
8. SINIF LGS FEN BİLİMLERİ 1. ÜNİTE 2. KONU İKLİM VE HAVA OLAYLARI ÇALIŞMA KAĞIDI 
A) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri getiriniz. 

(rüzgar, alçak, yüksek, iklim, meteoroloji, klimatalog, kar, azot, küresel ısınma, sis, yüksek, alçak, yüksek, atmosfer 
basıncı, higrometre, yelölçer, termodinamik, hortum, tayfun) 

1) Atmosferde %78 oranında …………….. gazı, %21 oranında ……………… gazı, %1 oranında diğer gazlar bulunur. 
2) Hava durumu belirli bir bölgede ……………… sürede gerçekleşen atmosfer değişimleridir. 
3) Hava olaylarına neden olan değişkenler …………………., Nem, Basınç ve …………….. dır. 
4) Atmosfer gazlarının yeryüzüne uyguladığı etkiye ………………….  ………………………. Denir. 
5) Basınç …………………….. basınç ve ………………….. basınç olarak ikiye ayrılır. 
6) Bir bölgede yeryüzünde atmosfer gazları fazla ise bu bölge ………………. basıncı etkisindedir. 
7) Bir bölgede alçalıcı hava hareketi var ve hava bulutluluğu az ise o bölge …………………….. basıncı etkisindedir. 
8) Bir bölgede yağış olasılığı fazla ve yükselici hava hareketi varsa o bölge ………………………. basıncı etkisindedir. 
9) Yüksek basınç bölgesinden Alçak basınç bölgesine doğru hareket eden yatay yönlü hava hareketine ……………….. 

denir. 
10) Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalına ………………………… denir. 
11) Hava olaylarının 35 – 40 yıllık ortalamasına …………………….. denir. 
12) Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarının ortalamasını inceleyen bilim insanına 

………………………. denir. 
13) Atmosferdeki su buharının yoğuşarak buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan yağış çeşidine …………………. Denir. 
14) Küçük su damlacıklarının yer yüzüne yakın yerlerde havada asılı kalmasıyla ……………………. Oluşur. 
15) Karbondioksit e Metan gibi gazların atmosferdeki oranının artmasıyla yeryüzündeki sıcaklık ortalamalarının 

artmasına ……………………… ………………………… denir. 
 

B) Aşağıdaki doğru yanlış sorularını cevaplayınız. 
1) (   ) Isınan hava gökyüzüne doğru yükselirse yeryüzünde yüksek basınç alanı oluşur. 
2) (   ) Kısa süreli ve belirli bir bölgedeki hava durumunun ortalamasına iklim denir. 
3) (   ) Atmosferdeki su buharının oranına nem adı verilir. 
4) (   ) Farklı şiddetlerde esen rüzgarlar yel, meltem, fırtına ve hortumdur. 
5) (   ) Bir bölgede bulunan hava basıncı sıcaklık ile ters orantılıdır. 
6) (   ) Nem higrometre ile ölçülür. 
7) (   ) Sıcak hava ile soğuk havanın yer değiştirmesi ile oluşan ters rüzgarlara hortum adı verilir. 
8) (   ) Bugün kar yağabilir diyen biri iklim hakkında bilgi veriyordur. 
9) (   ) Yazları deniz kenarında olduğumuz için nem oranı çok yüksek oluyor ve bunalıyoruz diyen birisi hava 

durumundan bahsediyordur. 
10) (   ) Hava durumunun uzun yıllar boyunca ortalamasını alan bilim insanlarına iklim bilimci denir. 
11) (   ) Karbondioksit salınımı arttıkça güneş ışınlarının uzaya yansıması azalır. 
12) (   ) Küresel ısınma sera etkisine sebep olur. 
13) (   ) Sanayileşme ve fabrikalaşmanın artması sera gazlarının salınımını arttırır. 
14) (   ) Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak küresel iklim değişikliğine yol açar. 
15) (   ) Deniz seviyesindeki yükselmeler, beklenmedik fırtınalar ve uzun süreli kuraklıklar küresel iklim 

değişikliğinin kanıtıdır. 
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C) Aşağıda iklim ve hava durumu ile ilgili ifadeler verilmiştir. İklime ait ise İ, hava durumuna ait ise H 

harfini uygun boşluğa yazınız
1) (   ) Kars ve Erzurum ülkemizin en soğuk 

şehirleridir. 
2) (   ) Mardin yazları az yağış alır. 
3) (   ) Yarın İstanbul’da Kar yağışı bekleniyor. 
4) (   ) Yarın saat 12.00’de Gebze’de asit 

yağmuru uyarısı yapıldı. 
5) (   ) Ege bölgesinin iç kesimlerinde Kışlar 

soğuk ve karlı geçer. 

6) (   ) Ülkemiz yarından itibaren alçak basınç 
etkisi altına girecektir. 

7)  (   ) Aliağa’daki sanayileşme yazların bu 
bölgede daha sıcak geçmesine neden 
oluyor. 

8) (   ) Erzurum’da kar yağdığı için kış 
aylarında kayak yapılabilir. 

9) (   ) Kış mevsiminde olduğumuz için bugün 
yağmur yağabilir. 

D) Aşağıda 1971 – 2019 yıllarına ait Türkiye’nin yıllık sıcaklık ortalama grafiği verilmiştir. Aşağıdaki 
soruları bu grafiğe göre cevaplandırınız. 

 
1) Türkiye’nin en soğuk sıcaklık ortalamasına sahip olduğu 4 yılı sırasıyla yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2) Türkiye’nin en fazla sıcaklık ortalamasına sahip olduğu 4 yılı sıralayınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
3) 2000 ile 2020 yılları arasındaki sıcaklık ortalamasındaki artışın sebebi ne olabilir? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E) Aşağıda iklim ve hava durumuna ait özellikler karışık olarak verilmiştir. Hava durumu olanın başına H, İklim 
olanın başına İ harfini yerleştiriniz. 

H/İ Durum H/İ Durum 
 1) Belirli bir bölge ve dar bir alanda geçerlidir.  10) Kesin sonuçlardır. 
 2) Hava olaylarının 35 – 40 yıllık ortalamasıdır.  

 
11) Yağmur, kar, dolu, sis, kırağı ve sis bu 
alana  
12) ait kavramlardır. 

 3) Meteoroloji bilim dalıdır.  
 

13) Yaşanılan yerin doğal bitki örtüsünü  
14) belirlemede kriterdir. 

 4) Klimatologlar bu bilim dalı için çalışır.  15) Nem, rüzgar, basınç ve sıcaklığa bağlıdır. 
 5) Tahmini sonuçlardır.  

 
16) Karadeniz bölgesine dört mevsim yağmur  
17) yağar.  

 6) Günlük, haftalık veya saatlik olabilir.  
 

18) Gebze’de yarın saat 12:00’da asit yağmuru  
19) yağabilir. 

 7) Bu alanda çalışan bilim insanlarının 
kurduğu cümleler kesinlik bildirir. 

 
 

20) Karadeniz’de dört mevsim yağmur yağdığı  
21) için insanlar her gün şemsiye taşır. 

 8) Klimatoloji bu alandaki bilim dalıdır.  22) Akdeniz bölgesinde yarın yağış bekleniyor. 
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F) Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye 2019 Yılı İklim Değerlendirmesi raporunda: 

2019 Yılı Türkiye ortalama sıcaklığı 14.7°C olarak gerçekleşti. Bu değer, 1981-2010 normalinden (13.5°C) 1.2°C daha 
yüksek gerçekleşmiştir. Bu sonuçla 2019 yılı, 1971'den bu yana gerçekleşen dördüncü en sıcak yıl olmuştur.  

Yukarıdaki ifadeye bakarak aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına X koyunuz. 

1) (   ) Türkiye’de Küresel İklim Değişikliği gerçekleşmektedir.  
2) (   ) 2019 yılı 1971’den bu yana birinci en sıcak yıl olmuştur. 
3) (   ) Küresel İklim Değişikliğinin Türkiye’deki sebebi fabrika ve sanayileşmenin yenilenebilir enerji kaynaklarını 

kullanması olabilir. 
4) (   ) Küresel iklim değişikliği Türkiye’de daha çok deprem olmasına sebep olur. 
5) (   ) 2019’daki ortalama sıcaklığı azaltmak için ülke olarak Rüzgar ve Güneş enerjisine geçiş yapılmalıdır. 
6) (   ) Su yenilenebilir enerji kaynağı olmasına rağmen kurulan Hidroelektrik Santraller(HES) akarsu ve deniz 

içerisindeki canlılığı tehlikeye sokmaktadır. 
7) (   ) 2019’da Türkiye’nin daha fazla ısınmasının sebebi CO2 emisyonundaki artıştır. 
8) (   ) Sıcaklık artışının sürekli yaşanması kuraklık için bir tehdittir. 
9) (   ) Sıcaklık artışını dengelemek için Fabrika ve Sanayilerin enerjisini Rüzgar ve Güneş enerjisinden sağlaması 

gerekir. 
10) (   ) Sıcaklık artışı düzenli olarak artmaya devam ederse bitki çeşitliliği giderek artabilir. 

 
G) Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. 
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F) Zübeyde aşağıdaki gibi bir deney düzeneği hazırlıyor ve ısıtıcıların altını açarak on dakika kabı ısıtıyor. 

 
1) Isıtıcılar açıldıktan bir süre sonra aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir X ile işaretleyiniz? 

 a) Su buharlaşır 
 b) Buharlaşan su soğuk yüzeye çarparak erir. 
 c) Buharlaşan su buz kristallerine döner. 
 d) Buharlaşan su yoğuşarak su damlalarını 

oluşturur. 
 

2) Zübeyde bu deneyi yaparak hangi hava olayını göstermek istemiştir? 
 
 

3) Bu deney düzeneğinin anlattığı hal değişimleri nelerdir? 
 
 

4) Bu deney düzeneğinde gözlemlediğimiz olaya benzer gündelik yaşamdan 2 örnek veriniz. 

 

 

 

 

 


