba

Ekinoks
23 Eylül

Kuzey Yarım Küre için mevsimler
K

21 Haziran Gün Dönümü (Yaz Solstisi)








Güneş ışınları öğle vakti Kuzey Yarım Küre’de bulunan
yengeç dönencesine dik açıyla gelir.
Kuzey Yarım Küre’de daha fazla ısı enerjisi oluşurken
Güney Yarım Küre’de daha az ısı enerjisi oluşur.
Kuzey Yarım Küre’de yaz, Güney Yarım Kürede kış mevsimi yaşanmaya başlar.
Kuzey Yarım Küre’de en uzun gündüz en kısa gece yaşanırken; Güney Yarım Küre’de en uzun gece en kısa gündüz
yaşanır.
21 hazirandan itibaren Kuzey Yarım Küre’de gündüzler
kısalmaya, geceler uzamaya; Güney Yarım Küre’de
gündüzler uzamaya geceler kısalmaya başlar.

Gün Dönümü
21 Aralık

Kuzey Kutup
Dairesi
Yengeç
Dönencesi
Ekvator
Oğlak
Dönencesi

G

Güney Kutup
Dairesi

9

K

21 Aralık Gün Dönümü (Kış Solstisi)






21 Mart Ekinoksu





Yengeç
Dönencesi
Ekvator
Oğlak Dönencesi
Güney Kutup

G

Dairesi

K

Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar, Güney Yarım
Küre’de sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
Dünya’nın her yerinde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır.
Güneş ışınları öğle vakti Ekvatora dik açıyla gelir.
Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de daha
fazla ısı enerjisi, Güney Yarım Küre’de ise daha az ısı enerjisi
bırakmaya başlar.

NE



Dairesi

İR



Güneş ışınları öğle vakti Güney Yarım Küre’de
bulunan oğlak dönencesine dik açıyla gelir.
Güney Yarım Küre’de daha fazla ısı enerjisi
oluşurken Kuzey Yarım Küre’de daha az ısı
enerjisi oluşur.
Kuzey Yarım Küre’de kış, Güney Yarım
Küre’de yaz mevsimi yaşanmaya başlar.
Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece, en kısa
gündüz yaşanırken; Güney Yarım Küre’de en
uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.
21 Aralık’tan itibaren Güney Yarım Küre’de
gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya;
Kuzey Yarım Küre’de ise gündüler uzamaya
geceler kısalmaya başlar.

KT



Kuzey Kutup

Kuzey Kutup
Dairesi
Yengeç
Dönencesi
Ekvator
Oğlak
Dönencesi

Güney Kutup
Dairesi

G

23 Eylül Ekinoksu


ÖR





Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre’de sonbahar, Güney
Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar.
Dünya’nın her yerinde 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır.
Güneş ışınları öğle vakti Ekvatora dik açıyla gelir.
Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de daha
fazla ısı enerjisi, Kuzey Yarım Küre’de ise daha az ısı enerjisi
bırakmaya başlar.

K
Kuzey Kutup
Dairesi
Yengeç
Dönencesi
Ekvator
Oğlak
Dönencesi

Güney Kutup

G

Ekvator bölgelerinde yıl boyunca 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır.
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Dairesi

2

İR

Ekinoks ve solstis tarihlerinde güneş ışınlarının Dünya’ya gelişi aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.

Yengeç dönencesi

Güneş

Güneş

Yengeç dönencesi

Ekvator çizgisi

Ekvator çizgisi

Oğlak dönencesi

Oğlak dönencesi

KT

Dönme ekseni

Dönme ekseni

21 Mart Ekinoksu

23 Eylül Ekinoksu

Güneş

Yengeç dönencesi

Yengeç dönencesi

Güneş

Ekvator çizgisi

Oğlak dönencesi

NE

Ekvator çizgisi
Oğlak dönencesi

Dönme ekseni

Dönme ekseni

21 Aralık Solstisi

21 Haziran Solstisi

Noktaların konumu aşağıdaki gibidir.

L: Ekvator

M: Oğlak dönencesi

ÖR

K: Yengeç dönencesi

Buna göre, yukarıdaki tarihlerde K, L ve M noktalarında birim yüzeye düşen enerji miktarını veren sütun grafiğini çiziniz.

Enerji

Enerji

Noktalar
21 Mart

Enerji

Enerji

Noktalar
23 Eylül

Noktalar
21 Aralık

Noktalar
21 Haziran
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2

İR

Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasında 23°27’lık (23 derece 27 dakika) bir açı vardır. Bu açı Dünya’nın
kutup noktalarını birleştiren, dönme eksenin de 23° 27’lık bir açı ile eğik durmasına sebep olur. Bu durum eksen eğikliği
olarak tanımlanır.

C

B

B
A
Dönme Ekseni
Eksen Eğikliği Var

KT

C

A

Dönme Ekseni

Eksen Eğikliği Yok

Güneş ışınları eksen eğikliği varken C noktasına, yokken B noktasına dik açıyla geliyor.

NE

Buna göre, A, B ve C noktalarını sıcaklık grafiklerine yerleştiriniz.

Eksen Eğikliği Var
Sıcaklık (°C)

30
15

Sıcaklık (°C)

30

15

ÖR

5

Noktalar

Benim
NOTUM
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Eksen Eğikliği Yok

Noktalar

Et k inl ik

1

Aşağıdaki tabloda verilen bilgilerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız.

21 Haziran’dan 21 Aralık’a doğru gidildikçe Kuzey Yarım Küre’de gündüzler kısalırken geceler uzar.

İR

Mevsimlerin oluşum nedenlerinden biri de Dünya’nın Güneş etrafında dolanmasıdır.

Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi esnasında, dönme ekseni yörünge düzlemine diktir.
Mevsimler oluşurken gece gündüz süresi değişir.

KT

21 Haziran’da ülkemiz kış mevsimini yaşamaktadır.

Kuzey Yarım Küre’de yaz yaşanırken aynı zamanda Güney Yarım Küre’de kış yaşanır.
21 Haziran tarihinde güneş ışınları oğlak dönencesine dik açıyla gelir.

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Dünya’nın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır.

Et k inl ik

NE

Güneş ışınlarının düşme açısı azaldıkça, yeryüzüne aktarılan ısı enerjisi artar.

2

Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi şekildeki gibi gösterilmiştir. Şekilden faydalanarak
aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
21 Mart

III
21 Aralık

ÖR

IV

21 Haziran

II

I

23 Eylül

a.

Hangi aralıklarda KYK’da gündüzler uzarken geceler kısalır?

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

b.

Hangi tarihlerde GYK’de gündüz süresi gece süresinden fazladır?

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

c.

Hangi tarihlerde Dünya’nın her yerinde gece - gündüz eşitliği yaşanır?

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

d.

Hangileri solstis tarihleridir?

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

e.

Hangi aralıklarda KYK’de gündüz süresi gece süresinden azdır?

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

f.

Hangi tarihlerde güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla gelir?

...............................................................................................
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1.

3.

I. Dünya’nın Güneş ile arasındaki uzaklık
II. Dünya’nın Güneş çevresinde dolanması
III. Dünya’nın eksen eğikliği

Günlük sıcaklık farklılıkları Dünya’nın
kendi ekseni etrafında dönmesi
sonucunda oluşur.
Emre

Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya’da mevsimlerin oluşmasının nedenleri arasında gösterilebilir?
B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

Ayşe

İR

A) Yalnız II

Dünya’nın Kuzey Yarım Küresi Güneş’e
en yakın olduğu zamanda yaz
mevsimini yaşar.

Mevsimsel sıcaklık farkları Dünya’nın
Güneş etrafında dolanması sonucu
oluşur.

Ali

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri günlük ve mevsimlik sıcaklık farkları ile ilgili doğru bilgi vermiştir?
B) Yalnız Emre

KT

A) Emre ve Ali
C) Ali ve Ayşe

4. Dünya üzerinde hava sıcaklığının ortalamasının en
fazla olduğu yerler ekvator bölgesi, en az olduğu yerler ise kutuplardır.
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

NE

2. Aşağıdaki şekilde Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanımı görülmektedir. Dünya’nın eksen eğikliğinden
dolayı bu dolanım sırasında, Güneş ışınları III numaralı
konumda Kuzey Yarım Küre’de yengeç dönencesine,
I numaralı konumda Güney Yarım Küre’de oğlak dönencesine öğle vakti dik açı ile düşer.

D) Emre, Ali ve Ayşe

A) Mevsimlerin oluşması
B) Gece – gündüz oluşumu
C) Güneş ışınlarının gelme açısı
D) Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı

II

I

ÖR

III

IV

Yukarıda verilen açıklamaya göre, aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bir yarım küre kış mevsimini yaşarken aynı anda
diğer yarım küre yaz mevsimini yaşar.
B) Dünya IV numaralı konumdayken Güney Yarım Küre’de sonbahar yaşanır.
C) I numaralı konumda Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi yaşanır.
D) II numaralı konumda Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açı ile düşer.
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5. Fen bilimleri öğretmeni Emre mevsimlerin oluşumu
konusunu değerlendirmek için aşağıdaki soruları öğrencilerine sorar.
I. Dünya’nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi ve

eksen eğikliği sonucunda hangi olay oluşur?
II. 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre’de hangi
mevsim görülür?
III. Dünya’nın dönme eksenindeki eğiklik Güneş ışınlarının Dünya’ya gelme açısını etkiler mi?
IV. 21 Mart tarihinde Kuzey Yarım Küre’de hangi mevsim görülmeye başlar?
Fatih, yukarıdaki sorulara sırasıyla ‘mevsim, kış mevsimi, hayır, ilkbahar’ cevaplarını veriyor.
Her doğru sorunun 20 puan ile değerlendirildiği çalışmadan Fatih toplam kaç puan alır?
A) 20

B) 40

C)60

D) 80

1. Aşağıdaki görselde Dünyanın Güneş etrafında hareketi sırasında 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül mevsim
başlangıcı konumları verilmiştir.

21 Mart
R
21 Aralık

S
O
21 Haziran
K
L

İR

P

M

KT

Buna göre, Dünya üzerinde verilen bölgelerde aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanır?

I. 21 Aralık’ta P şehrinde yaz mevsimi yaşanırken, O şehrinde kış mevsimi yaşanır.
II. 21 Mart’ta R ve S şehirlerinde 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanır.
III. 21 Haziran’dan sonra K şehrinde gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlarken; L şehrinde geceler kısal-

maya, gündüzler uzamaya başlar.

IV. 23 Eylül’de N şehrinde sonbahar mevsimi yaşanırken, M şehrinde ilkbahar mevsimi yaşanır.

A) I ve II

B) I ve IV

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine
bağlı olarak Ekvator dışındaki yerlerde gece - gündüz süresi
yıl içerisinde değişiklik gösterir. Örneğin; 21 Haziran tarihinde
Güney Yarım Küre’de bulunan yerler yıl içindeki en uzun geceyi yaşarlar, 21 Aralık tarihinde ise bu durumun tam tersi
Kuzey Yarım Küre’de en uzun gece yaşanır. Aynı zamanda
21 Haziran tarihinde Dünya üzerindeki herhangi bir noktadan
kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar.

NE

2.

P

R

S

ÖR

Buna göre, 21 Mart ve 21 Haziran tarihlerinde P, R ve S şehirlerindeki gündüz süresinin grafiği aşağıdakilerden
hangisindeki gibi olur?
21 Mart

A)

21 Haziran

Gündüz Süresi (Saat)

12

Gündüz Süresi (Saat)

R

S

Şehirler

P

Gündüz Süresi (Saat)

C)

12

R

S

R

S

Şehirler

Gündüz Süresi (Saat)

P

R

Gündüz Süresi (Saat)

Şehirler

12

P

B)

21 Haziran

12

12

P

21 Mart

12

P

R

S

Şehirler

Şehirler

P

Gündüz Süresi (Saat)

D)
12

S

Gündüz Süresi (Saat)

R

S

Şehirler

ADIM- 01 | YENİ KONSEPT

23 Eylül

SORULAR

N

Gündüz Süresi (Saat)

12

P

R

S

Şehirler

P

R

S

Şehirler
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3. 21 Haziran tarihinde Dünya’nın Güneş etrafındaki konumu şekildeki gibidir.
K
Kuzey Kutup
Dairesi
Yengeç

K•

İR

Dönencesi
Ekvator

Oğlak Dönencesi
Güney Kutup
Dairesi

KT

Dünya üzerinde konumu gösterilen K şehri ile konumu gösterilmeyen L şehrinin aylara göre sıcaklık ortalamaları
°C cinsinden tablodaki gibidir.
OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

K

8

13

18

20

23

25

27

22

15

10

6

3

L

–15

–12

–6

3

10

17

23

18

12

5

–8

–12

NE

Buna göre, L şehrinin Dünya üzerindeki konumu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)

B)

C)

D)
L

L

L

L

ÖR

ADIM- 01 | YENİ KONSEPT

SORULAR

G

K

4. Yanda Dünya’nın 21 Aralık’taki konumu verilmiştir.

Kuzey Kutup

Buna göre bu tarihte;

Dairesi

I. Güney yarımkürede en kısa gece yaşanır.

Yengeç

II. Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır.

Dönencesi

III. Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine

Ekvator

dik olarak gelir.

Oğlak Dönencesi

yargılarından hangileri doğrudur?
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A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

G

Güney Kutup
Dairesi

Hava Olayları









Atmosferde meydana gelen sıcaklık farkından ve havadaki
nem (su buharı) ndan kaynaklanan olaylara hava olayları
denir.
Yeryüzünü saran hava katmanına atmosfer denir.
Azot: % 78
Hava olayları Dünya’nın etrafını saran atmosferde (hava küre)
meydana gelir.
Oksijen: % 21
Hava olaylarının oluşumu hava küreyi oluşturan maddelere
bağlıdır.
Diğer: % 1
Hava olaylarının oluşumunda havada bulunan nem ve sıcaklık
(CO2, Su buharı
farkı etkilidir. Nem yağışların sıcaklık farkı ise rüzgârların
vb.)
oluşumunda etkilidir.
Atmosferde azot, oksijen, argon, karbondioksit, hidrojen, helyum gibi gazların yanında; su buharı, is ve toz tanecikleri bulunur.
Atmosferde bulunan gazların oranları yukarıda verilmiştir, su buharı atmosferde oranı az olmasına rağmen hava olaylarının oluşmasını sağlayan en önemli etmendir.
Hava olaylarını sıcaklık, yağış, rüzgar, nem ve hava basıncı gibi etkenler belirler.
Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına “hava durumu” denir.




NE

Rüzgârların oluşum nedeni nedir?
1. Dünya’nın günlük dönüş hareketinden
2. İki ortam arasındaki sıcaklık farkından
3. İki ortam arasındaki basınç farkından


02

İR




ADIM

KT



İKLİM VE HAVA OLAYLARI

Meteoroloji: Atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu,gelişimini ve değişimini inceleyen, bu hava olaylarının canlılar açısından doğuracağı sonuçları araştıran bilim dalına meteoroloji denir.
Meteorolog: Meteoroloji ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog denir.
Meteorologlar, meteoroloji istasyonlarından ve uydulardan gelen
bilgileri toplayarak hava tahmin
raporunu hazırlarlar.
Pazartesi
Salı
Çarşamba

ÖR

Meteorologlar hava tahmini yapabilmeleri için;
1. Rüzgarın süratini
2. Günlük yağış miktarlarını
3. Günlük hava sıcaklığı değişimlerini
4. Nem oranlarını
5. Günlük hava basıncı değişimlerini
karşılaştırırlar.

İSTANBUL

Perşembe

Cuma

Cumartesi
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Rüzgâr


Atmosferi oluşturan gazların hem yerküreye hem de kendi içindeki tüm cisimlere, moleküllerin ağırlığı ve hareketi nedeniyle uyguladığı kuvvete açık hava basıncı denir.
Rüzgar: Hava taneciklerinin yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay hareketine rüzgar denir.

L

2.
3.
4.

K

Yüksek Basınç Alanı

K noktasındaki hava tanecikleri ısı verdikleri için yoğunlukları artar ve yüksek hava basıncını oluştururlar hava tanecikleri
K’dan L’ye doğru hareket eder.
Isınan hava taneciklerinin yoğunluğu azalarak L noktasından yükselerek yukarı doğru hareket eder.
Yükselen hava tanecikleri soğuk havanın etkisiyle soğuyarak bulutları oluşturur.
Bulutlar yağmurun yağmasına neden olur.

NE

1

Alçak Basınç Alanı

KT

Rüzgâr yönü

İR



Alçak Basınç Alanı

Yüksek Basınç Alanı

Yeryüzünde Sıcaklığın yükselmesiyle havayı oluşturan gaz
taneciklerinin hareketi artar, tanecikler bir birinden uzaklaşırlar.
Yoğunluğu azalan tanecikler ısınan havanın etkisiyle yükselir ve
yeryüzünde alçak basınç alanı oluşur.

Yeryüzünde hava sıcaklığının azalmasıyla havayı oluşturan gaz
taneciklerinin hareketi azalır ve tanecikler birbirine yaklaşır ve
taneciklerin yoğunluğu artar. Yoğunluğu fazla olan hava tanecikleri
alçalarak yeryüzünde Yüksek basınç alanı oluşturur.



Hava sıcaklığı yüksektir



Hava sıcaklığı daha düşüktür

Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgâr
eseceği için bir süre sonra sıcaklık değişir



Bulut oluşumu gözlenmez



Nem miktarı az olduğu için havanın sıcak ya da soğukluğu
daha belirgin hissedilir



Yağış görülmez



Hava açıktır



Alçaltıcı hava hareketleri görülür



Bulut oluşumu gözlenir



Yağış oluşma ihtimali fazladır



Yükseltici hava hareketleri görülür

ÖR



Rüzgârın yönü daima yüksek basınçtan, alçak basınç alanına veya
soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru olur.
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Gece ve gündüz Kara ve Denizlerde meydana gelen rüzgarların yönü farklıdır.

Sıcak hava
Serin hava

Serin hava

Sıcak toprak



Serin toprak

Serin deniz suyu

Kara ve denizler Güneşten aynı ısıyı almalarına
rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp
daha yavaş soğur. Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar, denizlere göre daha hızlı ısındığı için
ısınan hava yükselir ve karalarda alçak basınç alanı
oluşur, denizler soğuk olduğundan yüksek basınç
alanı oluşturur.
Gündüz vakti rüzgârın yönü denizden karaya doğrudur.



Sıcak deniz suyu

Gece vakti toprak denizden daha çabuk soğur toprak
üzerindeki soğuk hava alçalarak yüksek basınç alanı
oluşturur, Deniz üzerindeki sıcak havanın yükselmesiyle denizlerde alçak basınç alanı oluşur.
Gece vakti rüzgarın yönü karadan denize doğrudur.

KT



İR

Sıcak hava

NE

1



ÖR

Kara ve denizler Güneş’ten aynı miktarda ısı almalarına rağmen denizler karalara göre daha yavaş ısınıp daha yavaş soğur.
Dolayısıyla aynı bölgede gündüzleri karalar, denizlere göre daha hızlı ısınırken geceleri daha hızlı soğur. Bu da bölgeler
arasında sıcaklık farkı etkisiyle basınç farkları oluşturarak havanın yatay ve dikey yönlü hareket etmesine neden olur. Yatay
yönlü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgâr denir. Aşağıdaki görselde A ve B bölgeleri arasında havanın yatay yönlü
hareketi gösterilmiştir.

B bölgesi

A bölgesi

A ve B bölgelerinin gündüz ve gece hangi basınç alanı altında olduğunu yazınız.

Gündüz A Bölgesi

Gündüz B Bölgesi

Gece A Bölgesi

Gece B Bölgesi

Alçak basınç alanı:

Alçak basınç alanı:

Alçak basınç alanı:

Alçak basınç alanı:

Yüksek basınç alanı:

Yüksek basınç alanı:

Yüksek basınç alanı:

Yüksek basınç alanı:

A ve B bölgelerinin gündüz ve gece birbirlerine göre sıcaklığı nasıldır? İşaretleyiniz.

Gündüz B Bölgesi

Gece A Bölgesi

Gece B Bölgesi

Sıcak:

Sıcak:

Sıcak:

Sıcak:

Soğuk:

Soğuk:

Soğuk:

Soğuk:

Gündüz A Bölgesi
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Rüzgârların hızları ve çevrede oluşturdukları etkileri farklıdır, aşağıdaki tabloda Beaufort ölçeği verilmiştir. Bu ölçeğe göre
rüzgârların isimlerini, hızlarını ve çevreye vermiş oldukları etkilerin neler olduğunu görebiliriz.
Rüzgârın hızını, kuvvetini ve yönünü ölçmekte kullanılan aletlere “anemometre (yel ölçer)” denir.
SAKİN
Duman dik olarak yükselir.

İR

BEAUFORT ÖLÇEĞİ

Kuvveti: 0 - Hızı: -

ESİNTİ (YEL)

HAFİF MELTEM

Kuvveti: 1 - Hızı: 1-5 km/h

SERTÇE MELTEM

Kuvveti: 2 - Hızı: 6-11 km/h

KUVVETLİ MELTEM

Ağaçların büyük dalları hareket eder.
Şemsiye kullanmak zorlaşır.

Kuvveti: 3 - Hızı: 12-19 km/h

FIRTINAMSI RÜZGÂR

Ağaçlar bütün olarak sallanır. Rüzgâra
karşı yürümek zorlaşır.

NE

Küçük ağaçlar sallanır. Göllerde küçük
dalgalar oluşur.

MELTEM

Yapraklar ve ince dallar sürekli hareket
eder. Bayraklar dalgalanmaya başlar.

Kuvveti: 5 - Hızı: 30-39 km/h
KUVVETLİ FIRTINA

Kuvveti: 6 - Hızı: 40-50 km/h
TAM FIRTINA

Kıyılar dışında nadir görülür. Ağaçlar
köklerinden sökülür. Binalar zarar
görür.

ÖR

Bacalara zarar verir. Çatılardaki kiremitler uçar.

Kuvveti: 9 - Hızı: 75-87 km/h

Kuvveti: 10 - Hızı: 88-101 km/h

Kuvveti: 7 - Hızı: 51-61 km/h
ÇOK ŞİDDETLİ FIRTINA

Çok seyrek görülür. Geniş ölçekli zarar
verir.

Kuvveti: 11 - Hızı: 102-117 km/h

Sıcak hava ile soğuk havanın yere yakın bölgelerde yer
değiştirmesi sonucu dönen rüzgarlara hortum denir.
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ORTA ŞİDDETLİ MELTEM

Toz ve kâğıt parçaları uçuşur. Küçük dallar oynar.

KT

Rüzgâr dumanı sürükler.

Rüzgâr dumanı sürükler.

Kuvveti: 4 - Hızı: 20-29 km/h

FIRTINA

Ağaç dalları kırılır. Yürümek zordur.

Kuvveti: 8 - Hızı: 62-74 km/h
KASIRGA (TAYFUN)
Toplu yıkım olur.

Kuvveti: 12 - Hızı: ≥ 118 km/h

Yağışlar Nasıl Oluşur?

Solunum
Yağış



Nem, havadaki su buharı miktarıdır ve havanın
bulunduğu yere ve sıcaklığına göre değişir.



Okyanuslarda, denizlerde, göllerde bulunan
su buharlaşarak, canlılardaki su ise solunum,
boşaltım ve terleme yoluyla atmosfere karışır.



Nemli hava yükselirken sıcaklığın düşmesiyle
soğur ve bu durumda havadaki su buharı
yoğuşarak su damlacıkları haline gelir. Bu su
damlacıkları da yoğuştuğu yere ve havanın
sıcaklığına bağlı olarak yeryüzünde farklı hava
olaylarının oluşmasına neden olur.

İR

Terleme

Rüzgâr



Buharlaşma

KT



Atmosferdeki nem miktarı deniz seviyesinden
yukarılara çıkıldıkça azalır bu nedenle yükseltinin az olduğu yerlerde nem miktarı daha
fazladır.
Havanın nemini ölçmek için “higrometre”
kullanılır.

NE

HAVADAKİ NEM
(Su Buharı)

Gökyüzüne
Yakın Yerlerde
Yoğuşursa

Kar

Dolu

Yeryüzüne
Yakın Yerlerde
Yoğuşursa

Kırağı

Çiğ

Sis

ÖR

Yağmur

Higrometre

Hava sıcaklığı artarsa, havadaki nem miktarıda artar, sıcaklık azalırsa nem miktarı da
azalır çünkü soğuk havada nem yoğuşacağı için soğuk havadaki nem miktarı daha
azdır.

Benim
NOTUM
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YAĞMUR

KIRAĞI





KAR
Bulutlardaki su damlacıkları hava
sıcaklığı 0°C’nin altına düştüğü
zaman buz kristallerine dönüşür, buz
kristalleri de birleşerek kar tanelerini
oluşturur.



ÖR


Bulutlardaki su damlacıkları soğuk
hava tabakası ile karşılaşınca aniden
yoğunlaşır ve donar, donan su damlacıkları bir araya gelip buz toplarına
dönüşür buz topları da yeryüzüne
dolu olarak yağar.

Dolu

22

Yer yüzüne yakın havadaki su buharının soğuk havanın etkisiyle yoğuşarak toprak,ağaç dallları ve yaprakların üzerinde su damlacıkları oluşturmasına çiy denir.

Çiy

Kar

DOLU

Kırağı

ÇİY

NE



KT

Yağmur

İlkbahar ve sonbahar mevsimlerinde
havanın soğuması sonucu havadaki
su buharının gaz hâlden doğrudan
katı hâle geçerek toprak ve bitkiler
üzerinde kristaller oluşması sonucu
kırağı meydana gelir.

İR

Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde
buharlaşan su, yükseklere doğru
çıkan soğuk hava ile karşılaşınca
yoğuşur ve küçük su damlacıkları
hâline gelir. Gökyüzünde birleşerek
büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne yağmur olarak düşer.

SİS


Yeryüzüne yakın hava içindeki su
buharının yoğuşması ya da donarak
kristalleşmesi sonucu çok küçük su
damlacıkları ya da buz kristallerine
dönüşmesiyle sis meydana gelir.

Sis

2

Hava olayları, Güneş’ten gelen ısı enerjisine bağlı olarak basınç, rüzgâr, nem, yağış ve sıcaklık gibi değişkenlerdir. Belirli bir
bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu denir.
Hava durumunu belirten semboller şekildeki gibi harflendirilmiştir.
L

Açık

M

Sıcak

Bulutlu

R

Soğuk

S

KT

P

N

İR

K

Yağmurlu

Gök Gürültülü
Sağanak Yağışlı

Dolu Yağışlı

T

Kar Yağışlı

Gün
1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün

Açık

Bulutlu

Yağmurlu

Dolu Yağışlı

Kar Yağışlı









Rüzgârlı

Sıcaklık



15°C



18°C
10°C





ÖR

5. Gün

NE

Efe İstanbul’daki hava değişimlerini 5 gün boyunca gözlemliyor. Hava durumuyla ilgili “açık, bulutlu, yağmurlu, dolu yağışlı, kar
yağışlı, rüzgârlı” gibi değişkenleri  işareti koyarak, sıcaklığı ise termometreyle ölçerek hava olaylarını ve sıcaklık değerlerini
her gün aynı saatte aşağıdaki tabloyda kaydediyor.



–3°C



–1°C

Aşağıdaki soruları tablodan yararlanarak cevaplayınız.
1.

Efe’nin 1. gün kullandığı termometre ve yaşanan hava olayını yazınız.

2.

Efe’nin ölçüm yaptığı günlerde hangi hava olayları yaşanmamıştır?

3.

Sıcaklık 0°C’nin altına düştüğü günlerde hangi hava olayları yaşanmıştır?

4.

Ölçüm yapılan bulutlu günlerde hangi yağışlar olmuştur?
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HAVA TAHMİNİ NEDEN ÖNEMLİDİR?



KT



Fırtına, yoğun sis gibi olumsuz hava şartlarına ilişkin hava tahminleri;
çiftçiler, pilotlar, gökbilimci ve şoförler için önemlidir. Çünkü; hava
durumunu bildikleri zaman olumsuz hava şartlarının etkisinden
korunmak için gerekli önlemleri alarak gittikleri yeri ve yönü değiştirebilirler.
Denizciler hava durumunu takip edip olumsuz hava şartlarında
denize açılmazlar.
Çiftçiler ekinlerini ne zaman gübreleyeceklerini ve ilaçlayacaklarını
hava durumuna göre ayarlarlar. İlaçlanan bir tarlaya birkaç saat
içinde yağmur yağarsa, ilaçların kimyasal etkileri görülmeden
yağmurla birlikte toprağa karışır. Bundan dolayı doğru hava tahminleri
insanları uyararak can ve mal kaybını önleyebilir.

İklim




İR



Bir yerde uzun zaman dilimi içinde gözlemlenen (sıcaklık, rüzgar, nem,hava basıncı ve yağış) gibi hava olaylarının ortalamasına iklim denir.
Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimlerin yayılışlarını, insan ve çevre üzerine etkilerini inceleyen bilim dalına denir.
Klimatolog (İklim Bilimci): Klimatoloji bilimi ile uğraşan bilim insanlarına denir.

bölgenin iklimi o yerin;
Denizlere olan uzaklığına
Yükseltisine
Enlemine
Yer şekillerine
Kalıcı kar durumuna bağlıdır.

ÖR

Bir
1.
2.
3.
4.
5.

Türkiye İklim Haritası
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NE

İklimlerin oluşumu nelere bağlıdır?





Dünyada birbirinden farklı özelliklere sahip bir
çok iklim tipleri bulunmaktadır örneğin; Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim,kutup
iklimi, çöl iklimi gibi iklimlerdir.
İklimler zamanla değişime uğrayarak farklı
iklim tiplerine dönüşebilirler.
Dünyada soğuk, sıcak ve ılıman iklim olmak
üzere üç iklim tipi vardır
Türkiye de ise üç iklim tipi görülür karadeniz
iklimi,akdeniz iklimi ve karasal iklim.
Akdeniz İklimi
Yazları sıcak ve kurak
kışları ılık ve yağışlı
geçer.
Karadeniz İklimi
Her mevsim yağışlı
olan, yaz ve kış sıcaklık
farkı az olan iklim
türüdür.
Karasal İklim
Kışları soğuk ve karlı,
yazları sıcak ve kurak
geçer.

İklim ve Hava Olayları Arasındaki Farklar
HAVA OLAYLARI

İKLİM

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dar bir alanda ve kısa süre içinde etkili olan atmosfer
olaylarıdır.
Hava olaylarını araştıran bilim dalına meteoroloji denir.
Hava olayları ile uğraşan bilim insanlarına meteorolog
denir.
Hava olaylarında değişkenlik fazladır.
Hava olayları tahminidir.
Hava olayları gün içinde (07:00-14:00 ve 21:00) saatlerinde yapılan gözlemlerle belirlenir.
Hava olaylarından bahsederken güneşli, yağmurlu ve
rüzgârlı gibi ifadeler kullanılır.

NE

KT

7.

Geniş bir bölgede ve çok uzun zaman içinde aynı kalan
atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
İklimi araştıran bilim dalına klimatoloji (iklim bilimi)
denir.
İklimle uğraşan uzman kişilere klimatolog(iklim bilimci)
denir
İklimde değişkenlik azdır
iklim kesinlik ifade eder.
İklimler en az 30-35 yıllık hava durumlarına ait ortalama verilerle belirlenir.
İklimden bahsedilirken kurak,soğuk,sıcak ve yağışlı gibi
ifadeler kullanılır.

İR

1.

Çöl İklimi

Karadeniz İklimi

ÖR

Akdeniz İklimi

Yağmurlu hava

Rüzgarlı hava

Güneşli hava

Benim
NOTUM
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3

İR

Ülkemizde yaşanan başlıca iklim tipleri ve İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan Ankara şehrinin bir günlük ve haftalık hava durumu
aşağıda gösterilmiştir.

ANKARA

KT

Pazar

Pzt Sal Çar Per Cum Cmt
19°C 19°C 15°C 10°C 8°C 20°C

Karasal

Akdeniz

Şekil - II

NE

Şekil - I

Karadeniz

İklim ve hava olayları ile ilgili bazı bilgiler şunlardır.

Bir haftalık hava durumunu verir.
Geniş alandaki hava olaylarının ortalamasıdır.
Kısa süren gözlemler sonucu elde edilir.
Dar alanda görülen rüzgâr ve yağış gibi olayları belirtir.
Belirlenmesi uzun yıllar alır.
Değişkenlik azdır.
Tahminidir.

ÖR

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Buna göre, şekil - I ve şekil - II’ye ait olan bilgileri uygun kutucuğa yerleştiriniz.

ŞEKİL - I
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ŞEKİL - II

Küresel İklim Değişikliği








Küresel Isınmanın Sonuçları

Dünya yüzeyine
geniş yansıyan
ışınlar
Güneşten gelen
ışınlar

Dünya yüzeyine
ulaşan ışınlar

Sera
gazları
Isınma
etkisi

İR



Dünya üzerinde bir çok iklim tipi
bulunmaktadır, yıllar geçtikçe bu
iklimler zamanla değişime uğrayarak farklı iklimlere dönüşmektedir.
İklimlerin yapısında meydana gelen
değişikliklere küresel iklim değişikliği denir.
Küresel iklim değişikliğine sebep
olan en önemli faktör atmosferde
bulunan sera gazlarıdır (karbondioksit, metan vb.)
Kömür, petrol, doğalgaz ve fueloil
gibi fosil yakıtların kullanılması
sonucu karbondioksit gazı (CO2)
açığa çıkar, karbondioksit güneşten
gelen ışınları geçirip, atmosferden
yansıyan ışınları tutarak atmosferin
alt kısmının aşırı ısınmasına neden
olmaktadır.
Sera etkisi: Sera gazlarının dünyadan uzaya yansıyan güneş ışınlarını
tutmasına denir
Küresel ısınma: Sera etkisi sonucunda Dünya’nın sıcaklığının artmasına denir.

KT



Uzaya geri
yansıyan ışınlar

Hava sıcaklıklarında her yıl 1-3 derece sıcaklık artışı meydana gelir.

2.

Su kaynakları azalır; çöller, kuraklık ve erozyon meydana gelir.

3.

Buzullar eriyerek deniz seviyesi yükselir.

4.

Mevsimsel değişikliklerle beraber sel, kasırga,çığ gibi doğa olayları meydana gelir.

5.

Tarım ve turizm alanları sular altında kalır.

NE

1.

Küresel İklim Değişikliğini Önlemek İçin Neler yapmalıyız?

Yenilenemez enerji kaynaklarının (fosil yakıtlar) kullanımını azaltıp; yenilenebilir enerji kaynaklarının (Hidroelektrik, rüzgâr,
güneş) kullanımını artırmalıyız.

2.

Fabrika bacalarına filtre takmalıyız.

3.

Deodorant kullanımını azaltmalıyız.

4.

Enerji tasarrufu yapmalıyız.

5.

Geri dönüşüm yaparak doğal kaynakların kullanımını azaltmalıyız.

6.

Ağaçlandırma çalışmaları yaparak yeşil alanları artırmalıyız.

7.

Toplumu bilinçlendirmeliyiz.

ÖR

1.
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Et k inl ik

1

Yağış çeşitleri ile ilgili şemadaki boşlukları doldurunuz.

HAVADAKİ NEM
YERYÜZÜNE
YAKIN
YOĞUNLAŞIRSA

KT

2

NE

Et k inl ik

İR

HAVADAKİ NEM
GÖKYÜZÜNE
YAKIN
YOĞUNLAŞIRSA

Aşağıda verilen cümleleri ilgili oldukları yere göre “iklim” ve “hava olayı” olarak işaretleyiniz.

İKLİM

ÖR

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kışlar çok sert geçer.

İzmir Valiliği, şiddetli lodosa karşı kıyı bölgelerini uyardı.
Bugün öğle saatlerinde hava aşırı derecede sıcaktı.
Bizim köyün en güzel zamanları mayıs, haziran
aylarıdır. Çünkü hava ılık ve yağışsız olur.

Kar yağışı ve buzlanma sebebi ile okullar 1 gün tatil edildi.
Bu zamanlarda oraya tatile gidilmez.
Yağıştan kafanı dışarı çıkaramazsın.

Hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalanında
uçuşlar rötar yaptı.
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HAVA OLAYI

Adım - 02 | TEST - 01

A) Güneş ışınlarının gelme açısı hava durumunu etkiler.
B) Günlük yağış miktarına bakarak hava durumunu
tahmin edemeyiz.
C) Havada meydana gelen basınç değişimleri hava
tahmini yapmada etkilidir.
D) Hava durumu değişkenlik gösterebilir.

5.

İR

1. Hava durumu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?

A Bölgesi

A) Kırağı

B) Sis

C) Çiy

D) Dolu

Hava sıcaklıklarının farklılık göstermesi nedeni ile atmosferde bulunan hava tanecikleri yukarı ya da aşağı
yönde hareket edebilirler. Yukarıda A ve B bölgelerinde hava taneciklerinin hareket yönü ok işaretleri ile
gösterilmiştir.

KT

2. Aşağıdaki hava olaylarından hangisi yeryüzüne yakın yerlerde oluşmaz?

B Bölgesi

Buna göre, A ve B bölgeleri ile ilgili;
I. A bölgesi alçak basınç alanı olarak adlandırılır.

II. Rüzgâr oluşumu B bölgesinden A bölgesine doğru

gerçekleşir.
III. B bölgesindeki nem oranı A bölgesine göre daha
düşüktür.

NE

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

3. Küresel iklim değişikliği ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

ÖR

A) İklimler zamanla değişikliğe uğramıştır.
B) Atmosferdeki zehirli gaz miktarı giderek artmaktadır.
C) Sera gazı küresel ısınmada etkili değildir.
D) Dünya’nın ortalama sıcaklığı zamanla artmaktadır.

4.

I. Yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca gerçekleşen tüm hava olaylarının ortalama
durumudur.
II. Meteoroloji ile ilgilenen uzmanlardır.
III. İklim bilimi ile uğraşan uzmanlardır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yukarıda
verilmemiştir?
A) Klimatoloji

B) İklim

C) İklim bilimci

D) Meteorolog

6. Etrafımızı saran atmosfer tabakasının içinde birden
fazla gaz çeşidi bulunmaktadır ve bu gazların hareketi sayesinde hava olaylarından biri olan rüzgârlar
gerçekleşir.
Buna göre,
I. Yatay yönde meydana gelirler.
II. Basınç farklılıklardan oluşurlar.
III. Hortum, fırtına, kasırga ve tayfun gibi türleri vardır.

rüzgârlarla ile ilgili verilen ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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1. Ankara’ya ait 1 haftalık hava tahmin raporu aşağıdaki tabloda verilmiştir.
ANKARA İLİ BİR HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Sıcaklık °C

26

27

25

24

22

24

24

Nem %

67

68

69

72

73

77

67

İR

Buna göre, tablo ile ilgili yapılan yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

NE

KT

A) Yağış havadaki nem oranının artmasına neden olur.
B) Güneşli havalarda hava sıcaklığı en yüksek değerleri gösterir.
C) Tabloda verilen sıcaklıklar ile hafta boyunca yaşanacak olan sıcaklıklar birebir aynı olur.
D) Bir bölgede aynı gün içinde sadece tek bir hava olayı gözlenebilir.

2. 3 bölgenin anlık hava durumu ve hava sıcaklığı ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
HAVA DURUMU

ŞEHİR

ÖR

ADIM- 02 | YENİ KONSEPT

SORULAR

Hava
Durumu

HAVA SICAKLIĞI

K

32°C

L

19°C

M

25°C

Buna göre bu bölgeler arasında oluşacak rüzgarların yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
A)

L

30

B)

K

M

L

C)

K

M

D)

K

L

M

K

L

M

3. Ülkemizde genel olarak yaşanan mevsimler Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olmak üzere 3 tanedir. Aşağıda bu
mevsimlerle ilgili harita gösterilmiştir.

•K
•L

İR

•M

Karasal

KT

•R

Akdeniz

Karadeniz

Buna göre harita üzerinde gösterilen yerlerle ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

NE

A) P ve L şehirleri deniz kenarında olmasına rağmen farklı iklimler oluşmasının nedeni şehirlerin ekvatora olan
uzaklıklarının farklı olmasıdır.
B) M ve N şehirlerinde aynı gün içinde yaşanan hava olayları farklı olabilir.
C) K ve L şehirlerinde gerçekleşen yıllık hava olaylarının ortalaması benzerlik gösterir.
D) K, M ve P şehirlerinde yaz mevsimlerinin yaşanma tarihleri farklıdır.

4. Aşağıdaki infografiklerde iklim ve hava olaylarına ait özellikler verilmiştir.

Geniş
bölgeler için
geçerlidir.

Kesinlik
bildirir.

ÖR

İKLİM

Klimatoloji
bilim dalı
ilgilenir.

Uzun süreli
inceleme
yapar.

Bu alanda
çalılan bilim
insanlarına
meteorolog
denir.

Değişkenlik
fazladır.

Dar bölgeler
için geçerlidir.

HAVA OLAYI

Gözlem
sonucu
oluşturulan
tahminlerdir.

ADIM- 02 | YENİ KONSEPT

•P

SORULAR

•N

Buna göre bu bilgiler için yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Her ikisinde de verilen bilgilerin tamamı doğrudur.
B) İklim kısmı doğru, hava olayları kısmında 1 hata vardır.
C) Her ikisinde de 1’er hata bulunmaktadır.
D) İklim kısmında 1 hata, hava olayı kısmında ise 2 hata bulunmaktadır.

31

